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PE" A~LA MIDA, ESPECIALITAT 

EN PREPARACIÓ N U MER O DEN A D A L 
DE JOVENTUT CATALANA 

El mél bell present que es fari a Catalunya 

Sortirà el dimecres, dia 24 de desembre, ricament presentat 
i avalat amb les finnes més competents de nost ra terra, 

ultra la dels escriptors novd1s. 

Aquest lIumero de Nadal, 

serà la compensació 
que lI'es digna Catalunya al dispensar tall bOlla acollida a 

JOVENTUT CATALANA 

AI CAMPi a la CIUTAT 

LOT 
T1!~DREU LLUM 8L""'" , p'eIV\I\Itr:HT 
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RI/mbl" dt S."'/OHp (dllvul de Cim O/lIdros) (PI'l1"indt!s, ~/JmtQ/ .1" butl'tt/J) 

ANY I BARCELONA, 20 DE NOVEMBRE DE 1924 l NÚM. 3 

N it de Tempesta . 
A la vila de Tossa, aquella nil hi havia lambu- xiulava per l'espai, romania l':smaperduda una 

rinada. La mllr bramava furiosa lla seva remor barca. La visió dI': Iii mort feu acluca']s ulls a la 
s'engrandia dms la foscor. El poble presentin! la gent valenta. Les dones ofegaren un sanglot i si 
malastrugança, resta~'a arrupil davant la Verge els seus ulls fitaven un lloc eTa al cel, avui també 
del castell, pregant devotament i adreçant ses negre. 

fervents pregaries amb ceri neguit, com un plany, De sobte, quan el precs suraven per l'espai; 
per la mar embogida. s'o] la veu d'en Blai, el brau minyó, que, partint 

La platja, aquella anella de sorra que en temps de.! grup de pl:"scadors, dl:"val1aba a gambadl:"s pl:"! 

dI:" sl:"rl'!na les blavl:"S aigues loliust la bl'!saven, turonl:"t i arrivaba a la platja amb uu saH. 
avui restava closa sota les ones, que rl:"botent La brivada dI:" la mar s'engrossi, d Valt udolà 

damunt del rocam, I:"Sbandien Il:"s primerl:"s cases més fort que mai i del cel neg", devallà un aiguat, 
deIa vila. mentres rIs trons retrunyien per l'rspai. 

En la pati alta de les runes, on hi ha d castell Els pescadors restàren astorats davant la sob-
de Tossa, que s'alxl:"ca com una visió per damunt fada ardidesa del pescaire i quan el prec pel 

de les aigues, restaven els pescadors ullejant el minyó eixí de ses gorges, un llamp els rl1:u veure 
fons del mar i FIlanl l'esguard en la Roc., Boja, lambalejant dins la mar la barca "SANT GUIM" 
aqueU tros de ttTTa que romanía l1:1limg de les llançada amb en Blai. 

onu, que impetuoses s'abraonaven damunt d'I1:lIa El mar xuclava amb impetuositat esgarrifosa 

petonejant-la bojament i rosegam les seves en- la barca 1 111:s ones, remorejant la cançó de la 

tranyl1:s. mort, es feien passar, el JOflUet que el Dest! els 
Aquell grapat d'homrs fills de la terra i gron- hi havia donat. 

xats pel mar, restaven silenciosos i del seu silenci Ellrangul era fort i la corrent envestí la barca, 
n'eixia una angunia, que els corcava el COt. endinlzant-Ia en la foscor i rebotent-la contra el 

Tot d'una la llum vh·a d'un llamp esquinç! la pedruscall de la Roca Boja, I1:stabl1:lIant-lla. 
quietul del cel negre. I!n Blai es veié capgiral, mig colga! pt:ls remo-

--\ Goileu allà, a la punta de Lloret! Es allà ~ linsi vigorosamenf es redreçà dins les aigues 
txelamàren tots. i lluità amb les ones. I amb bra6, el cor vesant 

Una frísan~a d'esglai envlIf la genI. Allí, a de esperança, resistlles empentes de la mar. 
l'horitz6 endolat, enmig de les ones i del vent que Lluitava encara en Blai, quant respai fou aclari l 



per un llamp. A poques passes d'ell sura\'a una AI F10iir ci nou jorn, el cel adari sa negror, la 

ombra: afanyat i fenl un esforç, s'atançà al cos mar s'amansi i el vent feu dels seus udols el canl 

que dormia en les aigues, erm, com en ml de la més dolç. 

mort. Ja 1'\ palpa\'a, ja ses Icbles braçades en- Un raig de solllú en les aigues tremoloses, com 

rondava son cos. El darrer alè: la seva braó s 'es- rajoli d'argent pm. Les gavines aleteigen ran del 

gotava poc a poc. Nedava arrastrant el nàllfreg, mar, blanques com l'espuma de les ones, que les 

quan un llamp, el darrer raig de \lum que enllue!- confonen. 

na les parpelles d'en Blai, adari la fosca. Un crit: En la platja, el cor trencat pel plor de les don-

Pare!...1 quedà colgat en el fons del mar. Una zelle:s, el sospir a F!C'Ir de pit dels pescaires, s'ou 
glopada d'aigua nuà un plor de fill. una dolça pregària ... 

... 1 les aigues negres, fer~stegue.<;, endolades, La Natura, riolera, és l'esglèsia ... 

hreçolejàren dos cossos, com en sa infantesa. ¡O~QUTM HORTA CUNILL 

Castelló d'Ampúries 

Castelló, la gl.'ntn s'adorm tranquilZl 

del cnpusde als pl'.tOI1S enamorats; 

jo em quedaré a vellH! el son de la vila, 

quI'. fou bressol de mos <lVélnt-passats. 

