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IPn:lmenl lla butretll 

CRÒNICA SETMANAL 

FE~TES DE CARRER 

Hem anat, recentment, a alguna festa de carrer i d'aquestes festes de carret" Que es 
fan a Barcelona, CII les quals es passen unes quantes hores distretes i oblidant-se de les 
calors diàries. 

El cronista, que és amic d'aquests festcjOl> populars, ha disfrutat de valent. Gastar 
bronlCS de bolla mena amb Ics nostres donzelles; posar preu a la toia; COlllprar uns rell· 
gles de númcros; contemplar les ¡...arenes improvitzacJes que (L'\nsen al darrer crit de la 
moda rit!íOOla, 56n les notes ml-s tfpiQues i les que ha de acceptar tothom qui vagi a una 
festa de carrer. 

A ben segur que cap dels nostres llegidors ha mancat a una o altra fest..'l d'aquestes. 
N'hi ha Ulules! S'improvisen tan depressa, CIl nostra urbs! Uns Quants jOV('S de bona v<r 
luntat, carrcgats de bona fe, treballen tots els dies cap al tard fent cadeneta, flors dc pa. 
per i pcnjant.ho tot plegat en els filferros de cap a cap del carrer. 1!s un tip de trE'bal1ar, 
el goig del qual no dura més que dlles nits com a màxim; (os una alegria que un sol núvol 
pot dcslnur Per complcrt.. 

Hem viscut un~ anys forn fic Barcelona, i no elis han complagut les f~tes de car· 
rer quc allà-una ciutat no molt llunyana-es celebraven. No podíem acceptar una festa 
de carrer solament amb llum i la major festa de la qual-la dal1sn--cs celebra fora d'ell, en 
una salt!. o Societat, Nos.'lltTes vol!em una festa de carrer com Ics nostres, t!.mb el lxtll al 
mig del carrer, amb jocs de Quitxalla, amb orr.:~.;!stra bona o dolentn, i tot el nostre .. 

Per ço anem a aquestes festtos, i ens e<;tranyà la pregunta d'una damisclla en altra 
secció de !OVI;NTUT CATALANA, que demanava si devia o no assistir a una festa. de carrer, on 
era convidada. 

Creiem lícit Ull acte d'aquesta mena i el recomanem, sobre tot a les donzelles, Altres 
llocs es freqüenten que per tlnar·hi 110 es demana permís des de les co1umncs d'wlQ pu· 
blicaci61 

JO.\N TRULLÀS RIERA 
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JOVENTUTS CATALANES 
L·o,.,·~"tac:;ó 9~n,ral 

Hem rebut diferclltcs lletrcs demanant'llos COliseU per a la creació de «Joventuts Ca
tahmcsJI en diverses poblacions de Catalunya. Hem dubtat lm moment si havíem dc 
donar-lo, tenint en consideració la relativa jovenesa del que això c5Criu, la consegüent 
fuita d'experiència i sobretot la necessària preparació. Pcr fi, ens hem decidit, r-cnsallt 
que La joventut, a manca d'assenyament, té la passió accionlldora que t.·\Ilt~ i tantcs coses 
en aquest món porta fetes i que és capaç per si sola de remoure tot Ull poble, i així tot ha
vent de demanar collsell a les pcf!:()ncs de major competència i solvència, cn obrar hem 
d'ésser conseqüentment resoluts cn nostres dccissions. 

Els millors soldats són els que han C::itat millor preparats. Els alemanys diueu (¡ue 
la gUCTra de 1870 la guanyaren a les escoles. Si volem ésser homes catalans de demà pre
perem-nos, per el nostre propi esforç, dvicalllCllt, oorporahn<"nt i espiritualment. Discipli
nem-nos, doncs, pel nostre l'ropi esforç, a. millorar la. nostra educació dvica--que ta.llta 
falta ens fa !-, nostra educació corporal i alllmiea. Enrolem-nos voltUltàriament a Ull exèr
cit ideal i d'acció alhora, i tinguem consciència del noc que ocupem i de la importància 
coY.ectiva que poden tenir nostres actes a!.8ociats. 

No hi fa res que $iguem pocs. Millor. Mentalment, sense apassionaments ni rancú
nies personals, W1es certes norme!!l de conducta, de noblesa, de ¡xltriotisme, de civilitat, etc., 
ens han de fer un:'mims en considerar una persona com indesitjable. Hem de procurar allà 
on no podem arribar pel nombre o pels mitjans, influenciar per la importància. quc nostra 
actuació ens hagi conquerit, car allà on neixi una «Joventut Catalana», ha de procurar es
devenir una entitat imprescindible en el futur i això pels seus propis mèrits. Procurem 
porter-ho a bon tenne educant-nos corporal ment, espiritualment i sobretot dvicament I 

Ep;taJam; mat;naJ 
En les n.oc.es de Ric.ard Roig 

i J oaquim4 Boadas. 

Deixes l'altar de la divina joia 
per entrar en la cambra I1lwÏll.l ; 
resplandcix:es vivent com Wla tOia 
i en tu l'Amor hi nimba triomfal. 

L1 cambra s'~tremeix iJ.\uminada 
del cruiximent magnífic del VestIt 
i es sent tota cnvaïda i enjoiada 
de la. presèncin tcva ans que la nit. 

J. M.· BoR.O~AT RECASK"'S 

~!ClI en deixar la robo. que t'ornava, 
a l'espatller de qualsevol seicnt, 
perd el vestit la gràcia que cscampava 
i és W1a cosa morta i depriment. 

CLWOTS la gran blancor de ta. llU~ 
i les randes de l'íntim abrigall, 
omplen la cambra d'una grall bellesa, 
i omplen dc goig 1.111uI1a dcl mirall .. 

Si així la cambra sent el 1l\1\'iatgc 
i l'espill llampegueja VCllt\1rÓ9, 
(Iuin ends no ha d'obrir el marid:.t,l::c 
dintre del COT de tall Ilovcll espòs! 

FR.\~C"SC ROSS¡':TTI 

~ ---~ 

~~:~;;~~~~~~ ::~: !~~.~!~ ~ 
Barcelona. Tel~C. -'02S A.. I~ 

Ca .... es a Sant Sadurni de Noia .. TelHon 1293 ~ 

~~ ~~ 
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S alutació 

Salut, noble i bellf.uima ciutat d'Olot! Salut, ma 
estimada terri nadiua, teatre dels meua somnil d'in
fant, i mare de Iu riallerecl musionl de 1i meva joven
tut! Salut, oh bod de la nostra !Uare Catalunya 011 
es troben aplegadea totel lel gràciel que hi ha ea
campadu ell aquesta terri catalana beneida per la m~ 
de mn! Saint, mil voltes ulut et duit;a aquelt bunnl 
fill teu enamorat de la claror del ten cel, de tOD paa
&ll.tgc incomparable, dels teul volcanl i de lea teves 
arbredes, deli teuI bjolarl i de tu fontl argentinel, 
dels tecUI ombrivob prats i de lel muutanyes que et 
coronen, i dec tot aquest lella fi de gràciel que en tu 
ha veslat la nD.tnraleaa pròdiga I Salut i prOlperitat! 

Senl dubte, la qualitat mb eltiruable de la ciutu 
d'Olot, ecl ICn to lliti carlcterlstic ~I l'anberlnt i in
<»mparable beUeu del ten pailutge, ço qne li ha "al
gut el beu bOIlr61 calificatiu de .petita Suiua Catala
nao. Eu decte, JX'Ilnel ciutats trobarlem qne, COlli la 
1I00tra, presumisliu \UIS aCoru tan agradables i d'una 
tan Inggclti"a varietat. Lecl lIevu ombrivolea vorel 
de riu , lea IIcvea prades gemldu, lea ¡ncamptablu i 
freaquel (ontl que ça i enllà hi ha eacampadecl, ell 
leus lembratl ubèrrims, ell leul bolco. i lea levea fa
gedes, conttlUltecn amb ell leuI terrers ,·olcAnia de 
ca rlcterlstia tUllols de roca tOlCa i de diferentl colors 
i tonalitab. 

Jo et convido, amic lector dc ]OVltNTU1' CATAI.o'MA, a 
passar IlIlel estones cu la nostra ciutat i tinc la certesa. 
que t'han d'hser ben agradablu. Jo et convido I belue 
en Ica nOltres fontl argentines, a rdrescar-tec en els 
I10fItrea prats ombrius, a .adollar-te del n[)lltre aire 11-
nitoslSlim, i veuràs que, si mli vingueuis, t'enduries 
d'Olot UIII1 imprusi6 que et duraria tota la ... ida ... 

L a ciutat 

AI~ fa rcmuntar la fUlldaci6 d'O!ot all :,ntiqulu ims 
temps de Cartago i Roma, però ru en concret pot dlr-ac 
IObre aquesta hipòtesi. El que si el sa.p de cert h que 
la nostra cintat ja existia molu IlIyl abans del 846, 
d'on data la primera noticia històrica d'Olot C011l a mu
nicipalitat. 

Amb aquestes d~dea algfi creurà que Olot té de pre-
5entar un caràcter profundament antic: COlli alguna deli 
barril d'altres ciutau, Girona, Pf'!r exemple. Rea mh 
Uuuy de la veritat. Ni Ull ·sol edifici hi ha que denoti 
Una ~pocn mo·t llunyana, ja Que deu teniroSe pretent 
-quec a l'any J4l7 III nostra ciutat fou destruIda per un 
fort terratrèmol que no deixA pedra aobre pedra, lolrint 
posteriorment en aquesta data altres IOtregadea IISllli· 
ques, ço quc 110 fou obSlIlc:\e per a la ICva reconstrncci6 
i, naturalment, amb nna arquitectura mh moderna. 

