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I Nadal 
·i R e i s 

I 
UN TRIOMF 

El famós i més 
peti! dels receptors 

reb amb gran 
clareta t els 
concerts mu
sicals de Ra

dio-Barcelona. 
La inslal·lació 

mateix la fareu amb 
5 minuts. 

El plaer que us pro

porcionarà aquest merave

llós aparell serà 
tots els dies i 

comprar-lo sols és un 

instant. 

Solament costa 30 pessetes 

Exposició I venda: 

Casa Suprema 
P e I a ¡ , 56 (d .... "' l' .... cló d ••• rrl.) 

BARCELONA 
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1 ns tan ts 

I 
PREUS De SlIBSCRIPCIO: 

Z:;;.!~~'k~ r:~ ,:¿zLj .. :' . ,: I~:~~pe;m.t 
(Prol'incle.t,plll/ilmettllllllbesfrefa) 

de 
AI amic Sixl Vilà 

Entre els goigs que ens és permés ranI en els penyals cantelluts que assolen 

gaudir en aquesta vida aspre j feixuga, les furients onades; arribeu-vos a una 

no n'hi ha cap de tan gran ni que po~ d'aqueixes pedres que, a faisó de peliles 

guem fruir amb tanla intensitat com la illes, sobreixen a la superficie de les 

contemplació de la Naluralesa, i, fins aigues, i, cama açi cama enllà del seu 

m'atreviré a dir, que, en ella rau el llom, flleu el vostre esguard en la lIu

principal, gairebé l'únic remei, per iI go- nyania, o be mireu al vostre damunt o 

¡'ir les ferides de l'ànima. al volranl.. Mireu aquella gavina blan-

En efecte, res hi ha comparable a quinosa que creua l'espai i aquelles que's 

la joia que hom experimenta observant capbuçen a l'aigual No veieu quina !nU

amb atenció els meravellosos encisos de nió de peixos més genli!s? I quines al-

¡-obra magna de la creació. gues més gaies! 

Petgeu els sorrals humils de les pla!- Tresqueu, si us plau, per les nostres 

ges fistonejades de blanca escuma i ern- alteroses muntanyes i passegeu cim ]'es~ 

baumades amb la plascèvola .sentor de meragdina carifa de les prades ufanoses, 

les algues milrines; asseIeu-vos un ins- clapejades de flors boscanes; escolteu 



el cant dels fontinyols al escorre's entre crudels sofrences i el meu gaudi suprem, 

pedrolins i mates de simolsa, i el remor ja que, fins en les coses més humils em 

dolç del venlicell, boi amanyagant les mostres la bondat i la sabiduria de Déu, 

fulles dels arbres; oiu el xerroteig ll1elo~ Vollat de fonts gemades, embaumat 

di6s dels ocells amagats entre el bran- amb la naira de tes nors, prop de tes 

c'alge de la bosquina isarda; embadaliu- hortes curulles de fruÏla sucosa I enllle~ , 

\l'OS amb les colors formosfssimes de les lada, entre ma dolç~ companya i mOll 

flors més variades; esguardeu, en èx~ fill volgudfssim, jo vull v.iure la tevavidll, 

tasi plascèvol, el deixondiment del dia, Naturalesa amiga, i fruir eternalment la 

al màgic encfs de les caldes besades de teva amista!. Mes una cosa et demano, 

Febus: la posla del sol, i la nil serena, una cosa fansols: 

sembrant milions de fulgents estels en Id Quan 5igui vellet, dóna'm una mica 

volta immensa i fent bategar el nostre d'ombra fre5cal i delilo5aa l'estiu i l'escalf 

cor amb espasmes de goig.. de ton sol vivWcadora l'hivern; que no'm 

Si, jo ho confesso sincerament, quan manqui mai un manyoc de nors bosc<l~ 

estic relut de cansament per la tasc(l nes ni Ili melodl(l dels C(lnts dels ocells ... 

quotidiana, enlloc trobo el dolç conhort i quan mori, ofrena·m, per l'amor de Déu, 

com enmig de la Naturalesa. Tol sol o un trocel de lerra que no sigui profanada 

amb 1'eslimada i el fillet del cor, amb un per les mondanals orgies, un reconet de 

llibre li la mà o solament amb un humil terra sagrada, vora uns xiprers magnW~ 

vidre d'llUgmenl per a l'estudi dels éssers cents i unes roses vermelles com la sang, 

naturals, que belles estones só passat si possible fos vora els óssos de la mare, 

passejant SOlS les ogives del brancatge Pobre mllre,la tinc morta, se me l'endu

o contemplant sublims panorames, as- gué la freda, la maldd(l .. . ! No em dei

seguI al bell cim d'una cinglera o prop xis mai, Nalurlllesa amiga, amor del:'! 

d'una clliguda d'lIigual meus amors .. . 

Oh, com t'estimo Naluralesll amlgll, 

puig ets el bàlsem goridor de les meves Uuls O. BOVER 



Pr/nce$a bonica, 
dolç rOll/re d'lnjanl; 
perqut e,üb lan Irl,la, 
Ji 110 Iens eIJp mill? 
-AI palge, bon patge, 
mon dolor no cl Ilaps¡ 
la meVIJ trlJ/ella 
t.f un grIJn pentu I 
Lell flou que jo amavlI 
amb lJmor preclar, 
cljrel/ell marcit" 
Iell fulle.f .fe'" van, 
la lleu le.f IJbriga, 
"quin llençol mt, blanc I 
- No ploreu, princesa, 
" fe, flou .fc'n Wln, 
Jo de IlJ mlln/anya 
VO.f 1Ie durt U" ram; 
la neu que Ic.f colga, 
a ml cm coIgdril, 
me.f Ic.f flou quc Im p81gc 
VO.f hallCu d'dnuJr. 
Si cm mor/.f, prJncc.fa, 
110 cm ploren/u piU. 

Per la prlmdVt:rd, 
lell flors fornlJrlJn, 
ve.fJide.f de rO.fa, 
vellJide.f de blallc, 
cadIJ lardavcrd 
de 1I0U mor/rll1l. 
AI cel 011 Jo Irld 
florlrt Iol l' d1ly I 

l'tar/d LlullllJ ASQUI!RINO 



(Continuació) 

Mai s'ho explicà en Jan el per què havia dei- piment de sempre, Sort de lea velllea n con PIIU 

xIII ntllrxar ili seu fili. i esaenl-li menester dir taberner. que tornaven Illa vldn, 

qUlllque cosa o can P4U, s'hi vegé ben emboli- En Jan no hI mancava tUlli. Ell alll disposo-

call s'absten! uno nil d'lInllr-hl. Vil i els altres obeien; ell parlava i els allres \!:S-

A III vinenta hi com pa ragué amb una bonn collaven ¡ callaven; cosa que ell deia era creguda, 

exCUSll, Havia invenlal una nova idea: la de to- COSll que ell no creia era lolseguit rebufiada, 

lerbncla, que és la Iliberlat de deix tir fer a lolhom Alxis lot nnllVil com una lIedn i com unti seda 

el que mlllor 11 sembli, AI seu noi li semblà ml- haurill anlll sempre. sl en el m6n no hi hlllluessin 

llor lirar per capelli)? DonC3, loleràncin llirn ànimes pelites, envejoses de la glòria dels allres, 

per o[lll on le vingui bé, En jncns mn[pnrlavo d'en Jan ili deln Ira i-

Tan arribà a usar IIquesl IIrgumenl que a lo dor al dllrrero, S'hllV11l fel Ili un cercle de des

fi es va convèncer de que havia fel COSIl molt ben ovinlluls que es rebelaven IIl'aulorilal Ilna alia· 

feia deixlInt marxar 11 en Llulset i no oposllr-ae vorll Indiscutible d'en Jlln, I 11 Ili Il escllltà la 

als seus desitjos, Lli lolerllncia erll una gran protesla, 

cOlia que l'havia fel quedar bé dovanl dels IImics Un dill en Jaclls Il plllntll carll a en jan, que 

i havia encobert honrosament la sevn debiHrdt tol quan parlava era embusleria I que IlIn com 

que lan poc s'nvenin 11mb les seves idees, Durà xerrllvn era comèdia, 

torço temps que In tolerància fou la Iden de mo- - Què b el que dius? 

da entre els Infe1issos vivenls de la fosca clo- - Te dic que pOlS venir nmb històries, men-

Inda, Irea ell~u noi lirn ptr __ , d'nquests .. , 

Això i el temps hllvien fel oblidar III l'lInada - No vol dir res, nixò!-encllrn pogué res-

d'cn Lluisel 11 ciUlnl, Sense el nil I sense re- pondre en jlln. 

cordnr-se gairebé d'ell, el temps s'escorria sem- - Es clllr que no, al no fos que le'l vnres 

pre Igunl per en Jan, Els dies ercn sempre els deixllr Cdssnr, 

mllteixos, nmb les seves hores llarg1Jes I l'enso- - r.lentidlll 



- Prou que se sab que /e'l vares deixar en- L'endemà to/hom del Clol sabia que en Jan 

dur Carn un xai .sense dir-fe a HI altrcl cosa. havia alçalrnassa el colze. 

