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CatalaDslI1 
u"' 

Història de Catalunya 
ho:n ~dilada ¡ l'I l'abast de tothom era el q ue 
m .. n<,;;,,~ Lli IIISTORIA DE: CATALUNYA 
¡Je fJ"", I Fo"'tllil, primera edició c~t"lana 
pd J or.-¡.,I pOlCI3 1-" J. Ay,,' RQbell, amb mé~ 
.Ic: 100 ;:r,,\,.t~ i 3S làllline~ en color, ésl'Únj. 
ca en {I"è el, reU hil>tòric5 mé .. c/llxbl. són 
C'HlIat. ell I)Ot:~je~ dds millor:J l'0etes renal· 
~e"ll .. ll·~ tlll~ com IJAla~lIer, Guhner.i. Jacinte 
V,·nL,~"..r. Frederic Soler. llhach ¡ Vinyeta, 
;llil;\ i FOl1un~ls. Cost" i L1oberll. etc., c tc., 
conslil!dnlaixò un preciós 

Volum IlIerarl dintre de la historia 
L'obl'a constar¡\ d' un. 30 qUllderns de 16 

r}llI!1e~ (Ie tt'XI 11mb unll J¡\minn en color cada 
un. Prru del quadern. 50 cèntims . 

Catalans: Subscriviu-vos· hi i dirigiu vost ra 
I\dn:ça a 

Editorial Argenl 
Aribau, 31. eatl .• 1.- • BarrelOlla 

NOTES: Els subscr ip tors de fo ra Ban;:e
lona deuran trametre per ¡;ir \>ostal PIes. iS 
import de 6 quaderns. (pagament li la bes
t reta.) 

Preguem als volguts lectors 
que en adreçar-se als nostres 

anunciants esmentin 

AQUESTA REVISTA 

'f 

HOTEL RESTAURANT CA TALUNY A 
TERRASSA 

Casa especial per a se ny o rs via tjan ts - Coberts econòmics per als mat eixos 
Estada 8 pessetes el dia - Grans reformes per a la comoditat del públic 
Es l'únic lloc on se serveix amb tot confort - Cuina fran cesa i espanyo la 

Especialitat e n casa ments i lonxs a pre us reduïts 

LES COMAN DES A ESTEVE POLLS 

V. C O MA SOLEY 

GAB ATX ONS, 12 
T .. IM..,,, 6035 Terrassa 

LA NOIA LLIURE 
Novel'la de costums que en diuen aristocràtiques 

DE VENDA A TOTES LES LL IBIU-.lUES 



P R IME R C O NCURS P OP U LAR 
ORGAN ITZAT PER 

JOVEN TUT CATALANA 
, 
JOVE NTUT CATALANA, desitjant correspondre a la bona acollida que darrerament 

li ha dispensat el p(¡blic català, amb motiu de les reformes aportades per la nova Direcci6, 
ha organitzat el present CQncurs, i altres que segui ran, amb la creença que seran ben rebuts 
per part dels seus innombrables lectors. 

La base primordial de tota publicaci6 és mantenir lalent ¡'interès de l públic perquè 
aquella no decaigui. JOVENTUT CATALANA, degut a [es actuals circumstàncies j per 
culpa de persones que per llu r amor a nostres coses semblava no podien falla r, ha hagut 
d'a travessar una època dificilíssima, que, per lort, ~ encarregar-sc'n la nova Direcció, ha 
estat reso lta favorablement. 

El Concurs que avui presentem el creiem prou fàcil perquè estigui a l'abast de tot el 
jovent d"; Catalunya, especialment aquell que té significades aficions a l'esport en genQf'~I. 

Per a prendre part en aquest Concu rs és necessari: 

Omplir la fulla que s'insereix al dors t/aquesta plana amb els noms j 

coptoms thls jugadors que s'opini podm pertànyer t/s ulls que, gràficammt, 
publiquem a la plana 25 fI aquest 71taU;x número, fet amb lütril dara I 
comprmsible, perql16 1«0 hi hagi lloc a t/ubtes. Altrament, í lÚ la mauim 
faisó, deurà omplir·se el butlletí que s'insereix ·",Is avall de l'esmentada 
plana, amb tl !tom, cognoms, domicili j poblaúó dtl remitmt, i ellviar.st, 
Iota la Julla sencera, en sobre tancat ¡ posant damlmt d mateix CON. 
CURS ESPORTIU, a la nostra adreça: Fontanella, .10, 2", 2", acompa. 
nyant UN SEGELL DE CORREUS DE 25 CBNTIMS per a dupurs 
th COrrtspo"dfnúa. c1assificacid i organi/cadó del prtst1lt Conwrs. 

S'ofereix un premi de 

500 PESSETES 
que correspondrà a la primera part d'aquest Concurs, la qual quantitat s'entrl'garà a l'afor. 
tunat endevinaire una vegada haguem fetl es tres parts restants '24 de desembre) i delpr~. 
d'ha ver comprovat exacta ment una nova còpia de la seva signatura. En el cas, més que 
probab le, que sigui més d'un ¡'afortunat lector que ho encert i, el premi sc sortejarà, o a gust 
dels guanyadors, es repartirà per parts iguals entre ells . 

... EI terme d'admissió d'aquesta primera part acaba el dia 30 del mes que som, amb la 
pa rticularitat que el Concurs resta rà en peu amb noves variants i amb l'oferiment d'allres 
premis en metàHic, les bases del qual es publicaran al número de JOVENTUT CATA
LANA corresponent al dia 6 de desembre proper. 

ual 'I~~~~8~1~~:!·!o':.'::~:n~·è:~r.~:I.·p~:,:~:.:.,·~~x~~~I. Iu 41Ipc1lkl ... ~ .. h ...... <>I., ......... " I ui .•• pt. ud.· 
-T ... ""nU .... ' pod,¡ en .. l .. lu .... lncio .. 'l''' ... 1181, .. utre ho r.cI d. cOI'o" .. h., •• b Iu .. ,.tI4 .. dl.po.ldu. 



PRIMER CONCURS POPULAR 
CONCURS ESPORTIU 

ORGANITZAT PER 

Fulla núm. 1 

t 9 de Novembre de 1925 JOVENTUT CATALANA 

OPINO QUE ELS ULLS QUE, GRAFICAMENT, ES PUBLIQUEN 
EN LA PLANA 17 D'AQUEST NÚMERO PERTANYEN A 

NÚM. I : 
del «Futbol Club Barcelona. 

NÚM. 2 : .... . 
popular boxador català 

NÚM. 3: 
de la secci6 d'Atletisme del «F. C. Barcelona_ 

NÚM. 4: .. 
campió de Catalunya i d'Espanya, de natació 

BUTLLETÍ DEL REMITENT 

Nom ZO cognoms; 

Domicili: 

Població: 

de . ~._.~. de I925. 

NOTA: Es completament ¡ndi~pellsable per a participar en M]Uest Concurs, ~company/lr el correspo
nent segell de ~5 cèntims. 
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fONTANeLLl\. 10. t'. t' 
Bl\RCELONl\ • 

ANTONI ROVIRA l VIRGILI 
QlIad,.rns blallS és un dels majors encerts editorials 

de molt U'IllI>S ençà. Es digna obra de nostre temps, 
en què el moviment de reacció espiritual de l'ànima 
catalana ha aconseguit, gosarem dir, el màxim de 
maturitat. 

No són ja ideologies més o men}'s utòpiques i fins 
a cert punt personals No són tendències de fals 
universa1i~me com significava el tòpic noucentista 
d'En Xenius, esfumat així que aquest escriptor pass.; 
rEbre. Avui la nostra cultura, la nostra política, el 
nostre art, la nostra literatura, la nostra vida en 
j!cneral, repo~en sobre una base ben sòlida: la reali· 
tat ètnica, lliure de tòpics més o menys acct:ptables. 

