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CA R LES RI llA 

Hi v 
[-'estes de Nmlnl, Cnp u'.\ny, Ueis, 

festes de recolliment, de llar, de familia. 
de llar adin .. de l'[¡nima i de llar adins de 
casa, dindI.',,> C\'OGuJOrt·s, de intimitat, tic 
intensitat. \"acances profc .... ionab que 
donen lleures per fi m('Uitnció. l¡¡vcrn, 
4ue mai no r('frederàs l'esperi~ de L1íber
tndit, aquest company meu I con ... eller 
suprem del tarnnnit meu. Hivern-pai
... at~e, I ¡¡vern - ciutat, .. I¡¡vcrn ", temps. 
Ilh-ern· ("ami, ... nlul! SICS fort I fcrm, 
sic!' (]c pI"O\':1, ;¡ies diflei! ¡dur, i em scr!\s 
U\nt m6. hcm'mJ!llt. 

Avui 6 ~adal, un hell jorn tri ... t i grb, 
de ~el1 ('ontra~t amh In llar eneesn, colo-

e r n 
.. ida i J'i:mim nle¡;::rc i du. Fa ressallar 
mes In \'ida de jt'lin interior, l'intemp~ric 
descolorida, quieta, somorta. 

I .t.·s llars .Hui "ibren i hate~1.lcn mé~ 
intcn:-;ament llUC tots els nitres dics, Les 
fnml1ies viucn l'C I' fi si. El passat es f~l 
prc!'.cnt, i el present esdc\'e cspera.m;n 
d'esdevenidor fèliç, poetitzat, i il'\usió, 
L1ihcrtadl' obscn'a cercant la realitat 
('x~ernn que corresponJtui a la realitat 
p:-;¡cològ:it'a de l'ambient nadalenc, A 
casa de sos parcs i ~ermans una hel1 a 
pau alegre, animada a l'entorn de la taula 
nadnlença. ricn, multicOlor; hi es una fo
rastera d'antiga relació, qui no hi min\'a 



t~~S d~n~~~~~~r~~~'I1~~e::s,b~a~tm~;~; 
cru;olanes, a l'abast d'una pura cordialiwt. 
Però la bona taula i la bona llar, les 
bones coses i les bones paraules no farien 
l'ambient nadalenc, la felicitat invisible, 

~~es ?d~e :a~:~tr~ g~l dc~nfJd:~~msii~:d~~ 
de la sang i de les hores, lIe les penes i 
de les glòr ies que han deixat empremtes 
idèntiques comunes en els cors i ca res de 
pares I fills. Aquesta és la causa secreta 
de la sensació de jOia comuna, de la dolça 
cadena invisible que lliga tots els cors 
d'una mateixa Bar -No les lleugeres con
verses que són dites per parlar, ni els 
pollastres i dolços per a plaers palatals, 
que en altra ocasió no passen de les fibres 
externes dels sentits de l'orda i del tast. 

A mitja tarda surt L1ibertadà. Va a 
visitar una familia amiga, de molts anys 
no vista. Encara els troba a taula pre
nent café, Un oncle solter i un amic 
metge de igual condició, i una tia vclla 
que tampoc no ha trobal el seu mitja la
ronja, són convidats. Ale~res conver
ses, records, anècdotes. L1ibertadà, tot 
fent el seu paper, escolta i pensa i com
para instintl\'ament tots els silencis i pa
raules de les damisel'les presentS amb 
els silencis i paraules que tmdria Ifigènia 
en les mateixes circumstàncies, i remar
ca la fr¡volesa i la buidor que aquells 
acusen, i veu la plenitud i la consciència 
que demostrarien els d'Ifigtmia. 

Aquest lIivern, aquestes Festes An
yals, pel passat i per la sang fan la felici
tat de la llar , i per la llur universalitat, 
afegeixen un sentit de solidaritat huma' 
na n ¡'ambient del clos familiar. L'anèc
dota i la familia, la història i l'ideal soli
daritzen els homes i els fan feliços. 

ADVERTIMENT: 

lfigènia i LlibertadA volen encara una 
causa més fonda de felicitat: la identitat 
espiritual, que vol dir més que patriòtica, 
mCs que cultural, mes que religiosa, mCs 
que cordial, puix que espiritual \'01 dir 
dh-ina, il'limitada, eterna, infinila. 

Però a Ciutat, en la Humitat, hi ha 
realitat i hi ha ficció, veritat i jJ·lusió. 
Ifigènia i L1ibertadà podien crel¡re no
més, pensant que 511Mcn. Calia un seny 
madur, expert que sabés conèixer i fer 
conèixer SI es realitat o ¡¡'Iusió una iden
titat. Calia la prova i el conl~aSI a tra
\'és de totes les circumstàncies ciotada-

~¿~ie~;t,lf~~~tr~s~'e~e;~m~e~~~í~: eist~i 
~~~::~I ~~~~a~S;;;~~o~ ~XLir~erl;~àg~a~ 
Ifigènia ha estat: -Si les vostres afini 
tats són espi rituals, essencials, resistimn 
i es tremparan en un dejuni cuitadà.»
EfectÍ\'ament : lot un any mínim de de 
juni de l'elació ciutadana entre 1figènia i 
Llibertadi\ posarA a prova llur atracció 
espiritual. I\questa pro\'a aHuixarà els 
lligams si eren falsos i els vigoritzarà si 
eren purs. 

Si un patriotisme Cs pur, un dejuni de 
política ci fa més fort. Si una amor Cs 
\'era un dejuni temporal no la venç. l!'i 

~~~1:s dfit~gliò~~~: ~¡" s~~ri~een~~Fs~~J~ln~~ 
febleses, amés de demostrar la veritat 
d'una amor pura, com que tOla la vida 
humana es història de repetició cie Ics 
dates j de les estacions, de les hores i dels 

dee~~¿0~~~~~~1~~~~t~~~aas~~~s ueï: ~~~~ 
de Ifigènia i Llibertadà BcneYt sigui 
Agammenonl Ili\'ern, })e~ffin6At¿~IAU 
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ans ha nat un infantó 

Qué fas tan rerassagat 
tu, vailet de la masia; 
que no has visi dalt del serrat 
com una estrella lIul0? 