Prou que ho .!Iap 101 hom que davanl del Reclor Els veïns més propers eren els que més ho 

i de la leva dona no eIs I¡¡n valenl... afirmaven, perque fins ben en/rada la nIt no parà 

ren Jaclls va interrompre's forsanl una rialla de renegar i malparlar de la seva dona i d'ells 

que en Jan la sen/( fiblar en el seu roslre. ¡ en- i se la senti plorllr i bu/zine/ar fills a fer-se de dia. 

cara sols fos lIixò; el pitjor va ésser que lots els Per força ell Jan devia eSlar begur. 

altre.s se'l varen encomanar aquell riure inso-

len!, i IOls esclafaren li la unll. 

- Coi i recoi!-br8mit en Jan bOIant damunl De cap de les mllneres pogué fer entendre en 

del descllral. Més aquesl el feu lOrn/lr a seure Jan que ell no era embriac. La gent se n'hi en

d'ulla revoJ.,da. reitl ¡ fins la Cisca ell dubtà. N'hi havia per li 

En Jan esgrogueïl i amb la mirada encesa desesperar! 

probà d'alçar-se de nou, pera Iols se li abocaren O'ençll d'aquestes, en Jan esdevingué Iol can-

impedint-Ii,_Tampoc n'hi ha per lant!-:-li deien vial. Malmirlll com se veia de 10lhom, agarà 

IOls; i a la vegada que li deien, senlia corn dos aversió a la gent de la Clolada. Com si fos 

d'ells comentaven rienl el cas. una mania que se li hagués encaSlal en el seu 

En Jan s'alçà furiós. Inslintivamenl se feren eerve)J empedre"(l, senlia odi a IOl i a 10lhom. 

IOls enrrera, més en Jan no els atacà pas. Se Ent:ara li xiulaven les orelles de les riallades 

rolJlè la bufllnda al coll, COIll si de sable Il ha~ dels seus companys i això el feia botre. Aids, 

gués acudil ulla idea i sOftr sens ni donar la bo- amb ci seu posal de malsangro, arriba a fer-se 

na nit. lèmer dels valents de la Clolada, i quan ell par. 

La frescor del carrer no cI desemboirà pas: lava 11 la laberna, acompi}nyanl les seves afir

el cap li pesava massa, i tremolanl-Ji encar.1 de ll1acions monslruoses de cops de puny a la 

ri/bia les Cdmes, no podia caminar segur. Sem- taula, el silenci es feia 101 segui!. Allavors era 

blava un b01"ralXO i aixi:i ho cregué en Jordi de quan ell se sentia bé. Els lerrassans lorndven 

ca'] Serra que passà, venint qui sab d'on,e! gran- a lenir-Io per el que era: per avançat i lliberal. 

dissim, i al veure'l Iran tallar en mig de III fosca Josep M. FOLCH I TORR&) 

somrigué maliciosament. (Continuarà.) 
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T re s Proverbis 

Sacrilev és el que profana 1111 templc, 

i més el que profana 

l'r/llima de /'infant amb SOli exemple 

o sa paraula vana. 

l/ 

L'arbre iwlic agombolo més que el jove. 

Per bresSl1r rildanló, la dOlia vella 

lé Ili falda més tova 

j el saluel més dolç que la donzella. 

11/ 

Gdll la flllla j se'" dol S8 compauyof/iI, 

però passa Ull inslonl. i la segOlliJ 

el Illa/eix venl s'enduu. 

E/ mor/lImal és lo primera ful/a , 

i la segona III. 

¿ Per què plor fall amarg la galla m u!lr1 

si és UfI alè 1011 breu 

el que separa SOli morir del feu? 

}o." ALCOVER 

L __ 



La dona 1 la llar 
Volgudes llegidores de JOVENTUT CATALANA, que .segurament sou gentils, 

agradoses, endreçades, que posseru en Ulla parélUJa Iotes aquelles qualitats Que son 
generalmenl preuat patrimoni de les dones de la nastl'a fel'ra; jo us adreço un sincer 
Déu vos guard i em proposO fer lo! el possible per a que us sia útil i agradosa la 
Ineva Conversa. 

Parléuem un xic de cada cosa; modes. labors, locador, cuina, eJc., procurant 
que Iol sigui d'interès per a vosaltres i tingui una finalilal pràctica. 

Com que ara estem en vigílies de fesles, i de festes en les quals la tau la hi fa 
un gran paper, que us sembla si parlessim de llaminedures? A bon segur que lores 
vosaltres en sou un xic de lIilmineres, veritat? Doncs bé vaig a explicar-vos Ja ma
nera de fer els MélrrOIl.s glélcé.s que es un IIarnf que està a l'ordre del dia i que 
resulta bon xic tl:nir~ne a taula en aquestes festes, però Que no en menja tothom per 
resulta]' força tar de compra. En canvi podeu fer-Jas a casa molt econòmicament 
i tant bons com els de les millors confireriès. ' 

Agafeu unes quantes dotzenes de castanyes, com més grosses millo]', IreietHle 
la primera pell, feu-fes bullir en una cassola de fons llmple a fi de que esfiguin se
pa]'ades unes d'altres. Quan siguin cu i/es (no massa) s'escorren amb molla cura, 
es deixen refredar i després se'ls treu Ja segona pell. Aleshores feu un almlvar 
a 10° Bé. i fireu-lo bó j bullint sobre de les casta!lyes. Deixeu~les dins d'aquest 
bany fins CI l'endemà que s'escorren les castanyes I ~s lorna a posar l'almívar, sol, 
al foc i es ra concentrar fins a 15° Bé. tornanr~lo a tIrar sobre les castanyes i repe
linlla mateixa operació en dos banys més. un a ~Wo Bé. i el darrer a 30°. Bé. 
. Després d'aquest bany, poseu les castanyes de manera que es vagin escorrent 
] aprop del foc perquè s'assequin. Quan siguin seques les emboliqueu en la forma 
que haureu visI en les confiteries i teniu un llamí molt bó i Que farà molt goig en la 
vostra taula el dia de Nadal. 

Núria CATALÀ 

PREC D'AMOR 
Pensilnt enlu he collit roses bosclUles. I he caigut de genolls al sant eslalge, 

I un bell pomell amb elles he formal; que aroma Ilmb son perfum la soledal. 
In pielnl j l'amor, bones germanes. i (1mb els ulls ilIS vers l'amorosa imatge. 
pel camf de l'ermita m'han mel1a!. amb doJc(ssim fervor li he prega!. 

' " \ 

I ja he Irobnt més bella la carena, 
perquè portllva l'esperança al cor ... 
que el pomell que hi deixava era una ofrena 
perquè, en pac, em dongués el leu amor. 

Josellnil JAROf CODINA 
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Po e m e t de capve spre 

En l'or (l'aquesla !!lIJa que aTIl [¡nil, 
UII:l plll'clln poc 11 poc ClllU;IIt1 

~c:gui"l el ('ur.l del riu lIi.Jquent j murmurant 

que a cIIlIuirllllllr.5'lll Ilpllr que el .. vlllCluptallt. 