Passada l'endèmia de les fal~s teoritzacions, hem 
entrat en l'actual època d'afirmació vital. l ella s'ha 
demostrat en tots els camps oberts a l'e~perit po
pular. 

Per això en les empresn de cara i ull~ d'avui 
hom hi nota una orientació gairebé definitiva. 

No altra cosa ~iA"nifica Qllar/trlll blaus. Després 
de Santiago Rusiliul. tI biografiat en ells ha estat 
N'Antoni Rovira i Virgili, home-gosaríem afirmar 
sens (Iue vulguem treure relleu al primer-de major 
actualitat, ja que l'S ulla de les nostres figures prin
cipals. 

Després de l'intere~ant figura representativa del 
romanticisme de fi de segle, apareix en els afortunats 
Quade,.nr la d'En Rovira i Virgili. 

Aquest ~ran lluitador, la vida del qual ens tenia 
intrigats de des que trèiem el cap per sobre la tàpia 
de les inquietuds, rs per a nosah~ una fi¡ura de 
perpètua actualitat. En tote~ les iniciati\·e~ encami
nades a cnrobu:;tir la nostra personalitat, trobem for
mant a la davantera com un soldat disciplinat, el 
seu nom preclar. 

Ara mateix, per exemple, deixant de banda par
ticulars punts de diver~ència filològica. s'ha emprès 
nmb En Pompeu Fabra, la ofen~iva gramatical per 
la depuració del llenguatge, del qual és com una 
mena de hraç executor. 

El llostre llenguatge en l'actualitat ha aconseguit 
moments de maduresa indiscutihle. Que es presta a 

tote~ les modalitats expressives ho demostren clara
ment els editorials que a La Puólicitat escriu En 
Rovira. 

I pot notar-se en ells més que en cap altre lloc, 
flCT{juè a(IUc~t gran periodista, que és el temperament 
menys unilateral de nostra terra (tal volta ti hem 
pogut descobrir aquesta qualitat a causa de les ac
tuats circumstàncies), sap donar a t'idioma, de mà 
mestre, els tOllS més variats de colorit i d'exp~ió. 
Realitza ell sol ta tasca <Iue rea1it~arien diversos es
criptors que empressin cadascú indefectiblement /a 
trt'(1 faisó d'escriure. 

Si és cert que ,'estil és l'home, ('ànima d'En Re
vira i Virgili ha d'ésser una mella de llac cristallí, 
en la nitidesa del qual s'hi reAe:<a la vida en toU els 
seus aspectes. Ara és la ironia del ventijot acaronant 
les canyes, ara la veu èpica del vent que paSSa fe
réstec, arn la óolça harmonia d'una nit sentimental. 
A tot és Oberta la seva ànima. 

Tot es reflexa en la seva prosa sense Que colpeixi 
massa al lector. Tot i dei unt els contorns abasta
ment definits, deixa una impressió tan vaporo~a que 
hom sc: sent sovint sU~I>ès d'aquella prosa pulcra, 
perfecta_ 

En Rovira i Virgili-hem dit--és una mena de 
braç executor de la Hei de nostre idioma. Aquesta 
l'ha dictada l'eminent filòleg Pompeu Fabra. Si ge
~éssim fer una comparança, a aquest l'anomenaríem 
el Lenin de nostra revolució lingüística. En Rovira 
seria el Trotz.k.i. I és que ningú a Catruunya, com 
ell, sap donar al llenguatge el màxim de Aexibilitat. 

Com a ~riptor I::n Rovira i Vir¡i1i no és com
parable a Cap altre, degut sens dubte a l'amplitud 
d'horitzons en què es desenrotlla. 

A travrs d~l cristall de la seva prosa ha enfocat 
le§ qüestiom¡ més diverses. En els camps polítics i 
wcials s'ha mostrat el lluitador conseqüent, en el 
camp de la història, l'erudit eminent, en el Co'lmp de 
la literatura l'home de sensibilitat aguda. 

Per això, ara que En Carles Soldevila, amb la 
co).laboració d'En Claudi Ametlla, ens han desco
bert el secret de la gran figura del biografiat en el 
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segon QUQfÜrn blau, hem expe rimentat una inda
ble sen~ació de joia. Som essencialment més que cro
nològicament lluny de l'~poca que podríem anome
nar htroica de l'antiga definició del catalanisme, 
pt:rò ara l'hem sentit 3mb tota la seva intensitat. 

I ens plau a m~s a més d'una faisó tsJK"cial que 
En Ro\"ira i Vir~ili senti ,'encís de la natura i vo-
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cacions de margener. Fora de llegir i escriure no en 
podin sentir d'altres. Que no se'n Ctlllsi de posar 
pedre~, una sobre l'altra. Què altra cosa ha fet espi
ritualment fins ara a Cat:llunya, sinó nixò, bastir 
un marge per a convertir en hort d que fou ro
qu¡~ser ? 

PERE l\ I IALET 

ENRAONIES 

Un t'5Criptor ja d'rdat, molt conegut, l'U cert, 
entre els nostre,. ¡iterats, té un odi cerval a la músi· 
ca: considera. com ~ apoleó, que és el millor dels 
sorolls. 

:\0 hi ha manera de fer-lo anar a oir ni un sol 
concert. Amb motiu dels darrers concerts que ha 
donat a<¡uesta tem\)Orada Pau Casal~, tls stu5 amics 
var!:n in~istir: 

-raja, ho",r, dona"1I aquut gUIt, 'ncara 'Iur 
nomis sigui un dia. Ja t',urà, com ,'agradarà En 
Casals! 

-fug;ll, homu. [",a músien, o fi ptr a Itr-"oI 
posar sr"timtntals, i això is cosa di romtl",ics i di 
jOfJIIII'It'S, o is ptr a ftr a/,grar, i lI{J1)orI h li/és cosa 
digna d, làmuln i di corrrl", qUI d'II(mUI com jo. 
A mi la ",úsica mai ",'IIa dit ru ... 

-P"Ò (lf}ui h un (Iia rxlraordinari. [,,'"prttarà 
Bach, .lfo~arl, II/agntr, BUIIIot'rn, Brahms ... 

-.Ih, {Jajo.' l\'omfl tm monent'o sab,,- a'lllrsta. 
E, o dir 'Iur In aqurst crmurt fins ¡,i "aur() bromsf 

El nostre col-laborador Pere Minlet (Jordi Valls) 
va estrenar ja fa temps un monòleg en un acte, en 
un teatre d'una ciutat c."tp de partit judicial. El 
teatre era una nia amb escenari que els diumenl!:es 
servia per a battar-hi. Hi havia claraboies i algunes 
finestres. 

El monòleg representava ésser dit tn un dia de 
tempe;;ta. S'havia de stntir el soroll de la pluja, el 
xiular del vent, el zigzaguejar del llampec no in
terromput ... 

Tot anava bé. L'autor, amb l'emoció que pro-
dueix Ja primera estrena, s'e!\trnnyava del realisme 
dels trucs de teatre. Ni que hom es trobés en mig 
d'Ulla ttmpestat desfeta; la pluja semblav,1. colpejar 
fortament els cristnll~ de les claraboies i de les fi
nestres. El llampec i el tro no paraven ni un segon. 

El vent stmblava que talment s'endugués la casa. 
Quan més emocionat i capficat estava l'autor, 

s'adona que el tramoista feia d'espectador. S'hi acosta 
i, amb secret, cautelosament, per a no interrompre 
el curs de l'escena, pregunta al tramoista: 

-CO/ll;' qUI vós SOli ad:" Qui porla tan ¿; t'I ptI 
dtl, Irucs dt l'obrar 

[ a'lurl/li rupon, amb Ull ~ic d, sorna: 
-Prtgllnttu-ho (l/ It"yor Temps. 