1 rn'assl'.uré vora el Pont vell, a l'hora 

en qu~ és més clara l'aigua d'aquell rin, 

on la lluna sos raig d'argl.'nt esflora 

quan mirant·lo joiosa li somriu. 

La lluna sap balad~s amoroses, 
gestes heroíqu~s, qu~ li van cóntanl 

les remors de ses aigues joguinoses 

çamí del mar Irimqui1<:ment lliscatit. 

Sap d'un passat bellíssim d'eha tCTfil, 

quan amb els cants gentils dels trovadors 

s'hi barrejaven crits vibrants de gnerrra, 

qne a la paIria cenyien eterns llors. 

Perxò cerco li:! nit, i un raig de lluna 

pl.'rquèem conti l'encís dels teus secrets, 

i rassi alçar la veu de cada runa 

de nostres avi3 en el pH dels nets. 

A 1ft m~"a ma"" 
,\f..rl/JrídaM.udíH"lIas 

Jo he vist dels leus crepusc1l'.s la belll'.sa: 

vessa or i porpra l'horitzó d'arreu 

i de la lr¡¡montana la bravl'.sa 

quan devalla udolant del Pirineu. 

La Iramonlill1<1 que és la veu d'Ampúries 

i del seu fort alè n'ompla les llars, 

amb el sublim perfúm de les cantúries 

quI'. rima tot passantl.'nlre canyars, 

és 1'.1 conjunt divl de veus nostrades 

que segles hiT dolç eco recollí, 

que canta braves &l'stes ja oblidades 

i ens diu que som avui, i erem ahí. 

és quelcOm que a tot cor dóna alegria, 

al ensems aclapara i fà plorar, 

és el cril del passi:lt que l'.ns humilia 

prO aconhorta, ¡)arlant-nos del dl'.ma 

Ma lira cerca sols amb rima incerta 

dir-te l'amor que per tú, o (trra, stnt. 

¡Qui prou fort, qui prou gran, qui prou poda, 

percantMtcsbelles6sdignament1 

M.· caL CARMI> NICOLAU I MASÓ 
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A can Pau laberner cada nil s'hi enlafn
I ilvrn rIs moleixos, Aque!1 casalot, fosc I mig 
enrunot, 1~lIill més all'actius per oqueUs llO
mes que \a llar de casa; i is que a can Pau 
s'hi respirava una almOse'ra es! ranya que ~tn
bolornava el cerve:!, donunt paroules als mé .. 
esquerps ¡ idees als més lotxos_ All[ din
tre, Iu v:da semblava esdevenir més su:12-
rlor 1 en'ai rada que al delora... Sempre 1> .. 

qu~l\(l1l\ mê. .. un home asseguI davant d'uno 
taula, per miscr:osa que sia, que ajupit a la 
terra, rebeca i axerraida. 

[ no em porleu de la terra <Ie Lo Cio~ad¡]; 

més rebeca que cap al cop de cavec i 10"
sulla en produir com poquesl Sols a ,=òpia 
de suors i BJ1gúnles lagravcn, aqueas pobres 
terrassans, arrencar-ne el més menester per 
a no deixar-se atançar la misèria que tan ena
morada estava d'aquell clot miserable. 

A can Pau taberner, si l'alegria no hi era, 
110 hi hav:en tampoc penes. Dorrera de ca<la 
alçada de porró, les Idees grans venien, 1 
aquells pObres pagesa.. .. sentien crè:xer la llur 
personalitat, erè¡xer i aixamplar-se, talment 
com sl en tot el d:a i a soles no haguessin 
{"i:lat més que bèsties de tl ebaU i .. ls ',i.'9:l"-~ 

"t ser homes ell arabant la tasca arrastrndo. 
En Jan ho ha vio fet veure als demés, i 

Iols hi estaven, en que lo vida que portaven 
UI.' dics "ro un esclavatge Injust i de fòra 
lleI. Tant h! es!aven, que d'ençà que aquesta 
revelacló s'arrapà en el eerve:l d'aque[;s he
mes, s'hauria dit que feien In vida més de 
mala gana 1 la feinn eIS hi venia més a 
remà, com sl en ells sc eomplls en sa ple
mlul el càstic de Déu al primer hom e. 

Aixis ho diaué en Sid ro. creient dir 1:0'>8 
de pensador: 

- També ho léu nUlssa fort. Déu! 
- Què dius de Déu'?-'«lrtí en Jan Itmb pl~ 

ulls ll!lmpeg;m~ .. j de!xnnt sobtadament (>! po
rró damunt la taula llardosa. 

Ouè diu!. cIe Dt u'?-tornlt , aixugant-sc 
amb els dits grollers la gola que se li es-
corria barba avall. 

En Sidro. mig acoco!it, respongué 1t1lJ1lSU

ment: 
In sap:; com !lenso lo, 

- Doncs el torno a dir Que s: hi ha Déu 
o 110 n'hi 113. no 6 cosa de dIscutir-sc. Les 
idees dels homes son prou e:ares.,. Jo et diré 
que sl n'hi ha. no l'has vist 1t'1, ni jo, ni 
el mateix reclor; i et di ré que si no n'hi 
ha, .. esta ben vist que no. Es a d:r, que 
tol B ixo son _enganya tontus~ I .pap2-dint'
rus. i di ..... ert iment de dOnes.,. 

-Oh, bé. Tu ho Iens aviat di t-tornI! en 
SidrCt.-Lla\'ors ¿qui em dir&s que ha 1('1 
la qüestió del viure i del morir'? Bé ês cosa 
<Ie pensar que al dint re hi tindrem qua!
que cosa que es mou i es para en _cuan_ 
tra. el valer d'un? J sl és aixis que li te
nim, no l'has vist tu, ni jo, ni l'has feia tu 
tampoc; emprò, esst'nt-hi ¿qui l'UJurè fcta, 
doncs? 