La brisa tuntl cntre Cllnynrt sospira, 

fent un rClIIor m~ .. dolç que ci J'una 1ir:l. 
RCP05:l In Natura en dolça quiN ll t .. 

; els occllJ canten a ¡'lIlIlor perdllt. 

Corpresa per ¡'('nd., lle l'IloTa ponc:n,inll., 

¡on CllJ) l'Arnada vers ell·iu i/lclin4 

cllr vol miTllr_JC cn l'lIigu:l Ir1l1l11l(lr('1I1 

que: ci vcure.;}¡; tall bella li ~¡ placnt. 

Li prcn lA tcsta l'alllador dalini-sc, 
i ,fall e5guIlrJ en l'eJguarJ J'ella c:nJill\"n. 

C:lr ell CliP m!', ('''l'i li vol ni .ospi rll. 
que: cI. ull .. IHu·ü .. iuu ell els que ara c:s mira. 

c. PRUNED A BALOT 

Número de Nadal 
de Joventut Catalana 
El més bell present que es farà a Catalunya 

A aque:;;1 NÚMERO EXTRAORDINARI que comencem a 
preparar per NADAL reslen convidms a col·laborar-hi lots 
els lectors de JOVENTUT CATALANA, procurant que els J 
originals siguin curle la i ben adienls l'I la diada. Aixl pensem 
rer un NÚMERO DE NADAL simpàticament admirable 

-
Aquest número ha passat per la censura militar 
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( Por. Daniel) 
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ACOTACIÓ 

Sí volgués fê unll llegenda 

dels records dd nos/re lJmor, 

en la/aula hi trobarics 
un personatge í no dos. 

Fou tan breu l'cdn/aquella 

en que cns parlavcm Iu i jo. 
que, en el curs dels episodis, 
s'hi destacaria poc. 

No més la meva figura 

hi pendria part en Iols: 

en els que fossín de pena 

; en els que fossín de goig. 

Del/cu cosia/allunyada 

com la llum dels ulls de l'orb, 

els primers sublimaria 

dt:Íxant en pau els segons. 

Aqueixo!l, plens de venlura 
perque {J "illu: '/s crem dos, 

segur, que en vcure's eSC/MSOS, 

rctlllnciaríen son lloc. 

EJ tirarien enrera 

esclaus, en la submissi6, 

í en la foscor romandrien 
com la perla dins l'estoig. 

Aquells que has viseula solcs 

li distància del meu cos 

-í que solspcC"quesla causa 
ja prencn el primer 16, 

cnenT que mos/rin lligada 
la desventllra i ci gO;9-

quedarien els dc lola 

la mcva predilecció. 

Oh! si lligar-los podia 

per ofrenar-l'els en pom 

Iai com eb veu devegndes 
ci meu desig Ilmorós! 

Jo sé que foren nombrosos 
;. descríls amb Iai fervor, 

que enlremig de les paraules 

hi lliscaria un dolor. 

que ells Iols sols la bastirien 

la llegenda d'uns amors 
per mica que dibuixessin 

tot ço que le1ls a l'entorn ... 

Ulla cosa ben curiosa 
observaries llavors: 

els fels de la teva vida, 

i ci protagonista, jo. 

Eusebi RODRiauEz 



RAD l ME R AVE L L A 

LA 

RADIOTE

LEFONIA 

ARREU 

Dintre el CUri !ell1ps QuehdcomcuçillilviurH 
il I ... no:ura dUlill In !llldiofele(onlll, s'en parla 
ili COIl1 UllI! d'ilQueUes 1I1111111Jfcs que no deixen 
IIlIr per viSÏlM. Esparverars <'Ilguns d'lIQuesra 
novII fauxa. ho consideren tll1i1mcnllde Kerrllm
vió que M>ts aglifa Ja quirxaJla: no IlUlncc'l Qui 
diu que es una eng/lnyirll. els Que no lú.,re
veixcn /I paS5M per incrèduls diuen que encarll 
s'h., de vcrtecciUl1l1r molr, donnul-ae IlIl1h això 
un cCrllIlredeconcixemenrsen 1.1 II1l1lèria. 

TOIes IIql/l'SICS lIpredllcions duhroscs. es t<'ln 
sempre que sïmplllllla un ... nO\"4 cosa i no ens 
h",n d'espant"f, perquc /l1enrres hI hll qui fil CO' 
ment.tris d'aql/es/a mena. els pell-roges d'Amè
rica disfruten de tes audicions (lIdiOlcJefòniques 
ili fll/emps. 

Fin.!lll cerI punl és comprensible el dubre i 
Increduliri!r degur i! III grllndiosili!1 de la R ... dio
lelefonia, i ramhéa que el fruil és primerenc per 
molls i enc/lra \lerdej~ per allres, Precisamenl 
per lIixò \loldriem eS\lilïr 101 rczel. que IOl-hom 
d'un/l manera franCI! i enlusiasla considerés la 
1~lIdjoleldoni... com un nou eJcmenl de \lidll, 
que un Cop conegui es fll necess ... rl. i es don
gués 101 et v ... lor ... aQues/,'! porlenrosa Irohalla 
de III civilil1.ilció moderna. 

Tenim la un bell i en\'ejahJe exemple de lo 
Que PO! isser Ili Rildiorelefonia amb les infcrma
cions que ens vcntn d· ... lguns països i prind
piltmenr d·Amèrica. de faisó de que lo que és en 
110sllllres nOVelil! iadmiradÓ. és illIll COSil normal 
i reconegudll l)er IOl-ho'" COlli hllp~scindible. 

Evidenlmenl, no hi ha cap allre invenl Que 
hagi pogur famitillrirzilr-se lanl amb et pohle 
com la Radiolelefonia: l'lIulomòvlJ. per exem
IIle. ha requerir alguns lIn)'s dïndúluria per 
posar·se a rablls, de molla genI, i som molls 
encara els qui em de considerllr-Io Lom un bell 
desig. 

Ben al conlrllri la RlIdiuleleronia, des de la 
sevlI nllixença. és a 1'1I1clInç de IOles les cllI:"es 
soci/lls. 

Veiem lIqUC51 bonic conlraSI en res fOlO 
gr ... nu Que i/-Iuslren lIquCSlllrlicle: er milionllri 
amerlcll. s'hll fel complIn)' inseparllbJe del seu 
... parell receplOr radiO/eldònic, i se l'emporla 
en les seves excursiOns COm un amic que li plau 
per li! se~1I con\'erSIl i pels seus cllnls: I er po_ 
bre enemiC de la civililZlIció. que renUlj/! veure 
en li! selva ... Irrll pelJada quI': no sigui III de rerll, 
reSl1l meravelhu dav ... lIll'lIparell receplor es.:ol
lanl I ... veu i I ... música del món civiWzal. 

Aquesl exemple. Que semblarD un ... micll no
ve/esc, de Com és popular 11 Américi! la UlIdio
leldonlll. ens fd veure ... Ia realilat el Que h ... de 
desenrrOIIl ... r-se ... li! nOSlr ... Jerrl! J"ús de I ... R .... 
dio. que per I ... nl no es IrllCla de cllpcnluslllsme 
• roc d'encenalls>, silló de la inlroducció d·un ... 
cos ... duraderd ¡ ... llamenl prllcricn que din/re POC 
ens lIvergonyirl ... de no posseir i /robllri'!m ... 
manc ... ren Ja nOSlra vida. 

Uamon UI EROLA 
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LA POLÍICA I LA 

RADIO! tE FONIA 

Ara que lOl ju.st ,'a adaptnnt·se 1'ú:-, de la I~ad iotc lc fo ' 
nia fi no~trc pais, nrrl'U sentireu exclamacions d'admira
ció, com ¡,i ja fós~i tll l.:n pll': coneixemen t dels molts i!wcms 
que ,-an al remolc d'aquesta mcra\'clla, i po<.lcm ben dir 
que tot just n'hem ,'bt els prl'liminars. Bona pro\'[\ en 
són Ics reproduccions ~rufiq u c!< d'aquestes po'Lgines, que 
donen una impressió dc les gnlns reunions polítiques als 
Estms Units. 