Molts s'estranyaran del grau de sinceritat i fide
litat amb què és recontada en Jo la vida d'un ésser 
de carn i ossos encara vivent. Potser una anècdota, 
ara que Bertrana tEs l'home del dia, aclarirà una 
mica l'embull, donant-nos a cont:ixer la seva mane
ra d'rsser. 

S,'ns 1/fI asugurfll 'l'U mts d'Ulla t"{lm/a, In 
tnlrnr tll U7lt1 "ullió fitis SlUS amics llits ílltims, ha 
dit amb un joliu i malig1lt ;lItlll' d'irollia: 

-A quilarrt.mpiparavui'l 
Que consti, però, que nosaltres emprem l'eufe

misme tmpipar per prudt:ncia. 

No anomenarem noms per a no ofendre dignitats 
ni citarem dates per a estar bé amb tothom. El cas, 
a mtEs, ja fa alguns anys que va passar. Ptrò ara, 
amb mot iu de la nova convocatòria dels jocs Rorals, 
és d'actualitat. 

El fet és, que molte:; persones varen notar que la 
copa i les demés joies que hi havia com a premis 
anaven a parar totes a un determinat senyor. __ 

I és que aquest senyor, a més de poeta, era ... 
orfebre. 

N. Y. 

JoveNTUT CATALANA I-Olamenl encabir. en Iu acvu p.¡lnu ell o rlll'lnal l que a Judlel de II direcció I I¡uln publl 
cablu I U II¡ uln etcrl ll amb lIelTII cl llra o mecll noa-rIInll!S. e. condic ió Imprescindible IlI mbt que vlnlil'uln , qUlln mcny" 
senle fIlies o rloa-r.nquu I a mb un IfmU pr udenl de fllltel de . lnlax l. Alxo II Ueu¡erlr. III nOll r ll fdn a IUbnlca de cor
recció I alxl JOVeNTUT CAT ALANA podrA I-Orll r mta 1lture d 'lmpureles Idlom. llquel. AlxI ta que recomanem a nOll res 

col-laboTlldorl upon' l nl. que aban, d 'envlar-nae Clip treba ll .'hl mirin una mica. 



ELl' MlILLOR.J' POETEJ' ]fOR.ANJ' 

EL BALCÓ 
o mnl'c dels recol-ds, amada preferida! 
O tu, (ots mos plaers! O tu, tots mos neguits! 
Prou que recordaràs la carteia exquisida, 
la dolçor de Ja IInl' i l'enels de Ics nits, 
O ffilll'C dels records. amada p"cfcrida ! 

Les nits il'luminadcs per ¡'ardol' del carbó 
i tcs nits a l balcó amb unes boires roscs ; 
ci teu pit m'crOl dolç! El teu cor m'era bo! 
Sovint ens havem dit inoblidables coscs 
Ics nits il'luminadcs per l'a1'dor del cIlI'bó. 

o com són bells els so ls CIl Ics tèbies \'ctllades ! 
Com ¡'espai és profund i el cor fort- com un Oanc! 
En pcnjnr-mc al leu coll , regina d'adorades, 
respirava talment ci perfum de ta sUllg! 
O com s6n bells els so ls en Ics tèbies n:!Wadcs ! 

L ... nit s'CSpcsscYa i jo et. \'cia lluir 
en la fosca, claror de nines aurOl'als; 
be"ia (on alè, o dolcesa. ! O \'ed ! 
I tos peus s'adormien a mes mans fraternals. 
La nit s'espessera i ;0 et- l'cia lluir. 

Jo sé l'art d'evocar Ic s estones felices 
i rc,·isc mon passat abscós a {os gc noll s. 
Car' on ca ldr'à ccrcar tcs beutats IlHtlallis:¡cs 
sinó en ton cos amat i en el {cu COI' {nn dolç? 
Jo sé l'ad d'evocar' Ics estones felices! 

O jur'aments ! O olors! O besar's infinits! 
D'un avenc interdit a le s sondes human es 
renaixereu com pugen els so ls rejovenits 
en ha\'er'-sc rentat al fon!! de Ics mar's b1arles. 
O juraments! O olors! O besars infinits! 

BAUDELAIMt: 

S. S, J., IrnJ. 
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CRiTICA 1 ANBCDOTA 
Quan les manift:stacions t:s.encia\¡; d'una cultura i 

d'una literatura han arribat a assolir un cert rdleu, 
quan d panoram:l espiritual d'un país ofereix una 
ptrspectiva relativament vasta, és l'hora que ds fac
ton adjtttius de valoració i de comt"ntari han de fer 
la seva aparició. En aquC'~ta situació cns trobem avui 
a Catalunra. 

Per això és de celebrar que aquestes activitats de 
caràcter reAcxiu i mara:inal, adl¡uireixin ara consis
tència i estructura orgànica, dintre d paisatge in
teHectual i artístic de Catalunya. I que elles tinguin, 
no sols manifestacions concretes, sinó veritablci> for
mes de conjunt. 

La crítica, com a control preu ador de les valors 
nostres amb seriosa i estimulant justesa; i l'anèc
dota, com a iHustració pintoresca de divulgació hon
rada i fidel, són dos as~ctes cabdals d'aquestes acti
vitats esmentades. I ambdues, precisament, suara, 
ens ofereixen mostres de cohesió sistemàtica i de 
perfeccionat aCurament. 

Quant a la crítica, tenim la iniciativa ampla i 
solvent de la biblioteca que-amb un títol manlle
vat a la lírica de Pijo.1n-=ns anuncia la colla bora
ció digna, eficaç i impecable, de Joan Estelrich i 
López-Llausàs. Dintre aquestes publicacions espe
cialitzades de la Llibreria Catalònia, els assaigs crí
tics i les matèries didàctique<ò, les teoritzacions estè
tiques i els treballs i ('~tudi$ de.plaçats en altres llocs, 
seran acollits amb les honors que aital patrocini 
comporta. 

Això, prescindint d'aquellt'S altres ~ries, com la 
de La Rn';sta i la que amb caràcter general anun
cien els sabadellencs amb el títol de La Ati.,.arla, 
les quals reben també en els seus volums tot allò que 
tingui genèricament un matís literari o artíst ic. El 
que volem, però, fer constar aquí és la importància 
sil.(nificativa del fet que s'obri un nou marge edito
rial exprés, com l'agudit de la Llibrería Catalònia, 
per a les funcions de la crítica. 

L'anècdota faceciosa, el tipisme biogrúfic, s'han 
revelat així mateix suara, de faisó moderna, comple
ta i suggestiva. Ens referim a les edicions dels Qua
Juns blaus, tambe: publicats ~r la intensa i insupe
rable activitat ..electa del mateix citat centre biblio
gràfic, En ells la l'ida dels homes actuals i actualit
zats esdeve: popular al lector devot, fins a fer-li 
semblar que, un cop llegit cada volum, ja el lliga 
una intimitat secreta i somrient amb els biogra
fiats, i els hi acosta més ('nllà i tot dels límits de la 
simpatia. 

Però hi ha una altra man('ra de f('r coneixença 
amb els homes i amb llurs figures morals; i és espi
llar-ne la cOllvivè.ncia, traduir-ne fidelment els mo
ments i la impressió personal del contac~ amb eUs. 
I aquesta ~, a ben segur, la millor manera de co-

nèix('r-Ios; ~rquè no es tracta ja d'uñ estudi ana
lític de llur obra, ni d'una di~secció de llur esperit, 
ni d'un recollle tendenciós de fets singulars, a voltes 
ocas.ionals i epidèrmics; sinó d'una sincera plasmació 
d'humanitat. I humanitat vol dir tant com integri
tat, com fesomia completa. Un instant de comunió 
d'un observador sensible, ~motiu i atent, amb un 
home d'ànima valuosa, si aquell sap expressar-lo amb 
obj('ctiva humilitat, és un diagnÒ>.tic de més precisió, 
a vegades, que totes le~ cO!lsideracions d'un ben 
farcit volum. I és perquè "l'home a home" és la 
faisó mL-s directa per a fer la coneixença profunda, 
espont;inia i explícita d'Ull temperament, d'una psi
cologia. De l'eficàcia que en general té aquest "tu 
a tu ", <¡ue ponderem, en deriva Ja inestimable vàlua 
dels epistolaris, prou comprovada en casos tradicio
nalment cèlebre~. 

