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GRAN HOTEL 

s u B u R 
____ SITGES '--__ _ 

ESTABLIMENT DE PRIM El? OI?DI?E 

-1) ReMIAT per la sociela f de fi; Alraccló 
~ de Forasters », de Barcelona. amb 
dos primers diplomes: Edifici conslruil 
exprofés per a Hotel i dotat de Iotes les 
exigències modernes ' Banys. calefacc ió 
I llum elèctrica : Aigua corrent en Iols els 
dormiloris : Gran saló menjador junl al 
mar: Saló de leclura i música, Iol en plan~ 
la baixa : Gram~ dormitoris amb visles al 
mar: MenJador capaç per li 300C0 l11en5al5 

Es parlen vari s Idiomes 

GARATGE 

Propietari • J O S E PUR GEL L • Telèfon 1370 

(ONflTfRlll •• (OU.IlDO 

La casa més assortida de Sitges 
en queviures , licors i xampanys. 
Tol l'any PA. DE VIEN .~ 
dues vegades cada dia. -- -- -- -

Rebalxès de ~preus als bons con
sumidors de qualsevol article. 

Carrer M:'ajor, 42 

fÀBRIU DE llIlNGONI(f§ 
QUINGLES t E.sCA.LER 

C,fUl,.~lIdu.a. (Seu d'Urgell) 

111111111 

Aquesta fàbrica, enclotada al mig del 
Pirineu, treballa els seus productes amb 
les millors carns que's crien a Catalunya. 

DeDlélncl.I - la. i c",igiu~ la 

Assegurem que sols es feta de carn 
fresca de tocino, degudament triada. 
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CRÒNICA SETMANAL 

LES RAMBLES 

Altra vegada (''S torna a rémcnar ¡'assumpte del canvi dc les nostres Rambles cn 
1<!lOulcvard», i, nltrn vegnd::l., fent-se ressò d'unes lIlanite:,.llcions vcrd.'ldcres o 6ctfcies, la 
premSa'!. diària ha aixecat la scva vcu. Molts ho hali fet amb ilH..ljr"l~ucia, ci tall dc tan sc'us 
en dóna. Altr~, ro..'roI'oont ci plcbiscit popular quin resultat, co"_r'et.'llI1Cllt contrari a la 
lIIoclific..'l.ci6, \'ó\ polesnr--sc plenamc:nt. 

Jov,,:-;n-T C\TAI,.o\NA no és precisamen t In publieació quc pugui moure brega en 
aque'it ¡¡tiRi, ni ho prctenem Uimpoc j però hem d'ésser francs i hem de dir llostre parer 
.amb la fral1qu($.'l. que elis carac:terit¡m sempre, \'olclIl aixecar el llostre crit ac contrJrictat 
a la reform.1. si arriba o si tan sols s'intenta, No podrlem snportar que se'ns canviés Ja nos
tra via princip.al, ara que sc'ns canvicn tantes COSC$ No podrfem veure amb bons ulls que 
s'estrangeritzés Ulla cosa. tan catalana, 

Acceptem que el continuu tragi quc hi ha ell aquell lloc mercix una ntendó dels 
mWlieipis, sigui quin sigui el color dels seus components. Més aquesta atcnci6--ñ jllf nos
trc-no ha de \'cnir acompanyada d'una modificació com In dc que es parla, ni l'han d'a
companyar tmnpoc nlls milions de pessetes de dcspcsa. Un xic dc bonn \'ohllltat de tots, 
UIlCS ordres bell clonades rcf(:T(:llt a la circulació i In completa netcdat de Ics Rmnblts, les 
hi pot <¡onar \lua sumtl10sitat que t'S mereixen. Fa ttUlt tcmps quc Its \·eiem abandonades 1 

L~ Rambles, via 5.1Cra nostra, pcr quin bell mig hi han passnt \c.'S des¡mllcs dcls que 
han estat acompanyats per Bnreclona, pcr Catalunya senccla, no ¡1O(\cn é~r trnsbalsadcs 
de cap i (lc nou. Ho dcmanà no fa gaire temps tot un poble que sent per cllts una simpa.
ti.""! sl,:ns límits: ho dcmanen ara tots aquells que, com l'altra vegada, lelllen \"eurc des.:.lpnrèi
xer Ullfl. de Ics poques ~s que cncara conservem dcl~ temps que, de la mà dels I;ostres 
\'ells, hi passejàvcm sota dels seus arbres ombrívols, quan els seus mig i costat no eren IUl 

continuu atac fi. les nostres butxaques, .. 
JO\S TRt:l.ds RIHR\ 



CATALANA" A SITGES 

LES FESTES DE SITGES 

Les festes de Sitges, les solemnials, les de les 
grans jOfIUldes de poble, tenen un encant tan en· 
ds.'\dor i tan típic que fan meravellAr Q tothom. 
Sembla que tinguin el baf del terrer, la salabror 
del lIlal", la lluïssor serena del cel, la vibració del 
poble, però del tot Sitges verge i no falsificat per 
costums exòtics. 

Aquella Sortida d'Ofici de la Fes,t.'1. Major, aque
lla solemnial Proccss6 de Sant Bartomeu, tenen 
un CaiCLlt illCOl1fuudiblc, que 110 es veu enlloc 
més. Les mateixes dal1ccs populars, aquell Bati 
de Bastous tan brau i vigorós; aquella 1'1oixi
gangA de bell caient religiós, aquelles tonacle!> de 
les gralles ell mig d'Ull cel de fcStta, " plena. llum, 
deixeu Ull record inc::.borrable, com de cosa ve
nerable quc cntm cn els més íntims replecs de 
l'ànima. 

l s'hi VClI tauta poesia en aquestes belles i ve
Herodes tradicioll!>, quc els artish:~ s'hi han ins
pirat i els músics hi ha eompost hermoses sarda
nes, solament trcsladont les notes del Ball de 
Bastons i els efectes plàstics de les festc."S. ¡¡La 
Festa :\Iajorn, d'En ).forem i la que lecenhncnt 
ha estat o\·aciol1l'1da a Barcelona "La Processó de 
Sant Bartolllc\.\\I, de l'e~tim .. '1t :r-.!trc. Antoni Ca
talà, 110 són mt.>:; que lUl recull de le!; grans" dia-
des sitgetanes. 

Sitges es Vil cllgrandil1t, es va modernitzant, 
passen per clIn aires de tots els païSS09, però a 
l'arrib...1.r a n'aquestes c1iatks llUlIlillos.e8 de Fes
tA Major, ilO ~'S PQt sostreure, vulgues o no, a llur:; 
xamoses tradióons, ~I renovar l 'herència que ens 
deixareu els avis rublerta de beutat. Potser molts 
ho troben dCl!lodé, altres xavacà ¡ que tan se val, 
però cada :l.lly a. l'arribnr .a aque:;t::, temps, com 
una CO!>3 forçosa. ¡ inevitable, els sorolls de les 
gralles ¡ tabals, tenen d'agaveIL'lr l'ambient sit. 
getà. I si 110 sigués <així, semblaria talment que 
110 hi hagués FestA Major. 

. __ .... 
La cJarltat 111 la claror d, Sitgl8 

Sitges--l1l11l1, molta llum, t.'l1lÍa llum 

que es, clou els ulls i s'ajusta la cambra 

prò persisteix l'ampla visió del mar 

i la visió del llum del mar a l'ànima. 

Obra de bat a bat si ¡·es 110 hi val. 

Bevem claror i immensitat, aimada. 

Jo esguardaré l'engany de l'horitzó; 

tu, 1111lternal, aquella vela blnnCD.. 

T si sento tristOI" de rerseguit 

apenc1ré que una terra 110 és esclava 

si, com Sitges, esgun¡·cla l'infinit 

de~ de la roca. amb sa mirada blava. 

R. SURIÑACU SI~N1'rES 

1111.111111 V I N S 

90an 
91[agrans 
IJlI1'TI1'1Wl11'ml'l1 

111111111111 S I T G E S 

PATI BLAU 
"'-_--'='-- Pelayo, l "'-___ ---" 

TEMPORADA D'ESTIU 
LI .. e r .. e.e I eleV .. ni 

Casa de gran renom pe l seu riqulssim 
cafè, gelats i refrescos de totes menes 

G .... ndI6. ~;cli ioh .... di ... d .. 1 ¡ .. re .. ' eoon_ 
p •• t pel .... n'Y ..... E.eol ... To ....... I Cace..e. 



MIRAL 
Lector: Si la vocaci6 de fèrvid aimador de les 

nostres coses et IllOU a rondar pels indrets més 
gai~ de Catalunya per gaudir de Ics bcU:scs que 
estotge i pcr nodrir-te la scnsibilitat raCIalment, 
a Sitges trob.'\ràs prou matèria i t..'5pcrit per sa
tisf(-r per un jorn almenys el teu anhel en la con
templació de la seva l'lat ja blana, dels SCU~ re
Cf-ndits paratges, del ¡;cu ~nci6s conjmtt l de 
I art que atresora 

I si àvid de 111111\ i de bcllcs.'l ja has assaborit, 
Quiscunu volta, l'òptica mara\"cl1a de la s.cva blan
cor sota ci cel blau vora la mar guspirejanta al re
flex 11<.'1 sol, i, ara ja no sents el \'iu llc",lF! de cosa 
ignorada, sols la pruïja del n.:rord gratlssim, .i0 

et dic-i parlo d'aqu~ta guisa pcrqu~. cntre JO
vcnllll, St'hi ha compenetració, el tu hi surt ben 
cSl>OlItani i amical, i no CIl1 mou cap da\cr mcsqu! 
ni foller orgull-jo ct dic que tornis a Sitges, car 
jo et revelaré 3m 111ateix, !Oi és q\1e \'ah'..nr ja no 
te l'ha feta Rustar, In més grati SCll!>llci6 de bellesa 
panoràmica que Ull hom pot fruir ell d clos del 
llostre car 1l13Ilc.H.cfll¡;:i. 

El Pa~ip,' <le la Rivcrn, quc { .. s el Ilostrc folgat 
esplai de (:ada dia, 9mb Ics, ducs fileres de palme. 
res cimblcjulles, rolli exòtiC'a i paganA perenne 
processó, s'al\¡Lr,l.t!l (-ns n '1\."nuIlLar la futura ciu
tat jardí qUl' I.'!'idl.'vindr:\ l'nIat rcpòs de les IUrhu
lèllci~ de la ciutat callda\. 'Us cllllà ,1('\ Pas.~i.< 
::\fnrítim hi ha el Ihnit ¡lc la \,};lIIa, {jn hi lici", 
form:mt una I1Il1nll1a ¡Ib l-.,lIs (Ie mar, una serra 
quc lillau \'a t:nlairanHIC i al cim cll\'oltada tIc 
mate.:; i rOl\ul.II;IIS hi ha la IJf"'titn ermita de la 
:'larc d ... D,,;11 ttt: (in\cia; i a mig airc de la serra 
la ca.;.'\. p:liral dl' 'timll>!"';x, de 11I0\t rwtic llimlt
J:"C, ju,.,tifictl ci ~nlit <1d Illot t!t· ('ura a mar. .:\1 
flanc t~ una petita \".;111 tota conrl.'a{hl i Ull hos~ de 
pins (jUC 1.:xhakn dolt;tw dl' rl;ïna i I:IIS Rurlits 
garrofers {IUC" fins d'alt <Iel cim \":1Il cscalnnt·'i\! 
i que ni plantar d I1ICU a\"Ï (ql1c lli·u li elongui 
bon repòs) de jo\"el\et, :;iguent mosso de la ma
sia; potser per això és el lloc predilecte dds mClls 

espInis .. , 
Puja <lo.lt d'llI\ castellot que centúries enrera 

els ¡¡Iarlis ai"ec:ln.:n li l'ell\1lir h:s terres catala
nes, i glmita nI tCII eTlvolt, que tot (:s \111a para
dis.síaca meravella: l'ampln \'i~mal dc:1 pla de Sit· 
ges, pic de la n:rdor (Ic Ic:s "im'cs (Ie malvasia 
i moscatell al voltant ,lcI R.11ltuafÏ del Vinyet, aDlb 
diminutes casctc:s blanques rom un ramat de xais 
pasturant dispersos d'ad d'allà, 1'crramo.r amb 
le!' seves ampks \·ic:s i cls x:\lt:l'i que hi vall nai
xent, i allà nI fons, sota Ics n1th'oles munlanyes 
de Ile\"anl, 1:\ vila acotxada thnidanJL>llt amb níti
des fulgors i una aureola d'inqllidud ben percep
tible, oom l 'Cs.g1.1.1fc1 d'Ulla l1t1vinl dOllzella. 