:'Ililers de per:,.;oncs reunides fi les p:r:lns places i en 
els espaiosos locals, escolten la paraula de l'orador que, 
absorvida pel micròfon i portada a la filtració del a parell 

ampli!icndor, 6. llençada \'e~tiginosament .al,,> Pu?lie. 
,-\dt.lress, ¡nstal'lats per In mes Hr~portant fttbnca radIote
lefònica del món: \\'estern-Elcctnc-Bcl,J. ,\ quC!,b; aparells 
són <:ornbinnts per especials g rans boclnes,en rorma d'es_ 
trella i col'locats en llocs alterosOs, regalllllen la l'eu al 
cim :le'les multituts amb encantadora resson:'tncia, 

l 'orador cst;, a un ll oc recullit, ~i l enciós , i ,'Ollal d'un 
nlllbi~nt ben di!-.tint del d'aquells ~uc l'e:-.colten, \'a des
capdellant els paragrafs del seu dIscurs amb \-eu naluml 
i ben lluny de sentir la fadiga causad~,per l'esrorç que cal 
donar per excitar les masses, quan s està en plena reu-



nió. D'aquesta manera, al:; líders no els co~tn gaire trchall t:sser escoitats per mi 
lions d'oients de dintre le.,; ¡.rrans ..:iulats i llocs mes apartat~ de nqucstcs. 

Veieu, docs, quinn nO\":i n.daptació té la l~adi otelcfonia en la politic3, i cn..:ara 
que s'arribi a adaptar a llostra terra, cal una organització perfecta per :lITihar en 
aquest punt lli.: tran,.;mbsió, doncs no s'improvilza aixis com aixis, i molt menys amb 
les poqucs.facilitats que per la instal ' lnció de la primera <:entral emissora, hem lin¡!Llt 
els de l~adlo- l3arcl'lona. 

Eduard l~ I ¡;-. A 

EL CIRCUIT A EUROPA 
Descriurem Ull aparell que per el seu excel

lent rendiment permet rebre els concerts de les 
estacions europees alllb molla clareTat i molta 
potència. Es tracta d·un circuit ReFLEX, es 11 
dir. Ull drcui1en el qU1l1 cada tub serveix dues 
vegades. i per lo 1an!. componenHle el llostre 
aparell de dos 1llbs i det~c lor de cristall. és 
equiv<1lenl a qualre Jubs i delector. 

Aque:st IlllaTell és facil de cOlls truir. Es po
den elllt¡lellr tubs de dèbil consum. dels que sc
Illment funcionen amb unll pila seca per al fila
ment, i dOll(l1S els pocs òrgllns que intervenen 
en 1<1 seva CQnslrucdó es pot fer de forma COIII
pl'ICla. consli1uint. <1l1avors. un i lparell amh 
forma de malPtí, que és la nova orienTaciÓ que 
es té 11 l"es1ranger en la construcció d·apdrells 
recepTors.especialmell1 els destinaTS <I la gent 
jove, ja que això els permel la saris facciÓ de 
porTar-lo 1'11 camp qU<'In van d·excursiÓ. 

Aconsello que primer es cons1rueixi ral/tlrell 
sobre una fusla ordinllria I quan funcioni a sa
tisfacciÓ i es vegi els canvis que més agradin 

a Cllda qual, aleshores és el mOment OpOl"tu de 
construir-lo amb TOia forma. pensa nI. al ensems. 
la forma exterior que lé de donllr-se-l'hi. 

Els dos lulls all1plillquen les corren!.s rebudes 
per la antena i acte seguit sÓn detcctlldes per el 
CriSTa ll. passllut aleshores una ¡¡lira vegada 11 
ésser I1mplillcades per els mateixos 1uhs, és a 
dir. lenint dues passesd·llltil frecuènci<l. detec1ur 
¡ dues passes de bllixa frecuència. Els dos 
pri meTs tenen per ob¡ecte obtenir alCllnç i els 
dos segons envolull1 de la recepció. Es com
prèn fàcilmenl, doncs. el grlll1 resultill d·aquesl 
aparell. 1I1C11grat e~lilr compost solament de 
dos Tubs. 

Consfrucció.- Es dispOS<'ITal1 les peces 11mb 
una formil semblant a 1<1 indicada en la r¡gura 
1.". fent ralambratlal com sïndica ¡;!"ràficament. 

Si en lot cas es tingués algun duhte de com 
realmen! està cons1ituit el circuil, aleshores 1<1 
f1gura 2. ' . que és la esquema de conecciol1s. 
esborrara toTs els dubtes. 

Es necess/lri renir especial cuidado de soldar 

.. 



~:III,~~~!:~: ~~!O~~r~~~~ fi~~~ i'c~~~~~e~l:oin lIi;~ UN ~~~{:~"~~'I;;-S~;:~~fl~i!~~r:~s~~lr~~enl lé 
InOnllll!llenl pelites que lord resisll!:ncii!, per pell- S'orienlll li! anlena de qUi!dre en li! direc-

~dlt~U~sSi~~~cli~~I~~e:e~di~~ltl!~ eLn~:~i~sa li d~~: ~ilodt:~ I~~nt~~~re ~:: d~~u v ,:~\llI ~~!lI~~n~ 
IInlons: per això si eSllln soldlldu e~ segú que senlir una uladO. Es cerca el punl més sens!-
el conlaCle serà ble de: Ili glllenll 
perfecle. i finllhnenl es re-

Els Irausfor- gulll el pOlenciò-
fUl'ldors deuen melre !Ins oble-
col' locarsellan- nir III major pu-
gles recles eulre re~lIderecepdO, 
l'>f (els d'lIJrll fre- evllnnl que se 
euèncillambres- senlin els xiu-
peele llis de bll;- Jels. El pOllo-
XCI)! :sepllrar-Ios ciòmelre, una 
bllslllnl elllre sr, \"I~glldll regulllt. 
perque del con- Ili no callocar-Io 
Irari es produei- més. ¡ si III gll-
xen induccions lenaconserva el 
mUluesiJ'lIparell sellpllnlde.!len-
lè 'endència a sibi1illll, alesho-
xiuli!r: uns deu res, donllnl vol-
cenl(me l res és tes al eoudens<'l-
sullcienr. dor varillble, se 

El potenciò- senlirnn unell 

~~~!II~~ I~elal~l~~ ~-------,,-•. -,--------' ~:~ci~!tal~::: 
~~~~~~e~fu~~:~lIrd'on se dedueix que és emperò, dinlre el radi ~~~i~S~!:q~'e:i 
necessllri reguiar-Io 11mb !IIolt cuid~do. lIpllrell. que sl él!J con5lruÏl cuidadOSll 

Deli l,rocurar-5E' fer les coneec!~~,".s nl~nt es pOl dir QUI" IIJcllnçll uns 1600 
amil ni'ide.!h'l. empleanl el fil que s UII- qUlIÒmelres. 
Hll<'l en les insllll'lacions, o sigui del , Allres circuils. moll interessants i a 
IInomen.,1 de cordó, Una vegadll Irel I alcllnç dels allclonals. ell! trobarà el 
el rorr/llge hranc resla el III rorral de rec.lor al llibre que aCllbo de pulllicllr 
gO!lli! negra Que dóna un<l 1Il'arièn- b, ... el nom de ni/dio nccf!pcidn. 
cia forçll IIgradllble al aparell. Aguslf RIU 
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Hanel tPlrl¡çut: tempralde penjar I".auricular. ¡x:rò 
un darrer escrúpol el conllOllui. 

I si fall una comunicació per 1<'1 ctlsa? A veUfe 
quèéa, ni C<lP j It Ja n. 

-Escolril-Sonb: de nou In veu invisible, tll 
mGreiu "tu d'lIbo!ln.!l,-\'I!:U de noill. 

Olgui- -respongué, la quelcom mo!llhumor"r, 
en Hdnel. 