-Això ja és un altre parlar que jo no 
t'hi diré això ni allò. emprò que et consti 
que n'hi hali que l'ho expliquen tan r"bé 
COtn sl ho haguéssin vist I et diuen qu" és 

rosa del natural de cada ú. 

Alxí~ per aquest calent eren les qüestions 
de cada nit. En Jan, l'hom(' de les idees 



lloves, començà ell primer en ríure's d'anar 
o míssu, en h>r XAcota de tot, i acabà per 
negar a D~u, més que per res, per la evo
lució na,uml en la cel ca d'a:irmaciolls que sor 
prenguess:n 8:S co~panys per a.rev:des, que 
pel dem(s cap ranclinia porlava a nJ¡glÍ.. 
ni al mateix rec~or tampoc, puix ~ins con
sentia en què el seu no~, en UlIiser, f\n~ 

ben sovint fi !a recloria amb la seva ma.;; 
a fer pl'esen;al:a al SJn! vellet que la ur 
r.Jand,I'.'«, del millor de l'hoTi d'<!n Jan. I ê. ... 
qu~ el seu rector, ef], al dir d'ell, una es 
cep:::ó: lenia una cabellera !:m b:s:1:::t i urb 
u!ls tan r¡olço.' i pobrirs i feia tan de b'" 
al poble, que a n' cm Jal! li iIl[undia un re:;
pect:! ronclissin~ i UGI gran veneració. 

- Si tots fó~:n cO'" ell ... !-excJamava en 
Jan, molt sovln'. 

Però, entre poc i t1\aS~~I.,. 

- Tot el que vulg,ú. (¡sca ,-respo;-¡g:J¿ e~ 
Jan a la S(!V8 dona Ull vespre en acabant de 
5c¡::!r. - No diràs que jo l'ho hagi ma: 
.. empriVGh de fer el Gue lli bé: creguessis. No 
diré;; que jo 1189' cn"enyat al noi les idees 
que els anys i 1<:1 expl'riência m'han fet epen
dre. I no ho he let perquè no em digues<s 
que te l'esgarriava; emprò ara ja és cosa de. 
uir prou. i prou he dit des d'ara. 

La Cisca se l'escoltn sens badar boca. El 
,=onelxia i crWa que a la fi el tombaria,. i .per 
això gira cua sens respòndre~li. 

En Jan, sense ni adonar-s,,'ll, s"gui: 

- Coi i recoi t Això ja passI! de mida! El 
nQi capeUI! En Llu's cllpeJJà !-finava repe~ 

tin~ en Jan proballt d'excitar-se per!.' abis en
fadar-s:.: de valent CO;;1 era de )[ei ea un 

home de les seves idees. 
Allò d" que arribtH'lI un moment en que 

es veuria al seu no', al seu Lluisel, amb 
vesta llarga i t:a!Te~ de teule, 11 feia apun
tar la suor al front i !'amllrgor als J.:!lv!s.,. 
iOuê dirien 8 ('811 Pau laberner! 

Això no pedia succdr. Ell s'hi oposaria 
amlJ ferme·J i V(Ulem qui guanyflrà. 

Des d'aqul.'slcs s'tmprengué ci noi !l(:.: ~.'.U 

comple. 
-D'aqu[ en cnullvlml. re~ d'anar a "studl, 

res d'anar amb la mare. Vill.hà~ amt, :u ¡, 

l'hon ! lll!1 :'csphcanii1 (;1 que cosia un boci 
de pa. 

En Lluisel hi ¡I!>se~l!i sense badar bOCb, i 
de bon gra! sc deixà ensinistrar amb IlS 
feines de l'hor t. El h\l (j'~n Jan cra d« bon 
creure. Aque)[ no:\ll esprima'xat, d'u"Js <101-
.ço:; i manyacs, tenia la força de voluntat d'un 
home i ¡'arrelada convlcc:6 de què desprcs 
de Déu, és el pare el primer. i de què caUt) 
(t..!ure'J ¡ fe r el que fos del voler d'€"J~ ser.
!oi' d"turar~se en discutir si eru beo'l O mai 
volgut. Aids, tan feliç se trobava en Luis 
treballant a l'horl, com anant 11 estudi, c"m 
no fent una COSl! ni l'allla menI res fos obeir 
al pare~, 

Ju~(P A\. l' O,LCH I TORRES 
(Continual·àj. 



---- I 

CCan.çó dc r osso r cC/ nl Ll ItI 

Si v6 l'olmI tl'enw!.ant, 
i el t'clltet que no reposa, 
i el verllulL de Dijo/IS Sml/, 
noia, l1Q cullis la rOM: 

passa {'(mtant. 

Si les tmmf)('8 t'an pioont, 
si treltell t'cst its de fcsta 
la OCf/anta i el gegant. 
noia: 1/0 11(,II('i~ oirws/a: 

I){)ssa, cantant. 

Si fa {Jcnt 1xoriqucjOllt. 
rombm amb fa dsta l>ai.r~. 
si 1'<1 la ('Tell el/daraul, 
1/0;0, 110 U/UlitiS fa caixa' 

passa calltcmt. 

Si la llit de Sant Joan. 
amb ('/ Tinre IlO t 'eS1'ere8. 
si t'hi t'(}/en al l'OlIant. 
I/fJj(l, deixa't de fogl/cres: 

pas'lfl t'alltOl/t. 

Si t'ell('(llllel IUI gafal/t. 
tot tcmlreM, tot dclin's. 
defallint j sospiratl'. 
110 l'('Ii(:oltis ni te'l miris: 

passa cmltant. 