~fircs ClIp ci Kord ' vcura" al lluny, ('"llirI.' boira, 
més ellç:\ el pic d'OI~rdoln, i mb cap ad Sant 
Pere de Rihes i 1'6 .... 01 dI.' l'autòdrom (lue diríeu 

I wxa 
scbre. Veun's cap a POIICllt, Vilanova i 1.'1 cap 
de Salou, i tics d'aquest pllllt s'dua la mirada 
per la gran rotlla de l'horitz6 fill!\ a !t'S costcs de 
Garraf. 

ns indescriptible l'cncís d'aquesta badia que 
les muntanyes inconfundibles dc :Montscrmt; 
forma la costa i la platja de Sitges o\"Ïrat des 
d'ací; si c.:l dia {-s clar, ,'eur:is brotar de l'ho-
rit7.6 les crestes de h:s muntanyes de Mallorca. 

Lhwors, assadollat d'imlllensitat i d'emhriaga
dora bellesa panoràmica, bo !'>erà que devanis fins 
arran de mar i t'eudillzis en les coves llegendà
ries; paor09OS cataus laberíntics que al bell en
dins de la terra, pcr la infiltraci6 de Ics .aigües, 
la ;\fatur.a ha Ofllal 8mb estclactites. 

Vet .aquí, ledor pacient (jUC si 110 t'han illll)()r. 
tunat .aquestes r.atlles, després de t<:córrer els 
carrers de ta v¡ln, les platges, 'l'crramar, visitar el 
barri de ~tariccl i el Cau Fermt, s,i mai véns a 
Sitgl..'S c .. ,1 que vagis n )riralpcbc. 

JO.\N PUIG 1 ~htSTRE 

Sitges. 

~C' 

SITGES ESPORTIU 
Sitge:; és \Illa dc lc:s dics que mé!\ intensament 

viu l'actual ... ·ibraut i poderosa creixença de l'es
port n Catahl1lyn. \lal¡"''1"nt b.scr dotada de magni. 
fit'ellts bellcses naturals que atrauen ¡'atcnci6 d'in
nombrables visitants, i ..:!I.' PQ:>.SCir contínuament 
lls dinrsions de Ics Rrans ciu\..ats: teatre, con
etls, atracdoll:;, ~1\lS, cincmes, SilglOS t':" el seu 
¡;,-nn !-ulnr 011 l'l'Sport eOll,.,titui,;Ïx l'objc-ctin dc 
tots els dics. 

Po.:r ordre d'ill\J)ort:I'lcin i d'nnt¡~u¡tat, c<:'l\1el1-
t:lrel\1 0.:11 prilllt'r lloc, el grall eClde deportiu C. 
O. Sits es, perwlI)"cllt uI ¡;:-rup de Promoci6 (Lle. 
nlllt) , i quina nctu;lci6 en ci rcfcrcl1t a futbol 
(puix és quasi exchtssival1lcnt d que pr.actica.), 
ha a!<.~lit Ull nh'cll T101abilf~silll. El c. n. Sit~es 
ocupa nctualll\l"nt \111 dels lIoc~ prl'"Cl1llllents di.n· 
tre ci futbol català de segona eatcgoria. havent 
ohtingut <larreralllcllt brilluntfssimes victòries so. 
hre equips reconeguts tècniCUIllCl1t st1j;eriors. 

Daix el constant e:;forç dcls illdiddmò que com· 
poscn la Junta Directiva, el futbol sit.t:"età des de 
Ics regions de lo desconegut, s'ha anat elevBnt 
fins arribar al lloc honrosfssim que CIl l'actualitat 
ocupa. 'rasca inncabo.ble scrin enumerar una I)(;r 
\tna Ics jornades de trio1l1rs mc:morables que tant 
han L'llcimbdlat deporti va ment el nom de nostra 
"ila. l com si lo aconscguit fins Rra 110 fos cncara 
IlrOIl, una cncert.adíssima rCllovnció en l'equip el 
conduirà a la consecuci6 de nous Uocers, m6; es-
timables encara 

També ci novell Club de Nataci6, entitat fumla
da fa cosa de mig any i quI.' compta j1o. amb Wl 
nomhre crescut de socis, {os wm altra d~mostraci6 



de la deportivitat de llostra vila. No tau s¡ols es 
dedica a esports nàutics, com el seu nom asscny.a· 
la, sin6 també a la pràctica de l'atletisme en tots 
els seus aspectes, que efectua al terreny de joc 
del C. D. Sitgcs, . 

.Malgrnt el poc temps que han començat els en· 
trenamcnts, tant nàntics com atlètics, per dos ex· 
pelts entrenadors, despunten ja valors ben esti· 
mables dintre aquest club. Per la propera Festa 
Major es celebrarà un gran fe~tival uàutic i un 
d'atlètic, en que es palesaran els constants aven· 
ços. dels nostres joves atletes. 

També constitueix una part principal en l'es-
port sitgetà, l'obra del Club Ciclista Sitgetà, en· 
titat que compta solament amb UllS dos anys d'c· 
xistència. i que ja ha organitUl.t curses veritable-
ment esplèndides, dignes de les millors organit· 
zacion,s de nostra terra, com la Copa Janer, cele
brada el mes- de juny, i la propera gran cursa que 
projecta per la Festa Majer del n<>stre poble. 

l darrerament s'està gestionant la crEació del 
Boxing Club de Sitges, que està ja en vies d'im· 
mediata realització. 

Aquestes són, sintetitzant, les difercntes mani· 
festacions de la vida. deportiva de Sitges. Bona 
voluntat i encert per part dels dirigents i uua 
disposici6 exemplar en els n<>stres Jeportistes, 
contribuiran :a formar ffsicament el nostre jovent 
pel feliç dia que calgui demostrar·ho. 

SALVADOR M\"RSAI. 

~ 

FESTA POPULAR 
Què ho fa que la Festa Major, encara que tots 

els, anys es composi poc més o meny:;. de 10 ma· 
tex, cada UOll any se l'esperi amb aquell goig i 
a.quella alegria de sempre? 

Tal .vegada això puguin c."plicar.nos·ho els Que 
es diuen ((avençats», els quals troben .¡ue les dan· 
ces populars i moxiganguE$ que durant aquests 
dies tanta animació difOlldeixen pels nos,tres car· 
rers i places, és cosa molt alrassalÏa. Mes com· 
pac1iu.los a aquests fluixos de ror patri, que beu 
poc deuen estimar els 00stums s;ceulars de la nos· 
tm terra, (IUan de tal manera pensen. 

No hi ha cap poble al món, civilitzat o salvat· 
ge, que no acati, respecti, veneri i fins adori tot 
el que dimana de la seva tradició, que és p.recisa· 
ment l'essència de sa pròpia vida. 

Poble sense tradici6 rcsulta com tUl poble s.ens 
història, i els pobles sens història :;6n pobles 
morts, que tard o d'hora han de c1esa[lrèixcr dc· 
finitivament. 

AQuelles heterogènies i singulars harmonies qUe 
des de petits, petits, cada any hem \"Ïngut sentint 
els dies de n<>stra típica Festa, de 1Il1C3 ell mica 

han anat illfiltrant.~ en lo més pregon del nostre 
cor, i han fet arrelar en la nostra ànima el su· 
b1im StCotiment de pàtria. Per això s'observa que 
quan Wl passa anys i anys fora de casa, el que 
més fa recordar-lo elel poble on ha viscut, són, 
després de la família, els costUIll.!> del propi poble_ 

Bona prova d'aquest fet és el que els succeeix 
al~ gennans nostres que es trQben en la Illa. de 
Cuba o en altres punts de les Amèriques. Aquests, 
quan tenen la sort de tornar a casa, si arriben a 
PQguer tenir·la, una de les p]·imeres coses que 
pregunten és si cnguany es farà o no Festa Ma
jer a Sitges. l no resulten :;ingulars els cassos de 
scntir a dir .n .algun d'aquests am.ericanos: Jo allí 
a Cuba per a poguer veure fer un ball de bastons 
o bé de les gitanes, hauria donat diez pesos. 

Així vaig sentir·ho, també, de boca d'un amic: 
meu, qui al dir això, de tant emocionat plorava 
com una criatura. l tenia raó el pobre .amic, ·per
què feia m¿'s de trenta anys que no havia pogut 
contemplar els balls o dancc;; populars evolucio· 
n.ant davant de cal Alcalde. 

En diguin, dOIlCS, ci qnc vulguin els nostres 
«avençats) del quc més caracterit1 ... 'L • la Festa 
Major dE: Sitges i d'altres viles que la celebren 
també d'uua mallera similar a la nostra, lots els 
sitgetans que estimem les coses nostres seguirem 
considerant CJue sense la gTCI'C<1. 11loixi¡.;nng"ncra de! 
carrer, sense el 0011curs o actuació de les lradido· 
naIs dunees [)Ol?uln!"!';, la l1<>stra Festa Major esde
vindria monòtona, trista, vulgar com \lna (le tau· 
tes d'Altres poblacions, q.ue, 00111 que no resulten 
ésser ni més ni mcnys quc tU1a de Ic.:; festes Qtle 
es celebren c1tlral1t l'any, cap record, ras,tre ni es· 
tela del seu pas deixen al seu darrera. 

Visca, doncs, la Festa Major tal com l'havem 
trobada. 

Jos¡.:p Dmz T BLANCH 

Sitges. 

SITGES 
Sitges. Lo. bella Sllbur. La perla del Meditem\. 

La vila formosa de carrers de cases blanques com 
ànimes d'infflnt. Qui no la coneix la nostra vila? 

No heu s,entit parlar mni del Cau Ferrnt? ~o 
vos ha parlat ningú de les belleses artístiques que 
enclou aquell temple de l'art? 

No coneixt:u 'l'erra1l1ar amb sos fonnosos. jnt· 
dins, lli mai vos bau parlat de 13 Ribera lli beu 
tingut ocasió de contemplar, encar qlle .sols hagi 
es,ta.t en Ull gravat, la seva església i el seu Ba
luart des del qual es contempla tota la platja? 

Si SÒt1 amants d'admirar els beUs indrets de la 
llostra terra, no <leixeu de visitar Sitges i que· 
clareu complaguts. 



TRANSPORTS UENERALS 

gregorí 9/Urabent 
Carr~ter8 Novo, 5 SITGES 

Encàrrecs i equipa/ges de Barcelona 
li Sitges, i viceversa, per mitjà de 

--- "L' I GUALADINA" . _. 