-Es cISa Palllu i Ros? 
-Si! 
-Qui b vQalè? 
-En MM!!:I PuJol, per servir-Ior-respongué 

un xic Imprudentment i IIdreçlln'-se 11 un inferlo
culor mascuH, nn¡inr no conèixer que la veu 
elxfn d'una goria fernen[nll I 8tlluram!!:nl Jovenf
\io la. 

-Jusr,,! Escolli. Jo soc Iii Carme, no m'hil 
cane¡ulpcrl8 veu? 

En ~l"nel quedà Quelcom desconamll. c..r~ 
me? Solli recordava unalia de la seva mare, 
que vÏ\'I" li Vich, i la mia d'un municipal vef, 11 
la qual prodly-lIviI 8mllbJes cdrfcies I comphu::èn
cies S'ens sospiroses si es ré en compte que Ili 
rderldllCarmetenlll cincc1nys, I hi havia, doncs, 
11 descartar, les dues hipÒtesis, lla incògnitll es 
redreçava amb el seu prestigi sense Clip taca. 

JII deveu SUpoSllT que lIquesles reflexions se 
Iu feu el meu heroi en uns Ugons, I lIençanl' se 
decididllment pel clImf de Ili facècia, rl"3ponR'ut. 

-Lli Cerme? Ah! SI no'n conec d'altre! 
Com utll, Carme? 

Observeu lIQuestll respostll : aquf s'hi veu de 
sobres l'innocència del morrlll Que l'hil cons
truYdll. No l'hi demllneven pes. sl en conelxill 
d'nitre, nll.'ln sols silil conèlxia. Sols 11 demll
naven si III reconeixi<1. I ell, efectlvllment, no III 
reconeixill. 



-Noli b(!1 t voslè, ¡li s'en recordll qUI!: rallre 
dia en v_ Irobar per III Rambla i em va demanar 
relacions? 

-Ah! sr, sl iol m'en recordo, III! 
_I com (!s que havenl quedat en que vindria 

al!:5perar-mt. no ho hil fel? 
-Si. miri, ¡coses de la vida!-responllu(! el 

minyó, I!:5ballln de III fllntMia creadora lfdque-
11<1 vcu incògnil/!. Penst",a pcr s!, I quln.1 
bllrra tenen Iu mosses! 

Naluflllment, els pensllmenls no es sen Ien per 
lelèfon. qucsi es podessin endevinllr. nohllurio 
conleslill aeguramentalllb IlInla mel la descone
guda que ha vil! eSlal 'tlassincada corn /I mO.!Sil 
i de les que U'nen barra. 

-Avui em t(! que venir /I esperdr,·--Insinu<l. 
(Erll generosa i la no es reCOrda\d de 111 poc fo
nluuenladll mal1CII d'atenció del glllal1, IIhlf,) 

-Iaon, sl pot Sllber-se? 
-ClIrrer de Consell de Cenl, número 466 

adroguer_ A la una. sent. Pregunti perla CM
me, minyona. 

f!mbuslerll. (Polser es pensll que hi aninn 
pensà, atxls, entre pllrimlesis. ell. 

-Quin car~r hil dl.? Dipulació? 
-::SI, Diputació. numero 747, OO'iga. No falla-

rll, avui, eh? No'm dongui un desllire Ullllllllrll 
vegllda, 

-A ulla noi 11 11111 mac." un desaire! L1ençll 
amb aire decllll1lll.ori el dependent de la casll 
Palli u I nos. , 

-Es que sl que ~oe IMSlant mIlC<l, ehl s'hi 
VII llur, en els ullal el cabell? 

-Oh. sl! Negres com .... l'ala del corb· -feu 
ell, dubtant un moment, i slItlsfet de poder tro
bar un comparatiu nou i /I l'ensems ben poètic. 

Devia fer un cert erec.e, quan SI! selltf un re· 
mor oft:ga., com de sospirs, i després d'una 
pilUSII, 1!1Ia.orlld: 

-Si ¡u""lImen' el., cabells sOn rossos Il!ls 
ulls blllus_ 

-Jusla. COlI\etcel serè¡l'orl!nfutles. vull 
dir. en fils. -responguI! ell, corretgin un pellI 
lapsus, 1111, no de III Ironln, sinò de la més Il.· 



tènlic:a emoció. 1 comprenent el pcrillÓ~ cllmf 
que prenia, embrancant-se 11mb III n:bel I)Oesia • 
segur: 

-Però, ja s'hil fixal 11mb III meva ptrsona? 
Es que jo soc del mé5 ben plantlll qu'cs fllci en 
el rllm de minyons elegants, 
-I jo en el de minyones distingides. Vostè 

no tétlvia? 
-No.ClIrme. 
-.J<I es conèix. ¡al No li ra falltl. Suposo que 

serà ttlmbé bast/ull intel'1i~enl? 
- Un bon troç, QUMibf: IlIn tOI11 vostè. 
-Ai! No'l11 digui la nies lloances, qu'ellclHon 

eslornarll vermell! 
-Estll bé! Ha dit a la una? A quin c,mer, 

sl li plau? 
-Aragó. selcenlslrenlll cinc. 
-Encarll millor, perxò. qu'cs \'11 acoslanl cap 

aqu; dllll. 
-A quin c.lrrer eslb. vosl~'1 
--AI carrer de Còrsegil. Troho ql~e ttni~1 re-

lacions. ens podriem trllcltlT de tú ... In:unua ell. 
melòs. 

1\1. sl! Adeu. doncs, f'>1/lnclell 
-ConservlI' t nns a mig·di.\, Carmela. 
Una nllra vegad<'l es senil el misteriós soroll 

com de sospirs o singlots ofellats. I elsleUfons 
foren deixllts. Previsor, i segum! el seu I?I/I. en 
f'>ll1nel no donb \'olles n III maneM del l¡nlbre. 
per indicilT el nnal de la conrerencill. Hi ha que 
nclarir perquè en IIquella ciulat, erll ne«sSdri 
insinuar tlarg<'l eSlon.a.lI ctnlre que Ja no c~ n~' 
cessilllvlI 1<'1 comunlcaci6, Quan ItlCflnr«:rencllI 
era d'interès i enlre dos vcriUlbles comunlc .. mlll. 

el m~leix centre !)'encarrega\'a de tallar la co
~unlcació ni C<'lp d'una ulOlla. ludiCllnl pernl
~l~sa la prUrli! parllldora d'aquells senyors i an
IIclp"nt'~e de moll al5 seus desillls, En cam,"i 
qua~. com 5ucceYd moll correnlmenl, la conre: 
rl!nCl1I e!lIIl\'1I eslablerta erròniament <'1mb un 
abonal que res lenia que veure amb el comuni
can!, ci cenlre els deixllvlllliuratSlllllsevlI im
pncLèncl.l durant IlalVa eSlona. El limbre del 
af'arcll cr<1 converlll 11 les hores en un eslre nm
!'!cill 11mb el qual un hom podill <'Issajllr de reei
XIr en IïnterpretlldO de dIverses obres mestres 
des de LC3 ClUiJmelle3 nnlllll Dic1adur. Aque: 
11<1 \'egadll, la c:reèncla del centrc que III confe
rència no ho era sinó que els dos comunicants 
eslll\'en I!lIcrcililnt-!'c en la noble i evan¡:è1ica 
\'irlulllntilc,lica de,llI irn. afavorl III nOSlre hu
mil heroi (I no d,rem de!'cooegul, ~rquè ¡li fa 
una t.IIlOtla qu'el coneixem), 

Jl.ll'!lI, de,:'Iprts elltornil a trucar ¡escolti!: 
DlyuL!-(de,cri~amenl 1.11 \'eu era d'etili. de 

la Cnrme, La h':COIca h<'l\'11I Iriomln!, IIqueslll 
\'egllda). 

QuIna CllIIlI l'!s lIquf1-féu ell, rlnglnt hll
bilment Utltl, veu de hltix prorunde. 

Indu.'ltrlcs dd Cllrtrò·pedrll idcrivtlt'fl- res
pongué III veu. 