'Dolç com mel, blanc com mató 

ens ha nat un Infantó. 

ai, que cansades esteu 
d'&dQodir bones dOMelles, 
tan carreQodes porteu 

Qu, Iu, gentil pastoret, 

camina, que no és llunyana 
la pobrissona cabana 

i curulles les cistelles! on le5ús es mor de fred. 

1)0\ç. com mel, blanc com mató 
ens ha nat un infant6, 

molC; com mel, blanc com mató 
ens ha nat un infantó. 

6ns ha noi un infant6 

fill de la \7 erge 7'\aJ'\a; 
dolç com mel, blanc com molÓ, 

Q petons m'el menjaria 
de ton bo. 

S. Sabater Oliver 
Sabadell 

~---~ 



(ConfinUl1Cid) 

Dues nilS sense dormir s6n dues elernilals. 
Ja n'esligué lemplal, ja, d'alçar~se sense fer re
mor I e!Jcorcollar la roba d'ella i el caixa-banc . 
però no gosll. La dona lenia un sòn lan re
prim. que no hauria paguI enll~lir prou. 

-La nil que ve, si, I ... nir Que ve ho raria, 
encara Que la dona es desperris... Què hi vol 
dir? La cosa eSlll en Que jo els pugui arreple
gar. Un cop els .ln¡ui, Ja po! fer ja, Que no em 
deixaré pas descloure el puny ... 

La nir .ornll i en Jan rampocs·a'rev(alçar-se. 
Se malera fins els ossos per mandra, i amb 101 
no lingué prou volun.a. de llevar-se ... 

-Qui SIIP sl se'ls endú a nra els diners o bé 
els deixa ... - L'endemll en 10CIIYII 11 Colldeneu 
I ella hi Imirill I! vendre l'bnec. Esptrllrill, 
donc!!, 11 Irobar-se sol a casa I ho regirorill '01. .. 

Com li .rigll I! yenlr el dial Re¡ir"n.-se 
anguni6s pel lIil, conIll IOles les hores d'aquellll 
nil e'ernll. La campana les deixava sentir, an
liplltiques, mofeles, amb una Clllma Que feia 
aorlir de fogO. com sra volgués enfúrner de III 
pre!!$1I Que renia en Jan de Que es fes dia. 

A lI! fl clorell!, La Cisca es remogué en el 
Ilil: esburegll aorollOSllmenr: s'eslirll mandrelllnt 
I es lIevll. 

Ell féu l'adormi I. 
-Coll I-lal ocobaYIl d'ulllr lIestll. Lli 

sentill anllr d'ac( d·.llll : primer ducelça: des· 
prts endevinll, com si ho veiés, Que Ireia els 
esclops de dessolll del caixa-banc: després III 
!Ien II dOnllrdues pllSSe.!l ja calçada: senrlcrulxir 
els boxos tle la cotilla I per fl la remor de baixar 
les escales. 

Pllrll comple encaro i senil baixara l'eixidll 
les balusses amb l'llnec ; era un llnec reconsa
gral, coil 6aladn:jaya com un mal esperil. 

Una eslono de Qulelul, I a la fi senil grinyoler 
la l'orla. I el cop de lancar rusonll com une be
nedlcci6 en el cor de en Jan, 

No lingué pas e!Jpera. Sellll del Ilil: ,!li!: flcll 
Ics clllces I a mig cordar corregué enfebrosi! 
cap al caixa-banc. 

-MlIleitsia!- La caixa era fermada amb 
pany i clau.- On lindrll le clau aQuclla ... 
malasorl? -

Donll dos loms per la cambra. com un des
via!. Després com sl de sob!e li vingués la 
penSlldll, corn:gué cap a boix i amb un inSlanl 
!ornll: amb un caveguel a les mens, 

No fou ten llis com havia pensa!. La caixa 
era una bona l'essa i no cedia. 

- Au. no'l fossis la lossuda ara! Poc !"aJu
darlllll done. Cedir}! com hi ha reneu l

lauan! enguniosamenl. arrlbll a ncarla punta 
del cllyec en el lunl de lalapa. 

Ai:d pogué fer paldl1ca repenjant el genoll en 
el mllnec amb 10!elI ses forces i a riscos de des
manegar- lo o rompre'l. 

La calxe gemegll Iris!ament amb un cruixi! 
que semblava de railre món. 

-No'! queixis. male)'da! - anllya dient enlre 
den IS en Jan. lelmen! com sl pari!!'.! 11mb el mo
ble- Jar"lIrfanjar!!'iO.los$udal-

Tornll: enquibir el càvec Irornlla alçapremar 
amb m!!'s forçll encara que el primer cop. La 
IlIpd grinyolll esgarrifoslImenl com si rhaguea· 
sin punyida. 



En Jan no cedl: -Ja et fotxaré 101- 110r
nà a les embranzides amb més ràbia i amb més 
força, fins que la tapa del caixa-banc començà 
a donar I el grinyol perdé força i e1e claue cedi
ren ... 

Lli Cllixa era plena de roba. Hi endizà les 
mans tremoloses i començà 11 trèure-Ia 11 bra
çals fenl-neun munt III bell costa!. 

En Jan no havia mai senlit el que anava sen
tint 11 mida que la caIxa s'anava buidllnl. De 
primer una fruïclO estranYII, després una por i 
un afllny com mal l'hllVill tingut, Després una 
fredot al cor que s'escampavlI amunt invlIdlnt-li 
el front de suor gell1dll I lornllnt-li balbes les 
mans ... 

Li semblà sentir soroll. Dos o Ires cops 
s'aplIrtà de Ié! caixa creient que al ddrrerll hi te
nia un {¡mtasma que l'espiava. Li semblà que 
la finestra es lancava del lot del XII nI-lo 11 les 
fosques ... 

Amb el cor balent i amllrat de suor, reposà 

P e tit es 

una estona, Després anll reveninHle poc a poc 
Ilogrbtranqui!'litzar-se bonll cosa. 

-Bt, bé, endavantl- Tomb amb més febre 
a III feinll L, la clIlxa era buida i els diners no 
hieren1 

Son rostre s'esblavef; sos ulls lluïren enro
gits I les denlslicruixlren, 

-Maleitsiaelrnónl-
Amb el cap caigut i els braços lli llarg del 

cos es quedà gUllllllnt-se amb posa I d'idiota III 
foscor buida del caixlI-bllnc. Després girà la 
mirlldll cap a la finestra i lImb el puny clOs 
amenaçll al defora tot mllstegllnt renecs i ma
lediccions rerOlges, 

Anllvlla tornllr III roblla dintre, quan lasevll 
mirada li 'enllumen~ esplendorosa, S'lIpropà 
lot ell en la roscor de la ctdxlI i palpà.., -Oh, 
si; el secrell - Recordll que III caixlI tenil! se
erel i calia trobar-lo. 