Sant Pali, 2 BARCELONA 

JOSEPA jACAS 
(Vidus de Carbonell) 

" ANTIGA MAROAR!T" 

ESPECIALITAT EN OLIS D'OLlVA 

PISA - CRISTALL 
TERRISSA 

Sont Gaude.nci,6 SITGES 

TALLER D'EBENISTERIA 

Joan I-Hil 
Carretera Vella, J - SITGES 

bo''''' 

M O BLE S: Restauració .- Trasllats 
Elpeciallht en 11 rul.uracló cie mobles de luxe 

Fàbrica de Mosaics de 

ANTONI PAGÉS 
LA. mésacreditad.n de hI coma rca per 
fabricar únicOOlent en ciment UPAK6[ 
OranseIistènciesd'artlstic.d.ibuixo8 
:: Serldat en els encàrrecs :: 

111111111 

Carretera Barcelona, 3 
Telèfon 1393 SITGES 

VINS FINS DE SITGES 

Hoscafell i MalVasia 
del colliter exportador 

B, CARBONELL l BATLLE 
(Casa fundada l'any 1846) 

Propietari d'antigues i acreditades marques locals 

ELABORACIÓ DEL VERMOUT "GRECO" 
Especialitat en classes per als mercats d ' Amèrica 

Cable "CARBAT" -- Clau "A. B. C." V edició -- Telèfons 1333-1386 



ERA UNA TARDA D'AGOST ... 
QUADRE T 

Era una tarua d'agost. 
Per la carretera polsosa vorejada d'arbres que dej¡;:a

ven penjar de les seves branques les fulles resseques 
per la calor, avançava poc a poc la caravana de ro
damQns. 

Les colornines 11mb què anaveu vestits els tres homes, 
la dona i aquel1 noi; ci caval1 prim, cl'Ull blanc terrós 
que arrossegava amb pas feixuc el pesat carro que els 
hi serveix de casa, tot indicava que eren una famf1in 
de saltimbanquis. 

r encara ho demostrava més el carret que seguia al 
darrera, ple dels objectes de què es serveixen i que 
anava tirat per Ull gos ja vell, que semblava volguer fer 

A J03ep M .a S ala3 J ulià 

contra un tracte inhum¡\ i immerescut. Mes In pobra 
bèstia resta ja insen~ible als cops que rep. 

-Que t'has tornat boig, Pau 1-diu la dona que s'h8 
acostat a mirar què pa~savo. 

_Aquesta m~leïdo. bèstlo que em volia mossegar! Ja 
l'ellsCI1):,oré jot-areg! cOllvençut-. Al10, aixccà'tl 

Mce e] cNelo, resta immòbil. Tall sols el pauteig de 
son cos esmirriat, dC!llostra que és viu. 

-Si es morirà Ilrll I Mo!eit siga I l\fala fi faci I Veu
ràs, Rosa, deixem-lo nqul. Ja poc servei ells hauria fet. 
Ei, tul Xail 

HI noi que fei grup amb els altres que s'havien quedat 
prop al carro aturot, s'acostà poc 11 poc. 

~~~:.e~~n~!~al~: e~~uel C~t~~ ,. "'~~""'~~~!I'!'\!'!!I!"~~~I""lr!i 
ci1pa;~r~'eI~:~¡~~r ~~~l~j~ .",,"'>'';<'''\.1' 

-Au, noi I-cridà altra 
voltn En Pnu-. Vciam si 
t'himoriri\sl 

rendida pel pes del carret 
que tenis d'arrossegnr, es 
deturava sense (orces, de
gut a la poca minestra 
que li donen, una xurria
cada de l'home que va al 
darrera el fa avançar amb 
l1eugeresa per allar fi f(\II

re unes quantes passesl1lés 
enllà, tot grinyolant ado
lorit. 

-Maleït siga, .Nelo.
rondina l'homenàs c1avAnt-

L'al1olllenllt Xai aC3bà 
d'arribar. Em encnr8 1111 

infant, Ull nin tendroi 11 
qui l'alllericalln que por
tavn tapava gnir.cbé per 
complet. 

El pobre noi ell veure al 
miserable gos e~tè9 a ter
fil, ngOl1itzallt, tot ple de 
l![lires, se'l quedl1. miront, 
a11lb els ulls esbatanats. 

li un a!tre cop amb 111 trll- ~~~~~~j¡¡IJ¡~~ lla-o e o m m'empipis, Il 
t'haig d'esllomar I 

-Veiam si et qtledaràs 
encantat, aqul mirallt el 
,,'OS I _ l'escridassà l'ho
me-o ,\quest xicot sel\lbla 
lonto 1 Apa I agafa el car: 
ret i posa'l dret, que 111 
tornnre111 a pOMr els traS
tos. 

E] gos grinyola i s'a-

~~~t~,nn~er~~~' c~~t~nv~i:I~~ It.l:~!\ll.ói.::!( 
guir a] segon, f~nt Ull es. 
forç de voluntat avança 
unes qua1\tes passes mb, 
tot dirigint els seus ul]s 
tristos i mig cecs per la 

En. Xai, ple de temOr, 
abel fent un grnn eafo~Ç. 

El gos, en sentir-se Ih.U
TIIt del pes que l'OpriUt.\ll, 
sel\lblà respirnr OIés Ihu
rcment. 

vellesa Clip a] seu amo, 'ïil:!!!!::tC,!:;4l:5 
con¡ volguent-Ji demostrllr .. ¡¡¡¡¡¡;:¡:¡IIo,¡r.;¡;íoi Tot re1l1ugont. Ell PaU 

filla recollint ela estre~ 
f]ueestavell eS('!\II!]lnls per 

tcrra, njudot per In dona i Hn Xai. 
qne ell vol, però no pot. 
Distret mira:lt eurlnrrcrn, les seves cames tremoladices, 
ensopegue1\ ! el .Ne!o. cnu, nrrOllsegà!ll darrera seu el 
carret, que es tomba escampant per terra tot el que 
portn. 

El ~altimbanqlli clou les Illans nervioses ¡ npreta Ics 
barres amb ràbia: 

-Llamp l~bramu¡a_. T'haig d'eslh;lI1mr I 
l nmb fúria \JojA comença li. colpejar li In pobra bèstia. 

d'~~o~~,e~lll;=b~~ ~or~iu~~rc~~~'t f~~JtIl~~~s:sf7~~l!r~):~ 
les seves pobres forc~s i torna a caure nplomat. 

El bnrhre, boig per In ¡rn, dóna Ulla altrA lCltrriacada 
n. la pobra bèstia. enduent-sc amb el fuet un tros de 
pell del .Nelo •. 

El gos, amb uu I1ndruc de dolor, trcu forces de Ib. 
qut'8n, es posn dret d'IUl /!alt i sembla \·olguer-se IIbrao
nnr sobre el sen mnrtiritzador. L'h011le1\¡\~, enfellonit, 
clp\·a una terrible puntnda de peu ni velllre del cà que 
recargolant-se cou insensihJc, treient SIlIlg per In boca. 

-ITt rebeles, Illa] IJnmpl~excJfll11a el srdtimbonqui_. 
Donc~ té! Perquè! aprenguis! 

l colpeja, colpeja, nmb crueltat in(¡tiI, !lmh ('I desig 
de desfogar III ira que sent, sobre el cos del pobre ani
mal que ha comès el gros delicte de volgu('r defensar-se 

Aquest, mentre s'ajupio a collir qualsevol objecte, 
contemplaw, 11 l'amic d'allres dies, que Ilrll ge1l1egaW1 
estèsal1àlerra. 

Altro ,'egada la veu de l'home manil ; 
-Apa, 11Oi! Agafa el cnrret i allem I . 
El xicot mirà amb I\lIs eslranyats n n'Hn Pali, com SI 

a(Juest hngl1és dit algtll1a coso i111possible. 
-Bé. Què tens I\ra1 
-Però i el ~Nelo.1 
-Deixa'l estar ci cNdo» I Per uixò l'hi poses tu oies 

vores. Apo, aneml 
_I r.1 ¡;oos el deixemaqul? . 
-Noi, ets prou totxo I No t'he dit que sl? Veianl SI 

enenra m'ntipnnht 
-Pohra bèstia I Després dt tants anys! 
-Aquest noi és ximplel-digué la dona. 
-Vaja. prou-esclatà l'home-o O morxes o et clavO 