_ ·,\id:'lrell. lo \'011<1 la CIISII Romllguerlll Viln. 
El c:enlre e.'\ deu hll\'er eqU1\'oc .. lI. 

_l'rohllhlement. 
Di:!open,i. 

Rafael T ASIS i ,.IAT A 

IIluMrd<.'jon" de Scrrd MaMOna 



V l D A LITERÀRIA 

Els llibres catalans 
elellla, del. M.· Ldpcz-Picd.-Op. XVII.-

6arcelona.-Enlre les obres de IilerOIUriI dllrre· 
ral11enl lIpllregudes. cal assenyalaren 1l0cprere
reni I ... d ... rrerll IIporlacl6 d'aquesl rccondrslòlm 
poclll lIrnb el seu llibre. Elegiil -, on amb un ... 
ceri ... unItat espilrça de poema es reOeJl:a ilquesla 
hUIII<'lnfsslmil ¡nqulelul de constlmcio : renove
!llunenl, una mica hrldd i IIduSIII, de pensumenl 
Quelcom aixerreil, peròquees f ... accesibleo"ro' 
dahlemenl sotn Iee folg ... deses relòriques d'unil 
rorm ...... curada. modernfssima i perfecle. 

Juslilicaellflol del llibre una cer111 mcl"n"i .... 
COlli la que d6na la PilU en el repòs. quan hOIll 
pOl, escampanl l'~guard, veure darrerA 8CU lI! 
seva llavor fruclinClldn: Quan c l'home COIIII,l els 
anys-pels seus Olis III vol de taula - t d'ençà 
Que llesca el l'li, - son allres ses enyorllnces-, 

~ón Iu divines enyorances a volies c1hsl
camenl serenes, a volles- i vlllgui l'expressi6-
serenllmenl ndsliquu que espongen el cor de 
l'home conscienl que ja dil aprofilllda una lIIilin 
vida, 

Cançons de Ioles les hores, del M" de 
Sl!Ig<'lrrl1. -6arcelonll.-J. Bonavia.llibrelcr.
Aquesl populaT escriplor ens hn donat :!!UIITa en 
un volum un recull de poemes sobre lemes di
ver80S. que per la cadència i el rilme que hi s6n 
e:rnpleats. seguinl la tendència popull1risln ini
C¡lIdll per enrner ; Piionn. i darreramenl seguida 
per l'1I8"un8 dels llostres més jovu poeles. h ... 
nomenal Cllnçons, 

Com un breviari tspirilual, O com un llibre 
d'hores dels que III nI s'eslilaren en els .emps 
mig-evals, l'autor de cEl mili cdçador_ ha 
deixa Iai les seves Irnpressions Ur¡ques més lli· 
Ilades amb la monOlonill i Iii successl6 de les 
coses quotidianes. Irov ... nl una cllnç6 per a 
cada horll i cl!d ... pensAmenl. 

N'hi ha per les hores blífves i del bon matr, 
del blllllendre,delo pluja. deJpassllrcdntanl, 
I sobre Ioles cxel'lintllquella lan delicio:!!lI de les 
preguntes. 

O'lIllres ens por.en l'ensopiment I lo 1II11ror 
de les horca I~rboles, En elles el poelll reprèn 

lIquell16 lon prcculior 8eu, lIiX( en III Hrlca com 
en el leftlrC, I!qucll 16 crú I despulll!l que n:h8 
vlllgul el 11101 despcc.iu de pOCI ... labernari, per 
pari d'algun crflic meliculòs, 

Però ci llibre d'hore" d'En Sagarra no deixa 
enlerbollr-se ml!i per el pòsll del prosaisme. per 
més que una exce:!!iva vanali .... 1 en el:!! lermes i en 
la mllnera fàcil de Iraclar-Io", el dugui :!!ovinl a 
un resulllll pOC lIUSler. pocHcamenl par]¡IIII, 

ClII comen lar. enlre allre8 poemes SOliS. un 
80nel •• La vellll corlesanll _ d'execusl6 per
fecle. cosa remarcable en En Sagarr .... poc IIflcio
nal a aquesta diSciplina lormal de la bellll 
invenció ila1iana, 

Diries, però. que la preocupaci6 formal 
envaeiJl: lotalment des d'ora la producció d'En 
Sagarra, Vegi's sln6 el guany que en aquesl 
sentit represen.a, posem per ca8, aquella reel
Jl:ida • Canç6 del mllrduix _ on la subtilesa Illada 
de la rima i el ritme poden rivalill.ar amb Iu més 
arrinclosts i més belles eSlillll.aclon8 carneria
nes, No 80n. però. naluralmenl, oquesles 
cançon:!! les l'Ilés sndolles de emocl6. Les que 
una aroma més pura exalen de poesia son atllU
nes de Iu sel balli des, la de l'lImor perdul i I ... 
de les e:!!.rellu. 

El llibre resla encara escaientmenl c1òs per 
les CllnçOmr de les hores nucs, rúhima de les 
qUlIls, la de la mort. P08i1 un be:1l cololó. agre
dolç d'oprimi:!!me. humor i melangill, quan 
dermma el poela • deixll'ns viure lIquesla 
vida, -dolçd mori 1_. 

r-10menls, poemes, de Mart! Monteys, -
Aquc.st poelll. que viu UnIl mica rel rel de les 
¡fuiles liIerarie8. IIporla tllmbt de lan en lan els 
seusrruits. 

Arn ens ha donal aques. llibre. III gracia 
lIlada del QUlll, l"ele8"ancin i la senzille:!!n dels 
versos que lonca no desdiuen de le8 nOlabllCs-
8imes inlcidls que hi ha dibuixa. l'Obiol:!!, ni de 
la /lcuradfsslma edició que noslre Aliés, impres
sor. ha sabut fer-ne, 

x. 



VIDA ARTÍSTICA l MUSICAL 

El sol anunci d'una secció especid1il- la vida no prdengui més que ésser un 

zada de la noslra revisla dedicada li ciutadà, amb Ioles les honors que aquesl 

tenir al correnl de les aclualittllS !iterà- liIol comporla. s'avesi a conèixer i ftlmi

ries més imporlanls de la Iloslra Ifrica, Jiaritzar-se amb els noms dels nOSlres 

la nos Ira prosa i el noslre tealre, ha des- més famosos pinlors i escullors Que lan 

perlar viu entusiasme enlre els noslres treballen també li la seva nllmera per la 

llegidors. glòria de Catalunya, i que no els sIgui 

Això i l'èxit creixenl de la present pu· igualmenl desconeguI elllengualge més 

blicació, ha fel pensar encara en crear universal de la música. 

dues noveS seccions encarregades a Per això les nOSlres ressenyes ani

persones especidlilzades i competenls, rlln acompanyades de nOies criUques, 

en les quals es dongui comte semblant- destinades a aclarir les reproduccions 

meni i s'esludiï Iot el que (dci referenda plàsliques de les obres més notables que 

a la vida musical i a la de les arts plàs- s'exposin en els nostres salons, i de 

!iques, que amb Idnta inlensital es des- lleugers comentaris que rilmin d'una l11à

enrrotllen a Catalunya. neril clara i eficllç el criteri dels especia-

Una de les coses mês recomanables dors, a fi que puguin consullar-Io i es

moralmenl i pedagògicament a les Jo- lablir comparacions enlre llur pròpia 

venluls, és el que s'avesin li freQUentar manera d'apreciar i enlendre les dites 

els salons de música, els museus i les manifestacions arHsliques i les de la crl

exposicions. no únicilment ilmb un in- !ica. 

rerès d'agradable passa-temps, sinó Des del número propvinent cornen

també amb un afany d'educació cullural çllrem, doncs, les seccions que acab~111 

I eslèrica. d'anunciar sota els Iilulars respectius de 

Cal que tot aquell qui aspiri no ja Vida musicol i Vida arlls/ico. 

a ésser un home savi o In/electual. sinó 

lli que esmerçat en allres aclivilals de x. 