Ai'" h que, lector arqueòleg, en la nostra cintat no 
h~ cerquil unl clauatrel com ela dc l'esglhia deli Ga
lhglnll i com ecll de In catedral gironina, ni temples 
romànicl com el de Santa Ma ria de RipoU, ni ruiDl~1 
wm Iu del monutir de Poblet, ni muraUca hiatòriqnea 

i arrera on el veu la mA de!. ICglu, car quedariu 
ddraudat. Però si et plau passejar-te per UllS amplu 
d.lOulevard .. vorejats de plàtans, tells o .dcies, tenim 
la nOltra eb[amptil l'IIalagrida, fatura Ciatll Jardt, ua 
verdader edem que lUo:tes d'lluu enl envejarien. 

Olot cul~ral 

Olot pot vantar-IC de tenir nna traiciÓ cnltural ben 
envejable i d'llaver utat breçol d'un bon nombre d'h()o 
mes ¡}lustres. Ha citat la pAtri. de N'lvan Pere Fonta
nella, l'uforçat conc:cller del Govern de {'atalnn,.1 en 
l'agHat acgle XVII; Fra Joan Dauols, 61Ò11of i teòleg 
que vilKlu~ I principia del llegit XIV, deixeble del cè
lebre EICotO, qui pels leus coneixementa era conegut 
1mb el noUl de d)octo, ordinatillimus.; del carmelita 
P. FcrrnllOla, qne nasqné i morf en el ICgle XVIII i 
deixi escrUea nOlDbrolClI obru de 6Joaofia i teologiA. 
l'>U. a prop nostre, tenim Ell l'>hrian Vayteda, el n()o 
table autor de .La punyaladu i _Sang nova. ; Mont
IClvatge, historiador i literat; ds Bergl, pare i fill, 
pintors i diblliJ:ants de merelC1lt renom; Miqllel Bla,. 
i els germani ClarA, de fama nnive""l; Bofill i Matea~ 
polltic i poeta prou conegut de totbom, i prou, que Ii 
volguéuim nomenar-lo. tots 011lplenarlern mta upai del 
qne ena & permèt. 

L'afició artlstica de la n08t'a cilltat data de legles. 
Aid no ta utrany que aquest culte a la belle .. liga 
pel. olotius com nna herència. Una prOVI pa'pable d 'a
questa afició en són Ica moltes obrel d'art qlle ea CC)D

ICrven en uglésiel i calCS particularl olotines. Bn la 
parroqnisl ea galrdl una de Iu millori telu del Greco ; 
en l'esglhia del Tnro, un imprenionable Rece HOlllo 
de l'Amadcu; cu la del Cnnne, uua obra dt> Tramullel 
rc,tallrada per unca mans poc devotca; en la cala de 
B. Ja.qllim de SoiA doa qnadres d'Andre. de Sano, i 
tants i tantl d'altrca que confirmen el que havem dit 
ja. això és, que l'aficiÓ nrtbtka ~a tan pròpia d'Olot 
com el fer cnllecres I TortellÀ i cantil a Vilafranca. 

L'eatat actual de la cultura olotina, anc que ICmbU 
que pani per unl moment. de letàrgia, ta nomtl apa
rcntment. Mancatl de ¡'{¡nia entitat cultural que poe
~cfem, degut a Iu circumstàncica actnall, la cultura ol()o 
tina no ea manifesta a l'exterior, p~rò el labora en 
aïenci. Un nodrit e,tol de jo,"ea olotins aimanb de ICI 
COICI de ¡'intdlccte treballell danyosament i é.II ben 
aegur qne d'aquest treball hln de nAixer fruita ben 
profito.OI. Hom ea proposa per molt en breu la publi
CAció d'una importnnt fe ... ista que ~ign fidel ruSÓ de In 
cultura olotina i que, com deia un bon amic nOltre, 
.obri eo Olot nna fineltra a Europa •. 

En un altre lloc d'lquesta limp'tica JO"1ST\)"f CArA
I,ANA. la veu sutorittnda de l'aUlic Josep '\t .• Mir Mas 
de Xexb VOl patIa extensament d'nna bn.nca ben im
portant dec la cultura olotina rom éa la le'·a escola pic
tòrica, prou coneguda a tot arreu. Jo no .. bria acabar 
f'que!ltea ratlles sense lIeoçar un tribnt d'admiraci6 a la 
11000tra merit!ssima Escola de Deliu Artl ¡ nis leUI zt-
10l0I mestrel, als qui, merch a llur alt mestratge, 
tenim avni aquell bon nombre de joni artistca all qui 
tecnim poaadu II1Dguerea elperancca. 

RAMOM PI.o' 1 COliA!. 

Olot. 
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IOLOTI Article. foio2ràfic. 

La Paperera 
Olotina, S. A. 

fàbrica de papers i carto-
tines de fil (barba) i papers 

d ' estrassa 

Especialitats en paper per a 
titol s, verjurats en blanc I 
color, tarieteria i papers de 

cartes 

Despatx a OLOT Carme, 3 

D1pballa a Buc:elona, Madrid, Snl1la, 
, representanta a totu les capital, de 
provlades. 

JOSEP CASADEMONT 
~ Sant Esteve. '1 - OLOT !!!!!!!!!!!!!!! 

B1 C UTE-RIA 

Merceria - Novetats - Brodats · Roba 
blanca de Mallorca - Perfu meria - Mo

neders· Guants, etc I etc. 

""'" Eqa.1 .. per a .0".: ObJectelJlCr I rePlI 

PERRUQUERIA. 

.BA.RCELÓ. 
Hospici. 4 

O L OT 

Única caSB que té sillons sislems americà 

~~f:t~ l~ t:~t~ri~~:~~~ ie~~~~~i~i:I~\~: ~ I:!s~ 
terllltzador al Tormol - Gra n a~ortit en 
locions de les millors marques naciona ls 
i estrangeres - Massatges - Es tenyeix el 
cabell - I:!speciali la t en el Iai lat de cabe lls , 
barba i en l'a rreglo dels cabells a les nenes, 

SERVEIS A. DOI"fJCILI 

M . SERRADELL 
Sant Rafel. 22 • OLOT ... 

Aparells i ll(;Usorls de Iu millors marqu.es 
Cines .. PalM Baby"» ... 

Hoderna loto9r.ana cl~ctrlc. 

FAbrica de xocolates 

Sabel Barnadas 
Sant Rafe l, 13 - Telèfon 282 

OLOT -Venda. a.l Dlajor I detall 

SA8ATERIA SRNT ESTEVE 

B. 'en .... orlll en ~.Iç.' de Iol. mena en modela 
Illlh". crncló 

JOSEP CORCÓ 

Plaça Capellades. 16 ~ OLOT 

És de la vostra conveniència 
el comprar en aquesta ('asa 

ROBERT JllTGlÀ E' f" tot. m.· 
na de d'ins

••• la.'lador elfttrlCf.ta ta l lacions t re
pa racions Igual 

de llu m que de timbres, disposant de tOl8 
classe de malerlal per aquest ra m del més 

ordrnari a! més fi. 
De làmpares n'hI ha de molles marques I bo
nes, però, de lo bó es preferible el mIllor , 

La 'blI1PI i la rru ....... són les pre
ferides per la bona llu m i II nrga duració, 

Ves I ~~!~~ee~ (IIYlllcrs,". OLOI 



POETES 

Cançó d'oblit 

Olot. 

Oh senderó esquifit, 
que cm duiu vers l'nmada, 
mai més llcorà! mllrrit 
de N'brc: ma petjada! 

Tu hal sabut l'afany 
del DlCU espell fOn Hames; 
ha. viu 111011 delK'ogauy 
i el1tAt l'amor prOC'!nmel. 
Del mi\gic D,crauy 
ara COlle<: Iu tramC8. 

Seguei:o:o altres caltl;l1~ 
aliA on ¡'oblit impt!Ta 
i sento cor endins 
unR gTan joia au~lcr. 

que ¡n'ha arrencat del pit 
li. imatge dc l'amada 
i del meu llavi ardit 
l'afany de la besada. 

M'hil. lliberal el cor 
de tota remembrança, 
d'aquella falla amor 
i de tota reca nça. 

Amo la dolça paa 
de .apigll~ tI cor lliure 
i no .entl aquell clou 
que ('m muegava ci vi 'll rc. 

Oh .cndcró esquifil. 
que Cili dulea vers ¡'lImada, 
mai més IICràs mArrit 
èe rt'b re ma petjftdal 

C~RU!l flONT'RlO~ 

Una noia, una flor 

*-

A l'oml' /o(ln F'orhmd. 
UI p~n.'Y0'Q. d.'a/ut~. 

Noia gentil, d(Jl1l'm aquelta rOllIl 
que e! gronxa airOlla a tobre del t('u pit; 
sense ella tu 8eràa igual 10MlIQ5a, 
perquè ja eta tu tot nu fO&('r f1nrit 

Dóna 'm la roja llor que pr('sumeilte<! 
(roja com el teu Ihwi Clrmesl), 
d'un perfulII molt ~cmbl!lllt al que Ilueixea 
i t'I tcu record \'iurà UllS mOlllenU en mi. 

Ton record em farà companyonatge 
i ('vocat cm llerà per eixa flor, 
reveure cm semblarà la tevl imatge 
at:mpre que flairaré la seva olor . 

Que fi record d'nna noia qoc m't. !.>ella 
cm dei:.:a l'esperit tot trft.balsat, 
m'i~lusiona com una meravella 
i sento quc amb més força el COf eut bat. 