A<luestes deduccions ('ns suggeria la lectura de 
Els si"gu[ars afludòtics, en la seva segona edició 
doblad:l, de Plàcid Vidal, al! quals JlO(I(,!I exacta
ment aplicar-se aquell('s en tot llur sentit ponderatiu. 
Quaranta sis figures catalanes són directament evo
cades en a(IUest llibre, prescindint de l'explicació 
colpidora del romiat~e jovençà de l'autor. N'hi ha, 
d'aquestes figures, que són tretes del companyonatge, 
gairebé constant, d(' tota l'existència. D'altres que 
són records d'una etapa, d'una època, d'amicals bons 
oficis. D'altres, en fi, que són simples llampecs 
d'('moció, visions instantànies, eternitzades a dins el 
cor. Aquest cor de poeta de l'autor, però, en ci qual 
les dolors hi han deixat un rastre serenament amarg, 
com una crueltat vers sa capacitat ('motiva; aquest 
cor, és ço qut---fJr('scindint de la diversa riquesa de 
detalls biogràfics-insufla amb veritable "alor hu
mana el llibre, i n'iguala en cada ~ça Ja força d'ex
pressió d'una fonda ~ens i bilitat. L'auriola de dramà
tica bonhomia que tàcitament es reflexa en aquesta 
obra, i en tra('ix, en paga del seu generós aplec d(' 
confidències, del seu respectuós ('scorcoll d':inimes, 
l'esperit de l'autor; i a la qualitat palpitant i noble 
de "document humà" que les ~eves semblanct'S tenen, 
són les dues valors essencial::. i sufici('!lts de l'illteres
santíssim i singular anecdotari tan devotament i dli
dament recolJit per aqut'5t atzarÓi fill del camp de 
Tarragona. 

La plenitud del nostre moviment cultural és, com 
veiem, prou progressiva, perquè àdhuc podem ¡l('r
metre'ns el luxe d'omplir-ne les escletxes. 

OCTAVI SALTOR 
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Una conversa amb 
Truquem a la porta; després veiem que per la 

finestreta cristallad~ que en forma d'ull de bou 
tenen moltes portes dels pisos barcelonín! en! miren 
amb insistència dos ulls femenins. S'obre quntre dits 
la porta, fermada però amb una cadena ..• 

Demanem pt:l stnyor Bertran3. 
Ens fan passar a la seva cambra de treball: unes 

cadires i un silló, una taula d'escriure i uns armaris. 
Tot és ple de paperam, de llibres, de quadros, de 

Prudenci Bertrana ens rep amb ia pipa i el som
-riure als llavis i una interro¡:ació als ulls. Li expo
sem el nostre desig i ell resignadament no mostra 
cap mrna d'couia-. 

En el transcu~ de la conversa l'hem pogut anar 
observant: a la primera impressió hom ja hi code
~'ina un artista en el sentit popular del mot. Té 
com una cxh¡¡lació personal curiosa: ci seu rostre 
ens fa recordar aquelltS cares d'homes aplicades als 
infanu de la pintura siscentista, sense deixar un 
~gust d'arc.1.ngd de l\1nntegna; els seus ulls, però, 
tenen la perspicàcia d'ob¡;crvació d'un ntrem-orien
tal; dóna la impressió conjunta d'un formidable 
humorista i ironista; la seva mirada penetrant us 
fa un cert r~pecte, i sota aquesta impressió ens 
sembla, quan riu, que de la comissura dels llavis en 
surtin dards. 

Després de ItS salutacions de rúbrica anc~m al gra 
i preguntem: 

-Ens fJoldrhu ~xplicar qutlcom d~ la vostra 

t'ida' 
-Prou. Sóc fill de Tordera, dec tenir de 59 a 

60 anrs. No sé si vaig néiKer l'any 1866 o l'any 1867. 
Per aquestes coses tinc molt poca memòria ... Acos
tumava anys enrera anar a estiuejar a una platja 
on restava incògnit, fins que unes senyoretes em 
varen descobrir. Una l'endemà em porta un àlbum 
perquè hi posés unes ratlles: firmo 28 de Gener. 
L'altra, per a no ésser menys, també va a cercar el 
seu i, sabent tant el dia que érem com quan vaig 
escriure ~I primer àlbum, dato les meves ratlles 
el 29 de Gener ... Em vaig: equivocar dues vegades de 
carrera: primer n la Universitat com enginyer in
dustrial i després a Llorja com a dibuixant. De 
seguida em vaig: cansar d'ambdues coses. La geo
metria analítica o l'haver de dibuixar a hores deter-
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Prudenci Bertrana 
minades varen ésser els motius respectius. Més m'es
timava anar d'ací d'allà pintant j els primers passos 
dins l'art foren els donats com a pintor. (Ací ens 
ensenya bocets, retrats, pai~atges, olis.) }o el que 
cerc.wa princípalment era la sinceritat. 

Quan més tard la pintufl\ per a mi esdenvingué 
un comerç, una manera de viure, ja va començar 
a no satisfer-me, Desitjava més puresa en ¡'art. 
Aquest de¡;ig s'accentuà especialment quan, amb 
collaboració d'En Rull, vàrem fundar una acadèmia 
de dihui" a Girona, aIl:i on vivia jo per aquells 
temps. Des de ll avors ençà que vaig començar a 

pC'mar en ('j;Criure com una deslliurança. 
Abans mai havia pensat en escriure. Fou per allà 

l'any 1()06; ja tenia uns quaranta an)'s quan vaig 
començar. Des de llavors que no he parat. Actual
ment tinc una feinada enorme. Tinc una sèrie de 
projectes, i segurament m'acabaré jo més aviat que
no pas eU ..... Si abans vaig començar a C'scriure per 
e~plai, actualment per a mi ja constitueix una ne-
cessitat ... 

_I di! "Jo", qur ",t'n di~u' 
-Jo en un concurs de Reus, i d'això ja fa tres 

o (Iuatre anys, va ésser no solament no premiada, 
sinó desestimada. AlIi s'hi premiaren coses de les 
quals avui ja no se'h parla ... ni se'n parlarà mai 
més. Entre els motius allegats hi havia el que Jo 
no era una novella, ~rquè estava escrita en primera 

persona ... ! 
La vaig fer expressament per a l''' Editorial Ca

talana", ~rò encara no era a mig fer-In quan em 
vaig donar compte que no encaixava amb la manera 
d'és¡;cr de la publicació. Anava prenent un aire tot 
e-trany ... per a molts! 

Es potser la novella que m'ha costat menys treball 
d'escriure i amb la qual, mentre l'estava escrivint~ 

m'he divertit més. 
1 di! "L'nuto dt1 s~nyor ·lJloixt!tf 

-Em pensava que entre la gent que tenen d'aquests 
fÒlil ~ tindria més hit i acceptació ... L'error meu 
fou el no saber veure que el Romea no és un teatre 
d'autos. 

Quan un autor veu que dos automòbils esperen 
a la porta, ja pot dir que ha obtingut un indiscutible 
triomf. .. 
-D, In vfulr" obr", 'l,li"" /fS agrada" ",i,1 
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-us Pro/ts Bàrbares i Ell H~rois, car ron tros' 
50S viscuts. 