Si 11110 vella xittxcja¡¡t, 
((II/{Jum ulla ·mala estrella, 
i et diu qllC sc't mon:iron 
aqucsls aires de }xmreffa, 
i allltCsla f}alta tan bella 
IlO durarà ni Im iliS/Mit, 

Iwia. riutc'lt de la l'clla : 
JXl88(t cantant. 

Josep M,a de S, \GARRA 
l'tlllibrcqutaubadtIOfIl • 
• Cançonl dt . OIU Iu bOT'" 



~()TE S 

11 ' i\. n. e Jo; 

(Po", J, EnJ ). 

Un Ulol dt ftfyols colomds ..... ltltn t aturon s¡malt~n'al:1 ni a l't .. IO., d.1I clutad;ons, I,o[nl_nt a¡¡uUII, d'Ulli d. 
Iu mf,bc!luvislOalD8tarals. 



En la cambra "l)lilària. IEI q{'tlti1 princ.:o
seta estll al costal de la fine"tra oberta. I.~ 
ciutat sembla dormir amb el repòs de 1~ 
tardor. Res destorba lo quietut de 10 pradll. 
I\IIA al lluny, les figuretes d¡mlnul~ deli 
vianants semblen talment els pesebres dels 
infants. 

La ori.n~,,"et't ho dei.xol e¡¡ur~ el llibre " 
terra i les seves mans de neu han co'gut ple
gades florllunt la flllda. 

Ella ts alegre, l'anla i riu, però fie vega· 
des, Sl2nu! .. nher-ho, {IS <zued" t;l~tll. ·"..xt 
.trista I Ilnvors tot li desplau, prego fi tothom 
que la deixin sola i els ull" b:ous de 1" 
princesa torM!n a mirar amh rerEl.l';'ll T'1h 
enllil ... 

Vora lo finestra, ('auto un oce::, I Que l!: 
melodiós t'i seu ref:lar 1 Va saltironant rl~ 
branca en blanca. Lli rri!:ir~"tc, (Ie..~e 0;1 ~~ 
sit!al. el veu. Es petit, petit, te el caparró 
vermell i les seves plomes l'ue-'xen com els 
\'('~lit" 11C? l:('111l 'Ie la l¡rlucesa. 

Q~onlc per ;rlfar'!:! 

111111111111111111111111111111111111111111 

[,'ocelle" saltironan!. s'ha atançat a In I 

ne5lra; la prir.cese:a no es mou per por d''I:::
panlar-Io, però ca, sellse cap temeuçfl, js l'S 

vora d'ella, Te Ie.~ plo'lles virolades ; Cl'1rtfl 
un llacet al coll. 

-Oui t'lm posat aquest IIflÇ al coll? 
I l'ocellet amb els sells refilets, semb:a "III. 

guer-Ii contel:tar. 
Tot rle sable, ha enlrat dins la cambra; "ra 

hd sortit per la porta que dÓlla o: jar"i I 
ha pujat a una branca propera. Lo prinl':c
seta, plena de curiositat, el segu2ix ... i ell 
va sallaot de brancl eo brinca i d'arbre on 
artre; elllI de vegades. es deté, però 1'f'\C:':
llet COmC!..11ÇOj a refilar com si ]'animb R &,,_ 
quir-Io. Ja han traspassat la porta del jardi 
i son rÒru la tanca del palau, i l'oc(>l.el en
cara saltironfl ¡ vol,:¡ més enllll. Ara han 
flrriv8t fl les pltmere" cases del poble. Mi
ral rt'allll p.slal1l, coue ~sqarrifÓ!; !; ~embJa 
a la princp.sa ~¡ palau; de llunyes més grao, 
més fPI reOll, no es veu ni ]'entedadoru qU? 
cobreix sos mUlS, n' les virolades tlor~ del 
jardí, Es veu trist I silenciós. 

vora la pinccsa han arrivat uns infon
Ions. Ouc son bonIcs! Tenen els cabells rin
xolats i ICSSOS, Oh, pObrissons! Porten els 
vestits esquilxal$ t els peus nuus. Ella s'es
garrifa veIent-lo!>. També les mares s'han 
alançat III costot dels seus fiUets ... I 1'Ql'C
llet \'olell1 rcfl!nl1t: sr:nbld nu'Z co:!ti Ull hiu:
ne d'alegria. 

vora la f¡llestra oberto, Ja gent!l pr¡n
ceseta ¡a no té les mans de neu plegades 
damunt la f81da; ara es mouen ,I(ugetes cu~illt 
bells vestidets pels nins. El.; seus ul.s blau,> 
ja no miren amb recança més ,,"lbL. I ;,1 
sohtut de la cambra s'ha en;oial amil el" ~_ 
patrons rinxo!ats i rossos dels petits que 
~nleo Iliuen ... 

I l'oc('llet refila amor~arr.en~ ":1 una br8'!l. 
ca propera. 

Maria Lluisa ASOUER INO 



e [li 11 a n o va 

Da lluna, In brUll/l, 
s'ha esfumat pels cell{ 
-coixí ¡U d'agulles
Sllrten els estels 
La lmnta qUR, broden, 
fi tercnyi1Urm, 
ra'lda que s'ellvo/lI 
flençr.J de boiram. 
Da {lIcua, lo brulla, 

s'ha Cl-'lllllU!t ¡Jeis cels, 
iQ¡UfleS pampellllgucS, 
que fan els estels! 