'III nlflstcgotl 
T~!1 Xni senti Ull mom elit fle gosadia. Amb els pUl~ya 

closos, semblà com si es volgués rebelnr, mcs, CJl alçar 
la vista en vers Ell Pan, ~s vegé tan petit ol eost(1t 

~~~~le~làb7~n;t~!'r,q~~r~IIl¡~e 11;ra~m~I~I~~~I;:~: ~;~~l[1 



llis<:allt.Jj t:nrn nVIlll, cnient en la pola davallt dd _llIorro 
de l'agcgut .Xelo., i que la terrI!. resseca 1'8 cUidà ?e 
{cr dcsaparNxer, rolxliciollA de perdrc aqnell truor J a
llIor que .'havia deaprè. del cor d'lIl1 illfant. 

-Agnfe. ICII ,·arca o què ?_eridà altra ,"olta Eu Pau. 
m noi, .ih.'llció5, .'.gdà al carret I fent un edo~ç 

conmençà 8 marxar ,·ers el carro de rod.anloos que Ja 
feia el mateix. 

L'homenAa, el llUltellC que .banll amb el .Nelo., segui 
al darrera 8IUh III xurriaca 11 In nu\, Ulli! a què no ~s 
perdés ru del carretonet, mcntre la dOUlI, per un dellC 
de de¡¡enduR, pol~er u.nlle l)Üonar-<k:'n, reoollia el 
malnurnt .Xelo. i ci deiJI:n·n al voral de la carTt'teru, 

J altra '·olta la caravana de rodamons "l'guia caml 
l'ullà, ell certa d'un lloc on reptJllar de les fadiguCl 
del din. 

1 el pohre ga. diuortat, !llirava amb els ulls enlclats 
per la \·clle~a i les lIàgrhuC'S, <.'0111 el~ seus cruels nmC* 
ea per¡}¡eJI enllà, i ell, pobre ell (¡lIt durant tants an)'l 
el. havia IICrvit d'apo;, rCltnva nbandonat com a prova 
palpah'e de la ingratitud humana. 

t n1h\ en la carretera, vorejndn <l'arhre~ ressecs pel 
'01 .. 8vallçnvIl lelltnment e l cart .... deIA ultimbauquis se· 
gUit pel carret 1111' ¡\'CAtru arrOtl~cRat per llu Xni sota 
la mirada nIellIn d'p,1I l'an ¡ In scva d0l111, que ja de 
8egur no recordavcn la petitn tragèdia d'nns qU1l1I1s 
l11etrn endarrera.,. 

Hra al caure (\'u lla tarda d'agolt ... 

Jo~)<; OR n"RCItLOS~ 

(lfhatr.ujd de R. F/gJ.trola). 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 
PER LA CENSURA 

I I Terrassencs ... i 
Hostes de Terrassa 11 

Sap1llueu que a la 

rONDA-ReSTAURANT 

CATALUNYA 

se us .orereixen coberls especi~ls ~ 
4 pIes, ~mb Ires pl~IS esculllts. pos
Ires, po i vi lIegfrlm del Sindical Agrf· 

colli de TerrasslI, 
Per 6 ptes. un, coberts compostos de 
entremesos vari als: Canalons o Arròs 
a la V~tenclana, Llagosta li l'Ameri
cana, Pollaslre, Postres , Vi llegmm 

del Sindical Agrfcolll ¡Xampany. 

Adreceu les comll ndes li 

ESTEVE POLLS 

Oabalxon l.!,12 
Tellfon 60~5 Terrassa 

¡ 
GUÍil.lnfOI"Inil.lÍVil. I ¡ 

e il.lil.limil. . . J 
BASTONS I VO RI SABATERIES 

FA BRI CA, Pge. B.cardi CAPDEVILA I GRAU ANTIGA SABATERIA 

Rambla Centre, Plaça Reial Canuda, 33 
• L'UN I Ó. 
Car me. 25 

BARCELONA B A R e E L O N A B A R E L o N A 

BRAGUERS MARCS SASTRERIA 

Antiga casa ESCUER Casa CODINA - BIln,. Nou., 14 Tra jos y abrics us quedaran 

Pabricació de braguers Marcs gravats per a quadros 
com nous girats al rev~a 

- i ventreres - ~~~~C~f:sPfrr:lf!::e~~~; a c3;: LA REFORMADOR1 
Ho.pilal, 13'2 • BARCELONA ~ coració .. .- Trafolgar, 9<1_ p. Ur) 



BAsCULAS : ARCAS PARA GAUDALES 

HIJOS DE A. ARISÓ 

50 ptes. 
---- -

¿Oi que fan de bon estalviar? 
Es l'estalvi que obtindreu comprant-vos 
la talla del vostre vestit en l1ocd'encsrre
gar-lo al Sastre com tenim per costum. Sans,22 

Panyeries Unió Texti! de Sabadell __ ._ 

~u~ elJ8l/ e:.1'úmM 
me f'éÚJriffi els seus qi!nerea. 

IJDÚJ ls 1Jl1I1d tk!s meus moltons. 

Més de 50 dibui
xos diferents en 

cadu colecció 

Traçosa preu de 
verdader regal 

Grftns "x;~lèn<:¡~se" 
ESTAMS - OASAR
DINES - MEL TONS 

TAllet de' rtlel,u 
liDI eahm) des de '1, pesse(tII 

Consulf'HJ preu .. 

~:,,":!,~~~sd~Y.: .. ~~f',,¡ 
Panyerles de 
l'Unl6 Toxlll 
d. Sabadoll 
~~ '1:1 , San., 2'1 .. .. 

L. c ..... 1I ¡"dicII bon s 
11I1I.dors per JII con_ 
r"ccid.prt1"s;sum .. • 

mente<;onoroic .. . ---------------------' 



[lnllIDllT mlfUl 
• ., •••••••••• ,.,., f'" , .......... ," , ••• + • •• 

SANTIAGO RUSIÑOL 

Poeta , dramaturg. pintor i propietari del , Cau Ferral. palllu si'gelà que els ulalans 
tenim comuna meravella 

" ·ot.Amad.o) 



l LES CURSES DEL HIPÒDROM 



TJPTQUES BARRIADES BARCELONINES 

Acabomcntde lofo
radada i estoci6del 

Iren subterrani 
Transversol 

Correr de Sans 
VIa Sacra cie lo barriada 

@ 

SANS 

roto, Amill(jl 



JOVENTUT CATALANA honora avui les seves pàgines 

dedicant-ne algunes a aquesta vils costera, blanca, quina 

netedad és encantadora 

Sitges riu sempre; és com un palau de fades que Déu tn'! 

ha posat a prop noslre perquè hi visquem els somni s de la 

rea litat. Salve, Blanca Subu r! 

La e!>glésia 

Platja 
VI.II "entrl.l 

Verset .. Cau Ferrat. 

Passt:ig de Mar 
f:dlllcl 0I!.1 P..,el1ó ) 

FoIos: Serra BeUrim I 



ACTUALITATS 

SABADELL 

Els nous geo!!nnts 

i nanoS estrennt" 

duront la darrera 

Fe"lfI Maj' lr 

(Fot. Fmnc(m) 

DIVERSES 

Pesta deh Exercicis 
Espi ritual s FI Re · 
veTeu t Enric Tulll
S¡¡U", el Bisbe Doc
torGuitert,¡cl Parc 
Llu s ROl!ui\ò, S J 
Que \'n cl'll «: brar la 
SCV,j primern mi sSIl 



BELLS INDRETS DE CATALUNYA 

!Fot. A d'AmiC!> 

f 
Pujant ol cim de la Me
na C. E. de la comaTCO 

de Bages ) 

(Fot .Solu) 



~-=------=D=----:E=------=-F--=O--=R.:........::A-=------,C=----=A=---=S=--=A-=-----=~-=---, 

Dr. D. Ramon Zaydin, President del Con
grés de Cuba i PresIdent de la represen
tació cubana a la Societat de les Nacions. 

El Dr. Zaydin pronunciant un discurs en 
ci monument dels herois de les ~uerreS 

colonia ls 

(F%I l'U/III) 



LES BARRIADES BARCELONIN ES - SAN S 

CAP A SANS FALTA GENT 

l,a invasió sq~l1it1a tic forans a llostra barriada 
sanScllc¡\. ha cllgt'l.ndit en els deu anys darrers 
gain:bé ci <Iohk d'!h¡hitants. Ac¡m:st cngralldi

lIl\:ut 110 és iuC'xp\icahk 
RCL'onlclll t:b n.'Clams que anys curem ,,(,1\iell 

(l'Amèrica i :unh l'¡¡{nu\' (lc l'illlpossih~(' emigra
VCIl mlcrs d'hlll11i1 ... mar 'enllà, Oli la tlcsiHusi6 per
!'>I.:,t:"uia 1..'1 th:stl dl:ls alhll\\"at!>. 

Avui e1 tCIlI¡'>S ha c~ul\'i·at. Els espanyols jn no 
~xl~n llur existència ell l:l giraldcnca fi(¡clitn! 
de la Illar. Cuh:\ i Buenos Aires, els (lo11s <l'or 
cstrol1clIb, fuctcjllts pc\ dC"Pfcstigi, no deixou
<1:11 ja ¡'cI1Vl'ia. C"ltnl\luyn, i ¡l'una m:lUcra csrlC
<:131 s'ans, els ¡¡lfL'U llI~s. Pu què? Sl117.illalllcnl. 
l,a ¡¡rt'ms..'l11l:ulrilcnya i d'nitres rCJ,.';om;, exageren 
els SOUs que (l(luí J:.U'II1}'(:lI, han-ui-hi diari com 
¡ulormacio"".f, (1Ih.: s'ha otrcvit dir a l'obrer ea
tal;\, obrl'T{l .H',imilo. I>il1l:n que hali \'ist obrers 
3!>seguts (:11 un har c1l";l:lp.:mt fl dojo ampolles de 

xampan)' (?¡, I és cJllr. Aquesta !'CJ,!lIida C':lmpa
lIya-per lo \'ist hell p¡'¡)lOd¡,¡ lK'r I¡,¡ "SOIXl,,-glos
s.'Hll )"l!;l,'u(k. conles (le fo(les, hOI! fet canviar la 

(1irecci6 als expatriats, i ('~Hla dia arri'Jt:11 fi &1.115 
estols de famflil"; (le le .. altres krrcs CSp311ro
les, on hi trolx:n, IlQ selllpre, uns jornoJs per a 
malviure que lIaturaluH:nt, .:ll'QStUIII .. 1tS fi la per

pètua misèria, cls hi és glòria. Les habitacions 
s'hali esgotot i enriquit. Els ctllIlPS¡ s'omplen de 
barraques renyides 11mb lo higil'nc. r.'edificaci6 
no dóna l'abast. Això p .. 1lc!io'l clarament Ja impor

tàl\(~ia de la iu\'asi6 i els efectes de III premsa rc."'
tribuida, (IUC 110 sé amb (Iuina finalitat remar

quen amb tanta insistència els gegantins $Ous Que 
aquí guanyem. Però, 00111 els reclams de Cuba. i 
Buenos Aires, \Ula vc.ogada a{lu!, la desiHusi6 des
cobreix l'impossible i la misèria fa festa major. 
Però és sensible que l~ conseqiièllci~ Ics pa
guem tots. A cada ¡Jas \'eielll migrades siluetes 
humanes que, 3mb ulla nu\ cstesa en to de aI

ritat, cantell cançons de terres llunyanes ... 

] OSltl' BusQUI'ls TaNAs 

LA GLÒRIA 

r~~ Ull fum, \III Ilo-re ... lIua quimera, 
Uu no-res ... 'Ie~ fa~illll amb força tanta 
que ci mortal s'atroJl..:lla i de:-.l:lòJlera 
pet l'anhel de hc!<.'1r sa bella p1an1<1. 

f~)i ailllmla infidel i IlCn'i encisera 
Ci)1Il s¡rum fala!,: qlle al mar! ellCilllt3. 
Dd maguat a l'hull1il tothom venera 
llur somrh f¡¡la){lIer de llum radian ta. 

(~s cert (IIIC llUh car!eie!', tcmptadon"!t 
han kt molt 11Wl .. I món; mes :.ob la glòria 
pot mostrar les prOl:so.;;; re(\(:mptQrl's 
<I\te per inducció <1'/,:1111 té Ja IlbtÒria. 

ns Ull fum, Ull no .. n:s; pcr¡) és ta:} hella 