Mes ton record l'enairà deprf'llll 
caf b aquest ci men ingrlt coetum: 
qUlln la fl~ ~ marcirà, tan prompte ecua 
d'embaumar ella l'aire !1mb son perfum. 

Que de noies i (lors hllig de trolmr-oe 
tota una voladúria al meu caml, 
i (':m plau. tolta el1C11 contentar-nc 
portant·les uus momcnts dintrc dc mi. 

Ol(\t. 

ORACIÓ DEL VIANANT 
&uyor, deu-me uu amor per caritat: 
\-01 ho demana una àllima &Cdenta 
en ple caml, quan l'hora és Illé!l Ardenta; 
\"()t ho demana un cor ja llatzerat. 

l'el. caminals d'l'Iquuta vida tristl 
ducalç i gemegant he trau sitat: 
ds plora amargs m'hau ('nfondit II vi!ta; 
Scnyor, 5f':nyor, l'amor per caritat! 

¡¡omor que orrenca colpinca que oprimeixen 
i que aill'«:a una nar amb foc encè. : 
prou m'be canSat dnrrer!! cll que ta da!ei:u_u 

Vull viurc de l'amor, que amorh \-i<oa: 
\'oldria da. ulls IIlauII, IllnulI com la m9r, 
IL\I mar trall'luil i quiet llellse emhrnll~ida, 
0lle8 d'amar quc d.pigueo bru,ur. 

Scnyor, deu-me un amor per enrilnl; 
\'08 ho demalla Ulla àn;ma sedenta, 
cap cosa d'aquest m6n 00 m'fil placnt. 
només l'Alllor, Stllyor, que utic C~II"'4t. 

cercant uu bene.tnr mili ben <:omprèa. Olot. 
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110DERNJl 
f4Rl1lUlll 

LLACI+I 
BONIlIRE, t 
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l'tERCERIA 
Camiseria 

No vetats 

Paqueteria 

Gèneres de punt 

Especlalllal en camites a mida 

• • • 

RalDon 
BENET 

Major, l/ OLOT 
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FÀBRICA DE 

GÈNERES DE PUNT 

COOPE8DCIO FDB8IL, 
s. A. 

ESPECIALITAT 
EN ERMILLES 
DE FANTASIA 

" SWETERS·· 

111111111 

MAJOR DE LA VILA VELLA, 

OLOT 

Fàbrica de Corretjes de 
Cuiro per a Maquinària 

J. Vilanova 
Seguí 
111111111111111111111111111111111111 

Gran especialitat en corretjes 
per dinamos I electromoto rs •• 
Corrctjea de pèl de csmell, 
crom, balalalliralacs perlelers. 
tiretes, tacs i demés arlicles de 
cuiro per 8 l'indústria -- _. --

Greixos i Olis de totes classes «TR1UMF. 
re,;iSlrat 

111111111 

Major de la Vila Vella, 

Te lèfon 18 OLOT 



LA PINTURA CATALANA a ESCOLA OLOTINA 
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En totu I~I contradel de CRtalu
uya es respira un mateix agn: i 
IlIla .01a eSI>iritna¡¡lat j però Olot i 
Mullor!:l\, a mh d'aque~ta <:ullura 
immar<:ible, tenell un altT: mauifest: 
\lliri!. paissatges. Això no \'01 dir que 
no hi hagi fotmOllOr en alglllll enei
IW!fI paratgel de les allru comarqlle~ 
<:o.ta]anCII, però, aVili, e\~ plli~~atge~ 
d'Olot i !\tallorca han capti\'nt en la 
Pintura Catalalla nnn valor ;11<:01\
fundil¡]e, Si In .ma OnllrndlU t"~tl\ 
Il\'i]lIda de lIumin()$itatfi tronS]JAT.nU 
i tona litats àiManes, unll !lum i UllS 

II1l1ti"tl <ie patent e'U'III!O~i\'a sen'a 
umn~'aga la .Sui!01.8 CnIRbna.; au 
hosc:úrie. d'alsin:uI i rourell gegau
tina, ICI fagedCII i pollancredes, GOA 

dAuic! oiajolso, lO! riera]! i riberes 
de refle,wd transparenti, I·é podeu 
agermaullT-se amb les bO'l'úrics d'a
metller. florits i tllrongers i amb les 
p]algea i roquissau1' que les Olllldel 
plalejadu del div l Mediterrani besen 
a Mallorca amb matisats de blau! i 
verds teaplandents. Si, llegidor amic 
de JO\"NTt,'T Cl.TAL-~N", Olot i ~[allor_ 
CR avalaren les tele. de]. millorll IT
tiale. de l Renaixemenl <:olaIA. 

I aix{ com !\bllorca t~ e], 8('US pin
tora preài!ectu , que formen Ull utol 
d~ reapectal"¡]ea pe_lOna'itRts: Meif
frèn, Mir, Rusinol, Druydill-Bialro, 
P uater, Tudela, etc .. Olot compta amb 
111\ nucli gel1l miRTat de pais'<llt,l!'iJl
te. que mantenen IIn nom imborrable 
i no fàcilment accea~ib]e en el camp 
de ]u Art~. D'entre ~]s lIIort9 qae 
ena hnn ddxat IIna .immortalitato. 
h~m de fer ellment dcb mnlro,l!'l1nll"ll~ 
Rn Jooquim Vnyn:dA, el renaixentista 
de III pintura crota'anll nmh el pa ¡ ~
Mtge olot!; els R~rga, plre i fill . rie 
t~ndència indefinihle i r,'vo]uciono\rill 
respeetÏ\'ament, loh l'li, nadiu!! en 
aqlll'$ta .Terra d'artisttu, all no ~o
¡Inlenl hi h:1 hans pintors, sinó que 
tam~ ~, hreçol d'eM'u1tors i~]u~-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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XAVIED PIEDA 
SASTRE -Ex-alumne de l'Escola ~Ladevèze. 
de Paris 

Sant Esteve, lJ OLOT 
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lre, com C]atà i Blay, de coneixeaça 
mUllóial. Ela vivcntll podrtem c1uai. 
ficar-lo. en <I(M1 grup': o]otin, i fo
raster. i ambdÓf; catalan., En el pri
mer podem posar-hi a Hu Domen
ge, el pintor enamorat de la IInm 
mlltinal i creplIlI<:a]ar¡ 0Ii\'et Lega.· 
tell, el romàntic de 1'.E!ICOI. Oloti· 
nOI; ~ra-sèn Ge]abert, el recercador 
infadignb]e; Varreda {F.), el re\"o
luclonari d'empentn nOVlllçrol1l1; Cllr. 
boncll, ]'.aficionnh pu lcrc i ~cntilllen
la]; i ci. avantlltjats jovCI _promete
dcr~. lotlll MOR, V. Solé Jorha, J. 
Pujol 1 d'altrea que no ,'hali exte· 
rioritzat, tot i tenir una .afició. i 
aprofitament prudent~. Del. forans, 
hi ha .¡gnatnres com : Gnh'ey, la ro
ca mél ferma i saLti l de ]'.p.scol.a 
Olot(l1n. i I.BlIlona, el ref1exador de 
]e, COIlIIllI1Il de la Gnrrolxn i n.rran 
i CaMs, ambdós bons ¡¡daptius <Ie 
Natura; :Mallol, Carlu, Benet i J. 
Pa8qual_aqutlt qna.ibé oloU-d'o
r iellt,ci6 i Iknica modemi~ta i equi
librada. 

Si tu, amable llegidor, h., vi.itat 
]e •• Exposicionlll que CI fl\n a BAr
celona, ja I8bràs, de mtmòria, que 
a Olot hi ha una d'ant l\foixiu8I, un 
.Prnt de le! Corominoleu, nnn .Fa' 
jeda d'Hn Jordà. i une. ,Pangues de 
Verntnllah, que solen h~er e], te
me. predotl1inalllll de l! artiltu del 
PBiSl8tge Olotl. puix diflci:ment e. 
tmharA un expositor d'aqn~!l •• pais
IRtgeu qne no ha,l!'lI~' tito]at alguna 
rie ,u triCi amb lI]guU delI 5uhetau
tius d'aCjllt:ah pa rat,l!'CI. Té ]11 paraula 
]0 Crftictl hllrct!onina . 
~I rvi<lent, donca, que ell In Pin

tura Cntal:l11a visqui, com exterio
ritUldorl\ <Ie ]0 Bellesa d~1 Pa;uatge 
OIotl, la Mil anomenada .H!1<:Oln 010-
tim ... 

Josrr ~f.· )f!k ].f~s Ol XJlXÀS 

Oint 
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------------------
E_\tens assortit en gèneres de totes 
qualita ts i gustos, procede!lts de 

les més acreditades fàbriques 

1 all i confecció esmeradissims 

Preus limitats 



LA MEVA CIUTAT 

Olot. ciutat engendradora d'art; ciutat ple
na de llum, de poesia j ressò fidel del cant de 
llostra dam.a j teatre d'escellcs po.issatRistcs. 

Qui en veure't no ha quedat amb aquell èx
tasi que ens deixa tot ¡'esperit mullat de cal
ma, qui en vcnre't no ha scntit la. imprCS!>i6 
grata que deixen WIS !lloments que 110 s'obli· 
den, si ja uosaltres els que hclTl Ilascut a dintre 
del teu ésser I cada volta que et mirem amh 
poesia trobem que ets una COS:l m(--s pcrf~. 
t'anelli trobant més bella. 