Ca noia cic res frcllcs 

Tall abl.ildoses sch¡ les treIlC.'! 

f}(mll1 t'CIlIll dels ulls clar.;, 
tall abundoses i tall ple"e<:, 

qlle q!l<m et trobo en el ,meu paa. 
aqllellS111atins de boira fina 
saltant rom {iahw pel cami, 

iW et cal a tu., gentil 'Veïna, 
a'tre abrigall pel teu coll fí, 
que aquestes trenes ab1lIldo.<¡cs. 
que sobre el pit, aurio/ants, 
com amb fer·'nan de nelt. i "OliCS, 

reCl/lls gelosa entre tes ma/Iq. 

A. MARTI Mf)NTf;YS 

Del m~a que Aub~ d • 
• OTI".lnlllnl'_, 



¡ 

L A 
Una cstllció t¡'USIIÚ88(1f1l, dtJ portes enfo

ra, 1MI" IOlS sembla un lloc imagilll/ri i per 
ultrcs, 'l1W{1uda ¡Jer roda.tjes i gran maqui
nària: res (l:això. Com ja. l>oguérell1. veure 
a[ ¡¡i¡mcI'o paS8l!t, la. central emis80m s.-;n 
ducs Cllixes de fe l'ro. gllardaclorcs d'ulla 
complicada IIIcntu.ra de circult, bobinots. 
l'costats, lúm]XIrcs i aparells registradors, 
q!W no pml/Mixcn (;OP soroll ni moviment 
cxc:epWant els dels motors elèctrics. 

R A D I o 
lA quietlui d'ulla central en !l/lleio1!a

'melit és absoluta. Els o11crarlors reben leH 
Ql"drcs del ([¡rectOl' per .medi de senyals 
lluminoses de distintcs coloracitms, rel·i· 
scn el8 aparcl.ls i les baterics. probe" els 
micrtJ(ens, estableixe" comunicació amb 
1'ol/tella, COlltl>roben la longiHlt crcmia i 
/l'(l l 'i8(1 li fa c(lbilU1., rm hi lta el directar de 
fe8tació i l'anitl/ciadar , els qual8 dOlleu la 8C· 
(Jure tat del bOll funcimw.mellt de 1« central. 

l ,,, ... _ .. , .... _ .. _. __ ._.,,. 
";1"11"'"11'1111'11"""'11"'"'"11"'11"'11"""'11"'11"'11""","","",,,",",,,""11"'"'"111111111'''''"''"'11'"11111'"''"'''""'"' "11"'"'"","""'"""'"' ..... 



E L E F 
Entretant els mÍlsic.~ s"wn col,.lo

."at al seu lloc dills l'estudi. saló 
d'emissions; taru::ats f'(lf(i dintre 110 
sembla pas qlw siguin escoltats 1>er 
milers de 1'udioient8, majorment sen. 
tint la III/laica d'un 80 illgrat, pro
duit per l'enc<1tifada de les parets. 
isolades amb COI-tines, a fi de què la 
veu no iii/giti ressó, car (Ie IlO ésser 
(¡ixi la Bentirien en els ren:.ptors (¡¡ml> 
timbmció (fatabalamenf i IW es di.9-
tingú'ien les sen/mitats especiaJs de 
cada i1l8trumlent, ¡.m)(iuinl 
efecte extmny, mentl'e,. (/ICC ara, ('J¡. 

1lecialment. a~l!b els aparellI! de oa-

o N I A 

ltmQ. la ·mú8i(',o esdel1é f11trada, lIètu i agradable, i la 
oeu JIMlnal/a es '-eb amb cJaretat jltJ#a, j ben 001111)rCl1-

• ¡ble la sel'a mQdulació, 

E/li ¡nier¡'¡fells d'un estudi radiQtra8I11i/f.''K.I/", són apa
¡elis que 110 semblen destinats a re('ollir les oolloritats 
mlu;icals, ?llés at·iat se.mblal"ia apropiada Ulla bIXina 

(rOU 1:Ja1'[<Ult, i, 1/0 obstant la Sel'l11>o'a presentació éIJ, 
el lIIierà/ell, llU dels aparells ,més deli'Yltlí i qM cIli te
'lÍt mês Cll1"a en el .<;€It {¡/.I/elol/amen/. 

D'a'nC/llt d'ell, s'Jd ('anta, lI'hi 1Xlria i hi loquen pls 

Edual"d RIFA 
: ~""''''''''''''''''''';'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';,;;""""",;;"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""im" ". 



Teatre català 

" F I n E l.. I TAT " 

I .A llA .... "" ... "IlODU C C IÓ n": L l\"OSTII.: "'l'lIlti.s 

"OItT ... .JOSI~P !\ ) . \.. R IA D"~ SAG ,\.Il Il A 



:Tl oc rl/rn 

Nam~",lt les despulles del sol, que il-llt>mi1wl'(I 
la. terra, fa llit l'/Oment, 

('erallell les tCllebres, deixant la 'IK'1ta blom 
gl/llrnida amb tot l'argent 

que !lftel/ les ('si/'clles, com, cuqucs llUJlIlillos(>,~ 

[uTgant dintre la nit, 
J(',<¡ traces ¡nrisibles de coses miste)'ioflC1l 

qlle poblen l'il/finit... 

Es l'!tora ell què s'úml/Ilsen al bosc les lKlcülIl les 
ollades que fa el11cnt, 

lf/t,m besa amb fol! desvari les (¡imes ¡'ertieial/tcII 
dels arbreS ql/e talment 

dirie's que són monstres qUe es mOlffl/ IIcgU':lcSOJ; 
corprcsso.<; Iler l'espanl, 

);('111;1/1 el l'Cllt qll!! {[ellf.,(I, e!s (:C.'.IIS CSf/(/¡ ri(úlWl; 

d~l se I 1t¡d(J1/d c.ml. 

l.a 11101' que ab(l.I!8 det'feia ses ones argentaeles 
a"llb força i bell ctK/at, 

à~ l'llera ql/e cnterllwa les llença licamaiades 
damullt del 008 glaçat 

({'aquella I."atja alegra, tan neul i tall J¡CIII/IJH(I, 

qne fou J;lena de flulII, 
i qll(> am, amb ses bcsocle.'1, desc¡'to i l'CIIIOI'()!flI 

s'cmlp1e1l0 de perfl/m. 