El 
Quan en Karl Loward es desper.d, un/! in

.cl1ea penombra embo1callavlIl'ca.llnçll . 
En reslA lot estranyal de IrobllT-se <::nIlI1111: 

recorregué amb l'esguard Iol lo Que el vollava, 
I en 80n cet\'elllrasbalçillllllroca de pemUlIlICnl<'l 
!l'hi embullà més i més . 

Va Tornar 11 ptl8seillr III vlslll ilslorlldd per Ics 
parels de la umhra, obri i !/llIcà els ulls llUll 
I cenl volies per a conSI/lTllr si eTil vtritlllo pe
sombri! ço que 11 eSlava passllnl al veures impo
lenl per li recollir en sa pensa Ctlp delllll de lo 
lIucee)), s'enlregà 11 Ili Im!s pregona li1ssllud 
moll més eslranyl!l que qunll s'hil viII desperlill. 
de IrobaT-se. i sens recordar el perquè, en la 
clImbrn d'honor de l'enrermerill de la colònia 
Orindeell destinada 1(1n sols /lI proplCllIri de la 
mateixl! i als caps dels ranxos de Què es com
ponia. 

De sable, dins el silenci que regnava en III 
Silla, li semblà oir el balre d'un cor que no era 
el seu. 

Va adreçar l'esgullrd vers el lloc on li havia 
semblalolr-ho. I es quedà agradablelllenl sor
près al veure d Iii gentil'](ssima mis/! KellY, la 
fllla del proplelor; Sir Grindeell, que amb gran 
Interès IInllvlI seguinl, un per un, IOls els mo\'i
meniS del ferit, 

Amb lO rapidesa del llamp, es feu llavors la 
llum en el cervell d'en Karl. 

Ell havia aigut un dels sel'lecciondls per a la 
penosa mtHXa d'exploració vers les mines de 
Twartson, nio davantera de la qUIII hlllnllVd el 
mateix Sir Orindeell en perSOnll, puig coneixedor 
dels perills que feien diOcullós el ca ml per Ics 
molles colles de salteiadors que poblen la se
rrlllada del Ulliuthe, que és on eslan emplaçades 
les mines, havia volgul comanar l'expedició a 
despil dels precs que la seva filia li adreçava 
per impedir qui hi prengués parI. 

-No lemeu per la segurelat de Slr Orindeell, 
vostre pare,-li havia di' en Karl ,puig el que 
vulgu[causnr-liel més Inflmmalhaurh de TaSlar 
primeries carlcies del meu rifle, 

Una mlrnda de reconeixença i _quelcom més. 

de miss Kelly, es creui! 11mb resguard sunu 
I melangiós d'en Karl. el qUil I vegi! amb goig 
que, en despedir-se, els ulls d'un blau pur/saim 
de miss Kelly s'humitejaven lemenl segurament 
per la sort del seu pare i _d'algu més_, 

I no fou, precisamenl, en els colls d'Uaarthe, 
.sinó molt tlbans d'arrivar-hl, que una banda 
d'aquesls dcspietats bandolers, lerror de 101 

vianant. es llençava 'reluroaa d'or i de snng 
sobre els inlrèpids exploradors de III colònln 
Grindee1l. 

En Karl, va ésser dels primers que feu servir 
el rille, puig de primer IInluvi Ja va tombnr~ne 
Ires i va 111<11ferlr n dos d'allres. 

Els demés de l'expedició varen rer allre lant. 
de flll só que ilIs pocs ;nslants, el pllnlc s'apo
derd dels bandits fugint dispersats, no sens dei
xar, per nixò, de disparar sobre la caravnna. 

Sir Grindeetl, veient la gosadia dels malrnc
lors, que Iol fUllin1 encnrn disparaven , S'CXIIS

perà, i uperonanl son cava1l, el dirigl vers ci 
que semblavn el cilpilOSI. 

Un crit d'alerltal-sorlil de boca d'en Knrl 
com a prcvisió, es deixà sentir per l'espai, més 
aqucst, veienT que el pare de miss Kelly no en 
fein cas i recordanl les paraules que havia dil 
abans d'empendre el cnmf, dongué brida al se'u 
corcer, volanl més que Corri!nI en lIiut del seu 
nmo, 

En ftrrivnr-hi. el bllndil es disposava ta fer foc 
sobre Sir Orlndeell, més en Karl. com n bon 
genel qUi! era, amb una rllpidesa prodigiosll 
s'inlerposd enlre els dos, al1oljant-se en son pit 
la bllla destinadn al Sir, i com si sixò no fos 
prou, ferit 1101 engegll un Irel de revòlver al bnn
doler atravessan1-1i el crani. 

I rnenlres l'expediciÓ reprenia altre cop la 
marxn, i!n Karl. scnse senlils, ern condui, rl!lpl
damenl a l'enrermerin de III colònia. on desperll!l 
Irovnnl-se amb l'agrndosn companyia de l'dma~ 
ble i enciSlldora miss Kelly, 

Per nixò, lan bon punt la seva pensa lornh li 
normll1ilzar-se I va haver recordnl amb IOls els 
detalls cltr.llllc fel, amb mlllla avidiosilllt es dl
rigor amiss Kelly: 



-I Sir Orindeell?-pregull ..... · La ~eVd filla 
Somrigué, ¡ amb un gest grheil e~ posl!nll di. 
davlInl sos lIilVi~ de cirera Impo~lInl silenci. 

dOClor fei" comenrari~ sobre IIque~' punl, mi~s 
Kelly i en Karl ~·lIdreçllven una dolça mirada [ 
somreien, JII que per ells no erll això cap mlsleri. 

-Per el pa pb no pllS~¡S Clip IInsio, e.'1I/mil' 
Korl, la que, gr"'eies a Déu Iaia 'eva Vlllen,ill,ell 
no Vil rebre Cllp dany, poguen,-se portar a bon 
lerme I"exploracló. 

Tales le~ lardcs, segons havia prescril el 
doclor, donavcn Ull plI~sei8" per e/s ¡lIrdlns Que 
volIen l'enfermerlll : m15~ Kelly donanl el bri18 III 
feril per e:vÏlllr·li e:1 més pe,1I falic: en Karl, 
lI¡mianl·s·hi Ikumenl. i lunls, con\·Cf"SlIven ani
mlldamenl esplic<!ln'-~e l'un 11 l'a/lre, els senIl
menl~ dels cor~ llurs, ves~lInl~ d·amor, però 
d'aquell alllor ,an pur i sublim que é~ lan ¡ral 
a Déu 

-Lo que he fel Jo-replicà en Karl-no és 
pa~ valenlÍll, com ho qualifiqueu vós, sin6 que 
dues raOns moll podero~es m'han donal coralge 
aquell inslonl. La primerll, és el deure que ,inc 
COm 11 criSI III de socOrrer i deren~ar al prorsme: 
I més, lIiguenl, eom era lIQuCSI, el nOSlre IImo: 
lo segona, 'on o més poderosa que la prImera, 
hll esta/ el Cumplimenl de la promesll Que lo us 
havia fe' IIbllns de parlir, nlla de remoció 
d·aquella eslrela amical amb Que vós VII reu ho
nOrar-lI1e, [m'alreveixo 11 dir Que la primera 
ra6 no és pllS IlIn poderoslI com la segona 
perque ... ¿què no foria lo per v6s? 

-Ho sé, Karl. ho sé: però aril lo que con,·é 
més que Iol, és que no e' cansis pllr/llnl, 'al com 
hil recomona' el dOClor, perQue alxis podrem ob
lenir, amb /"ajudll de Déu, un proper reslabli· 
menI. 

-En're'anl, Jo no fllbitndonaré ni un sol ins
lanl, Ja que he dernllnal al papll, I ell i ha con
sen,ll. en que ro~ lo la leva enrermerll. 

Una I/llgrima ardem de\"llllA per Ili cara d'en 
Kllrl, I miss KellY fenl veure que in,erprc'a\"a 11 
l"Jnver~1I et senti' d·dquelJlI IIl1grirnll, s·afllny,l! 11 
pregun,ar-/i:-I doncs f\ilrl. ¿no el p/au que sIa 
jo la leva enferlllera? 