que feliç qui pogu('!i 1llorir pet cI!'a ! 

)I\RI\J\ .\ll\T 

IIUIllIltIllIIlIlI1lIllIIIllIIllIlIlIllIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11 



SANS VELL EL TEATRE DE SANS 

Lc l'< de l'in'lulnta o ... cixanta any. tnrera, quan 
110 ha tingut gen" dc trauM'en,¡ènC"ia. pot5<:T 110 CI ml!
reixen l "eT rctrt'I .... ; ai no ,'hi U; d',penurc re~, tant
'ie-val qne nltin 0018tl<h .... t'lIIfe ll'I dcixallclI del temps 
que 'I p. ... nt i no cal furRar en la memòria per a 
ducntcrrar-k!l. Però udcvl!; que un hOIll (l'girant 11 
,"oltes un Ulunt de futc'lc, mRI cndrUMldel cn un rec6 
de la ~,lf. ¡ traient-ne CUT()IIIImcnt la pol ... que Iu ama
ga, Icnt quo: li va ('ulr"nt la temptació d'arrenglerar-les 
t'n lloc du ('I<'f a podtr-Ies contemplar uC\'otamt'lIt i re
pal&8r la c:rl'mi,'s del .. anyl remotll, que reçobrCII ('C'rta 
llei de prellènda P<'f "¡rtut del que l'arlen aquellu re
Uquiu. 

t. aid que ;,"a"lI~ú unt goig ell' rC\';urc tl~ {ets ha
IIl1.h que 1011 el !Ut'I1Ut!1I1l dt' "" pròpia h;~tòria i c~pla;n 
1't'~P<'rit refent lqud!t'1 ('(>.el /llIe li tornen el regust 
d'uns templ lUill<lr~ o que judica millors tal "olta pcr
qu~ .... 11 (>II~sl\t". 

.\rn a mi cm plau lIençnr-me entre Iu l)(lires <l'uns 
records que tinc III prctC'n~ió de creure interes~nl1ts p('r 
als qui el rli¡;t'lIell pot'Rr CiR ull~ en aquestes planes. 1 
vull (>IIrlar del teatre, no 1)1\' del tcurc in~titnció ° bran
ca d'art, "inll dd teatre d'aquf., casa, del ,Ie Sans, que 
jo em pt:1I'1O, .in«rnlllent, que erll 6nie, ~ense pl1rell, 
C'1l el. ¡JitxolOt t~mp" 11. qu~ faig referènciA. 

De tint en tallt m'era r-.·rm~ donAr-me II plaer d'a
nar-hi; això pa .... va una dotlenA de C'<IP".1 l 'any, tirallt 
lIAr¡c, el" ,liumenge, a la tnhla, perquè no hi h:l.\'ia fon
eió en dic. ft'in,," ni tampoc cap vespre, com n() fo'l 
IIt'Bta )I.1jor .. \1 diual,te cap al tard, p'eg:lllt d'estudi, 
un hom "'eliquitl1a\"A d'nmn¡;{1lluti, per 11 alldr a \"t'lIre el 
n1am~rrah:o; la J't:nt en deia el mamarratxo, 11mb al
gull motiu aeRUr~ment, d'una tt'la pintnda (IUe arrinven 
du dd telT8t i quedava pelljat fiu" que era fOlIe al C05-
tat dd portal d'cntrada dd poc "umtuÓl; ("(,Ii,ceu i tot 
!'cndcmà tambf, el maleix dr~p t'Ta eXp08nt a la con
templadó dt'1 p6hlic. Un aquell tC'llI pint.u a C(,rncuita 
,'hi veia ",prooluirla p~r la nu\ ,l'un arti~ln anònim l'es
«na culmillnnt dc l'ol>rll. (JuC' ,'ha\'ia de repre. ntar; 
\"I:llla a f .... r cotn ci ("llrt~1I nnmldndor dc la pdllcula 
e"\<1('i<)nan1 que el ("ui,la tI'enlleminir a la ttrrcgadll. que 
f~u, nia el" .cilleu. Sola d" nill<>tll dd mamarrntxo, 
que eren ~C'n\prc rerMnl1l1.t~. alllb ve",it~ l110lt virolat~, 
que oP:! hnrallavtn amh a rilin ,Ie (oc ° amb II.rma hlnllea i 
que prodigll\'1'1I I:l Inl1J.¡1I ~i C'll hi toca\"a el rel'rr perquè 
l'orgumtllt tiri drama ,,'ho aportava, ell Ih:tra hen lIegi
dorn el (cia tOI1~l11r el t/tol de l'ol>rll i el n<>mhre de l ~ 
lIt'us actu, tletall aqueMt dllrrer qlle tenia capdal impor. 
tllncia, IOI,ret\lt pt·r.1 la (1IIi1x,\lIn, quI' aellllJtl' CII l)(tga 
11Ihdl' l'ahl'l!lllnrquc tic l'cxq\lhitua. 

"l'lIia In t.,rda ,!c<I diunlclI~l'; In f\lndll ,'hnvia co-
m~~"at a Ica tre~, Il('r,\ la l1\e\3 colla ja hi COlllp~rl'Íl<ia 
nlltJa hor., ,hllll~ "",r R 1'0,I("r !\Cure ni lloc de pre{t'J"èn
cin, que ptr Il nOllAltret erll d I.alll' de In .. egol1a <:nll1a
rill,; dC!! ~'alli\ IIAlt ho d .. millll\"cl1l t<lt; .,\utll tt'ló de 
bocA Ull XIC t'IWrOl'tonat amh Ull hipò¡.¡rif pintat ('1\ III 
part altjl, que hana lIl~pir.lt _ algú (·1 pen ... ,ml'nt de 
qui' C'I qlli no Illl.¡'¡u"" \i~t mai un a!'C volar podia onar 
li comèdin li S-all" i qU .. L1Tia lt"T\"i!; cnntl'mplàv'm li. 

"isla cl'oct'll el pú¡'¡;¡; mla ad .. 'f1o: quo: ,',na\'a t'l\cabint 
el\ ela r"lIgt. .. de Ilunelc:1l; \èkm arril'ur el .. nll~~iC"l i 
at'mnoolar-~ t'I ,Iir«,tor en la ca,lirll l11éa .enlairada per 
_ ft'r·Ii_-hl t'I .-n\ ,I de rompre la 'IInfollln arn!. qnatr~ 
<.'(tpl d'lIrtluet \1, n.:¡tl 1I"T\'IOMm~nl al f:1ri!<tol; reblcm 
tlmh UII::a aor-oU<*a '.'\ ari{, dt' ... ril<l I pi<'amc-nts de Tn:11l 
la _pm!,hI, apan<",ó dd ul~lter, llu ... 1 IOt ("lIIplciat d 
la ca!l.' ClUC a Irf.'nt l10nM re • ..e¡..ruia ,Ie cnp 11 cap el pro
~lIi en !C'J1Int 11m), l'll.~a d,' llulllil1.'1ria ,1,11'1 qnill<ju{<:, 
que hnvwn de don"r dafC,r a I ... tau'e~, .. le!<prés .l'haver 
enll("~tit 1'("neC' a (\, l'nrllll\a de c"'~t..1\1 ¡lt"lIjnda 1II0lt 
("nl .. ir(" al bel1l11ig-de la 10111. It¡nH!1 ja tot e laVA a punt 

i tl ~lIat Hlu~tre havia llul1life1ltnt moltu vegades la 
II{'\"II nnpaCI{,nci_, ci. mú :i~'II, çarrt'gatl de !.>oIUI intents, 
cmhestlel\ la tocada Ilatèl1ca de R("mpre, <Iue Ja la treien 
gua(>lllllcnt .. enlie mirar la IOlf_; i aviat el teló ana\'a 
amunt i l'espei;tad<>r tenili pron feina a contemplar de
c"raci .. n~ l11almell('~ (I), (,rillCII. i llauna i \"Clltih de 
l1u5trina del. compflnea, <luC "clllhbl\"en pol ,rel didres
.atl dcls quc van a collu a capU1r l'-cls diu ('e Car
nestolte~. 

!)c la rt'pre~entnció 110 cal parlnr-ne; no li pa,; per
'Iui'> n'haguC'm d~ f("r mellp\lrC'n, IlIolt al COlltrari i con
\ ... IlfI)I,·lall1ar 1>c1I alt qUI' l'er 'u tllnlu dc1 modest tea
tr~ de San!! hi hali paaM! arti~tu dc mèrit positiu i J~ i1 
YlllllhenllO!la era un Rlicionat que va nrril>tlr a fer rot-
11,); 1'¡\rol¡¡M \"0 trc),nllllr ell cl~ millors tcnlrn, de nor
("(:Inlla i En Cn1urr<) tnllll~ l'ol¡rI I)U i Hil S¡¡rrieTa l'a 
hscr un ,¡:TlI.ci6M mult aplnudit; aque~h Lletor~ i altrell 
que 110 e~ recordeu havien fl"t 1'lIpr("II("t1U1tge aquf qUMI 
elR t·lllpre~DtLlI d~ In capital elft van pelldre n maU5 
1>(·sndc~. 

Dc Il." (ullcion~ r.eT11I)re Ke'n sortin ta rd, pt'r<luè els 
drames que IIOI!~m veure ni nostre tcatre er~n lIarguets, 
ell('ara quc la direl:ci6 fil ("'uiM.1! de retnllar-ne algUll1I 
e!\(Tlla : ~'hn d~ cmnptnr !alUlli> fllIC no hi podia lIIal1Car 
un ~ainet per a cloure In fe~I_, i encara 110 n'hi ha\'ia 
prou alUh nixò, que ('litre ulla ohra i altra s'Ili fein ~a· 
hrc molte, \'~~du \III xic dc f¡lIl/e "1I(lotl~l per la pa
rella d'l'li 'l'arrIda, tan dffltre en fer tcrcer¡lIe. com ell 
repicar Iu c/lllÚ,nyo!el. l'd~ dot/e 'lunrtuR que u [lfl¡'¡II
\,11 de l'entrada 110 u podia delllannr mb diversió, i 
t'nt'lIra al~ 1I0i5 ell~ hI) fdclI a mig prcu; la mitja en
trada "ellla a c(HItar divl1lt Çi'>lItul1~ d'an. 

Rn el darrer ~ntrC'flçte laque~t tll un detflll curióS). 
.orti. l'em¡'",uri a (er la crida dt' la fUllció vinent. Ellr 
~clII¡'¡a que C'I vdg; C'ra .imp.'ltic l'Orini, '"thom l'nllo
m~nava aid, l'Oriol, 11 8«111("S, ICllllC ('(lmplill\enl~, erll' 
heli plantat, grau6, n(cittlt de cara com un comedianl 
ICjtftim, i el prellentl1\"1l ~'"rredlll1lt"nt \'estit, amb Ull 
paltó de color d~ cAfè /lmh lIC't, t'ordat d(" dalt a baix, 
amh ulla gira de \"elll\t nrran del coll. \pareixin a le· 
taule~, nançava i ""Imlnvn alllh rerimòllia {enl 111\ \lell 
acatalllent, i amb \'cu dnra, com l'hi ~,,1c11 tenir c~'" 
1l()11~ adorI! ("()mil'!!, \18rl;lIIt en cfl~tC'llà eorrec!c, felll 
~bC'r n Cie .,.upe/able ptibl/(o {tOlil el!! xicotA del pob~e 
(Iu(' IIQ\·fem tiugut "is <¡uartot per a allnr a comèdIa 
ércnt part inte,l(1"allt dd rf'Jpc/able pública), feia slIl:tCr, 
dic, (Iut' ci di\lmellge vintnt e!! JIO~arill en e~cella el 
dramn t·u tnuh fll'te!! (Ull re,R'llitlclI d'AcleA) titol ~t unp~ 
(I CQI~, quC' hi h"urill balit "aclomll, ILO sempre, i que 
s'ncaharin In fUllci6 IImh e l ehlsl050 .Ia/llete, "fru l'clos 
y lIudlll camisa (d'Mlue.t lli qne til1c pre~el1t ci noll1), 
() 1\11 alln" qunl~cvlll1a, poto¡er ('u ,'atnl!\ i tot, ("(lIl1 l.a$ 
a.slu(/¡u d'/~'1I rltlwta (I T_'aprl"llftl/ solbater lUaJ(Te f 
bltrltta, del repertor i ,l'aqurll tt'rnp~, tan pobr~ en qun-n-
titnt COlli en qunlilat. . 

Scmbla que l'Oriol no uta\'R gai", cont~lJt de l'èJr.lt 
de l'emprl'lla; In va a,l!'unnt.lr nlHI (\uanh ,llir!! peTò no 
s'hi I/I)\,a\'n, i això qUI' hi. p<IM\'R el ('ol! perqn.è a l'ob
¡,-'Cte d'C'~tllnn l ;u III pú1>\¡c lI,. tll.l\t en 'tallt nfava IUI 
WllI o nn be i algun ("()p .sltu dur,",!, que Utl dia e.re!l 
pmtah t<lt ni ",,1 del Illamnrrntxo, fent eonstnr aUlb 