Josep M, FOLCH I TORRES 

(Confinuarll.) 

p r o ses 
Cap d'a n y 

Hom encara no ha repoMt de les festes nadalenques i Ja es trova 
davant d'un altre dia assenyalat, que cal commemorllr com és deguI. Tots 
esperem l'arribada del cap d'any per a poder dir: Jo faré aixòl Jo faré 
allò!; mes, pas.sa amb la seva folla carrera aquella diada i no ens recor
dem que el calendari ha canviat una xifra, per a no posar·la mai més, 

Que n'és de crudel el cap d'anyl Tot un munt de ll'lusions, Iota una 
pila de coses en perspectiva, per li tombar-se sobre nostre amb una anya
da més que no .sabem si ens serà plaent o faUdica, 

Ha arribat, n'obstant, cap d'any, I el celebrem amb tanta ¡bia com 
les nadales i no ens recordem del que vindrà, Sols esmentem al dir nos
tres propòsits un : Si Déu vo!...1 que és el termini de la nostra vida quoti
diana, 

Joan TRULLÀS I RIEI?A 

Aque s t número ha passat per la censura militar 



La MUa de Solitud 
L'esperit mesquí que t'acompanya 
en trista ruta plana cnllA, 
cerca el rep6s dall la muntanya, 
allà on el sol hi és sempre elit 

Ton cor glateix. per qui s'afanya 
la fosca vida a assoleià; 
i una frisança dolça, estranya 
de pur afecle ei fa encelà. 

El sant pastor de les~rondalles 
signa les teves esposalles 
amb una nova joventut. 

Tràgic mantell cobreix la ermíia ... 
De quants pesars hi has jet collíta 
vivint la eterna solitud! 

Anton BUSQUETS I PUNSET 

NOTA. - Bu$quct. , '" .euMJnt:fHU. nO/4 flltlre. dic. ".1(1 cQn/:l;¡rc". & e.c .. lf1udln(m I bcn dlbul" .. " 
com propi de" .. dc./r4 plomlt. No el sabl .. prem/Itt, or., I per ceri .. mb l't:did6 complet .. de lc. ob,.". 
dc/Bisbe t:'orrc. I &gt: •. 

V .... cn rcgala .... ",,," un" ultJfue/", de ,,, pro/"gonl.l .. de "Solitud", ab .... de/Jo~c ,,'cuitor JO(Jn CJ<n. 
Pos"récl.m,eld" V.nlpe .. d'clla, ... n'e,.òcoI, je .. .tcOnr.'" be" r.omplemcnl. SI dedljiO <:onl:l%<: .... I" 
li'n "" .. /arc! """10109 .. "'/1", No cs/,/¡ ben agtJllJdlJ, pedi serv/r.t de .obr." per .. que c. fltel ",," .. ret: d'clla. 

(De "" .. IIe/ra de VICTOR CATALA) 



Pressentinlent 

<Quan, baixos, clJ ocells plUsín les hortes, 
amb un vol de llangor, 
quan Ien/ament Cduran les fulles mortes, 
-41 néixer la Tardor ••• 

Uavors el blau espai, amada mí4. 
es tornarA lot gris, 
I al meu roslre, vindril la melangia 
per fondre tot ends.> 

A/x( mon estimat un Jorn parlava, 
en l'hora capvespral 
vdent el cd Üm pur com s'cndolava 
amb ci vel autumnal. 

lo l'escolfava amb l'Anima confosa 
per feble sentiment, 
í els seus ulls contemplava silenciosa 
mnb tri.sl prt:ssenlimenf. 

En/ant que el vent les branques despullava. 
corren/ adalerlJJ, 
com un pil,.,id lIanJi6 s'apagavlJ 
el mirar de l'arnal. 

I va vent una terrIble vesprada 
en qu~ Iol se fornal/O desconhort. 
i Ja vida va ésser apagada 
per ,'alè de la mori. 

Girava amb foll delirí els ulls febrosos; 
en son instant daTr~ 
dt:sclogu~ e1$ lllJvb, Irecb Ilremolo$O$, 
i, IJmb ladlglJ em dlgu~; 

(Holt blJíxO$ el$ ocell$ pauen IC$ hor/e$, 
IJmb un vol de lllJngor, 
lenfltmCnl vlJn clJienlle$luJle$ mor/c$ ••• ; 
JIJ ha nAJcut IIJ TlJrdorl 

DovlJnl t:l bllJu c$plJl, IJmlJdlJ mí4, 
$'c$muny un núvol grb, 
I al meu rO$tre, li IJrrlba l'agonia, 
; Iifulg t:l $omrbb 

Haria ROIG VERDAGUER 



BELLS INDRETS DE CATALUN YA 

Santa Creu J'OlorJre 

di!~ ~e: ~~~e!bln~:lI\~~,~U~i b:~l 
destriava sos migs per entre 
els pin~ que feill. \In moment 
nbnndonllrern, nrribllrem amb 
el$ meus companys davant de 
Ja joliua ermita de Sanla Creu. 

Aquesta ermita tan senzilla 
té un conjunt enciSl\dor, ço que 
fil. que hom no es cansi mai de 
sojornar-hi. Ésdeconslrucció 
rom;\nkllU10It notable i ses pn-

AI~S c~,1~~sl~l~n~ci~~nsn~~il'::~~: 
tns'hitrobnelcementiri,un 
dels més tlpics de In nostrn ter
rn,en ell hI hanquatre:riprers, 
que"etllenperles Ilnimes dels 
quehireposeneternnment. 

Desprésd'hnvervisitat I .. pe
lila església varem reposar una 
eslOnetaenunshnncsrúslecs 
de fusta, que bi ha a l'ombra de 

uns ametllers, que pel febrer 
f1orei:rend'unafaisóuqui,¡da, 
Ens dirig1rem c.p els darreres 
del caseriu on trovàrem un cor
riol 'l.ue devnllllnt entre esbnr
¡ers I matolls ens menll a 1ft 
font del Rector, situada en una 
bonicn fondlllada, que sembla 

unJ:~s ~;It:d~~'guérem begUI 
aigua, ens dirigirem de nou 

;:r~s l;r;;'~;Rda d~Oanp enmr:~~!~:¡ 
per uncnml delitós, entre pins, 
tem plats d'lIturnr-no~ cada Il\()

ment, per escoltar el Cllnt dol
clssimd'algunrossinyolol'''le
gre piu.piueig amb que snluden 
els petits el retorn ni niu de la 
formosa cardinl\ que porta en 
son bec In bccada. 