MANUFACTURA DE 
CAPSES DE CARTRÓ 

90sep 91ana gumà 
Carrer de St. Perrlol, llum. 9 

o LOT 

11 Terrassencs ••• i 
Hostes de Terrassa 11 

Sapigueu que a la 

FONDA·RESTAURANT 

CATALUNYA 

~e us orereixen caberls especials a 
4 pies. amb tres plals escullils, pos
tres, pa I vi lIegfllm del SIndicat Agrr-

cola de Terrassa. 
Per 6 pies. un! coberls composlos de 
entremesos variaTS: Canlllonso ArrÒS 
li la Valencillnll, Llagosta a l'Ameri, 
cana, Pollastre, Postres. Vi lIegUim 

del Sindicat Agrícola i Xampany. 

Adreceu les comandes a 

ESTEVE POLLS 
Fond.·Il,..lau~.nl CATALUNYA 

Oabalxonts, 12 
Telèfon 60~5 Terrassa 

Qui é~ dels que t'han vist que no tindrà pet' 

a tu Wl sincer elogi 1 
l jo que t'he vist sempre, que t'he cantat 

mantes vegades, tinc un deute amb tu que mai 
podré pagar-te'l. A :;ota tC!', arbredes hi he tlQ

bat moltes vegades la calma per l'e~perit, per 
ni scntiment amorós que sangolleixa alguna 
p.,!na. 

En la teva solitud, fressada d'herbes verde· 
jantcs, 110 hi manquen pas els oont!i del rossi· 
11)'01, ni Ics remors d'oreig i d'aigu.a, ni la fi· 
gura gcnti1íssim.a d'alguna pageseta que pa!&.'l 

apressada i amb aire senzill. 
ANTQ:>: I DOT ARNI! 

II fOlOGRAflA 

ART""LUX 
J. !fAIlII- Rei." m-Badalona 

111111111 

E.p.:daIUat ':0 treball. 
arU.tlc. ¡ t:o ..... ert:ial ....... 

I!:llmlllorlmaterllllaLaméabonpreu,ptrdlbulunll, 
olntorl,arqulttclel,etc .• eLltrobareulllca.1 

MIQUJ[.L HORTA 
Ca,rerAvln,d,n6m.7 

i¡S~I:~:,=r81;;~d':. ~:~I'~t~~A~~ !~t;.~ruan~¡ oIl 

LLEQIU • PROPAQUEU • COMPREU 

JOVENTUT CATALANA 
LA REVISTA QUE MANCAVA A CATALUNYA 

II 

li 



[l(11lllmI IlAFIB 
¡. •••.• ,. • •••••••• , •••• • Vi.. •• . 

SHIRLEY MASQN 
estrella cinemattJgr1l.fica de la . fox Film Corporation. 



ACTUALITATS DIVERSES 

SANS 

Bonic. aspecte, que pre-

<;entaba el carrer d'Alco-

lea, durant la proppassa-

da Festo Major 

(Fol Amlgó) 

L'Esbart Dllnçoire ViJanovl, de l Fomell t de 
Ba ll Popular de Vilanova j Geltrú 

(Fol. Jallme) 



I EL PARTIT "SANS "-"SA BADELL" 

DU:8sn:8elisu:~;s e~:r~a e::e:l:s ~:jl~~:~i~~;:~ 
8QlIcstparll¡, en elque es va disputar la magnI

fica «Copa Piera" la qual pot veure'sen la fOlo

grafia del peu d'aquesta pilginn . No és aTa pre

cisament la oportunitat de parlar d'aquest acte 

deporti u, ja s'ha fet 

anteriorment per pu
blicacions de tota me

na. Diem so lam ent , 

Que va css~r un èxit 

dels organitzadors. 



Un passeig de l'eixamplis

Vista
general

pF
—̂— -
'HïTïi
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Un detall del Fluvià
Església

parroquial

Un bell
paratge

Ermita
de

Sant Roc
(altar)

Font Moixina

Fots.
Art-Lux

(liadaiona) Passeig de Blay (El Firal)



EL CAMPIONAT CICLISTA DE SANS 

Un grup dels corredors arribllts en primer lloc 

Alguns dels que hi prengueren part en el moment d'aTrivar al carrer Galileu 

(Foti. Suro !hluulI) 



I SANT SADURNI DE NOI U 

Vista general , ~ ~ '\ 

~ ~~ 
Vista parcial i portal antic 

Ajuntament 

1 
Esglèsia pa rroquia l 

(AClUlllmrnl ~n 
con, trucdó) 

( Fotos Art-Lux. - Badalono) 



Vista general de la Casa Codorniu, el 

fundador més antic de la qual fou Jau-

me Codorniu, que cuidà de la cas'! des 

de 1551 a 1007. - L'actual propietari 

és D. Manuel Raventós, que esté en-

front del negoci des de l'any I~ 

LA CASA 

CODORNIU 
nE; 

SANT SADURNI 

DE NO IA 

Un dels cellers on es guarden les 

IImpolles de xllmpany durant el 

perlode hivernal 

Carretera que condueix a la Casa 

Codorniu - AI fons, carros ca

rregats de Xampany Codorniu fent 

via cop a l'esloció_i 

(Fot. Art. I.u.x Badalona) 



. Jov entut Catalana . a Sant Sadurnf de Noia 

LA VEREMA 
Mir~u lea testes brunes i 8S5oleiadrl. 
nl".rlUU i IIttS ci rostres hronu,jats pel IOl. 
regalimant 6uor, lluentes. i amarades. 
que al cÀlid i fch:uc: 11mb_cnt a,·e~adell. 
en .60 8mor08ilie~ pel plaent oollMlI 

Miren el bé de Déu d'espe .. sa pamJnlada; 
collea UII111ragdiu8 d'un bell, rient e;K:~at. 
(l'II:~ amaga sota l'ombra plaent i ¡;rcnllHh¡ 
¡'.urf6el serment, fec:onda i Tm'l"olnda, 
que dolçament s'inclina al pes del fruit daurat 

Trt~quen el~ \'I:remadors d'lici, d'aliA, ll{,¡ny()!l.Ol; 
de la \'cll6rin ,'nn-ne desgranant cllnçcms; 
ja dringuen de la mula els picarnls grndCMlO>l ; 
s'omplen les portfldores de roïll1~ 8U('O~0!I; 
mili paren en sa tasca, ela enardit, fa1s.'OIIII. 

Tothom du d cor ah:/{Tc i esponjat de joia: 
bromeja 11mb gTllt esplai i cridn el traginer: 
dd més ros i ensucrat JlCnjoll que el çep enjoie. 
la gent en tasta un heli gotim, i alegroia 
omple el ci~tell, fruint-t'hi guiament a pler. 

Són gTlIlO!l el, raïm,; l'anyada ~ abundoen; 
la pròdiga collita els n'ofrena a desdir; 
als cups, el m~t la la fennentaci6 C!Jcum08a ; 
s'apilota la brisa daurada i ftairoea; 
IÓU ja llets els cellers; tothoul farà bon d. 

P. UYÀ f MORla\ 

SANT SADURNl DE NOIA 
NOfIlres lectors l'euran (Iue dtdiqnem (¡"iM'unu ¡¡Agi

!lles del pruent 1161l1tro a la lila t'I nOIl1 de la '111111 en
-capçala aquestu mtllt', aprofitant l'nvil1cntesa de St6 

fire. anyal,_ 
En la \'elh'iria, Sant Sadnrnf de Noio, com a pol,le o 

Dlunicipi constituït no existia pas, rar com tante~ al
tres, era IIl1a barriada redurda, pertanyent a l'antiga 
U"/versl/at d~ Sllb/ralJ I us Parr/)qlllts. l,n famoSa 
Via Romana ,que em 1'{¡lIie enllaç terTeatre rntre Tar_ 

"'4CO i 84rclllQ--vorejava e!a rinl i en \III deia indrets 
del Noia, tenia-a b~lIde. i bnnlia, aixeçant-se n son 
peu-un petit aplec de eMOlles, qne 11mb rl decara dels 
any~, creixent ell nombre i proporciOI1/l, arribA a ron~
tltmt \111 nucli important. iiI! peuu CI tllll grana! ... i 
aquell nu:nut l'st<"ll de vi,·endu ... talment COI.II la .lItn:'l~ 
que arriba a cunia. CUlI/lora, amb la fa~ltra de l.>astir 
('a~a pròpia, .. cercA i <'Onquerl '" emancipació, es~ent 
DVtH la _pubillal l'ntre su gennanl'~ 1Il' l!arouin. 

:oc:ampany-<)uiscunu de II,'I quals ru han d'em'ejar a 
II,'I estrangf!rts_, Iu qnall l'cscampen per tOtll indreb 
l.cI m6n, encomanam-Iot la joia de llostre aol lecuu. 
dador incomparable i cfl purlUIIll, I l'cnsema qne l'a
legria del viure ... S¡ arTeu no f08 conegut el nom d'a
/¡uestn vilo, aleshoru çaldrin fer-uI,' 113 1I000nça ... mrs 
ara, en (rollt la reale~n de les drtutl, l'nl1em. Elits s;,n 
ci més ('nCOllliA~tic dels elogi~. 

Tant en l'ordre material COIn ~n el moral, té 1'ant 
Sadurnf de Noill una f('lomia I~n pròpin, que la fa in
collfundilJ:e aln\) csp altrA pohlaeió. l'I que ens done.ria 
peu ~ parlar de s,a ¡")otl'ncinlitnt ,i ça~aclcrfstiqnes, a 
enallLr-la roin a l'lla JO\lIlI, Inl1QTI')j;a I prof{l"e~sinl. 