\l("trea 1lI0lt menu,lu quc M'riC'n napa/lon! (ft'eecatimll
\"ln quatrC' penet"., !Xu n'hi lió) En la (unció amb què 

fi) ,\I"une! da leII ,1C'('()ra"i"n~, le. lUéa ,dIu, te
l\i('1I yC'rita1>le mèrit i ,rcn pTlIl·(·,knh, "t'g ... n~ IIntf~i.e, 
(IUI: tmc per ('erl<'lI, ,lo- 1'("IH!trTlIf"At tcntrt tic ,ront-SIÓ, 
111(·1I1nrnble ell l'hi tbria deb ur-."¡;t,u;lu tentrab .de 
Han'clOlla. 



l'Ortll1 U VA (l~!lpt'dir ,lcI puhlic de R.,n~, tau respecta
ble &l'goll!! fki", $'lIi va r;{:lr Ull porc ; això 10 gent, que 
I«lnpre fi mnlpen!!ada, ,;'110 "A Ilell¡]re 111lb un gt'st 
G"pr~I::¡¡t;u d~ l'e1llp","r;, i tinc record de què al~ 
'1'1\ mtenllr pr<>tc~tAr-lIe; heli .egor que 1'II01\1C no llU
dria ClIp intenció ¡J'IRravior al n~tr.e poble. 

Dd teltre de Sali!!, .e'lI podria eecTlurc .111 llihrc qu: 
';Iultb Cllriosli~im; AprCllitant el que eu recordo: un I 

I Altre ,i c:omplalll IIluh el que ~ up per rt'ferèllc.l.R, ~o 
fóra ¡¡,({cil arriltnr a IXJlI1l'Cludre uua oolllplda lustÒrla 
dtl què ha c!llot el tenlre en aquc!lt pohle, començant 
per Iu cèlehre. repreRenlaciClU'I dc la pouM en l'ender
r()(:ot CUlli de l.a Raqlltla (I), i Iu del tipic boll de 
Son' Bartomtll, una lI1enl d'lIll1o Jocrll""mlal que es 

Carrosser 

Volta, volt.'!., carrosser, 
--cavnllcl~, galb, camells, barqucs, 
llums elèclriCS. de colors 
que s'enccllcn i s'apagucn, 
l1Iain.3(la, m6sica, cspills, 
alces i b..1ixes, lIIirad(..'S, 
-riu, amor, si plou la nit 
!!Obre el !)nraigücs de plata, 
Volta, volta, carr~r.,. 

Banal cursa d'CS(Juirol: 

~~::;é:j~\i:l1~n~llo~~~~:~s ; 
els qui s'(..'Spereu per córrer. 
Volta, volla, carrosser, .. 

Sempre p:I!;.:;.1VCII de 1I0rg 
Ull soldat i UllO criada 
--arn hi possari.'\ jo 
amb l'amign que cm deixava. 
Volta, volta, carrosscr ... -
Cada volta més rialles, 

SF.l1ASTIÀ SÀNCl-TIiZ·JUAN 

PORXAS 

reia pel carrer, filiS a l'organització de la companyia 
d'aficiOllats que Ireoollà molts ally' ell ci tcatre de què 
havem parlol slIara; ¡;trio Ull ('!ltu,li que al !lleu pen
ur liu¡]rin un interè~ I<'M:AI extraordinari, 

JACINT L~POItT'" 

(I) Lea reprcsclltadon~ que eR feiell per la Quaresma 
a J.jJ. Raquela l'riliaven ¡¡l'ni de tot arreu; "l'nien o 
veure-Iu falUIliu tic Barcelona, Sarrià, 110f,pitalet, Es
plugue~ i altre. l,oltlcs ,'eill~. perquè B'lIada eacampat 
lA fama del! aficinll31' de Soni, encarregalA d'aquestea 
(uncions. 

Les flors de cera 

1 

S6n flors d'a~l)Ccte humil que abans tenien 

matís de foc, IlCrfu1\I cmbria¡;;at, 
i per ornar flol"l'i pobres que es da1iell 

s'anaren desprenent de llur esclat. 

Del tol perduda l'opulenta snba, 
sense voler-ho s'han gu.arnit, després, 

d'una flaire d'encens que no s'esbrava, 

d'Ulla grogor somort.'1 qne escau més. 

Pcr elles baixa al m6n la Prima,-era, 
qui de 1\Q~'!.da el host. fa reverdí, 
si bé 110 se'n gaudeixen, flors de ttra 
recollides CII èxwi did 1 

Per el!L'S cau expre!\"-.a la ros.1dn, 
homenatge (ltlC els ve del Cel en plors, 
i per clics del Sol l.a lluiti dau.rad:\, 
mes ~i, se n'aprofiten altres flors, 

p, RlIiR,\ l RIQuÉ 

SIRERA 
fERRETERIA BATERIA DE CUINA 

Bateries esmaltades, estanyades i d'alumini 

CARRER DE SANS, 70-72 
TELEFON H. 404 

BARCELONA 

LLEGLU I PRgò~~~~H JO VEN T U T CA TALAN A 
l.A R~V1STA VOSTRA 1 LA 
Ot! CATALUNYA 



a 

A un" bonic" ull" 

POESIA 

ADÉU! 
Adéu, dona estimada, adéu per sempre I 
Ja 110 et veuré mai més, hermosa mia? 
Tu te'n vas, mes ell 111011 cor Ull temple 
faré al record d'aquest amor d'un dia. 

Ja 110 sentiré més ta veu mimOSl 
llÏ podré gu.aitar més tos ulls de uina! 
Què trist que cm qnednré, nineta 1"O$sa, 

què sol em trobaré sens tu, m'aimia! 

T pCIl~:lr Que t'estimo nmb folleria, 
i $aber que m'estimes tant i tant, 
que te'\] vas i qnc .amb tu se'n va m3 vida! 
Quan hi penso, Mercè, quin dol tlln gTall 1 

Ob, llavis bcneïts que tant enyoro 
----on vaig gaudir l'estrany goig de 50frir
ll.'wis que tant estimo i tnllt LIS ploro, 
quan 110 em llOgueu besar, reseu IX:T mi! 

Passaran anys, més anys, potsê algu11 din 
s'obri en ton pCllsument el meu record 
i revisquis nmb dolça melangia 
aqueUs jorns tan llunyans d'tm trist amor. 

J potscr 1111:l. llàgrima, una estrellu, 
als teus ulls ja npagats pcr tants nfanys 
s'aboqui rodolant per ta faç vella 
marcida pel dolor dels desenganys. 

Si poguéssim trobar-nos allavores 
després del Que haurem tots dos passat 1 
Què ell fórem de feliços aleshores, 
ai, vida meva, això sols Déu ho sap I 

Adéu, :\Iercè, nineta rossa i blanca. ! 
Sols em resta de tu la recordança 
dd teu amor Que ara com mai em m.'111C8. 

i que es mor leut.ament sens esperallça ! 
ANTONI D'ALCALÀ 

* 
El qUI vol]' a.mor 

Ulls tristos, somniadors 
de blaves llunyanies 

Ma realesa 
--só el rei amor
vol sols dolcesa, i on ses alegries 
110 busca l'or ens brinden purs amors. 

e_= Iaoudeu iI"el>plalldors 
E en mts llargues 1 fredes , 

ni la bellesa, 
cerca arn b fervor, 
una riquesa 
que se'u diu cor. 

L 
011 dooeu fi a les penes 
ulls tnstOl>. 5OI1Ul1adors [ 

RICARD ESTRADA 
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TOlol ÀSi TOR.IU~NTS FRUSI 



CINEMA 
"Les grans caceres de l'Africa Oriental" 

(S el,cció Optima, V¡}(JsC!ClJ ; L.Jnmo, S . A J 

Això és, doncs, 10 interessant d'aqu~ 
ta. peHícula Caccrrs. costums indIgenes i 
dels que no ho són . La. pelHcula «Les ca
ccrcs a. l'Africa Orientab ens mostra la 
lluita entre ¡'home i la bèstia, que des 
d'època llunyana sostenen ta més cruel 
<lc Ics lIu.ites. 

El vici de lIU1t1l.r és de totes les èpo
ques i de tots els homcs. Uns maten per 
diversi6, sense nitra finalitat pràctica. que 
l'afany d'cxtérmini; altres cerquen amb 
Ics caceres tUl mitjà de vida que serveix 
d'atenuant {I. la seva crueltat. 

'l'all llostre l:s ja aquest CQ!!.twn, que 

No és aquesta llim pclUc111a més (Ie les que 110 s'ha dubtat CII slffimr-Io al número dels de-
baix ci suggestiu llom de (,feres» es presenten ports, i ci cinem.'I ha intervingut en ell 
hàbilment uns q\Uluts animals domesticats. Tota La civilització destructora venç. a la fi, a l'ir-
Ia cinta és pre:;a del natuml, cn plena selva, i tots raci011al, i l'home ilO solament es val de les ar-
els animals que en ella bi ha fotografiat l'opera- Illes que el progrl.,;, poosl CI1 ses mans, sinó quc 
<\or han estat 5QrprCS06 pels caçadors ... E l seu usa habi1it.'lts primitives per fi redl1ir els reis de 
assumpte no k altre que la lluita entre la fera la selva. 
humana, més temible que la del desert, i els Això és. d Que c:¡. \leu ell aque:;.ta pelHcuI.a. sen-
tranquils i 6n, inofensius animal!'r-Si no se'ls SI.) que pugui pcm.ar-sc (\ue les eSCC11C5 hagin 
aw.ca--dc l'Orient africà. estat preparndes anticipadament, ni el públic es 

Rt.:ndint culte n Diana, la deesa caçadoca, no pugui cridar enganyat. 
hi ha lm sol pam de terra quc no sigui trepitjat J. 1'. 
per l'home civilitzat, quina escopeta 00 deixa re-
pos.'lr ni a la perdiu scnzi1t.'l-COm. digné ".."-= .. ,.,.."==<..,.---,,,-~-== .... ,,, 
ci poeta-ni al magestu6s elefant. 

Referent a les caceres, s'han escrit 
molts llibres d'aventures; ara, ve el ci
nCUla i ens mostra grMicament el qUe els 
no\'cllistes abans cus contaven-. En 
aquesta pcHícula veiem com es defensen 
alacants i atacats, fins que (:\:,1 primers, 
la civilitl.aci6 venç. I tant amb les pare
lles de Ilcons com mb els elcfant~; tant 
.amb ci rinoceront com el tigre. hipopò
tam, ctc., s'uscn mil diferents mitjans.-
segons la ferocitat i corpulència de cada 
(1-p<..'T a reduir-los a In impotència. 



P R E G'U N T E S l R E S P O S T E S 
.. _"Ii~1I ~lIIIwlll~lIIIIIImlm~I~IiI~I~I~I~ 

En I III'"dta secció publiquem fotes aquell~1i preguntes que ens vénen dels nostres 
CBIS lIe~idor".la siguin de caràcter hi:¡¡lònc, literari. 8rtCStÏ(: O tientlfic, qUestions 
d'ach'blit8t, mo'¡es. lectures, labo~s femenines etc., etc., les quals són contestadel 
en aQu~s a mateixa secció pels redactors de [a Revista o pels llegidors que, espontà-

niament, vulguin formular la resposta 
(RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ) 

PREGUNTES 
~·-Iotdi S~gCldnr preguntn si nlgun llegidor o llc't"i

dora de JOVENTUT CATA1,~NA podria dir-li el nom 