Quan arribàrem nI cim, els 
uUsrestaren mernvel1alslquin 
bé de Déul De tantn beJlesu, 

~~ns:"d~leA f.::qoune:;.c:;ehta,~èli':~ 
les muntanyes de Montserml, que ens conill ven mil records c-onlemplant-les, Més enlllt el maql5 ro<;ÓS de 
Sant Llorenç del Munt, i a sos peu, les ciutnu febroses Terrassa i Sab."ldel1. I en girnr-nos podlem 
contemplur el mor en gmn eltensió, i ullll ni. nostres peus mnlei:r, el Llobregat que serpentejant s'es 
corria per entre les lene. de conreu, annnt n donnr 5e~ aigues, després d'haver regat IOtes les hortes 
del pla, ni no~treMl\dit{'rràni. 

De retorn 1\ la ciutnt, enenra portllvem en el cor el! records grats de IOt 10 que havlem vist, i que de tlln 
bell ens sembhwII un somni. 

Josep M. BARTRINA COMAS 



---------------------~-------------------'-------------~~ 

RADI 'M EIt A VEL L A 

(Collli"'",r:iój 

L'e.becedarl per mitjà de lel ones 

mi t~~~'~te~r8se~~~~i~~nl;I~~I~t l.l~L~I~~ l::r~,i:f; ·!~~~S i~~ ~::, 
podr~en CHerl!l._lal'ln\S, I qucsnlsnment scgllintels 
lllovlIl1cnl.s dd~ suros, ~en~ prOnunciar ni una sola 
pUrfiu!am e~crillrc 111\ sol !llot, oodrien elles com
;¡endre el seu m;s~lIlge. 'SolsnlllCnt li fou neces~nri 
Illurnr de qUilli en q\ltlll In fOTmnd6 de le~ Ones 
tornnnl~le$ \lesprés n rependre, per enviar n les se-

~~inl~odr~;g~i~i~l~:r~~~~~~lJ~i~C~l iC:d~Y\~~~ ~,~rIL:s 
I\elresdelnbc('cdnri: per c>:cmplc, la A seria re
presen,tndn pcrUIl pnnt j \lnn n'll\la, In B per Una 

~~~~~~ ~,'~~~IlPf~T~l~'tr~~¡~;'~1 ~~~~~r¿ncd~~~I~!Il~~~e~~~ 
rultm. 

Segurn~nen~ té g~nes d'escalfar·oos els caps amb 
tlloT.a de c1èncm _ dlgué la ~enyoret:1 de Espioasse 
-i JocrocqTleseriano..'Ce~"àr¡queelsoldonguéstre. 
voltes li la terrn pern poder tmn'metrerunu fra_ 
~f~;~~[~II~"e Rquestn oo's compongui més que de 

~~~ ~:~~!~~~:~~~e:~l:~r~;~I~L! b!~~f~~; r~f:~~ 
desnfinnl'AuTor!ll_ 

pns~AS!~ ~;~~;R e~i te~e~~t~l~iu~~~tr~?I~nl¡fl!t~~011:1 /n~b 
aque~ta ciència, bustl\T el mitjit d'en"iar sepamda-. 
ment i a cada una de les tre~ Gr~cies el compliment 
delll IlMnuln que elles e:.pernven de un home de 

~~d~~ ~~~~f~i~i:_~_~ %~~r~~il\~~~~~ .. fe les tres la 
Ben prompte Vil consolnr-se ni ~uposar que pro-

hablemenlles tre~ ho haurien pres com ndressada 
aclla. 

L'endem¡\ al m~ltl, qnan estava arreglant-se el 
eoli davnnt del e.~p¡]l, va donnr-se un cop al Iron tot 
somrient-sens; mnte!.x. l'I holulvia trovatlJ! La 
correspondèncill privndnper mitjà de Ics one3,nO 
cm PI\~COSII impossible!1I 

L~tdentltot del que comuniC6~ Teve
lot per mitjA de lo llorgod4 de ona 
Les tres dnmi~t'I'le~ nrrivnde!l fl Ifl horrl e:rnCHI 

de la dtll d?lIndll dnvnl.1! l~ Ornngerk, ja desC$per~
ven de In vLllguda del &1"1, qUiln vnreu veure'lnrn
bar portant sotn l'ni:rel1~ Ires pedre~ de grossàrifl 
diferen\. Unll S'mn cnrro~SII e~pernvn al pati del 
castell: tOlS els hnbitunts de Tnnaon, "Meu tms
Jlndnr-soaJs voltllau del e~tnay situnt prop In po-

L E S O N E s Jt TRI A NON 
( Hi l!/! lllliga) 

Ajegutsobrc l'J\!~rb!1. de Iii vornda, f¡..:os els u\lSIl 
Ull suro que ell h~vill po~lIt ~:rpre~~nL11ent, "a ~Ogue~ 

~¡~r~;{¡~r~~ I~t~i:nde~~b~r~;~ 1~ ~:I!ser~;:~1dllld::n S~~I; 

!~:~~~~E~~r:~~ 5~:t::l~~I~ I%~~~:~~ 
ones,C"oni:ixerlll queco1111Lnicn,'a., nmb 
de 01/11 dels seus scn)"ub. 

Bellugueigs de.smesuroh I poràslb 

nnr~~~n~~~fp~~~ol;e;:~~~;~~i;IL~;rS\~~: :fl~I~~'V~n d!~ 
d~e~IL~r¡nd~~~:I~~!~~~¡~n~~lfie~o te~e~~~:vs~:'~\~~~\~~ 
ment que's bnrnllessin ... t 

des~~~;rr I~~~II~:~\ ~: L~fl~~~I: J~~~~jll~c~ò~e,!:~sd:~ 
~~:i f~¡~'~\~~~ ~~~ll~~~!'o~~~n~~bvr~ 1'~\i~~::~,re\:61~~~ 
un dels jnrdiuers. Et Snvi 1I11"Ors, vn dona!,"se 
compte que In Lrnn~mi..siÓ podin é~ser destorbndn 
per un e.<bullnmcnt, cosn q\lcéSIILCOoru~iód'ellcS 
O1ntei:res. 