-UI ¡ntereSSll molt el Ito/re' 
-~ narracions i els contes és el qu~ més m'atreu; 

en canvi el teatre el cultivo $t"nzil1ament perqu~ dóna 
més. Xo obstant. m'interessa força. Cada vegada 
que rot ro en un tcatrl:' tinc la St"nAAció que penetro 

en uns "sou feréstecs": allí em sembla que estic a 
ple bosc, :I. plena jungla, on potser no hi hauran 
feres amb ungles i dents, però hi ha moltes serps. 
Tinc les mateixes stnsacions que quan estic en plena 
nalurale~a, amb la gran comoditat que no cal que 

em mOJ;:"ui de ciutat. 
-Ollif/fI ;mprrssió IU ¡hI Nm!r robat' 
-Aquells dies érem fora ¡ la impressió que vaig 

rebre és que aquí, tan al centre de [a ciutat, estem 
-com en Ull desert. Sí, en un desert. A fora un 
almenys té &;OSSOS que us guarden la casa i que us 
ajuden li caçar. Aci, ptr ttnir un &,OS havtu dt fer 
una instància. pagar una matrícula i tncara implorar 
~r mercè a la mestressa de la casa on habiteu que 
us el dtixi tenir. Jo no he tingut altre remei que 
convertir la mtva casa en un castdl fortificat. Com 
'SÓc caçador i tinc prou punteria m'agradaria 
ésser a fora per a fer cacera, ~rò ad, amb l'estrttor 
del pis, les armes llar¡:ues com l'escopeta no us 
serveixen per a res. No estic 3COStUnlat a matar els 
conills a revolvades. 

-Em f/oldríeu dir com escriviu vós, 

-Jo sempre empro en les meves obres un verisme 
i un realisme IaI com els comprenc jo. Moltes per
sones han conegut algunes descripcions dt paisatges 
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t~tes de la realitat: allà on hi ha un rourt hi poso 
un roure i allà on hi ha un pi hi poso un pi. Sola
ment en els noms reals dels meus personatges em 
permeto alguna modificació. En Els Herois i en 
Prostl Bàrharu hi ha al~unes de!\Cripcion:> que gai
rebé podrien prendre's per c1i,és fotogràfics. 

-Quilli autorl "ostrn UI SÓ" ¡m:ferits' 
-Jo crec que el nostre gran Ruyra és el més 

internacional dels nostres prosistes; també crec que 
millor que noveüista és contista. Hi ha també dos 
homes que tenen grans condicions per a la novella: 
un és Roig i Raventós, com ho demostra L'ermità. 
Maurici (l'obra que d'ell més m'ha agradat i que és 
més aguda) i en Rusiñol, que té unes condicions 
formidab les i que si algú el vigilés i se li posessin 
aturadors ens donaria més d'una agradosa sorpresa. 
En Carner té també una formidable prosa de vàlua 
eurOI>ca Dds demés en ,ortiran en bé els que s'inspi-
rin en la vida i en la realitat, 

-1 del jovent at/ual, qut me'" dieu' 
-No el conec gaire. El lltgeixo molt poc. No 

tinc temps. No obstant no sols estimo molt la jo
ventut, sin6 que jo desitjo comportar-me com a 

jove. 1\ l e'ls estimo molt ... 
-Jo quan era a Girona ~mpre anava amb els 

joves i els encoratj3va en les ~ves fetes i actituds. 
Joves, s'entén, no d'aquells que, com dig:ué dels 
aleman)'s un company nostre, que sembla que ja 
neixen amb ulleres, sin6 ds joves que no fan fortor 
de teranyines ni de pols d'arxiu. A mi m'agrada un 
jovent sense gota d'encarcarament, ple de vida i de 
sanitat espiritual. 

J. M. B. R. 

E DI C I ON S DI ANA 

Un llibr e de Joan Sant a mar7'a 

Amb el títol MfI tlidfl ,It dlliltfl acaba de IOrlir un 
nou voluln de le. "Edicionl Dilnl". El .eu lutor, Joan 
'Sanlamari., ja i.coneiut dei públic catali per les seves 
Nafru.r;oltl n.:fTflIl,di",I,in que han acon!t(l:Uil tant d·hil. 
que avui fi diflei! Iroblt°ne un volum llei Ilibrerie •. 
Recordem eocua que la primera oora d'aquest eocriplor 
va iuer .. Iudad. amb enlUliume pd pub1ic i va ilSer 
allenyal.d. per la critica que va atribuir-li una valor 
ncepciona1. 

Ara Joan Santamltia, .orlint de Iu .cvel .costumadel 
narracions curtn, .'ha prodult en un gènere de mis 
proporcions i ha e.crit IIn llibre de memòries. No e. 

tracta, però, de cap estudi bioiritic ni de cap diuccci6 
psicològica, .in6 d'una obra convencional, divurida i 
fantbtica. I aquella faotllia de l'autor e. tradueix en 
la .eva verb. Ibundant i colorida. E. ju.tlment Iquesta 
nen·io.a fanla.ia Ja Ilue li dón~ un~ empenti i una 
audicil per a descobrir i nploru novu perlpective. i 
DOU' pUllgu literari •. A cua nOllra. on el. escriptOri 
IOvint el repelci:un l'un • l'.ltre. l'uiuència d'un uplo
udor que furga i de.bro .... d'un I;OIIIt;tr de 11 Iile
ratura. i • • empre un fel intcresnnt i remlrc.ble. T ei 
lector de Ma tljJa ,,, dl/i"a trobari viu aqueu fel en 
lot el llibre. 



D03 JJ,.hres notaMes 

Tots els qui expliquen una cosa després o abans 
de la teoria hi p~n uemple->. Avui tenim la 50rt 
de poder-ne donar i poder fer Hure el nostre pc-n
sament ja explanat en a<lu~tes mateixes pàgines, en 
aquesta mateixa !>t.'cció. ~ncara que no és un exem· 
ple en el sentit d'indesitjable, és un e.xempte en el 
sentit d'ajudar i coHaborar a una demostració. 

I\Cbaltres havem predicat la nett. itat que tenim 
de les monografie~, de les e~pecialitzacions, ,gairebé 
de les estandirtzacions històriques. Solament movi
Jitzant un gran exèrcit, el més nombrós possible, 
podrem fer una realitat en la que el futur historiador 
general de les terres catalanes no hagi nece~àriament 
de doldre's dC' Ie<; Ilacune~ que hi ha a la !>eva obra, 
perquè la feina ~e recercador i la de l'hi~toriador 
general no són possiblC's alhora i en un grau tal que 
la feina d'aquell pugui tapar els buits que aquest 
en d decurs de la SC\'a obra nota. Es aquesta una 
de ItS principals causes per les (Iuals no~ahres desit
gem que·e1 nostre jo\'ent estudiós e~ llanci a una 
ta'\C:I de recercador~ més que d'hi~toriadoT'li pròpia
ment dita. 

N O T E S D E 

El etern~ inconscient~. que no mediten ni pro
funditzen; aquells que sol~ ohf:eixen llurs instints 
innobles i ~rollers, són e1~ mateixos que prostituti
xw els més !>.1nt~ ideals, i qut no poden arribar 
a comprendre la valor de les més nobles actituds. 

Ells poden somriure i baladrC'jar. Les seves ria
lles són rialles sonore~, sarcàstiques i cruels. Ells 
són ci número, la multitud, la ma<;s..1 amorfa que 
no es detura davant les empre:;es 016; esbojarrades i 
els projectes més absurd~ j que ~('~ueix sempre la 
matt'ixa direcció que marca el v('nt. b:1 seu pas en 
la vida es buit de tota finalitat. Són espectadors de 
Its misèries del~ altres, i ignoren l'~istència real 
de 11'5 sC've~. 