.Si din~ i fora de Catalunya, la .impAlka i xamosa 
VIla del ~oia 110 ~O/I arreu colIl'guda, per l'ufana cxu
berància dl' _ vmyarl-CUrC*JIJ i A"l'lImdamcnt con
reuats com jardil1~-, per l'clI"cdlo\nd .. indi-.cutiblt i 
sen! parió, de lIuTl Villl 1Il' tanla daurats, lin(~~im! i bri
llant .... , per l'e:xqui.idt'~a dt' '<t'a fA1l1OIIe.1 marque!! dc 

FOND" DEL PORVENIR 

Vedua de A. Sabater 
Serl)(>[ de carruatges a l'arribada 160rlídn 

de tols els tren5 
Aulo I tartanes per els punts on convingUI 

mm", 
Telèfon 1255 Saa. ".ara. de Motl 

T. 



NOIA 
I COSETES DE CASA 

6, 7 I 8 DE SBTE:-'IRRR 

Sant Sadurnf de Noia,- -ma vila iclolatrada,_ 
«¡ebr. en eixo. die __ u fires aetembrala. 
La ~[It hi \', PÍPllyOS(\' d'llrrc:n de la contrada, 
omplint carren i pJllcu--doru i rahals. 
Badant per le. pc!Tade._xill(:leja la mainada, 
dalint-!ot, ,-eieut pi t.-de: nines i timb~ls. 
Ell fadrins ... merClldeg~n-bonic. per Ra estimada, 
"tslant-hi, a mallI cllrull('~,--14 Eunr de IlUTA jornals. 
Lea donts ... reRau~gen-()mplint la cistellada 
amb vestiment. [I viam ('s- i dolr;oe pels xavals. 
Bla homCl ... par"cn d'nuen-amb ven enrogallada,
tot conlfllcl.allt una euga--o altre. animals. 
I .ltemen (Cllt barreja-pogesos. hiseudats, 
firairu i gital105- IIlIIb fotuten mudats. 

II 

NOSTRE Cr..OQUER 

Cloquer gòtic de ma e.glbia, què ho I. que t'e¡;timo tant? 
Que amb tot i lea pareu brunu de:! teu cos octagonal, 
ser Dluti1ada ta tut_rullau de part de d&.lta,-
si molt •... elquifit te tro\'en, .1, meua ulla ruultu gran 1 
Veig t« moUluru u:teriles--que el temps le. va umico-

(IIInt,
d. bell. aru de punt d'ametlla, que t~ cadn fincdral, 
te. gir¡ole. masegadet, cada un •... monstrc infernal I 
Contemplo totu tu nafre •... prG t'admiro amb amor 

[Iant l 
Amb I«ular ~nisti,ncia, tea campanu vau parlant 
• ~. \'iventl, tal com pIIr1a\'en en temps dels~oyor feudal. 
AmorÓII tothora en. cridu • l'uglêsia parroquial 
i enl fil ~naA en .Itra vida, eternal i cxuberant. 
Campamlrct dI" ma dia, qui, ho fa que t'estimo tant 1 
que ruoltl min6Kol et traveli ... i a mOfI uUs resultes 

[gran? 

III 

nr. RP.NGLH DH LA J',fA!);ADA 

Som l'endemà ur Corpus. Ja hem fet la pr()cl'Ss6. 
Encara 1"1'1 carrers !len'ell l'alfombra de ~illesta 
i taU els IxlrdOI\S guarden, de l'Rtxa i dd b:and6, 
Ic. ¡olt·te. tle e-:ra d'aquella magnn futa. 
Lo campann replCIl ... I a 1"11 metU1ÍC' lO 
,'hi afegeixen ell aire~ tle la futi ... a orque~tra. 
Acuden a la pl,ça, d'infanti, ¡rllo ~rnació, 
formant l1.rgnea ren¡.:lcre~. 011 ¡'ordre ea manif~lla. 
Ja tornen de l'església ... ja ,tnen de l'Ofi"'; 
tan m«lru com deixel,\ell, .mh joia als e~peritl; 
ell noil ..• amb la mangll'a, lIludab, .entint {:ufici 
ks noie •... mantellina i en1em. ftamant!! ,·utiu. 
Tr .... el5('u toU elll rl"ngles; Rutoritab ... se¡:ruici ... 
MI" tard, nlil n('n~ r«"ullen !,'Tans boti!l-t'l d~ confits. 

IV 

MAL l'HR Dl! 

Tal com oixam d'abcllel feinador«, 
arreu ... a pl'1 .... inyar8dela mOlia 
-amh rostreR tnjIJiatl pt'r 1'.I~gria_ 
la colla de gentil, ('~porgadores. 
Fent trelmllar llu" dit. com estisores 
arrenclucl! els brotll nulll . I tot fCllt vil 
11"11 unu ... vnn garlnnt de fct~ del dill, 
cantant 11"1 altrCII 1"0111. coblejadores. 
l'el cep, tot hrol que CQU. é~ Ull dolor, 
CJUI" scmbln ha de rohar·li la ufnnor. 
IU telll]ls-·qlle ('J grnn reme;· elou la {erida; 
la lòria .e'lI rdil complidnlllcllt 
i el fruit creix apinynt, 'lIdo11 de vida ... 
doblAllt, a Jo collita, IIOn present. 

I~'ALZINA DI~ CAN ROS 

Boi a la part mis alta de l'a~pra .erraLada 
sens enyorar la plana, ni el mar, no albirador, 
hi ha una tita vhoenta, al rocam arrclada, 
lluint lla vestimentll de pt'rpt'tual ... erdor. 
Sa copa gegantina, com cercant In be .. da 
de lulgurantt estrelles, "a amunt de l'horitJ:Ó. 
Le. aUI .'hi brUlOlegt'n ·prl"nent·1a per 1U0rade
teixint niua i unt.dea a cada hranquill6. 
$ervllnt ferm Iu l''IIIpt'ute. del torh i la tempelta. 
seutint bodar sa eSOOrça-<Iue la cnlda esbocina
sofrint neuli i ~llIdl"a, borruques, Ironl i llamps ... 
lIIai ha sentit basarda, ni ha a('otat .. testa. 
Estoig de (ortaleu [ Tena dret • Itr regina 
de toU la COlltroda: cIe I~ ... \'lI1yar •... i campa. 

XAMP,\NY DBI, NOIA 

A tu, "erdcllcn ompo\1n, quI" delita 
_fugint ocI capt;\'('ri cI('1 ('el1('r
Burts de la tl"lI('hor, impnci.nta 
d'al1il.J<'rA't citi tap ellCarcc!ler ... 
,"oui que ('ncutio~icla i contenta, 
_uI COlli pensionista pel carrer 
5uru amb UI. mé~ polidn vestimenta ... 
a tu, vull endf('~çar Ull cant sincer: 
Perfum. millora ... tant finll\··len·a Clip loia 
aue puguen .uperar a tu &('nlorl. 
Si en copa cr¡~la¡'¡illn i ¡'OlliCO;1I 
ja inondes d'alegria nO!ltrCOI cor~ ... 
gentil umpany de Iu ... iny,"" del ~oill : 
què ha de pouor quan ta8l0 tu do:çora 1 

JAUNI TOkltAS l Ll,OPAItT 
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teTà donar la volta al món i acomplir totes les seves esperan
ces. Demés, navegant baix la seva bandera, tindrà el port 
de repòs en el seu mateix pafs d'origen, doncs el meu amic 
estil establert a Marsella des de fa molt temps ... 

-1\ ~Iarsella I-féu En Carles Da.ubrée. 
-Es diu Carles Dubois---.afegí En Dewrmes.-. Vostè 

l'ha de conèixer! Tot!'> el!'> capitans coneixen cI nom d'En 
Carles Dubois. Tots coneixen els seus ,'aL ... ells i el seu tone
latge. En Dubois l'!s IUl armador cèlebre! 

Et jove lloctinent havia tremolat. Una rojor instantània 
emporprava el seu rostre. 

-El conec, cfectivament-murmurà-, però per res del 
món entraria al servei de la casa Dubois. De manera que li 
prego que no em remmani, que no parli de mi tan sols al 
seu amic .. 

-I doncs? Per què ?-féu sobtat En Desonncs. 
-No li puc explicar, $Cnyor. Dispensi'm. l deixi'm que 

li remerciï les seves bones intencions i l'afable acolliment 
amb què m'ha rebut. Rm dol moltíssim no pogtltt obtenir 
en aquests moments el comandament d'una de Ics seves naus. 
Em el desig més gran rllle jo tenia ... Però es¡xoranL. Potser 
les circums.tàncies candaran ... El vent potser bufarà d'un 
altre costat... Deixi'm que esperi encarn i permeti'm cue 
li deixi la meva adreça a Xantes, pel cas d'un canvi d'opinió. 

l sens e!lpemr la reSflO!'ita, escrigué al peu de la ,Seva 
tarja: 

1-1otel d~ França i d~ lu Colònies 

Carrer de Sant~uil 

l la deixà damunt l'escriptori d'En Desonnes. 
Després s'aixecà, llençà una llarga mirada a Isabel, sa

ludà correctament i sortf. 
Al corredor trobà n n'En Baptista. 
-I bé I Comp.-¡triota ... s'ha enfocat bé el negoci i va !oe

gollS els vostre!; desitjos? 
-Res d'això! CI :;enyor Dcsormes m'ha reQlll pcrf~~a. 

ment, però no he pogut obtenir el qUe ,·olia ... 
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Així que entrà En Carles Daubr&! creuà una ràpida mi
rada amb la Isabel, que s'ha\'ia quedat immòbil al costat 
del seu pare. 

Aqueixes dues mirades eren mfui eloqiients que qualsevol 
discurs. 