• lo.. conformitat 

La tnnlnurnotll el seguill, pui:r quno Vil "oler 

~:rl~~f~~~ ri,~e:~~:~¡{,\~~ ~\~~~'~Ii~'r!~glll~s~1'~1~l" ,vr~;~~~ 
~l~~~~ ~~~,~~:I~~ ní:~~l~~~~jll(~~~'~I~~~~;r~~'~~r'_l~n~~ ! 
nmb regl1lnritll\; ones gro~se$ i ones petite~ es baT"" 
reijnren. El Snvi també Vil donnr-~e compt~ de que 
III TTRsm¡s~i6 per nquest mitjà podin é5~er destorbnl 
r:~,g~lí:;~¿~~ d~~I~I~nS:8~ les Clluses e:rteriors cT1 

ti\ÇE~~,ib vcno~;~~~~~n~~~ni~~,,~~~.l ~~fn~~js~¡SC¡ 
recepdó de on~s de llnrgndn conegudR; i com I"nbJIl 
havia prom~s dedirnr-sel'cndemà n trevalls en{"al"fl: 

j~~~i~~~~~n;~~~~;~a~ ~~~=~ ~I V~~~iÍt~~ pedres nb (~{"lIbtlrd) 
~L_ _____________________________________ • _________ ~'-~ ________________________________________________ .~ 



TIP U S 

CATA
L A N S 

R e i s 

(alde.R¡~) 

DE L'AL

TA MUN
TANYA 

-~Iarcta, què em portaran els Reis caronn\'u endinsant els seu!' dits aixuls 

aquesta nit? En Quelet fèu aquesta in- de cant, per entre cls rinxolo; daurats de 

fnntivola pregunta sentat en In cadira del la cabe llera d'aquell in(antó. 

costat del1lit de la seva marc malalta. La Passà bella estona en silenci. La 

pobra, cI mirà amb aquell!> ulls tendres i marc amanyag-nnt al seu fill, entretenint

ensorrats en Ics conques moradenques sc llargament en aquella festa, com si fos 

que la malura incurable d'elln ha\'ia anat de comiat; la dar rera que li farin en 

enfosquint cada din mes, donant-li un as- aquest món; me ntres en Quelet pensava 

pecte gairebé de cadlwcr. si els bons Rei-; li deixarien alguna cosa 

En Quelet insistí: - Di~ueu, mareta. a la finestra. Les bales, soldats, pilotes, 

Què em portaran? Ella a llargà una mà ca,-alls, tren", tot giravoltava dins el ~a

i posant-la damunt In testa del seu fill l'a- parró tlel nin, mes tle sobte un pcnRa-



ment féu ombrejar el seu front. Els tA a a¡xugar-se per no entristir al fillet 

companys d'escola li ha .... ien dit que ells que tindria de deLxar d'un moment a l'al

posarien la sabata al balcó ¡ que els I~eis tre, tot dient-li. -Ves fill meu, ves fi fer la 

les hi omplcnarien de joguines; mes el carta". 

pObre Quelet no n'hi podia posar de sa· En Quelet obei, i s'en anà a l'habitació 

bata. Feia tant de temps que no en tcnia! que feia de menjador i cuina. A l'armari 

sols duia espardenyes i n'hi cahell tant hi trobà llapis; de paper no en tenia i aga

poques de coses a dintre!, i de balcó tam- fant cI cartipàs de l'escola, n'arrencà un 

poc n'hi havia en el reduït piset d'aqueU full, s'assegu~ fi la tau la i mullant el llapis 

terrat. amb la punta de la llengua, començà a 

Quan el seu pare ,-¡via, si que en te- escriure tal seriós; _Senyors Reis d'Q

nien de balcó; un balcó amarat de so1, en rient. Jo no tinc cap sabata per a posar 

un primer pis, amb testos i no l'S que la ni hi ha cap balcó a casa meva, però si 

seva mare cuidava. Quin goig donava em .... olen fer el favor de deixar-me algu· 

de miraL .. ! Ara tot havia can dat, com na cosa, els ho estimaré molt. Sabran 

si en morir el pare, hagués fugit amb ell que tinc malalta a la meya mareta, i si 

l'alegria del "iure i el benestar d'aquella en lloc de portar-me lo que els hi sembli, 

casa fos ac.1.bat. la volen curarl no hi fa res que no em 

Un cop de tos :seca féu distraure a deixin cap joguina; ja me la portaran 

en Quelet dels seus pensaments, i girant quan els hi vingui bé. També sabran que 

l'esguart humitejat per les llàgrimes que jo els estimo molt i que faig molta bon· 

li havien ,'ingut als ulls recordant aquells dat. -Quelet. 

tempsl vers la seva bona marc li digué: Satisfet de la seva cartn, cuità a ense-

Com vos traveu mareta? Veritat que n.rar·la a la seva mare. Entrà a la carn

esteu millor? La vostra cara té més bon bra; s'aco'slft al llit. La veié quieta amb 

color que fa una e:stona. :\'o!:s cert els ulls oherts mirant al cel i entelats com 

que vos aneu curanL.? La resposta si estiguessin plens de llàgrimes; les mans 

d'elln costà molt de sortir de sos llavis creuades damunt del pit. Anà per par

mes a la fi digut::: .Si Quelet, si, estic lar-Ii, però recordant les darreres parau

millor... Alira, ,'es a fer la carta i pósala les d'ella pensà, _esperar!: :desprês, més 

a la finestra, al costat de l'espardenya, tard, araueu resar perquè els Sants Reis 

jo entretant resaré perquè els Sants Reis em portin alguna cosa .... i sort! de pun

es recordin de passnr per casa nostra i et tetes de la cambra tot pensant amb aque

deixin alguna coseta per a tu .• 1 per vós, lla nit de Reis ... 

res?_, cuità a dir elL Dels ulls de la ma-

lalta en bro!laren dues llàgrimes que cui- Ovidi ESCALER J FERRe 



Po esia Eterna 

AI blJd(J~se /cI meva vida 

de jovenlul en tendra flor, 

vaig sentir una veu ardida 
que can/ava dins mon cor. 