A nQ!òaltres, els idealistes, l'espect¡¡cle de les mul
tituds inconscients ens produeix un decte deplora
ble. Lt'S rialle~ d'e1I~ són els no~tres plor5. EI~ s('u~ 
in~tints, lC'$ ~eves pas:,ion~, els seu~ criB d'entmiasme 
momentani, tota aquesta faramalla de pcrven;ió ~e
neral-<ri~i dI' moralitat i d'humanisme,-5Ón en 

L'exemple que avui posem gón dues obres aparI.'
¡.::udes gairebé simultàniament: la H¡stòr-ia i f1rqui· 
trftura tI,lll/onu/;r de Poblet, per Lluís Domènec" 
i l\lontaner, i els Es/tldis Pobletans, de E. Toda. 
Són do<; vells els (IUe ens donen 1'C'Xemple ¡ això al 
;ovC'nt d'ara ens hauria d'esperonar. L'obra de 00-
mènech i l\ l ontaner, magníficament presentada, és. 
una mono~rafia hi~tòricament recomanable. L'obra 
de E. Toda, sense tantes pretensions, és una obra 
verament notable però feta una mica a la vella esco
la. Llàstima que ambdues ofereixin defectes extra
històrics com és el de l'ortografia antiquada, perdo
nable per ésse:r Cl'crits aquests llibres per homes de 
~neracions passades. 

L'obra de Domènech i MOl\taner és una obra de
m~ conjunt i de més cos que la de I~. Toda i Guell, 
perÒ en aquesta hi ha coses no solament interessant~, 
simI antcdòtic:llllelll curioses. i liteniri<lTilent remar
cables. De totts maneres són du~ superacions de 
Ics obres pass.1des dels geus autors i especialment de 
la que 1'{¡ltim eliS havia ja deixat gustar amb el títol 
de Cllr;()úlflls dI! Poblet. 

j.M. B., R. 

CARNET 
realitat !t'S arrels del nostre, a voltes, pessimisme 
llòbrt'g. 

Eterns idealistes, l'espectacle del món ens colpeix. 
Als innumC'rables Ilrogressos materials, als avenços 
de la ciència,'no hem' vist cap senyal en les multituds 
que indi<lués un :lvenç moral, portat per un de,i~ 
de perfecci(í. 

Davant d'aitals t'5JlCctacles, la nostra ferma vo
luntat pot ressentir-sc'n. Cal (IUe fem un esforç i: 
allun}em el nostre IlCssimisme. En mig de les vicis· 
~ituds dt'1 temps i de la inconsciència dels homes. 
el nostre C'ntu~ia~me reAexiu i asserenat formarà 
a l'entorn de nosaltres un ambient de comprensió i 
de franca companyonia. I llavors, C'ls raigs del sol 
SC'ran mes clars. i la vida més a,gradable. En~ ~en
tirem at rt'ts per la nostra mateixa joventut, i vol
drem viure intensament els nostres dics. Davant 
de l'esptctaclt' deplorable de les multituds incons
cienb, el nostre optimisme i el nostre esforç con
tribuiran a la formació d'una humanitat millor i 
acienç.1da. 

F.-S. FOR¡.,:!i; 
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AUTOASSASSINAT 
Sagimon hores ha que amanyagava voluptuosa

ment amb el dit el ¡allet del revòlver. Fda un mes 
que no vivia sinó que per a sUlcidar-se; havia deixat 
tota cosa i tenia sempre el ferm propòsit d'aturar-sc 
els batecs del cor precisament en aquell instant. 
S'escorrien, però, les hores i ds dies i ell mai no 
havia gosat apretar el gallet. Sagimon, encara, es
tava convençut Que no en sabria, que no tindria prou 

força per a suicidar-se, i no obstant estava dttidit 
a llevar-se la vida. La manca de voluntat era la 
única característica, la única calitflf de Sagimon. 

!"lo fóra possible trobar enlloc ni en cap tem¡>s un 
home tan mancat de voluntat com di; fet i fet, 
U:.ljlOC scrà possible que n'existeixi un altre. 

Sagimon tenia una trentena d'anys, i els fracassos 
més grossos ¡'havien emmenat sempre, el seu caràc
ter absolutament apàtic havia presidit tots els seus 
actes i empreses. :\omés deixava d'amenaçar-ac: amb 
el revòlver per a recordar la ~va fatalitat, car Sa
¡¡;imon es coneixia bé. 

Com un film, li passaven per la memòria tots 
els seus moments: la seva infantesa, en la qual havia 
sofert com cap altre infant, per<luè sempre havia 
estat la joguina de tothom; la seva joventut sense 
finalitat, els seus estudis, que mai no pogué dur a 
terme; els negocis, que li feren perdre els diners 
llegats dels pares; els seus continus gaudis negatius, 
la seva amor, que l'havia convertit en un grotesc ... 

S:agimon ja no podia resistir tanta fatalitat. Veia 
clarament que, ~gotada la fortunera que heretà, 
hauria de morir de fam, perquè ni voluntat tindria 
per a demanar almoina. Era això, potser, el seu 
més gran turment, el tenir una visió clara d'ell 
mateix. Havia provat aferrissadament de vèncer 
el seu apatisme, que sabia e~a invencible, i a l'últim 
se senti abandonat àdhuc per aquesta darrera força 
que li restava. Llavors, no tingué altra solució que 
el suïcidi. 

Estava decidit a occir-se, no podia ésser altra
ment. Feia un mes que el revòlver li apuntava 
sempre els polsos o el COT; cada minut havia d'isser 
per a ell el darrer. I els minuts passaven, i pa~~aven 
les hor('~. i passaven els dies, i Sa¡"!;imon no apretava 
el gallet. No era por a la mort el que li aturava el 
dit. Ell no la temia la mort; sllbia que era la seva 
única possible salvació: ell temia la vida. El seu 
dit no es movia per un estrany apatisme que no 
provava d'explicar-se, perquè ja no tenia voluntat 
per a pensar; eren els pensaments, en tot cas, que 
anaven cap a ell. Sagimon estava convençut que no 
es podria mntar, que se sobrroiurin fins que la mort 
li vingués ella mateixa en forma d'esclat de la seva 
tortura. Però calia que es matés! 

La son el vencé. Sagimon restà dormit damunt b 
butaca amb el dit al gallet. Llavors somià que es 
suïcidava. Sagimon, no tenint consci~ncia <Iue vivia, 
era quan tenia una mica de voluntat. I el dit apTetà 
el ¡"!;allet, i la bala li travessà els polsos. 

L'r-ndemà, tothom digué que s'havia suïcidat. I 
no. Sat!imon no es podia suïcidar i Sa~imon no tenia 
prou voluntat per :l donar-se l'únic remei a la seva 
immensa sofrença i Sagimon ('fil tan dèbil d'eo;puit 
que ni tenia força per a disparar el revòlver. No, 
Sagimon no s'havia suïcidat: s'havia assas~¡nat. 

J. ROURE I TORRII"'''' 

ASSABENTEM ALS NOSTRES LECTORS 
haver canviat novament la nostra adreça. D'ara endavant és 

FONTANELLA , 10, 2 " , 2 " - BARCELONA 
on podran dirigir-se per a tots els afers de nostra publicació 
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Sala Parb 
EXPOS1CIÚ CUIr.; \RT.-En Guillart, amb aquesta 

exposició que ens ofert>ix ens ag:rada méa que amb la 
que ens va deixar gusta r la seva art l'anyada passa-

Quan fon l'~lemcnt humà amb el paisatge és 
quan se'ns mostra més reeixit: pot tenir-ho present. 
També sc'ns mostra concret en les teles de la Vall 
d'Aran. Ens ha agradat més: Futbol al poble (I); 
Din gris, París (:z+); El bolrro (17); lA brrena

da (19); Les Maleïdes (f/all d'¡J· 
rml) ( 1.1.); Lo ftsta major (Haltn/
ritll) (6) i La procmó del mar (10). 