ER l'hora ell què el pocta, <.'Om 111M ROmbra t'aga 
que es mou dintre la ¡¡it, 

lIiuert de tota elisa., la melit i ci cor (¡¡!(¡{Ja 
i els ulls en l'infinit, 

('crcOllt {'estrella mni,:¡a per dir, li o,nb qflúw POl(¡ 
son rol' atormentai, 

fU(1illl del '11(;11 ,'ellía en eixa nit seren{/ 
frisú.'1 de wletat .. , 

H. I )HI.GAS 



FlEGANT JAQUETA OP. 

PUHT IHOLes, COLOR 

BlALI-CBl., VORA MA-

NIOUIi~ T(')M8ADP.S, 

PENT JOC AMB El 

MOI>A, (lUARNIT AMO 

BO~IQUI';S PLORS OP. 

BONIC CAPELL DI': 

SP.DAORISA,COPARO

DONA, AMB L'ALA D0-

BLADA I!.NlAIRl!., Oil 

ORAN P.PP.CTI 

BlEOANT VHTIT I:R 
TARDA DE MAlETTON 
GRAN CREpp!, SENSE 
MANIGUES, CINTURA 
D'AI'LICACJO~S l'OR
MANT UN AMpLR QUA

DRO A SON COSTAT 
Ji.SQUERRE¡ A SON 
COSTAT ::l RETI I!NLLA
ÇANT AMB EL BRAÇ 
OR!!T I!.N l'ORiolA OR 
8RAÇASA~ET, DONAT 
UN l'U'IT,AOUANTARA 
LA l'ORMOSA TUNICA 
OI!. CIII!.I'!'! DRL MA
TIUX TO as UN BONIC 
VESTIT1DS: RIlCEPC10 
PER A TAIIOBS, ÚlTI
MAMP.HT l'IIItSR'''TAT 

A !'~IIlS 



11"'? 
'4-1 o i 9 n s ( I d e [ a d a 

O, aquesta plaça ruixada de 801. 

i aquest cel blmc, i l'eixa.m de donzelles, 

i la musica d'aquest flabiol 

que diu 'mera_ve/fes. 

0, aquest constant fê i desfer Ics mlCl/eH 

i aque¡;! sa/tri i puntejar Q·mb (Mit. 

i el goig encès de les galtcs l'C¡'IIWlfol, 

i el bateguI' dcl cor foll dins del. 'pit. 

0, la donzella que ell~ fa ser (lrdit . 

i ,n'encomana el dalit qlte llt e./ll'Inel/lI. 

("nsems que amara tot m.OIt r.~/1('rit 

Ile ,ioia serena. 

0, com és gràcI7 son ¡)ell en l'aJ'ella 

mQgut pel ritme del gai tamborí, 

i aqu,ell setí perfumat de la (I-l'na 

mig negligida damunt del roll fí. 

O, <lIti la wàcia tinuués del bell dir 
1)Cr dir {'ellcís i fa oran lulgl/rança 

del set( l!8guard; rcsr.Jendors del mat í 
i 8erenors d'twa m.ar en bonall~·a. 

O. qui 1JO{]ltén fer eter'l1(¡ Ja. d(l/l.sa 

i deturú el curs del so!, jWJt morent, 

j al Bell. costat, 8en.~e cld ni recança, 
(Uns d'aquesta hora dll/Ujii eternamenl,' 

J. JJU.4TIS ITAlrI't: 

Badalollu 



Es vio;lia de feata. Alta la llit, 

les barques al 8'.J)Ta!. que el llU'"~ a(íw, 

alcen lli rcblillcada antena lIIia 

en ¡t/la àll8ia 8ul1rema d'iJ1fillit. 

I nlJria{lo la mCllt ric meral'dlc8, 

cre/{ qlj;f els Anoel8, plegant l'alam 81/(/11, 

l'afllcM 11011 ellfforat de; cada )¡al1 

amb ItII pel/joi d'e8trelles. 

Joscp GRANGER 



/ 

Cl3cfra f er r er 

Quan esclata ja el rn:1!t dia 
i la foscor ja se'n l.'íl, 
ql/e n'és de bella la terra 
i la 'masía pairaJ.l 

S'hi respira ])úc8ia 
i a fè ql(e no és 7}(J~ en t'à 
perquè per damunt /a 'Jerra 
hi vé un perfuln ('e/estial . 

.f()(JII TRU LI.AS nI HU/I 

'-I::) e s i <J 
Vull /nIO tarda. a80leiada, 
mnb [(I frescor ct1tn xic de l'elit; 
lení IIna ¡¡oia perfumada 
(1mb !lli estel, als ulls, llei.-rc/11. 
7'enir-la a! fons d'una ahrasfi(I(ll'f. 
MI/tint al lluny un call1icel, 
i fer.Ji al front una besada 
en el florir de cada estel. 

Pere CASAS 



Jnrormac 6 esporI va 



LA 
Comunicat 

VIDA LITERARIA de l'Agrupació Choral 
REVISTES Infantil 

l:A¡'anç¡r¡!a. la mà IrenCiJffa 

Bona tardor aquesta, certament. No 
ens pl~llyem rlassa de les fulles que 
cauen, SI una nova fullada vé a enjoiar
nos els ulls. Dues noves revistes aca
ben de so/tir. 