V8ig segui~ne la IOl1lJda 

enamorat i fidel, 

i Iu Poesia estimada 
fe m'enduies prop del cel. 

111I1 fOli la "UlllI canladlJ 

que han semi! mos joves anys 
que 8mb l'ànima enClInJlIdil 

hi han segui/Iots mN afanys. 

Oh, Poesia endolcidora 
de In meva jovene.sa 
t'ofereixes femp/lIdora 

plena i novII de belleslJ. 

Perxò sempre i1 la v(!nluri1 
viJill can/ant U/I nou neguil 
a /'esclIlf de Ili llum pura 

que s'en en/rIJ dins mon pi/. 

Vulgues sempre ser ma guia 
i el meu nord i el meu carnI, 
sies lendrlJ Poesia 
de ma vida, :son deslr. 

Fr"ncesc d'A. OIMÉNEZ 

-l 



V l D A 

El pintor F. Guinnrt 

R .... s •• ,It'. POI~er estem poc 
nvc\IIUndOnRrl\l'nrlCenltrinil"orfe
bredn Iota fn volor nrlhl;m que t~, 

nIltlgrntlnglorio511 tmdició amb que 
(omptn" CIlSll nO~ltfl 

Ramon Sunyer, Ilrli~tn notnbiU~· 

lim, no sols per t~lIlrcmment, ~¡nó per 
vocació, té obertf\ n Iu r.nleries Laic 
tanes unn exposidó de les millors 
joies que ban ~o"ildel\seusobmdor... 
lli ha riqulli~¡m' adreço~ on In sump
tU05;tn\ i la v/tlun de les redre~ pre
ciOSIl"!I està d'acord nmb el bon gust i 
Iu originalitllt del monu\lge; penjolls 
de pit i vaque~ 6~elll1des que l'ncredl· 
tcnd'orrebrcsin(,'U]¡tr; i,50bretol, 
criden poderosament ra tendó, I!'nlre 
les mern\'cl1e<i que lI! t.lpoMld~, fell 
d'art rei"ligiós, on e, f'ale>-a,n m6,ln 
cultura liturgien de Ramon Sunyer. 

La millor penyorn del mèrit d'en 
Sunyer élI que, cuent ell encam ben 
jove, el seu art ja Im formllt e1><:ola, 

X, 

ARTÍSTICA 

LES EXPOSICION S 
Gale1'ies Laie tan es 

t'o GUINART ; 
RAMON SUNYER 

r, all .. rt. Entre les expo~idons qlle actunlment 

~~:IIe';;!i~~efn~;r~~s I~':~:: ::~~:i~:n P!n:~:ê;:¡:;~~ 
Lnietane~ el pintor F.Cuinar! i l'orlcbre Ramon Sunyer, 

queE:~ ~;I;:r!u~~~i~~a~e~~~¡~~~tl~mfn~~~i~~::,br!! 
mica 11 In manern de Jonquim Mir, rot~er. Els seus 
qUlldro5,però,estan re~l!s d'una manera prou peno
nal,per mé. que els traeixi, scgunlment a tota con
ciència, el mestratge del 1mn l'ai.,aIKi~ta, Ens l'lall 
moll, per la ~e"a l'alenlla de c('InlJ\Osidó, el titulnt 

~1~r~~~~I~t~':::~ ~1:~::S,::I~:::::t:::\'~~unn::~::n 
c~ó 5egunl i lluminosa, però meny~ efe<:lIva que el seu 
dIbuix. 

En Culnan ens ha donat unA bella moslra del quê 
pol fer i del qu~ d'ell podem esperar·ne. 

" , QUlNAIlT L'aplec 



( 0" ) I 

R o s e s d ' h lver n 

Feia '·uit anys del naixement de l'Infant Jesús. En la 
humil caseta de Natzaret In Verge ~Inria sentada \"ora la l'e
tila finestra que donava al jardi, CO~j¡:l In roba blanquíssima 
de son bon Espós i de ,'Infant Di\'¡, mes ai! que aquell jorn 
In Verge es distreia, molt sovint plegava Ics dh'ines mans 
sobre la fcina i lancant els bellfssims ulls dei.xa\'8 córrer el 
pensament uns anys enrera, recoruava ... recordava aquella 
nit freda i serena en que acompanya(}a de son Espós, can· 
sats de demanar hostatge, rebutjats n tot arreu es refugia
ren en un estable, ,·eia talment com si fos ara al Di,,! Infant 
petit i formós tremolant de fred en sos amorosoS braços, re
corda,oa les ofrenes humils però sinceres dels bons pastors, 
i la l'omilivn j els regals fa<;,luosoS dels Sants Reis, i cn ses 
oïdts rcl'scmaven t!ncara l'Is càntics dels ¡)ngels que en les 
altures canta\'en .(~Iòria a Deu en les altures i pau en la te· 
rra als homes de bona ,"oluntat. i al c,"oear aquests records 
murmurava baix, baixet, la \'tq(C adolorida: pobrc fill, ,"uit 
an}s fas ara i jo no tinc res amb ljue obsequiar'te en aqueM 
scn\'alat dia, tal com fan 'les altres mares amb els seus lillet s 
i dirigint son tr;"t esguard ,"el',> on Snnt Josep treballava, 
llej(1 en eh ulls humitejats d'di els mateixos pensaments 
l,rella i aixecant·sc ambdós n l'hom, impulsat:íi per un mateix 
instint, anan:n \"Crs l'I fill dh'inal cobrint·lo de petons i mo
xaines, volguenl aixis suplir els re~ah que li mancaven. 

L' Infant Jesus son'lriguC a sos pares i dcspré", de l'etornar
l(ls-hi lel' carides, sortl ('om feia cada mati, a cuidar son jar
di, son primer esguard era sempre per uns roserets que 
creixien \'ora In hnc<;,tra en la qual cosia sa marc, mcs al 
l'ontt:mrlados aquell dia l'ixi de sa hOl'a una exclamació de 
trisH:sa. lla nc\'at! diguc, mes apropnnH,e mé,.¡ veié que 
aquelles hol\"cs hlan4Ul'~ no em neu l'om ell es creia, !o,inó 
l'OSCS! un('~ ro~es hlan4u('s, lin['~, fragant~, 4UC ",ronxolant-se 
¡Jins el n:nt tremoloses, oferien son perfum da\'ant el OCu 
de les neu!; fins 4ue Ics obria. Vdent }e,>ús en les flors un 
rl'~al del Pare Etern, pem;{\ fer un I1\m('1I per la seva dolça, 
marc, i allargà la maneta per abastar· Ics, :mes una cruenta 



espina punyia la petita mà.. Sorti la 
Verge en aquell moment i al \'cure el jar
di florit exc1am¡'¡ joiosa, roses a l'hh-ern! 
però al observar les gotes de sanp: que 
corden pels ditets de Je~(¡s, preng-uú les 
mans del (ili en les seves i prompte amb 
els llavis li endolcia la lleu rerilla. 