~, d significat de la lletra G que es veu sovint en 
el llom del dibuixnnt JOOII _G.I JUllceda. 

';(lI.-Kell)', .1. S. d'Olot, desitjoria de la bondat dels 
llegidors de ]OVJtN'l'l'T CATlI.ANA li donguessill un 
remei per B curar les C]uebrBies de In pell de les 
mans i de In cara, degut a la suor y el canvi 
d'aires. 

La mateixn demnull si algv.n lIegidvT rl'3questa 
Re\'ista. tindrin l'amabilitat de lrOl1seriure en la 
secci6 de Respostes, e\~ ealltablc~ de .La i\fnrieta 
de l'ull \lilll. 

46$·-0. RiMs, de I.,isboa, cns din: Com Ics distàncies 
són llelllpr<.: 110(1 ditieullnt per n conèixer més o 
menys exactamcnt certs detalls illtCte!!Sll!ltS, de
sitjaria que algun lector o.mable o lo. mateix!! Re
"¡sta m'in{onllcs~in dcl lle~riient: 1'ributaci6 total 
que paguen II l'Ustat cadn una de les l4 regiol1S 
que el compO!!en, nIÍ mero d'hahitants respectius i 
tanl P"t ccnt d'ann'{al¡('ts, s('golls les últimcs es
t:ld!stiql\(,~ conegudes. Comparat, t'~sent possible, 
amb les estadl.~tiflues de 10 nnrs l'llrera. 

l'!ctra de1~ himllc~ e~pall~ol i frfln<,';'~ cn el seu 
text original. 

L:l .sub~('ripció inid:tda 1\ Ilrincipi~ <1'011." a Gn
]feia per a t"Outrihuir nmh Ulla làpid,., flrtlsti<'a al 
monum, nt a ('e"ct'ls patriota i mestre de tol~, En 
¡\l1gd Guimeril, l'a donar finalmcut algun resultat 
prilctic, 11 no ''o passnr d'una gtlleroso temptativa 
d'ulI ¡:rropat d'nmks de C:lt:llunyn 1 

A 'mcny~ ell la premsa ('Atalrllln poc mé~ SI" !l'ha 
pllrlAt. 

460:)·- TtodM Sastre, CArrer dc \'ich, 11. o;e.l{OI1, primern, 
de Gràcia (narcelonlll, "o\drin prncticor el catnli1. 
p~r mitjl) de 1'0rn'spoml~11t"in, nmh .iol'e o se
nyoreta. 

-liO.· Rlc"l'cr 11c~iljarin ~nl!er 
ml:$ eficaç p('r n nmtor 
. ~nr llUll nil l,en .C •..... :., .. :." 
pirnr InIs n1\iIlHlIs. 

la manera 
o p')gl\cr pns

epte et pLlgtlin 

47.·· }. nll/llls Hllrlle, re.~pl'cI110Mmcllt \l~H1nlln n In 
~"u:'ort"tn Mnrin. A~ql\lIlpci6: TindriA cnp incon
\"cnl(;1\tl'11 [ral1lt"tre'm In SC\l(ln(]rcç'n? TIm plnutÏn 
d'l'scriure·Jj pnrticulnt1llcnt. )rolt agrnït de la 
co~Iccci6 re¡¡ll'sn. 

47~·- Pasqllal Sal/.l el\~ df'1l\OUn I1n IIil1re Cjuc parli de 
la l'ida de l·'rnncesc Ferrer Guàrdia, que fou lu~e
¡lat a l\Iontjmch l'ony T909, i dlloc oie ve¡lda. Ho 
sap algú? 

473·-Joan RQviró s'int('ressa en sl\lX'r el~ fills que té ci 

RESPOSTES 
lJ4.-En Qllinut lIric tramet 11 Et! Majaraba, pregunta 

l3I, la lletra de u/Hostal de la Peiru : 
A l'Hostal d(' la Pdrn-dames hi \'I\n entrar.

Ja truquen a la porta j-ja responen ~ Qui hi ha 1_ 
Som unes pobres dames :-si ens voleu allotjar._ 
Obre'ls la porta, mosso,-i deixa-Iu entrar.-Diuen 
a la mestressa :--Què hi ha per BOpar ?-Hi ha 

cautant Emili Vendrell, l'edat i cls StDS respec
tius I\oms. 

4H.--G. d'lsorblna voldria snpiguer·on podria dirigir-sc 
per a comprar Ull dieeionari Espanyol-Calalà ben 
~"tCU9 i amb 1\11 901 volulI1, igual com també un 
alttL' CI\ Cata:iI.-Prancès i l1tancèa-Cnt~là. 

475.-R, SlIgl's e11$ pTt'gl1nta: En quina llibreria podria 
trobar ü,c!' Vetlles de Mascnnys., Nnrracions per 
En Salvador Bortut i Soler? 

47..;.--UIl jOlie que 110 aop bollar snrc\oncs i voldria, npen
drt"n, dl'~itinrio conèixer jovc o senyoreta qne 
també VOlgLl~S CO¡¡ I ~l1,nr-ne a sobet, pet a êsser 
clos Cll (Hll1eSta tnSl'1t 1 no pLL~~aT pet 11'1 riiliclllesa 
d ¡'Ilar nies l!allndc9 i fer cI .bn,]¡-x'~. S 'ofere;" 
nl:O¡l1l1 dels nostres llegidors I 

477,-Ci,·.uol Crael/mcII desitjnrio sostenir correspon 
d~UC1.l amb jove o damisdln nficionnJn n b. foto
gti!fin i ni mntei" temps a poder é~ser excursio
nistn; pn rIn riem d'cxellfsions i fotogrnfin i si li 
fO$ gro.t l'.lnvinr[em l'Is retrats que Clltre;'losaltres 
faríem. 

478.-}01l11 rle ¡¡arec/Olla prega que algul! llegidor li 
contesti, si 11 és grat, si Sant Jnume i Santiago 
s6u tot~ dos d mateix sant. Si ho >!Ón, per ql1in 
motiu e~ (¡¡ul'n ,1'lu('sts dos noms en ~'ntnh\? Vol
dria dir-me tUl!lh(', l'origen d~ls mntdxO!l? 

479" ·Ros ric la maslo vlJldria snl¡er si és quI" olgl1l1 1l~
giclor o llegidora ho sop, l'U quil! ally ,'11 uéixt'T 
1"Hmperarlor Napolc6 i ell quin morf, i també: 
(Iunllt.'! hahil¡¡ntg té la ciutat de Ruc'nos Aires i Ja 
de Rnrcelona. 

4~.-.vcmo dl'sitjarin C'nnvinr l'orrl'spondènl'Ía amh In 
dom¡seHn Rosella Vfll!llo~'jna per p('rfccdOllar l'e5-
('riptum i In IlMln de lloslm lIcnll)1~ o 1't'nse1'ls 
quc pnrlor de qill'~t;oll~ prolllel11!itl·,¡{'S de n~
tro tcrm. l'ol envinr ¡'ndreça n aqnc~tll Rcvista. 

481.- Fen'CUI ..t1t·II1'I'':!, niputnçi6, 71, pri1lll'r, desitjo d'al
gonI! mnohle llegidor () Ilegidnrn ¡j'M]llr"stn simpl)
tica Revista le~ sntdnlll'.~ .T,'Hmigrnnt», _Lo Snn
ta EspilUl~ i d,n ~nr(lnl111 de ICA J\fonp;e~ •. Mercès . 

(l'Ct obrcvinr li diem (¡IH.' la ~e¡;:oll~, 110 III po
dem Jlublicar i 1c~ nllre.~ .io Ics hem publicllt nqul 
mnleix.) 

482.-1". V. prcgulltn n nIgUl) lectM o In r~dncci6 ric 
JOVI~STCT C ... 'rM,.\).q In dire<'ci6 del lllnltimi1iollntÍ 
1l0rdnlllcric¡\Johll D. Rockdeller, el retrat delql1nl 
fou pub1icnt 1'11 l'I 11(ll1ll'ro de In setmnno pnssndn. 

483. -¡j. 11. n. agnlïrin molt ~I llegidor o 11egirlota que 
lLI'indiqué~ 011 podrin trohnr I1nn geogrnfin univer
Solli escritn en t'I nOlltre ic1ionJo. lkmés desiljnrin 
saher In l1etrn de Ics Sardanes .Solitud. i .Pro
U1l'tntge •. 

tullyina amb ¡eba,-bolets af9b bal'nllà.-Ls una 
ilO té g&ulI,-J'a1tra no vol merijar.-L'altra. està 
preuyadeta_i pi llit se'n vol anar._Demanen una 
cambrn-per poder-s'hi tancar._Ln mossa se lel1 
miro :-110 li V3n agradar.-Agafn el Hum, tu, 
mossa,-vb-Ies-hi a. aeompanyar.--Ql1nn foren 11 

la cambra-ce varen despullar.-La mossa n'b 



traidora :_pel pauyl Jet ,'n gUllitllf:-SC'1I baixa 
a baix la 1110U. i -1If;'1I póM n IIl,~p,ra~." Dc qu~ 
IOIIpiru, 1I\0I8a ?_Què telis per IOsp.rar l-Què 
haig de tenir, 1llutreu. ?--que not ,'OICII robar:
POrt~1I calcetl curta,'- pistoles ab CQ&tats.-

Aneu
, 

al llit" mul re ... , que anit JO vull ,'ctll tlT ;-<¡uc 
IIVOI l' no w'CIIglIIIYO,-cn. tenen de rabat.-

AI 

au III llit la mestfctlu-ella .. l'escó eS po....à.
Quan.tm Jel deu toclldct-cb lladres \'all baixar.
Ja van dI!' cllmbra CII cambra-per ,-cun: qnè hi h311-
rA ;-R' ¡,.ilc:cn • la cuina ¡_la IIIOSSa hi van tro
bIT._QUOII entren a la cuina-eUa es poen a fon
ear ;-en fcia l'.dormida~dalllunt d'un liac de 
gra ;-lTU gou:tu de cera_l pit li ,-nil tinI.T.-

La 

mos .. u'h tfaidoTa :_rOOC8 que mh rondil.-L'un 
en d~ia a ¡'altre :_Btn .dormida t.tà.-Un braç 
de crintura -al foc nt vnn tirnr. ,-Oni e~là despert 
,'adorm-qni dorm adormit ,'està.--=-Lo. mOSsa n 'h 
trnidora,_la porta el, va tancar.-Oura In porta, 
ll~osM--<:elll ucuu te'n ~'lIn (lar. !"i per etnt .ni 
cll1quallt,--I~ porta ,'ohrlrà.-- .\quel1 hraç dt cna
t~ra-ai me'l \'o'gnelli' dar ?_HI hraç ~ te'l da
rlR,-mes no el puc apagar.-Dins la gerra de 
l'oli-tira'l i .'npngarà.-Per on VOli el dnria.-- per 
all vos el pl1C dar 1- Dóna-me'l per IR portR-per 
aquest forat que lli hR._La mOua n'é~ trnidora,
Ria CUlnn ,t'n va,.-ngn(a el braç dc criat\lrn-c\ 
tallAnt a l'altra mh.· -Treu In 1111\ jler In porta.
que el braç et vull donnr._Pensnnt-se (Jue li dnvR
el .eu li ,'n (nUar. T'aS5tguro, criada. (IUC mt 
le. ha. de pagar :_··all1b la aanll:' (\1' tu venes-la 
mA 1'111 vull rentaT, _\mbtn cabellera-ule la \'ull 
aixugar.- Hostaler tle la Peira,--- te'n pots ben fe
conlnr :-A la tt\'tI criadn- h pots ben e~ti:llnr. 
Que t'ha Rnlypt In vidp·-i l'h()stal de robnr.-Deb 
trea fiU. <1I1C. tu 1'11 tens- li p"t donnr a triar,_i 
l'I pttl1 no h agfDlh l"herl'u li pots dOl1nr. 

~j5. ¡aunu Daqlds i ROG IU ~O /lS trame: en R -
ha.b,n-soJNzt, la traducció da 'taCatRpoa. ja pu
blicada aqui mnteix. 

236._Dlonfs Poreta tramet a Terua Gombau i Pere 
Amat el .,eu donlicili: Plaça de Snnta :Maria, 2, 

segon, Vllafranea del Penenh. 
~ji._Mardus. de Barcelona,. CQOlcsta a M . . Baloper 

(P.regunta 80), p('f ~gralr-li la 1IiILta de llibres pn
bhcatl ~r la Biblioteca dt'1 Pob~e Català, però 
deu fer-li n\'intnt que h 1Uexacta, dOllcs jo poa
areixo l6 deia \·olum. ClDlentata. bavent-hi entre 
ells dOlI .No\"e1tetea" d'Oscar Wilde l ,IJoma de 
cou, de P. GCI\C'r, que no figuren en dita lli!lla. 