Una d'dquesles IlIrdes, meni re el ~ol S'dJOCII
va ilrnh reeançll, després d·una llarga pauSII en la 
convers<!I ml'J~ Kelly digué a en Karl.- E~coJra, 

es,imlll Karl: no creus corn lo, Que aril é~ unll 
oporlunilal per a que II)rni~ a parlar III meu pap~ 
delnoslre IImor? Jo ,Inc 1"esPt'ranç<!l de que III 
conle.'J1/S que el donarlll lira, serIa moll més 
a¡rodosd que /a Que el va fer el primer cop que 
li vares jn~lnuar. 

-No, mIM Kelly,-replid ellvivllmenl-amb 
101 I ésser l'única i/·lu.,16 que avivo en lIQues, 
món, no vull que el vO~lre pMe es cregui de ml 
Que aprofllO ]'avinenle~a d'haver-li fe' un servei 
per exigir-li una respo~'a conlrarill a la seva va. 
Iu n'III: III que lo que vllig fer jo, no ho he lingul 
mai per un ~ervel. sinó per una obl11l1lcló, I de no 
ha\·er-ho fellllxis, hauria gr<!lva, mil cOl!ciènclo 
ambl"esligma delïnllr¡U¡,ul/ la mllnconço en el 
cumplimenl d·un deure ~agrlll. 

-JlI ho M!, però peni'la que és per la nOSlra 
felieilal-prell'd encar mlss Kelly-Ilo el demano 
per lo que ¡"e8Hmj~ mé~ en el m6n, que oregllis 
I<!IUI .'Iols sia per uns insf<lnls aqueixos noble.." 
senlimenls Que fenalleixen I m·omplenen d·or
gull. I que li p<lrlis ollra vol'lI al P<lp,l! ... -Ho 
far~~ Korl? Fes-ho per ml. per nO~lre amOr! 

Ell, per 10lll rc~poslit, amb un ge~1 r<!lpldfMim 
l/ prengué unll ml! e~lilmpanr-li una besadll en
sems queconlcslavlI.-Si, si quc('m plau, I moll, 
miss Ketly.-I en pronunciar-li el nom. ho feill 
poc a poc, 10' IIs~aborinr-ro. Igual corn un nIn 
que en 10111 sa infilnluiI, li deixin probar per un 
&01 cop una mica de mel. 

DavallI d·un pree aixi i més encara ha\'erll 
~or,il d·un cor com el de miss Kelly, ell no pogué 
menys que cedir.-Eal~ bé. par/art lImb Sir 
Grlndeell-es Jirnllll 11 respondre. 

No hovien pilssal encari'! un parell de mUOS, 
que el feril en/ril ... a ja en per{ode de franca con· 
valescènc/a. mercb <!lI.!! ~oJ·Ilc/IS ~erveis d·una 
enfermera IlIn si;nplllica i amoro~a com miss 
Kelly. 

El mllfelx dOClor de C<!l~a OrindeelJ, no s'en 
sabia avenir de lo presl que anava en curar-ee 
III ferida: perque encllr que J'exl~lIcci6 de la bala 
s'hllvia fpl all1b resullal~ admirllblu, el mal cau
alll per la mllleixa era de considullció. Per dixò. 
cada volIa que en la cllmbril del millall, el 

En un ¡ndre' dels roserars del ¡ardf. proper 
on convers<lven m¡~~ Kelly 1 en Karl. s·hl feu 
una fres~1I produldll. IIrnb sellurilal. ptr la brisa 

~~:~::~f~:l:~~:~ra 11Irda d'es,iu, III més bella per 

Sir GrindeeJl eSI<lV¡¡ un sl és no is <lgegtJl 
enfronl del ~eu bUró'i1u tnh.:ranHle del~ clInvis i 
colrll.aclons del dia, la' apurdnl un arornAJ!c ve
lluer, QUlln \'/1 enlfllr un crid' dlenl que en Kllrl 
desilja\"oI parlllr-J"hl 



Per el posal que va fer Sir Grindeell. es po
dia cOrnpendre amb r<'lCililal que ja CSlava t'spe
r.!!nl lIqueixlI visi.iI, o al menys no d !Sorprenia 
ien". puig IimilanH.c li somriure digué:- fes-lo 
PilssllrIOlscguil.-

En Karl, t'nlril 101 fenl volrllr en ses mans el 
capell d'tlmp]es ales i 11mb ell! ulls bllixos; no se 
Sllp si per respecle, o bé per lemor. 

Er propietari de la colònia , el fcu avençar 
i pendre seient, j després d'haver-II fel explicar 
el motiu de la seva visilll, IIrrUIl.!! el front, i po-
8l1 nt· llamlcalmel1l la mil damunt resplIlIIII li va 
dir:-Amic Karl, sento molt que tlqucstll \lellllda 
no puguI donar-Ie lampoc III respostll que IIrll 
mereixes i que sobrlldllment t'has iuonylll, car 
lo que per mi hos fel, és una gesrll que no podré 
pll8'ar moi, perque no té preu; i si cedirll-te, per 
esposa In me\lll nllll quedavlI salisfer en parI 
el meu deure, ara, ni IIqueix conçol em reSla, 
puig jn tinc promesa la m.!t de la mevII nlln,-

En Karl escoltà aqueixes paraules talmenl 
com sl 0(5 la sevlI sentència de morI. i eomp[e
lamen/lorbat no sllbia què respondre, quan Ili pro
vidèncill \lolgué queen lIquelJ moment enlrés co
rrenl miss Kelly porlllnl un tllm de flors que s'a
pressA a col'locar dllmuntdel bUl"eiJlIdel seu pare. 

QUlln es va lIdonllr de Ili presència d'en 
Karl, es \Ili rer Ili desenlesll com si eSlranyès moll 
eltrovar-Io all I, sols per despistar al seu pllpil. 

Aquest 101 somrienl digué 11 III se\la nna
SlIpS que em deia, aril mnteix, en Kllrl? 

- llu li htls dit que si de 101, no p<'lpl!?- ·va 
dir ella rc'tpidi'tlnent 101 llença ni-se: al coll de Sir 
Grindeell per omplenar-li lel cara de besades. 

~les qUlln ci seu pllp.!!li va repetir lo que ja hll
via dllll en Kllrl, mi$SKetty tol li conslernada digué: 

-No, papil, Iu Ja SlIpS Que lo no pltC eSlill1l1r 
li ningú Que no sigui en Karl. 

AQuel:lI, del lO/ dcsilusionlll amb Iu \leu Ire
molosa d'emoció i de telllençll, \III dir: -Al
menys, podrln lo sllber Qui és l'afa\loril? 

-Oh! això prou!-s'lIpressà li respondre Sir 
Grindeell-arll II1l1leix us d vllig li presentar-l 
fen I-los pllssar a una Sllla propera \la fer lI\1en
çar en Karl nns lli da\lllnt d'un mirllll que ocu
pa\'a 101 un pllny de Pllrl~t, i encar<'lnl·se amb dI 
i amb III sevlI 01111 digué molt grllciosllmenl: 

-Tinc c:I guSI de presentar-\lOS el meu fulur 
gendre; ci love Karl Loward, des de lIvui lIdmi
niSlrlldor generlll de IOles les meves propiculIS, 

En KlIr l , emociot1lldrssim, prengué una ml! de 
Sir Orlndeell confonent-se en ella les bt8ades 
d'agraimenl j les lI.!!grimes de goig. 

Mi"" Kelly, torn.!t li Ilellçllr-se III coll del seu 
pllpll. 

I ell, Sir Orindeell, amb 101 i \lolguer-se man
lenir serè per no deixar enlreveure Ili sevlI emo
ció, no pogué e\lilar que una 1I11grima Iraldorali 
llisqués cara a\lllll; i somreia, somrelll empili
ment satisret. sobreixinl d'equell goig suprem I 
indllble, que ens porla a I1tnimn Ili viri UI del bell 
obrar. Ouzmà L'r-IARRY 
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