Se ~ent ire l1 crits i rialles, eren les 
orenetes cic tot l'any els infants cic Nat
zaret que passaven davant del jarclí de la Verge ~Jar¡a. Jesús al ,·eure a sos ami
guets els hi crid¡\ joi6s: veniu, ,"eniu, ja 
tinc quekom que dar-,"os, i els infants, 
corrent i rient entraren al jardí i amb les 

La 

se\'es vcus d'argent fi cridaven: jo en 
,"ull una! i jo una altra! i jo! i un fi: in 
s'anaren emportant lt!s flors de miraète. 

~~f~~~rs~es~~::~r~~::~~:~;:~Ò~~~Ç?I\a§{m~ 
ge digué a son fill: _No et dol quçl~c;.I.1)S 
hagin emponncles?" Jesús amb veú ~olç.a 
i serena responp;u0: NO']1~1~trI1l1'(1~1 
emportat 10 qUe (¡ra ben seu, per a ells 
són les roscs.. I la Verge abr<!ç'ant a 
son Fill amb el l'or adolol'it, digM:; i per 
a tu les espines, !in meu. 

Per la transcripció, 
Julia tJLASCO 



L a 

nostra 

d a n sa 

trio mfant 

I 12.-BII1IIIdQS iI III 
Pl"çll de RIus I 
Taule! (Orhel .. ) 

(Pol. ). eNS) 

3.-l:Iel'gll:BII\lildell 
IIrllcerdeI5"n
IUllrldeQuerllll. 

(PoIOlI"rllllll !r .. meM per Iii Y:"lItll dll,"r~el'l~ bergadan .. Nil Mllrl .. Cortln ... "!Is/dull I .. tlora de JOVENTUT CATALANA) 



VIDA LITER À RIA 

Els ll ibre s 
Roses I eSlels, per Mossèn Anldn Navarro. 

_ Elllre el sfmbol de 1'1I1110r humanal i el del 
divi misTicisme, prenen cos de poesia les fanta
sioses creacions del paera. Lluminosamenl 
verblll. fins III 5ensualisme. el vers de Mossèn 
NlI\I!lrro és sonor i fluid, com una doll cascade
jan!. Les seves estrofes moires vegades sem
blen joiells i penjolls de verdes marngdes I de 
di<'lmanl::l roses. sense Que arrivin gairebe mni 
li tenir la diafaoi lal lallan l ¡ incisiva de] brillanT, 
ni la seVi! durI! consi'llèncill. Les ImaTges, 50-
vin l d'una Volior II1l!:ramenl fonètica, en recorden 
d'allres de disrin.! poe1es I fins d'ell mllleix. 
Però sempre lenen aquell dring d'aigun clarl!, 
II1l1lgral i les ddormilcions reròriQues la desusa
des. provinents encara de] defecte dels vui tcen
listes que rormats Jiterariàment en tradicions' 
uòtiques no s'havien pres la pena de estudiar 
una metrincaciò catalana, agombolant va r ies 
vocals en una solasfl'laba perexemple, La qUlll 
çosa e5 ra remarcar més en un poeta corn 
t>lossèn Navnrro, que sembla talmen t que s'u
pressi deveg"des només que amb voc"ls, de 
tanla claror com fan els seus versos, 

Per l'intenció, el poeta de _Roses i E!ltels_ 
ens sembla lad<1rrera revi r<1l1l1 d'un romanticis
me !III i ben orien tal. deli!l que no acabarlln ma i 
de pili!li!ljH de moda, El seu darrer llibre conté 
soneti!l i gloses agradllhiHssims, sobre tot quan 
pren un tO aml!tori i I!pllssionat. Entre IIltres 
poemes, és remllrcable la • Llegenda de la nil 
ce San Joan., plagada de blUes reminiscèncie8 
Verdaguerianes, mnlgrllt i que l'execussió 
~ns raci penSllr tttmbé amb el caire an tire· 
lòric i de"\cenyÍ! de algunes visions f.1aragil
Itlanes. 

F acècies, per Tom1l3 Roig i L/op.-En tre 
les joves generacions l i teràries, per ventu ra no 
són ja tan escassos els escriptors que es dedi
quen al conreu de la prosa. Per bé que la ten
dència Ur ica segueix dominant el camp, no és 
estr any trobar prosistes entre els mateixos poe
tes, i al costat d'!lquuts és dona I de citar pel 
seu mèril alguns noms, com una prome!!lI. 

Tomàs Roig i Llop, ja conegut per les seves 
col'laboracions en diar is i revistes, aCllba 
d'aplegllr en un volum d'impecable presentació, 
eixit dels obradors d'En JOIIO Sallen t de SlIbll
deli, un recull d'Impressions i contes, lots elis 
ben acurats d"estil, i amarats d'un humorisme 
mig i!lnocent, mig amargat, que és la slll i el 
vinllgre de lES seves nllrrllcions, 

Perquè la vocació d'En Roi$!' i Llop sembla 
ésser francllment narra tiva, amb unll marcllda 
preferència per l'objectiv isme, Adhuc quan es 
deixa sentir IIquella punta d'ironill a Que alu
diem, afecla més que a la psicologia dels perso
natges, 11 la manera com es produeii'len. 

Podrlem dir-glotlant la recent dennició de 
Pirandel'lo en una in terviu-que l'humorisme 
d'En Roig és el que el por ta-menat pel senti
ment de lo con trari. que és segons el cèlebre 
drarnllturg all l on rau l'humorisme-a fer mou
re els seus personatges, sis temllticamen t pato
lògics, en un ambient plllcid de poble rural. per 
a accen tua r més llur II normll l l tllt, 

L'histÒria d'un caba ll ros Que clou el llibre 
és també una obJectivació d'història humanll, o 
si voleu unn humllni lzació d'histÒria de cosa , 
Que palesa l'enginy i el domini de l'lIutor _ 

Cal espernr-ne força d'En Roig i Llop, per a 
III nostra pros", 
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La do na 

No hi ha dubTe; UTem sola el reinlme dels 
coixins: Coixins grans, coixins peli Is. coixins 
de IOIU rarmes i colors. CoIxins de sedI!, de 
!lnna, de cretoM. de pell. Coixins lII1l8l1l .... al 
menlador. III dormitori, sobre dels mobles. per 
10. trobareu coixins. 