Ambdues amb UI} nom tan suggestiu 
com i ',.st: L'Avcmç¿da i Ld mà trencada. 

L'A~'atlçiJda és una revist] de joven
tut D'\!nd joventnt, rerò, lim llunyana 
de l'e' bojarrament com de la decrepltu!. 
Ulla joventut daurada, gosariem dir. Té 
Ull amable aspecte i un dring ben cor
dial en les paraules. 

La mà trencada, en canvi és una re
vista Irés qt'oe reveladora de sorpreses, 
més que mostradora de bones primeries, 
és una antología de noms gloriosos. Pel 
paper i per la llei ra, pel text i les signa
~~~;:: gosa riem dir-ne una revista per-

Pel bon vent que les dú a ambdues els 
diem benvingudes i és desitjós un bon 
carni sense còdols ni fosca. 

. En el vinent númeru, en aquesta ~ec
cl6 mateIxa, pM]drem dels llibres í de 
les estrcnes de Teatre Català. 

«Angel Guimerà» 

Avançats en una gran part els tr~balls 
preliminars, és imminent la constItució 
de l'Agrupació choral infantil Angel 
Guimerà, qual fi, és unicamenf i exclus
si va, l'educació dels infants des del punt 
de vista musical en Iols sentits. 

Ob~:~ n~c~~;i\~~al~a:of~~et~~~~~i~~f~ 
grans i dels petits. Una senzilla quota 
de protector, pot fer el miracle de poder 
despertar en l'ànima d'un infant, aqllest 
art sublim que un dia el pol fer glòria 
de la pàtria. 

A1;s pelits, nens i nenes, deurem l'es
plendor d'aquesta entitat naixent que 
serà un nOli estel en la constel·laci6 mu
sical. A aquestes ànimes ingènues deu
rem el poder veure plenes de llum i de 
joia, les classes de solfeig, teoria, rítmi
mica-plàstica i cançons i JOcs d'infants. 

Seràn ateses totes aquelles preguntes 
que s'ens facin personalment o per es
crit al local de l'Allropació (en consti
tució), Mercaders, 32, principal. 

~r I. CO"'¡' '6 Org~"¡IZltdorlt, 

LLUIS IORDA 

L~ Direcci6 de .JOVENTUT CATALANA af~nyosa de divulgar aquesta Re
vista a totes les llars de Catalunya, ha Ideat, } creu que tindrà ressò, el 

nomenament d'un 

REDACTOR HONORARI 
a lots eJ~ ¡nrjj'~t.~ de. noslra terra, per tal de propagar ascencialment 

aquesta pUDnCaCtÓ I afennar-Ia cap CI la més falaguera continuïtat. 
Per aquesl moll u creu de !lecessitat ass~benlar-ho a tols aquells que, 
espontàmame~t, es ~reg:lm aptes per attal ..:àrrec, pregant-los qu~ con

sultm pattlcularrnent aquest assumpte a la Direcció. 



Els nostres favoreixedors 

Nous subscriptors 

Pere J. Feror Maluquer, Bar.:elona. Jaume 
Farri, B.lrcl!lona. -Lluis Pr.i:s, Barcelona.-Eslu
di Fotogràfic pulla, Barcelona.-Joan .\ran, Bar
celona. - Joan Mussone, 8"rcl'loIl1. Miquela 
A¡::uila, Barcelona. - Maria-Roser CaTNr, Barce-
10na.-JosI!P L1t'lche, Barcelon.1. - J. M. COromi
nas, Baret'lona. -- D1nio'\ Galtra, Bar;;elona.
Maria Pd"Rri, Bar.:dOlla. - Artur Costa, Bada
lona. - Jo;,n Duran, BJ.dalona. - Angl'hna Cala
\Jrl.'l, BJ.d<tlona - - J. Tal1ada.-Badalona. - JOStp 
Figul.'rola, ¡\vinyó. - Núria Puigdevall, Figueres. 
-Joan Vivt'S, Sl. Pol de Mar. - Esteve Barrull, 
Soleras (Ueida).-Joan Trullàs, Igualada.-I. Co
dina Riera, Mataró.· ·Uuisa Gratdcós, Barcelona. 

Nous col-laboradors 
Joan Solanes, lleida. - Daniel Galera, Baree

lona.-Jordi de Sain S,ls.-Joan ¡uhà, Mataró.
Maria Pl!ll!gri, Barcdona.-Lluis Bota, BarCl!lona. 
-Maria dI!! Carml! Cai"';s, Barcelona ... Juli Mas 
Rabats. - M. Felip d'Anlibquia.-Jvsep O. Aixala, 
Barcelona.--Ios..:p Casamajó, B,I.f.,;elona. - Enric 
0<211, Tl!rrassa. - Josep Corominas. - Francesc 
Casals, Vilanova. - Claudi Oòmu, Ceryera.
Arml!ngol Parés.-¡oan Bagó, B<lr~l'lonll.-J. Roig 
Gibernau, Barcelona.-·R. Calzada, Barcl"'lona.
I· Olivi, Baf'Celona. ·M/lnuel Valldepl'ras, Barcl!
lona·-loal' 'ohndobis, Igualada.-·Rosa dI"' Sant 
lordi. - Noi delsSonets.-Francesc Vinlr6, Ametlla 
de Merola.-'oan Trullàs Riera, Igualada.-M.ir
cius. P. Blai Tortosa, Barcelona. -- 'osep M. 
Arisó i Roger, Barcelona. ~ Tornl!s Rtbas.T"Sd)jls
Hà Bofill i Bas, Matllr6. - Ausias, Barçdona.
Maria Roig Vl!rdajluer, BlIr..:e!ona. 

Primera llista de cooperadors 
Aconsellats per una digna ptrson,¡htat que 

gaudim a Catalunya, obrim aquesta llista de 
coopl"'radors, amb la sl!guretat de que tiadrl! bona 