La del jove lloctinent, plena d'una tenrlresa respectousa, 
significava clarament: 

«He mantingut la meva promesa. Vine a posar-me des 
d'aquest moment al servei del seu porc. Aix:f ell podrà ro
neixe'm i jutjar-me per le!> meves obres ... ~ 

La de la noia, resplmulenla de dolça s¡ltisfacdó, deia no 
menys clarament: 

--Sóc ditxosa de tornar-lo II vcure!' . No he deixat ni 
un sol jorn d'esperar el seu retorn ... Ha obrat encertada
meut venint L.1t 

?o.Ientre tant, el sem-or De<oormes, després d'haver exa
minat d'un cop d'ull al visitant, li prCi{à que s'assegués. 

l En Carles prengué lloc en un silló da\'ant de l'armador. 
--Senyor--començà el jove-, permeti'm que li parli 

francament. Sé que est;). molt ocupat i no vull pas distreu
re'l, ni abusar llarga estona de la seva benevolent atenció ... 

En Desormes féu un gest que s,ignificava: 
-Digui, digui ! ... Tinc temps :¡ohrat per a escoltar-lo. 
Després d'haver rebut un imperceptible signe d'aprobadó 

de la Isabel, prosseguí ¡'oficiat: 
-Vinc senzillament a trobar-lo per a demanar-li el gros 

favar de què em fassi entrar al seu servei. En una paraula, 
vinc a sol1icitar-1i la comand.-¡ d'un dels setIS vaixells. 

-Un dels meus "aixeUs !. .. ---exc1amà En Desormes amb 
gest d'abatiment. 
.-EI ca~.ment d'b .. ~1. 
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Carles Daubrée s'equivocA respecte la significació d'a
quest gest. 

-Posseeixo el títol de capità de llargues travessies
prosseguí el jove-. He estat alumne de l'Escola de llidro
grafia de l'Havre obtenint el n(¡mero u. Afc't"cixi que be nn\"e
gat durant deu anys per compte de la Companyia General 
Trasat1àntica. Puc, doncs, donar-li les millors referències. 

-No en dubto pas--dcclar:\ En Desormes-. En tinc 
prou veie..lt-Io per a endevinar ('[ue és I1n marf i un cxcel
lent eapità ... Però m'atreveixo a fer-li una pregunta, que, 
com és natural, se m'ha acudit: :;egons el que acaba de dir
me, com diastre \'01 deixar la Companyia Trasatlàntica a la 
que serveix des de fa deu anys? El pervindre que ella ofe
reix als oficials é5 magnífic. Se'ls paga esplèndidament. Se'ls 
tracta com a princeps ... 

-Certament, senyal". El servir a la Companyia no manca. 
ras de seriosos ni de brinants aVAntatges. Mes jo crec que 
un capità qUe n8\'e't'a per una bona casa, també pot aspirar 
Ull bell pcrvindre. l després, què \'01 que li digui? )f'ajZTada 
el tr:\fic, el comerç pur, sen7i11 i honrat. Crec que la fcina 
de transportar els passatJZ'ers i el~ seus equipatges no ~ pas 
gaire inter~nt, l ~ molt avorrit fer sempre el mateix tra
jecte marlt1m, del mateix punt de sortida al mateix punt 
de desembarc ... No 5o'hi apren res de nou, . No es corre mai 
cap perill ... l un veritable marf deu habituar-se al perill, 
lluitar amb les calmes i les tempestes, trampejar el vent i 
la ftiria de les oncs ... Un mar! \'entable, també deu canviar 
d'horitzons, issar la seva bandera en tots elc; ports del món .. 
Viatjar, en fi, per altres rut~ que no Si,lnlien (micament la 
de &nt N'assan .fi, Buenos Aires o de l'Havre a Nova York. 
Vostè no b.. de la meva opinió? 

El jove s'expressava amb entusiac;me. Se'l veia trans
portat sincerament per la \'ocaci6 al seu treball 

La Isabel as..<oentia a les 5e\o"e! paraules amb moviments de 
testa i mitges rialles. 

La noia estava plena d'orgull de sentir-lo parlar d'a
~uella manera ... 

-$6c ab!lotutament de la seva opini6--de'Clarà En De-
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sormes--, i aprovo per complert les seves ambicions. E:1 
capità de llargues travessies que navega per lm armadOl', vi
sita més paissos estrangers i travessa per més perills, que 
qualsevol oficial de paquebot. .. Però una altra rosa: Per qu~ 
ha escollit la meva casa amb preferència? Les bones, les ex
ceUents firmes de cases armadores, no manquen pas en nos.
tres gT8ns ports comercials, a Sant ::\assari, a l'Havre, a 
Bordea.u:x, a Marsella i aquí mateix a Nantes ... 

-Li diré, senyor-féu En Carles--. Be escollit la casa. 
de vost~, perQu~ m'ha semblat una de les més importants, 
a l'ensems que de les ml!s interessants per Ull marf aventu· 
rer i atrevit. Estic enterat des de fa temps que les naus de 
vostè aprovisionen les nostres colònies més llunyanes, i que 
moltes vegades s'extravien pels quatre punts cardinals. He 
sapigut que es tracta\'a de naus de tres i de quatre pals i a 
mi m'entusiasma la navegaci6 a la \'ela, rue ja comença a 
anar a rero, però que és la tinies qUe pot com'cuir a un pilot 
veritable, a un conductor de l'aixells., I en fi, em permctcré 
afegir, que he preferit la casa. de \'ost~, perquè la se\'a firma 
és reconegUda d'una honradesa escrup111osa. 

La galanteria afectà a n'En Dcsormes, que s'inclinà amb 
un trist :;omriure als lla\'Ïs ... Aquell.a honradesa tan lloada, 
el conduïa en aquells moments a la nüna. 

-Estimat senyor Danbréc--fonnn1à l'armador-, li re
mercio la bona opinió que té de la meva casa. Hauria estat 
molt content, li asseguro, d'haver-li pogut donar la coman
da d'algun d'aquests \'aixells de tres pals que ha admirat 
tant, però deswaciadament en aquests moments ~ impos
sible 1... 

-Ah !-exclamà el lloctinent amb abatiment. 
-Ho sento vivament-cont1nl1à l'armador-, li dic de 

debò, perql1~ la seva persona m'ha complascut força. M'a
graden els caracters lleials i enèrgics, el~ marins complerts 
Per aquesta ra6, vull fer-li un servei. Ja que les circums
tàncies no li permeten entrar a la meva ca!>8, el recomanaré 
al meu millor amic. Li parlo naturalment d'un armador ro
negudfssim, molt fort i afortunat. A casa d'ell, segurament 
que vostè trobarAnn veler sòlid, bo i lleuger, qUe li perme-
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PREGUNTES l RESPOSTES 
ell I .u .. ",ta se1:clO publiquem tOies aquelles preguntes que ens vénen dels nOllrea 
ca.1 lIe¡tldor,.!a lliguin de caràcter hi¡¡tòric, literari, srdstic o clentlfic. qUestionl 
d'acll'blitat, motles, leclures. labo~s femenines etc., etc., lea quals són contesladea 
en .qu~ a maleiu secció pels redactors de la Revil$ta o pels llegidor. que, esponl"-

nlament. vulguin formular la resposla 
(RESERVAT Et.. DRET D'ADMISSiÓ) 

P REGUNTES 
SO,.-Penya dd fruor desitjaria uller !'aúreça d'alguna 

acadèmia de Se<;retari,. La matei,,', pregunta qui
llU IÓD Iu paraules que: en catalA poden traduif 
Iu CUtc:I1I1IlU cUebe., .H.peu, .Cargar. i cAbo
nu., IlUllet eu les conlptabilitah. 

Demés, .'Intereuen en _abcr per qui fou funda· 
da Ja capital de Barcelona, ja que: ugona Ull COlli
pendi de Història d'Eapanya ho fot!. per Amfkar 
Bnrcn i ulln HiUòria de Catalunya dill Que no pns
soren l'Ebre, i en aquut cas no podien fundar 
Barcelona. 

~.-A bel Sabadcllis voldria la m.ta de Il" obres ten
tral. lI1U!iendes per Amadeu Vlvu i ptt Tomàs 
Breton. Li intertu. aaber, també, qui ~. l'autor 
de la comèdia .llon amor no vol eadenl''' i el lloc:: 
on podria adquirir-la. 

.5OJ.-tPJgel/'JlI; Au'al agrairia que li proporcinessin ¡'a
dreça del jove Autor de là traducci6 d'.Els dOI pi
llet .. , En Joan Vila Pagès. 

504.-ClePJIIJlc Calald voldria conHl'I:l'T el tant per l'elit 
d'anaUabe" que hi ha a Catalunya, Ca~tellll i 
Andalll,ia. 

.sol.-LUti Bla"c t~ ¡nterb en .. ber l'edat i adreça de 
l'actor cinemalogràfic Ricard Talmadge. 

.so6.-Una. llegidora dit!. : Tinc una gron afició per la li
teratllra tallt ell "era com ell pro.a, però no p<lo8' 
_i:zo cap lIoc::i6 de Retòrica ni de poHica. Quin 
dels amah'e. llegidor. p.xIria d"nar-me alguDa 
co~lIa d'aqueala temell 

!P7.-RoC de Galbes fa la .egüenl pregunto. li Pcmcellf
na: En què e!I funda "oatè per dir que et di
buixant Joau JnllCl'da éJ fill de lJ.arcelona i no 
uturill A mi em collsta que h asturià i no bor
celon!. 

yJ8.-/0CH1. d'Ego.ro voldria trobar acn~"Oreta cntalana 
aficionada a ¡'e)[cuuiollisme i f\1tho', per 5"l1lte

uir oorreapondència, practicant l'idlom. Dadill. 
y:¡g.·-J()5e(l ;\l.- Salo.l /,,/f~ voldria saber les adrecu de 

RE S PO STES 
~58.-lIfb/fottco. (/1/0.10.110. d'AU/MI .I\,'ove/15 a>ntesta a 

I~'I/evfi .-¡Io.t'cra dieut-li que ¡'.I preferible que els 
origmall ,iguII\ ¡j'U!! 1101 fllIll, i preguen la .eq¡ 
adn'ça per a donar-li .ltre. detall. particularment. 