Que en són de lluny IIquells temps en els 
Quals eril senVll1 de bona educació, de bonne 
femle com dirien els rrllnCeSQ8, romandre Iu 
dllmes en e!('I seienls enclIfQuerlldes, sense re
colzar-8e en lloc. Ara hem enlral de ple ell el 
regne de 14 comodillll. Un pnTell de coixins /I 

resQuena, un coix! l'Iola de clIdll brllç. un nllTe 
nis pcus, elz. 

Però nQsallru no ens hem de doldre de qué 
IIQuestll moda hllgl lingut tanTII acceptació, III 
COl1trarl, hem de duil]dr Que duri, car no es pot 
negM Que Qualsevol hobililCió, per sel1tilla Que 
sigui. u troba arayorida amb la distribució l'n~ 
certlldll d'uns quants colxlns,l'n la elecció dels 
Quols hi hagi presidit el bon gu!!l, IlIixò l'stll 
11 lo mll de tote!! Iu donu Que siguin un xic 
manyo'\es, 

Quino de Y01lll1lres no lé dual algun retall 
de sedll, negn o bé de color? Doncs bé, 1'lIgafeu 
¡ en feu un coixf. De III negra podeu fer'ne un 
coid que podeu tallar de forme'! rodona I amb 
llana b[lIya-d'un blllu myosotis-llIanll gro-

1 la ll ar 
goll, feu unca noreles de ganxe!. pethones, rodo
neles, I duprés unes fulles 11mb IIl1na verda, de 
forma lIarguelll, Combineu fulles i nors, i les 
col'loQueu en forma de garlanda al yollan t del 
colxl, Poseu une'! gllrle'!nda gllireb~ a la yora, 
i una IIl1re a una dislllncie'! d'uns 11') cemlmetres. 
Podeu fer les garlandes barreiant noretes blayes 
i groges, Com també podeu fer-ne unll IOla de
nors blaves I 1'1I1tre IOla de nors grogues. De 
Ioles maneres us resutarb un colxl moll rebufó. 

Si yoleu fer uu coixf de luxe, flxeu-yos ilmb 
l'adjunt dibuix. 

Aquest coid es fet de ganxet imilantlll malla 
brode'!da. Es de fil d'or, d'un 10 d'or yell, 
Guhmt~yos amb el dibuix, podeu fer-lo molt fll
climent. 

Per fer els qUlldrllt!! clllrs de III malla, feu 
tres punlS decadene!1I1 un pilanelllarg, o sigui 
agafant fil dues vegades, De pilanet a pilanet 
'sempre Ires punts de cadeneTII. I per fer els 
QUlldral.s espes.sos, un pilllnet 11 cadll punl de 
cadeneta, com veureu en el dibuix. 

Sepllradamenl, i també 11mb fil d'or es fan 
unes nors i fulles de ganxel, d'un tamany Que
.sigui proporcionaT a la mldll del cistell, AQUes
tes nors IUIII de tenIr relleu I s'I\lIn d'lIpllCllr de 
manera Que sembli Que eSllln dins del clslell 
procurant Que pe-nlin una mica pels COSIIIIS, 

AI yoltant del coid s'hi posa un cordó 
dllurat. 

Si feu el cold de damasc, us resultar'" riquls
sim, També es pot fer de Sil Il , moaré, etc, 

Els colors que mb resullen combinats 11mb 
l'or, sOn els yermells, verds o blllus (si is yerd 
o blau, que no sigui massll clar). 

FenHo IguIII Que el dibuix I amb la mida de 
pltllnels I punts de cadenela ¡ndicllts més amunl, 
u~ resultara un coid d'unes proporcions IIpro
ximllde'! ment de 6b centrmetrts de'lIl1rg per 4b 
centrmelres d'lImple, 

VII!II que si reu un colxl d'aquests III m'en 
.sllbreu dir IIlfluna COSII de- l'admiració de les 
YOSlres IImilllues, 

Núrlll CATALÀ. 
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I, ex I B a eh ploço ~ovo II 
) 3, ~lmer 

! Sostre I 
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ELS GRÀNS REGALS DE 

JOVENTtITCA l ALAl ~A 

Oportunament volem ofrenar als nostres Iee/ors i lectores una 

SELECCiÓ DE REGALS, cedits generosament per varies cases 

comercials de Barcelona, les quals simpalilzen amb 

JOVENTUT CA1AL~NA 
des de la seva aparició 

Nosaltres, que ens hem imposarIa missió d'afavorir als que amb timla 

simpatia ens han prodigat un bon aculliment, no volem refusar la 

generositat d'aqueslssenyors donanls, als quals, des de nostres pàgi-

nes donem mercès a l'avançada 

Properament donarem a conèixer la selecció de regals, 

les cases donadores, 

en les pàgines de 

JOVENTUT CATALANA 
La Revista de IBa ll a , . de Catalunya 

No es deixi de llegir l'anunci que setmanalment inserim 

en el PATUFET. i els que oportunament publicarem 

als rotatius « La Publicitat ») i « La Veu de Catalunya » 
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Senil Clip prc 
p41r.d6 Ilenl. 
ca, qu.hevol 
pot n'I.nel.r 
l'lI .parelll 
r('c"ptou lU.Ll. 

Els millors \'onccrb u'Europa i els de Radio·Rar('elona polien 
'iemir-sc amb els 

PT 
Jc fama munl1iaL .\1 CSl'o1tnr les notes musicals i la veu humana 

amb els aparells BELL de!!. de \'ostres l'ascs sentireu 
!-atisfacl'ió i henestar. 

Consulteu a la casa 

SUPREMA 
PELAI , 56 

i U~ indil'aril l'aparell rcccptor més apropiat per la situm:ió uc 1I0l' 

on esteu, i adarir;'t tOI~ els "ostre:; uubte~ tècnics, per la 
\'on!!.tru('ció, in!!.tal'lació i manei¡.r dels 

aparells receptors, 
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