Nosaltres no podem més que en
coratjar-lo i predir-li, si estudia, un 
lloc important. 

Galeries Laietanes 

DARIUS VILAs.-De seguida hom 
nota la influència del derorador sobre 
el pintor. Té projectes, dibuixos co
lorits i pais:nges. Ocupa tota la sala 
gran i encara sembla que els treballs 
s'hi amunteguin. En els dibuixos hi 
ha molta ~ravetat, però ('l1cara hi 
manca un cer misticisme. Nosaltres 
recomanem molt poc la pintura es-
panyola, però en.i sembla que a l'au~ 
tor no li faria cap mal; potser les 
seves figures guanyarien en candoro
sitat i austeritat, que semblen que 

CUINAR.T La F.d" M,,¡",. n'estiguin mancades; un estudi dels 

da. Té potse r encara algun defecte 
com de la massa deva¡:ació dels seus 
temes i de la seva pintura de la claror 
que els omple i de l'aire que els en
volta. Si concretés i pr~isés més totes 
aquestes coses segurament obtindria 
un bon guany. Dóna la impressió que 
ha improvisat més que no pas ha es
tudiat i que si així ho fes amb una 
bona disciplina podria posar-se amb el 
temps a les primeres files d'aquest es
tol de pintorassos que per sort ja pas
seim. Que deixi de divagar i que es 
tomi tècnicament més realista i el 
¡uany es notarà de seguida. 

Té molt i molt per a ésser elogiat. 
Actualment, és veritat, dóna tot el 
que li permet la seva paleta, però si 
defu&ís de lirismes i de divagacions 
panyaria molt més. Necessita, més 
que elogis, consells. CUINART tu M.hi.l., (V.l1.l·A,.",.) 
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primitius italians, es~cialment d'Angèlic, no creiem 
que hi fos de més. 

Ln pintures, ben arquitecturades, tenen els verds 
únics potser massa forls; massa greus. Nosaltres pu
bliquem algunes fOlografies d'obres que no són 11 
l'exp05ició aquesta, perquè se les pugui comparar 
amb les actuals obres. 

QLAGUIIR jUSl'fjl<oï.-EI que frapa en entrar 11 

aquesta exposició és d nombre de "adquiriu" que hi 

D. vlLlls 

ha. Es una pintura un xic alambicada, bastant in
tencionista, i això fa que el seu èxit ens aleeri i ens 
sorprengui. T é reminiscències de decorativisme esce
nogràfic i algunes estilitzacions fetes amb seriositat. 
T~ al¡:uns quadros notables i algunes troballes de 
color. Potser es deixa arrastrar ma~sa per l'impres
sionisme ultrancer: el dibuix sota la pintura potser 
li servia de contenció. 

MANUEL GRAU.-T~ :11gunes aquarel-les notables 
de llum i de color; t~ dues platges amb pins, notabi
líssimes. Alollln~gr; ¡ Cflrr~r dr 'fI flors també ens 
han agradat molt. Es l'obra conjunta d'un aqua
relHsta notable; els punts de vista no poden ésser 
més btn trobats; podria, però, l'autor lluir-se una 
mica més en la color. 

T A A N 

Galeries D a7mau 
¡SERS AI.u!.-No ens ha acabat de satisfu: la 

seva fuga de colors no té aturador. No volem 11<'1!3r 

que ~n aquest estil no es puguin produir coses not: -
bilíssimes, però ens sembla sols apropiat per a per 
sonalitnts pictòriques molt sensoriak Té, però, cos' 
dignes d'ésser visitades, especialment els seus paisat
ges de a.lallorca, '¡ue ja lenen una mica més d'aus
u:ritat i de repÒs. 

TOSSA. N(I'., ("'(1; J.l "'<Or 

-A la Sala Malmed~ han estat exposades les 
obres del pintor W. A. Dorgerloh, dignes d'ésser 
visitades. 

-A la Sala Arenyes hi trobareu una notabi!íssima 
exposició digna per molts conceptes d'ésser visitada. 

-Per a la prò:ocima quinzena 5.1bem que es pre
paren exposicions ben ¡ntere~ants. 

-Es digne d'kser remarent el triomf del jove
nbsim pintor català Pere Pruna, a Londres. 

-A les "Galeries Dalmau" s'inauguraren el 14 
les exposicions de S:11vador Galí ¡ d'Aurora Folquer. 

r--------------------- En p reparaci6 

Número de Nadal de «Joventut Catalana » 
De. d'avili acceptem co l'laboraci6 cn ven, prOla, dibuixos. fotografies, etc" per a aque,t número 
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L a C o nfessió d ' Stavr og uin ") 
J ... DOSTOÏEVSKY 

Els meus llogaters vivien ni costar, en una peça 
Hina, i lall e$(luifida Que la porta que separava nos
tr~ duts camhrts estava sempre olxrta, CQS."I. que jo 
no volia. El marit treballava a un despatx. Se n'ana
va al mati i 110 tornava nns el vespre. La dona, una 
-criatura ben simple, d'una quarantena d'anys, cosia 
vestits vells i els folrava de nou i també ,,'absentava 
sovint per a lliurar el seu treball. Jo quedava sol 
amb la seva filla, que tenia el posat d'un infant. Es 
dda Matríocha. La seva mare l'estimava, però la 
pegava sovint i, costum seu, cridava i la injuriava 
d'una manera espaventable. Aquesta noieta em servia 
i em feia el llit que tenia darrera el paravent. He 
oblidat el número de la casa. Sé que la vella caseta 
és tirada a terra i que, sobre els fonaments d'aquesta 
i de dues o tres d'altres, ara s'aixeca una casa nova 
moh gran. He oblidat també el nom dels meus 
llogaters (tal volta no l'he sabut mai) . Em recordo 
que a la dona li deien Stepanida MiL:hailovna. 
Quant als cognoms de l'home no eb recordo pas. 
Suposo que si la policia feia algunes recerques minu
cioses, podria trobar llurs traces. L'allotjament queia 
sobre el pati. Tot això passava al mes de Juny. La 
casa era pintada de blau dar. 

Un dia, un ganivetet de butxaca que tenia sobre 
la taula desaparegu~. No el necessitava per a res; 
l'havia deixat allà perquè sí. Ho vaig dir a Ja mes
tressa, no pensant de cap manera que per això 
pegués la seva filla. Però justament acabava de 
renyar-la i de cridar per culpa d'una retall perdut, 
suposant que l'havia fet córrer. Per aixÒ li havia 
~tirat els cabells. El retall es trobà sota les estova
lles i ¡'infant no pronuncià ni un mot de blasme, 
però la mirà en si lenci. Vaig remarcar això i fou 
ltleshores per primera vegada que vaig fer esment 
de la cara de la noieta, que fins aquest moment no 
m'havia cridat l'atenci6. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
La mare estava descontenta que la petita no li 

haguk dit res per haver-la corregida injustament. 
Adhuc l'amenaçava amb el puny, però no la pegava. 
Fou just en aquest moment que vaig començar 
la meva història del ganivet. La dona estava deses
perada d'haver pegat injustament la seva filla. Es 
llançà sobre l'escombra, n'arrencà alguns brincs i 
començà a colpejar la noieta fins al punt de marcar 
la seva pell de ratlles sanguinolentes, i tot això en 
presència meva, i ai~ò. que la noia tenia dotu anys. 

l\latriocha no cflda pas sota les vergues, sens 

dubte perquè jo aS$sitia al càstig, però sanglotà 
estran)"ament a cada cop i seguí sanglotant tota una 
hora gairebé. 