~~~~~~,'~I:al~:~~IIt'~.~~~~~~~u.e~ :~~~t~~àe~~~c!:: 
No 5llbria 011 d. podria trobar 1 
Tam~ OOIltt'sta all11~leiJ: lC:uyor (pregunta 154), 

que no dubta (¡u(' l'oIlJ(,(te que ptr&Cguel~ al de-
1l1ana~ Ull 11Ibrc que parli de Iit('ralura 1 potlLla 

'1I11111<1ml t1 tr",hnrà nl>RhtamcLlt tll 1('11 planes dels 
(lu:)d~fLl~ Cjl1illll'na1M tic .La Re\·i~ta., Ilue tmharà 
ell totU \e s11ihn:riu, esjlcdalmenl a (;alcrics 
Lai, t"lIl:~, 011 crec fa l'adnlinistrad6. 

131t Resl}(>!'llI li la IIT\·¡.,,,mlll ',~.l felll per {'n /l1.'J!ldIW, 
rtferent a RIgl111 Ihhrc d'ititll'ran~ per fer eXCl1r
~ion~ curte~, qnc trllULel Rlr/lnl /llIr.1l5. V'lIq\lcstfl 
llihfe~ lI'hi llnll (\1>', l'Ull, .B"¡'UfSio!ls ~l1rtcs., al 
preu d'11I1a peueta, i l'altre I\lIn II1kll Ulls 1"'11 
pr('Rellt.11 IImh l·l~ IIHtI("ÍXI>~ ilin~rari~ i nl¡.:rnnCS fo
t()grafie~ al preu (k ~'.~o pentle~. nit~ llihres els 
vCUl:1l n In ¡-ns:! !'a~vad"r nun:win, ('I.rn·r lte Ta
pillcrin,.\,Il:¡r¡-t!ou;¡. 
R¡'s¡)('>'la n ¡'I Im:¡ZUl1tl\ '.'i<), fd,l t,lt" E" J'cpet, 
rdcreul R or¡':lll1ittnr un ¡.:-rUll pcr ftr t"Cl1r~;"U'. 
ddlern. b (IU"I li l~,utcr.lo (íuc aprobo la i¡lea i 
ai puc Rcrdr.lo tll quelcom, que m'ho .}i¡:ui. Ri
earr\ n,lrt¡':", I.hu1I1, J. Il·¡.:"n, prin\l"rn, n"r~'c1"U'l. 

Elm i llor MOS[AIEll DE SI16ES és la marca 
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CONSULTORI 
En aquesta secció publiquem ac.lalllent Ica re'polIlu 

de Iu preguntes o consultes que IObrc ortognfia cata
lana rebem dels nostfts utimat. lectors, cllpe<::ialmtnt 
per lo qual hem destinat un redactor de la nQ8tra Re-
vista a fi. de rt':spoidrc el lIombre mh gran poe.ible de 
pregunte •. 

RESPONEM 

A 11. "basc.-Ela mot. net (castell! -Iímpio. ) i nit 
(cu. enicto), poden distingir-u perfectament l'un de 
l'altre, ja que: tn ci primer c .. I. e no porta ac:c:cnt i 
cn ci ugon si. 

Ulla Jloris/a barcdo"IPll1.-Auut::Ct14 (cut. calucclIu). 
hom csc:riu dues s. La traducció catalana de .trl:boh h 
/r¡vol. 

L. L Efecth'ament, !/DIx .'cscriu amb b. ~l que 
dieu ICIII duhtc ha cstat ulla equh'ocació de la im
premta que ha compost ci llibre. 

JOstp f.tfntlll.- Predsamcnt cn el n6mcro de JOV'N
Tl"1' CATAL~!\' que referiu (el nl, donhem txlcoumtnt 
Iu regles pt:!, UIOII de la K ; J. Vegeu el dit n{¡mero 
de ta nOlltra Re,'i~ta i IIq;Ciu la primera rC!'!lposla de la 
.«ci6 tiilològica .dreçada a ]0Il11 .Martl. El plun.1 de 
pl4/IIJ b pl4tges, ai::d donI" talava COrTecte .quell titol 
que deia: .Per Il"s "OItrl"5 plltgl"". 

NÒTULES 
Lu ;\Itmlstrrots j /;J. PIJlr01l{l de CiJloilllll}'o. Recor

dem a totes Iu dame., damiadlu i infanta de lea nOI
tru famf1iel\ que l'holloren alnb el nOI11 rle Montaerrat 
i no tt'nC!'lI us~ntat~ 1!nrs C(lgIIOllll ell t'i pruntr voll1l11 
de l'à~bum que . 't'~t¡\ fomlant com nova o(rt'na a la 
nOlt,. excelu. RC!'gina, qne ci plaç per a iuS(;riure-l'bi 
IcahorA t'I dia :\f d'aquut meti. 

Lloc~ d'in.~ripei6: Diada Montserratina, naix de 
Sant Pt're, !Ó, pra!.; Llibreria dt'la Hereu~ de la Vfdua 
Pla, FontauC!'lIa, 13; Llihreria SubiranB, PorlafC!'rTis
al, f4; La Horl1\i~. de Oro, PllIça Santn AnIlB, :ro; 
Llibreria lta1ialla, RII,"bla de Catalunya, 1~5; L'ibreria 
Litll.rgica, Claris, 15 j editoml Poliglota, Petritxol, 8 j 
Llibreria Barcelonina, Corrn)in, I; Impremta Altés, All' 
rel~, u i l4; Foment dc Pietat Catalina, Durin i Ra" 
9; Llib.-eria Catalònia, Plaça Catalunya, li; j Llibre
ria l/Aurora, Diputaci6, ~li. 

ProJ<!!C/, rtilllt:dt.-r..o que aD ,"U enrera 110 p4luva 
d'éuer noa bco-II1 mUli6 d'nnl quaot. entuliaRtea de 
l'obra d'ell 011il1lt':r1, avui s'ha convC!'rtit amb \lna r('a
litat txplendel1t. 

A la iniciativa llençada a Iu plBnes de JOV1!N'TUT CA
T\I.UH, han rurosl uu bell tIItl)l dc joves tle totu les 
classes &ocialll, Illes tots lIimants (ef\'tllts de Iu C08t'S 
de nOlòtra terrll i plC!'n~ d'entu~;utne per la tasca a rea
!itzlr. 

Quedn, dOllCS, constitnidll l'A~!lociaci6 _Jo\'entut Gu;· 
!Uerian .. baix t'1~ !legñetl (,lItalul! . 

l'Qt ingreuar·hi lolhnm que IIt) .1e!1itgi, jo\'e (I dami-
1C1ln, com 1\ lIOCi protector o rom Ilo 8O<'i a('tiu aoonnnt 
meusnal!\lt'nl dnts o una pt'5~~ta ru¡'l('t·th·amt':ut. 

Ell Carll f(,t qUin C'()ndu~i:tri a fOIl1('nlar el respecte i la 
ven~raci6 a la memòria dC!'! Me~tre per t .. ts C!'I~ mit
jan~ : F.,liuut Jell 1Ie\'tS millors poe.s¡e~ i rrpartint·les 
gratnital1\ent, orgnnit7.ant \'ctIlBdu ttBtrl\l~ .1 profit (1<-1 
)fonul1\('nt i a pn'u, m"lt econòmiclI, obrint concur'1los 
per a prtmiar el millor treball que u refererO{j a ('1\ o a 
la lleva obra. SoSn UutCll It. COIIell que t'S pt)<l('n (er! 
EI~ lI>Cia tmdr(l.n dret a aui~tir leu.e cap despe!!ll a 

In vetllatIes teattllls, 11 rel,re tal com vagin aparei:trent, 
les difer('l1tt'~ p<lC'siC!'~ que l'editin, etc., l''te. 

ORTOGRÀFIC 
Un sod dd C. A. D. C. l.-t. C084 vella. Bu catah\ 

hom no eacriu .in.igni .. , lin6 .n$,n)'4. 
/. A. P.-.... ~n. dubte, il preferiu!e useu el mot IIMml 

(cut .• <:t'rill .. ). ".. paraula .mi,to_ I!::. un ea~teJlllni.nle. 
Un <!!s/fllcJan/.-.Rompeo!ah é. Ull mcA Den eMpanyol, 

dugtaciadament molt uut entre el. nostre. cahlau" 
com si no tinguis traducció. En cataU, corr~te bon' 1--." 
de dir lr<!!ncoonts. Recalqueu sempre aquesla aauul. 
all qui equivocadament o mb ben dit perq\l~ no ,11.10 
preOC1lp4t de peril'cc.ionar 1"1 seu idioma uati ... ,tinen pa-
raules tan espanyolitzades. com trompeol" .. . 

UK<l d, Valls.' t. una equivoclci6 po..ar una h. eDUl" 
Iu vocal, IJ i " rle ¡'adverbi mal(luradam,nt, Ai:d taUl
IX mal4unmça, 'ml14MrGt, i algunes derivacionl hom ho 
elcriurAsenle cap h. enlloc. 

Un pIJg~s c4tllid._ts un verb do~ent el que mencio
ne'\!. S'ha de dir ensoJrar i no .en!lO!ranan. 

M. N.-HI, mou os (cast .• hueso.), pl. OUO$, i 6. 
(c .. t .• 080_), pl. 6uos, u diferencien amb l'accent. 

FII.òUG 

Idvtrtimln/. -Totts ICI prt'gunte& (!e$tiI1Adct a A(lnu
ta IIccci6 pregutm lien adreçAdel a jOVlSTUT C\T,4.l,.AN'I. 
(C(l115u1tori Ortogtàfic), Villarroel, u i 14. 

A darreriu d'aquest mes apareixerà el priml"r exelll
plnr, oontt':nint U\lll dt': ¡ell menys conegude. poeliu 
d'En Guimerà, i I('rà entregada gratuitament, mu agra;
ricm que quall 1I1t':llyl le'nl remett'S1in ~o cèntims o n[l. 
ral pu le~ delpt'su de (rauqueig. 

l'od('n remetre'. Iu demande. aid tom lel prO¡X>8tes 
per a {('r·ae llOCi de tothom qnt' limpatitzi amb la iueR 
o duitgi rcLre m~ dcto.lI~, • lo. ae!{Úetlt adreça: _Jo
ve~llnl GnimcriauRl, l'jo Escolo Lebrun, Talleu, l7, 
pnnç,pal. 

I arn adrccem Ull vot de mer('èl n totl qnallta han rou
tribuit a que noatre proj t cte (os Ull (et i t'li grall ma
ncra a la Direcci6 de 10VKSTl1T C,4.TAUoS,4. qui al brindar
noe la II<'\'II ajuda hil aconseguit el que uoealtru no hi

guércm pogut (er per molt qnt' hagnéllim treballat. 
Per I. novella entitat, Joan TMr. 

CORRESPONDENCIA 
rilar Bach (Vich); ]OIt':p Molini (Cll8tiello); Marin 

T¡\pies (Olialla): nuviata el. ,'oluIIII de rtgal. E¡pe
r('m ('!. r('''ran de con(ormitat.- -:\{lIria Tl"tesa de V.: 
Prefcrim una !tOIa Cllra, com 11 tot arreu exigeixcn.
Jaume Cast('ll\'I ()ratar6j : Est1 I>I!::.-Joall Rovir6 {:'ofon· 
tC!'~uiul; Podcu guardar la coHecci6. Ja I\vilnr('Ul per 
mitjà de III R('vistn.,-R. Violan Simorra (Ciutat) : Ell 
originall \'oatrel vall arribllr tard. Guart\('m ell rttrat~, 
que pod('1l r<'eollir.· Central de Telèfon! de S.,nl Quir
tt':: R('budCl Its ,,'.so. Te:nl"n pagat fins a mig 8clelllure. 
M('rcè~ dt' la tram('!l.a.~ F. VlIllès (Rt'us) : Hlln d'h5er 
mnlt l>tn {t'ts ptrquè intC:fl'ssin al p{¡h\ic.-JrHlt:p C('rvt'116 
(Cintat); Hem euvil\t nOVA1IIent el n(lIl1ero, car no 
ol>te;x a 1\10tiu nostre el no hll,·er·lo ,,61 rt'bl1t.-].fll' 
nnel Carbó (LI~idA): _Avui i dcmà. 110 e"tà prou !)I!::. 
VOl recomanem escri\'iu al¡;.runB. prollll i llegiu (orçn au
tors de \·Alua._Antoni CostA. (1'crraSIl); J, hel11 {tt d 
c811\'i III ~('u snCC'u .. ".-J~P Gorgu l'e:rrtr (Sitgc:s) : 
Rcbudes Iu 5tt p('ssHcs per lo. vostrll ,u!lCripdó j 
agrairem trameteu ICA restantes uue!! per a complctar el 
mil{ nny. :"Irt'rcc'~.- ·Tonu\ft 'forrcnh (Ciulat) : E~tnu t 11 
CArttf8. Paciència! ,\vil\! lortiran.- nmf1in Font (CiU
tat) : ns 11IaUI1 inlimll. No ~I igual ('<mt.H In vOlltrt'1 
cuitel al pmmh que: ~lK'riure ptr a Ull p6t.ll('. Ft':u al· 
tre. COIIeS.-Enric Granado~ (Reu d'rrgell) : Nect':uittlU 
Ull altre rdrat vO!\tre pt:f 1\ (t':r el clrnt't. 
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