~59--GlIct..IIU cOntelta a C. G. E"l(lordo.lluo., pregunta 
270, dient-li qne lea novdlt'te. d'En Josep M.
Folch i Torre. 86n traduidu a l'espanyol per En 
Joon Gutit'rrn Gili. També li diu qne l'ren que 
En Clovia J\imerich, elKriptor, ns t~ qut' vt'ure 
amb l'Aynlerich. actor. Tam~ diu a /cn;e Calo.UI, 
que li dongui la aeva adreça, que li uallletrà la 
lletra de la .. rdana que demana. 

m.-.Anloni Clarel, Plaça de Catalunya, J4, ac:ct'pta 
tenir correspondència 8mb Maria Ro.la. Tamb! li 
envia la acva adreça per ai vol complaure-la, Urla 
Bo.rlro., carrer de Zola, n, If'gon, aegona. 

a6J.-Un barcd&"f tramet. Roc Bell la lletra de .Lea 
flora de mair, que vlrem publicar ea el darrer 
n6.mero. 

Iu If'nyoretu :.rati1de Carrau, J6!ia BIaICO, :Maria 
Llulla Asquerino i Maria Tere~a Gibert. i la de li 
jovea Jooquim Penina, JOftD Busquet, Jordi Cu
tel i JOOIl M .• Sala :\[onl6. Poden trametre-Iea a 
aqul'ata aecció o bé a l leu dOluicili, Bail[ de Sant 
Pere, 77, prinlcr. 

510.-Frlen" propala eotre el. llegidora de J0\"&NTllT 
CATAI.,ANA \11\ concurs literari, i la fundació d'un 
grup titolat .Germanor Catnllllla». Dern~a, voldria 
aaber t1 preu del Diccionari.OrtogrAfic del senyor 
Fabra. 

5I1._Tlrabufx6 COI pre~llnta quan tempe és preda per 
apeudre l'idioll1a E'lleranto. Tanlb6 voldria aaber 
si el mami IKIIllmell.t .'e:ztrau del. nllala del9 
e1efaoh. 

5I2.-"o.Jd duitj.ria la l1.:t,.. de la .. rdana .Blanca 
n.:UI, l'adreça del noatre collaborador J- Duatia 
ltarte i l'adreça t3ml.l.!;, de la Reviata _Llum 
Novella». 

513.-K. D. de.itjaria sostenir eorreapoudèneia amb _ 
nyOteta calalana per practicar l'escripturi. 

514.-$0.1Ie"' ("n. demana ("I mat("j:z i, dt"ntú fina a 
qUinti individua ca pot compoear un grup u
cursioni9ta, sc:nsc: nere .. itat d'inscriure'a al C0-
vem Civil . 

5IS.-L. P,"cuol Coll voldria sa.ber el. uoml primitiu9 
de: Vilanova i G("ltrli, SollKlna, Sabadell, Moni .. 
trol, Arenya de Mar, Capelladu, RiPf'll, MolI("ru
sa, Palafru~lI. Reb, Vilaftllnt"a, Sant ]leliu de 
Gubo!s, O ot, Empalme, Vall. , \·endrell. Mont~ 
blanc, l'otnnlleu, Sant Sadurní de Noia, Vilalur de 
Mar i Torelló. 

Li ¡nt("reR", uml>é, el lignificat de: Erudit., 
Hstipendiari i EU11UC. 

SI6.-Utl eJtudlo.nt de "lI/lClltlteJ l'nil pr("gnnta ll i Eu Cor
lI("t, dibuixallt d'.nn 1'nlufch (:s el mateix engi
lIyer inLuatriaJ i profu$of de dihllil'l: de l'Escola 
d'Enginyers Indll&tri318 dc Rarcelona. 

262. C. M. diu alllOllicitnnt de la pregunta 242 que l'cr
mita de Ilcllr11Unt utà situada al cim de 111 UlUn

tllnyn del mateix llom, terme de Snnt Pere de 
Torelló. 

:¡Ó3.-.'l tllonl Valll Ro, .. !ro.!ta traUlet • Mo.rl/l Blo..sI, pte
~ullta l.H, la lletra de .Carme gentib, del mestre 
Call1Lemont. Diu així : 

I.-AI rompia de la 81rdllna-com !()mriUI, noia 
~("ntill-De la terra catalana_l'ta la n;wa i l'ta 
l'abri1.-Ai, quinti llum tan elara.....que portea CD 
els ull. I_Ai, qui pog\l~' aomriure-igual com som
riua tu I_Ai, COlli saltironeja-tl teu pen seraff I_ 
Ai, com el vent eabulla-la grAcia del tUl rial
Dom In m'_per entrar a la dann.-Dom la mA-
i l'amor sol11riur'.-Cantem i dlnsem-i aW re
l'iurem-Ia nO/ltra dansa. que rica Il:"r'._1 amb . 
l'amor IKImriuràt 

n.-Its plaent 11 tu apropar-me-aense pena i 
.em·e abrulla l_Vull tenir·te i vull mirar-me_1l 



Iu nillU del tella ulla.-Ai, (¡llau et vt:Íg ell IOm
nill-quin SOlllni luh feliç I_Ai, lea paraules te
vtl--<om viuen dina de mi I_Ai, quina llum Que 
deixe_a! defugir gcntill--Ai, viria dels meua 
8Omni.-quin goig el leu endst·- DOII\ la mA-i 
hOllorem a la dllnu.-Dom la mà_i l'amor som
riurà.-Cantem j dllllsem- i oid rC"iurem- la n05-
trit dltn88 que riea lerA.-I amb l'amor somriurà! 
Talll~ en. envia la lIetrll de .Lle\·antinu, Que 

ja vàrem publicar, i In de .Le. nora de maig_o 
1Ó4.-Rupoltea de la Petlya. Desupnals. A la pre

gunta 231: 
Lea obre. d'En Shakureare forell antigament 

traduidea al català amb una edició complerta, perb 
eltan u:hauridea actualment. 

La Dib:ioteea Literària de l'Editorial Catalana, 
n 'ha publicat quatre, traduide. per Eu :'tlorera i 
Galfcia, Que sóu: _Coriol", d-Tamleh i .Romeu 
i Juliet .. , qne valen 2'50 pte •. , i _ru mauant de 
Ven~i .. , que en co.ta 3, 
U. obres d'En Kant no estan tradnide. al 

catall. 
A la 245: L'obra de l'Ignasi Ig1ê.ial «La Nostra 

Pari .. , fou pnblicadlL per la casa editora S. Gra
Dada i C .... al preu de 1'50 ptes. ~a completament 
e.gotada. 

A Ja 255: Segonl el llostre parer, el. cinc mi
llor. elcriptorl jovu catAlan. actual., s611: Ale
xandre PlanA, Alfon. Ml1leflll, Carles Soldevila, 
J. Puig i Ferreter i Josep Carner. 

A la 143: L'obra de JOIep Marin. de Sl1gllrra. 
.Pidelitah, fou publicada en el n6111ero \66 de 
_La E.cena Cntallln" ptr Bn Salvador Bonavin, 
carrer Tapineria. 6. Per ~ner un n6mero atralsat, 
li COItarA cinquanta cèntim8. 

A La 1~9: Diu quI' 1I parauJa «Junior .. significa 

ue6fits, principiant., i .&nior •• , ~. el contrari de 
principiant •. 

~65.-FI re.pon a la primera pregunta HS Que fa TQ.tlc}1 
T"IIIQ. per evitar ¡ curar ell refredat.: ¡'Timer. 
Procurar sempre, quan el COI hagi entrar en calor 
no aCOIItumada, evitar Ics corrents d'aire fort. 
Segoll. No p'lrtar mai el, peus ni la roba humida. 
J per curar-IOl hi ha molts .¡st'-IllU. però ptr 
a lIIi. el més pràctic i de resultat segur h : en ai
xt'Car-.e del llit de boll matI i COl\ltrvant l'cscar 
dcl cos, ponr-Ie de tres a (Iuntre minuti el cap 
.ota l'aiJteta amb un raig fort d'aigua freda, i 
millor que l'~igua caigui sol,re et clllel.l. 

Taml* el\\'\1 la lletra de .Carme gentil- Que ja 
copiem mb amunt. 

~ó6._N"rl de 14 Cosia, coute~tl\nt a la preguuta ~18. en
via la lletra de la sardlnl.m cavaller enalllOl"-'to, 
de la Qual " autor (lletra i mú.ica) En Joen 
Manén. Diu aiJtI: 

Bell, jo"e, fort i galln--cl Cavaller Que fou es
piU de bral1s,-que guanyA COpi mil. en justes,_ 
fama i honor,_brandint llança, espasl1 i escut :
lira 1'lImor l'ha \>ençutl_D'una nineta el jou
fIOfreiJt el Cavaller-Ull trist i ellall\orat-que en 
perd el .er.-D'eUa el l'altell, allll1l1y_n'e~guarda 
el fosc contorn,_i unll nit i una altra-hi roda a 
l'entorn.-J no té coratge el m/,er-per avançl\r ... -
l un jorn i un altre 1)lIuen ·se\lRe dur al bell ni
mlldor--cl conhort 811,illt.-Ai nina, què n'hal fet 
--del cor que al teu reten. pre!Onefl ... -Vindrà 
un temps Que enyortlrA_al que sols per tu htl 
utat--Caval1er enamorat I 
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CONSULTORI 
En «qauta .C'CCi6 publiquem I<Ilalllcnt les nspostu 

de le. pre¡unte. o coll~tllu!. qat .obre ortografia cata
lana rebem tlelt 1101itru estiul.t. JtdOf!, upecialmt:nt 
pn lo qual hem destin;'\t un redactor de la n06ua Re
vist •• fi dc fe8pondre el nombre mél gran pouible de 
prepntel. 