acollida, ja que alxls suposarà una fermança per 
les dispeses de nostr., Re\'¡sta, tan ben acollida 
per totl!S les nostres jovenluts. 

J. M. F., Barcelona, S pessetf's cadi! mes.-,oa
iuirn Horta Cunill, Barcelona, 2S pusetes paga

ment inicial. -I. G. T., 8.11alon/l. 5 pessetes cada 
m" 

CORRESPONDENCIA 

Ramon Aramon i Serrlt.-Hem acceptat amb 
gust la vostra col-Iaboracio. Referent a la segona 
lletra, us agrairem Unti parlada. VÒS disposèu 
l'hOra I de segur que ens I!ntl!ndrem. - &teve 
Ca/zadn. - Us contestarem particularment. -
I. Costa í Pomls. - Laml!ntem el vostre disgust. 
Considertu qUI! pesa molta feina damunt nostri! 
i alx~, a yoltes, ens fa bser negligents. De 
totes maneres reskm mol agraits de la seya 
amable col-Iaboració. ~- Sol'-Segalls.-Publica
ble, pl"'r6 ara ha perdut una miquela l'interes. Ho 
hl.'m vist inurit a un altre lloc. - Francesc de 
A·liménez.-Pot anar . Poesia eterna -que publl
carl!m aYiat.~Ram6n Cast'N's.-Us contestarem 
particularment. - MarÍ/t-Rosl! Marimón.-Arre
gJadet anirà.-CJaudi GÒmez.-Agraïts. la col
laboraci6 espontània no podem aceptar-Ia sense 
altres condicions que grlltU\tament. - GonzA/t'z 
Farr6.--Anirà·-/olJn Viaier. - Malgrat reunir 
certe· condicio!!s no us podem inserir la vostra 
poes:a. Envièu qudcom m~s.-R. Tasis MarclJ.
Reco~lI"'guts de la vostra amable éol·laboracló. 
Tenim entregal el vos.re original a un reputat 
dibuixant. - Francesc JforaglJs. _ Es excesiva
ment ingenua. Envlèu quelcom mb.-A. FlJrglJs 
Blttl/e,--Es mancat d'inlerb.-B. De/gas. - Tot 
acceptat. Mercb.-Antonilt Torrent Martori.
Arreglat anirà. I\-;ercès per la subscripció de la 
seva amiga . .. j. M. &ronat i Recast'ns.-Accep
tal. Amrà oporlunamenl.--Quirse Estop i Puig. 
-Anirà si ens ho penuell!n. Encare que eltrobenl 
excl!SiVamenl llarg, us volem complaure. - ¡(NJn 
Domingo.--Contestarem particularml!nl.-j"um~ 
Afllnnê. - Mercès pl!r les vostN1:S felicitaciÓns. 
Refe.nl1tlll motiu principal de vostra IIl!tra, creiem 
es unll cosa banal. Hem pnguntat, particularment, 
el cas que dil!u Vll succeir ¡ ens han contutat ne
ga,¡yament. Com que aquuta adreça és eventual, 
no volem canviar d que v6s, potser justament, 
observèu. - Francesc Vintr(). - Us contestarl!m 
particulllMT1l!nt com desitjèu,-jll/ià Qua/.-Us 
contutarem particulannen!. 

Resten r:artes percontl':Star. 

(Nota, foInIOrntmtlsori¡¡n~ls) 

Aquest número ha p"Ssat per I" censura 
militltr 



ExclussÍva dels Receptors BEL L 
Aquesta eas. ha subminIstrat la c."tral 
amlssora de Radio-Barcelona Instalada 

• ¡'Hotel Coló" 

En les audicions radiotelefòniques dels concert¡¡. internacionals i locals diaris, 
es logTa el millor resulta I escoltant música amb un receplor de hI universal· 

ment repuJada marca 

BELL 
N'hi. ha de tots preus i dislimes capacitats, construïts amb una màxima per
fecCIó tècnica i fan oir els sons amb perfecta clareJat i admirable modulació. 

Els receptors BEL [. tenen Iu garanties d'un dicac resulla!. 

Els llegidors de J O VEN T U T e A TAL A N A que vulguin construir-se: 
l'aparell receptor radiolelef6nic po:r a sentir els concerts de Radio - Barcelona, 

poden passar a recollir el llibret instructiu que regala la 

CASA SUPREMA 
Palal, ee : RARCELONA 

Els que no vulguin conslruír-se'¡ poden adquirir-ne un, a preu mg\! reduïl, en 
el mateix establiment, o als demés llocs exclussíus pet a la venda: 

CI.I S"b1r."I, Portlt.rr' •• I, , • 
•• rI.tln" '."'n, 1 

J. P.tlt, CI", 2. 
CII".II , Clnudl , .7 

C . Tr.p.t, comt. d. 1''' •• IIt, •• 
Pir •• I •• blt, 'Ontln."I, 18 



Gran Magatzems 

~AnJA mUllA 
Carrers Soqueria, 1, 3 i S, 

i Cardenal Casañas, 2 

BARCELONA 
lumUl1I UIUIIUlllltllUIIHIUIlIUUllmnnIllIIUU~Hn 

Confeccions 
i Novetats 

per a Senyora 

Sastreria per a Senyor i Nen 

amiseria i Gèneres de punt 

Tanim ele .eeortlte elltaneleelme 
an totee lae seccione I ele noe
t.ee p.eue eón molt .edune 

Not. Tot. el. dlJou •• la tard., de 4 a 7, r.g.lem magnlllqua • 
• OM.ES . 11 nen. dal. no .tre. compr.do,. 
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