RBSPOXEM 

RaId Camps. N'O\'amenl u .. agrllim Iu "ostTU ama
biti indicacioll~. 'fenim tamn f('jnll! La ,etmana pa,
.. da vàrem dirigir-vOl la rtlJlOllta a nom de .Ralllamps •• 
lt"- illegible la VOItU. firma; .queata &t'lmana ut! mh 
clara. 

H. 11. D.-La majoria de noms geOgTAfie, Ú, pobla
cion, de Catalunya, cncara qlle entte ell. n'hi ha¡;:i .1. 
gall I:lICrit aenle IM:gair lea actuals nOOUeB ortogràfiques 
h que con,ervtn la .evlI antiga naluralitat que cal res
pec:taratothor •. 

N. P. F._.The., t. un mot anglès. No él possible que 
• 'hagi uerit d'aquesta ml uer. en català. Segunment 
qui ho ha escrit volill referir-ac a t~, una begnda, o bé 
11. tll, fonna del verb tenir. UI parBu:es següents són 
alguna exemplel de motl eadrúixoll: óllba, p~rdua, 
¡"ldl/a, jufJ~r/Jlla, arta, etc. 

$egOlll el aeg\lent verb (traduir) podreu veure en 
quins temps hom Ul& )a dièresi: 

Infinitiu: traduir. 

NÒ T ULE S 
Cid í Call1lj).-A primera de ae-tembre IIOrtit' a oostu 

ciotat el primer n6mero d'un non aetmanari qoe es ti
tular! .CII ¡ Drt.II-, 

Ser! redactat per algunes de lel mh escollides finnes 
del periodilme barcelonf. 

Comentari amplia ment els esde\'eniments d'actnali· 
tat, i .'ocnpat'. amb critO{i independent, dt totes les 
manifulacionll artfltiquea, literb.riea i culturals de nOi' 
traterra. 
eon~int I la cark:atura-eleroent iOlprnc:indible en 

tot. aelmanari popular_Is honore que ea mtreix, li serà 
dedicada la plana davantera, perÒ totea Iu restanb 
-.eIA j Catalb conatllrA de lIttze_ran ocupadea pet 
copioaa i amenfnima lectora. 

ContindrA, també. inHrt'lIlInllta lI«eions, especial
ment apropiadu per a la dona catalana. 

BII editoTl d'aquett: .etmallllf"i-fent un esforç, pere 
IIt'gura de veure', apoiata pel lloatre pohle, dOllca .CIA 
i Catalb ,erA el .~tmanari impreaeindihle de tots els 
catalnna-e. vendr' al preu de quin7.e cèntima exemplar. 

CORRESPONDENCIA 
Jo.ep Arallol. (Ciutat): Tenim oTdptiu, .L'amor 

perdnh. no.-· Rafel Tasi. i Marea (Ciutat) : A les vos
tres ororea.-·Pere Amat (Ciut.t): AnirA.-R. Violan 
Simorra: Hem canvillt l'adreça i rebreu el n6mero. 
Sentim tl canvi, que ignod\"em. A re"eore I-Auton 
Ramon O. S. B. Ueru .. lc:m) : eonfonnes en tot. 1Irerd:1I 
per la "oatra atenci6.-Jacillto Roura (Cintat): El preu 
de aubscripc:ió f:a li. nlll cada IIIC:'. Admetem se~lIs, 
perÒ &qol passem al cobro.-Sol (Ciatat): .:El riu h 
sec- no pot publicar-e.e.-..~alvador Puig (Matadepera) : 
Rebodea les nou pe • ..ete •. )ferck. EnviareOI el volom 
demaoat._Enric Fu .. :bB (Ciutat) : Porten llgona prova 
,-n neJP'e ¡ \'eurern de publkar.]a.-.EI teixidor català. : 
.Lea bromc:teu no podem IIcceptar·]« per a ]a pnbli· 
ació.-Abel Donapl1U (Cintat) : La prosa hil eltat re
!usada.-Joan Ma1art: La l'08tra poelia tarnbé.-A. 
BOlquet. Punltl (Caldera) : Rebuda la vQltra i l'original. 

ORTOGRÀFIC 
Gerundi: 'radulnt. 
Pres. d'illd. : ling. : tradu~/xo ¡arc. traduesc), ¡r/lduri-

xtS, tradueix; pI.: tradufm. t1l1drdu. trad"d:cen. 
l'res. de lohj. ; líng. : trlldut/xl. trlldutfx/s, tradua. 

.xl; pl.: IraduIm, tradrdu, IllIdue/x/n. 
Imperatiu: aing.: tradueix j pI.: traduT,", traduTu. 
Impert. d'ind.: ,ing.: Iro:duTII. traduiU, IraduJ4; 

pI.: Iradule,n, Iraduleu, tradllTtn. 
Imperf. de lubj. : .Ing. :Iraduls, IradrdHfs, tradrds; 

pI.: tradu"s"". traduln/u, !'adrdUf". 
Pert. d'illd.: ling.: tradu', traduTres, trcutuf; pl.: 

¡radulr;"" tradulrcu. trllduTren. 
Participi p8I!1-al: m.: t,¡ufuTtK f. traduTdD; pI. m.: 

trlldrdls; f. tradrddu. 
Futur: aing. : tradul,i, t'adu/ras, tradul,a; pl. : tra. 

dllf'tm~. traduireu. tradulrllft. 
Condicional: aillg.: traduIria, t,adrdriu, tllldrliria; 

pI.: tradu/riem. Iradri/rieu. trlld"frlen. 
Un m~l>Irua.-8611 d08 verbl diferent8 ell que men

cioneu. ni ha el verb alerrlssar.se i el verb IIfernusar-se . 
Poncelle/li sa!ltntfna.-SÒI (cut. auelo). pI. sòls, por

ta accent. Sol (cast. auelo) Ilo porta accent. 
111~Òt;'G 

Adv~rtflneft/.. Tote. Ir. preguntes dCllhllaes li aqaell
ta lIecció han d'anar dirigides a JO\'!NTUT CAT,U.ANA (Con
saltori Ortogràfic). Villarroel. 12 i 14. 

Trametem a .Segtlrra. la publicació. Ordenea tns la 
enviïn ella. 

0 ";'1;1101. ,../'ub 
.Joventutl cata!a.lles., de Jhon Slonara._.Flor de 

CatTCh, de Joan de Bllrcelona.-.Rt:<':ord inoblidable., 
de Pnnceeca Corta1._.Una tOlIl i ona nina. i .Les llora 
del ttu jardf., per Enric Vemet.-.Pul1eu, per Antoni 
j..latal.-.. L'auba. primlVeral en Ira IIltea mDl\tanyb., 
de J·'rancesc. Lled6a.-.A ]a Verge de Qoeralh, de R. 
Pey De.c1IU._cA l'amic que aim .. , d'Antoni Surriba •. -
.Del nostre jard{. ¡ .Visió_, de f/rancet Martfnez i Soli
va._.Femin¡ame' Antifeminilme 7 ..• EdocaciÓ •• oAnti
feminist .. i «Guerra III petó_, de J. noech i Barrera.
cJ.,ea duel ~nnauet., de Jacioto RouTl._nlo~ió. I 
.Oferiori d'amor., per J. Call1novu.-.Noctorn_, .Con
{essió. i .Desig" de n. De'gb.-.Arnor lunesto, de 
]OIIn Parac!edl.-.Càotic d'elogio, .Ma estimadao, oAII
bel i desig per l'amic. i .Confidència alllorOl& a l'amic. , 
de ]oon Msteu. -oI.a mort de ]a damiBe~] .. i .Cap 11 
]'Africa., de Llufs G. Bover.-.A tu., '.Ie Josep M.
Alcgret.-.Declaració., de Rainrond Chies Cardona.
.Nohlela Vfnç a vilesllO, dí' J. M. Villa]on.-.Somnolen_ 
tn, de Josep Murada1.-.l/alegria del matra, de J. 
Sabaté.-.Estela pròdiga., de S. S. de Riera.-.Desen
canto, de ?o1iquel Fullana. 

0"';9;11018 acc6ptob 
.Forjant., de Josep Mirel._.Nit de tempestat, de 

Gerard d·Bovalrl.-.Aqnella floro i .Goig., de J. Monné 
Vitê.-.Cnnç6 de la IOlitud., .Avui haa estrenat un vell
tit noul i .Fantasia., de FraucellC Morag8B.-.La dan .. 
de tou., de Joaquim Aroca.-.Lel orentle .. , de ]6lia 
n1aaco.-.En el Palau de Noatra Madona., d'Adela Ver
gia Pair6.-onc: bon tremp., de Gonçal FOlmigner •. -
o., lea domellel de Illa terra., de Dllniel Galera.-.Re
cord., de Josep C8lalllajó, retÓCllt.-.Pensalllenh, de 
Daniel Galera.- .Rlegia a la Mhica., del mateix.-.. A 
una r:xcursionista., de Llula G. Bover.- · .. Les violetes., 
de Ricard Eltrada.-cA tina lIe"aotilla., de Ramon 
Badia Ferrer._.nn Janeh, de Joan Tur._oPireneoca., 
de Ponta]!la.-.Callç6 d'j~tin., d'Artor B1ad~.-.CanÇ'Ó., 
de Maria del Carme Nico]au. 
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