Entretant, havia passat això: al mateix moment 
que la mestressa es precipitava sobre l'escombra per a 
estirar-ne les vergues, jo trobava el "anivet sobre 
el meu llit, on havia caigut sens dubte des de la 
taula. Em vingué el pensament sobtat de no dir res 
per tal que la noia fos pegada. Vaig decidir-me súbi
tament; en semblants instants la respiració em 

'rot~ situ~ci¿ e;tre~ada~e~t v~r~on;'os~, ¡;lfi~ita~ 
ment humiliant i vil excitava en mi una gran còlera 
i una joia indescriptible a l'ensems. El que jo esti
mava, no era pas l'acte infamant, sinó el plaer extrem 
que em donava la consciència coent de la meva 
baixesa.. . . . 

Així que la noia fou castigada, vaig ficar el gani
vet a la butxaca de l'armilla, vaig sortir de casa 
sense ni piular i aní a llançar-lo lluny al mig del 
carrer, per tal que ningú sabés que l'havia trobat. 

Vaig sentir tot seguit que aeabava de cometre una 
Vi1es.1, i per altra part m'inundava un cert plaer, 
perquè un untiment indefinible em cremà tom un 
ferro roent, i el fet m'¡n,erusà. 

Però, arribat al canal de la Fontank:a. vaig sentir
me malament. Altrament, Ull nou pensament em 
creuà la testa, un pensament terrible pel mateix 
fet que en tenia consciència. Tornat a c.1Sa, em vaig 
ficar al llit, tremol6s de febre i presa d'una gran 
paüra. 

Tre~ ';ore's d'esp'rés; e~ t'robav~ a:nb' to~a I~ ~Il~ 
dins un restaurant; bevíem te i jugàvem a cartes 
en mànegues de camisa. 

Bev~n; el t~ i . ga~la~t 'amb ;15 'alt~es: e.:n de i~ 
per la primera vegada en la meva vida que no COr 

neixia ni sentia el mal ni el bé, i que no solament 
n'havia perdut el sentiment, ans sabia que el mal i 
el bé no existien pas, que això no era res més que un 
prejudici; jo podia lliurar-me de tot prejudici; però, 
si atenyia aquesta lIibutat, seria perdut. Fou aquesta 
la primera vegada que vaig tenir consciència d'aques
ta fórmula i en el precís moment que divertia a 
tothom amb les meves paraules espirituals. 

Malgrat tot això, esperava algun incident. El 
meu pressentiment es verific.:" Vers les onze de Ja 
nit comparegué la noieta del conserge de la casa de 
la Gorokhovaia i em donà la notícia que Matriocha 
s'havia penjat. ALFR1iD GALLARD, Trad. 
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Im B I GA S 
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1>"'" pobl .... olllb I. tol. uup<i6 d'uoc. quo o.". duu 
.elu,,,,,, que '''I",.mUI ereo ... hern 



principal ordre a què es dedica l'entu
siasta associilci6, culminllren en els 
del diumenge al Pra!, dels quals en 
publiquem en aquesta plana diversos 
gràfics, junT amb la fOlograrJlI de] pilot 
senyor Canudas, ànima de l'entitat. 

Corresponent li ralenció que ha des
pertat aquest nou espOrt, tindrem al 
correnl de la marxa que 8eguei1d li 

nOSlres lectors. 

,6 

AVIACIO 

COI~:¡~~: h~6 v:~~~~~;a~:n;~:nd~: 
que el grup d'enrusillsles que el for
men decidiren agrupar~8e per li popu
larirzar un esport que 80ls a Catalu
nya comença ara fermament a arrelar. 

Ets vols populars de públic que des 
de la seva rundaci6~ consliluejxen la 
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INFORMACIO 

Futbol 
Continua la copa Catalunya, després del partits 

del darru diumr.nge, amb una gran variant damunt 
les antuio" jornades. 

L'aventatge que ¡'''Espanyol'' portava als demés 
concursants, ,'ha vist $Obtadament anuMat en pas
sar "!\.Ia.rtincnc" i "Terrassa", a lt!(ldtrs del grup. 

Aque~t canvi de comandament en la marxa pn a 
l'obtenció de la copa, fa difícil als de l'''Espanyol'' 
la puguin "uTt"plegar", puix encara que amb un 
partit de menys, el proper diumenge es més que 
probable hagin de presenta r l'equip re~rva, per tr~ 
bar-se el titular en plena excursió. 

ESPORTIVA 

En el Campionat de Catalunya, grup D, persis
teix l'anormalitat. 

La situació de ¡Mdtr únic que sostenia l''' Atlètic" 
de Sabadell, ha quedat notablemente variada, puix 
ara " lIuro" i "Júpiter" li fan salvaguarda amb la 
mateixa puntuació. 

El "Reus", l'equip deIDlembrat moralment i ma
terialment per les contínues pallisses que venia re
bent, ha estat l'entrebanc que ha fet caure el lleuger 
aventatge que portaven els sabadellenC!!. 

El resultat de tres a un, encara que aconseguit en 
terreny propi, posa al "Reus Deportiu" en una si
tuació que no havia I>ogut obtenir de des que juga a 
primera categoria. 

I.A WN-TIò:NNI5.-Metch FI~quer-Plan en ~I qual guallyll aq .. e.t íiltlm 
(l'ot.SurtlO",I""'n) 

Persi~teix per l'" Europa" ço <Iue deportivament 
anomenem guig1lt. 

El "Sabadell", el darrer diumenge pogué allu· 
nyar-se de la cua, en guan)"ar a l'equip europeu, 
encara que fou per mínima diferència. 

Gràcia-Martinenc, el partit de la tmi.xima emoció 
en tots els campionats, per a decidir qui quedarà 
darrer, disputaren la passada festa un encontre que 
es decidí netament J)('ls de Sant Martí , que d'un sol 
salt s'han posat al cap de la c!:lS$ificació. 

San~-Terrassa, el partit <Iue tothom donava per 
guanyat als blanc-verds, fou la sorpresa més gran 
de la diada. 

En un veritable tour Jt foret, els de la veïna 
ciutat acon~guirell imJ"lOS.1.f-~, guanp.nt netament 
el partit pel significatiu Icort de cinc a dos. 

No pot dir-!\C encara, doncs, qui ~rà el definitiu 
guanyador, ellcara que comencem a creure s'hauran 
equivocat J)('r complet els pronostic:l.dors que asse
nyalaven al "Real" com a únic i possible guanyador. 

" 

L'equip campió de la teml)orada I)assada, el "Jú
piter", pogué amb penes i trt!balls adjudicar-se els 
dos punts del partit amb el "Lleyda", al que guanyà 
per un gol a zero. 

Aquesta mínima dift!rència fou tan difícilment 
aconseguida que, si no coneguéssim a fons la veri
table categoria del blau-vermells, faria sospitar-nos 
no arribarien molt tnllà en el campionat d'enguany. 

Badalona·1\lanrtsa, fou una aferrissada lluita, 
que es decantà amb regular diferència per l'equip 
blau, el qual mostrà un major coneixement de joc 
i experiència. 

El novell equip del Centre d'Esports de Manresa 
fru una bonica exhibició, però no pogué aguantar el 
forçat tr(On a què l'obligaren els badalonins. Fou 
aquest un resultat que considerem del tot lògic, en
cara que una més l>ttita diferència en el marcador 
corr('SJ)Ondria potser més exactament a ço que fou 
l'encontre. 

L'altre equip costen)", l"'lluro", de Mataró, donà 
compte del "Sant Andrtu" amb sorprenent facilitat. 
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L'eQuip "Or~cl~ P. C." 
(Pot.A. Oil) 

Abans de començar el campionat es conceptuava 
al "Sant Andreu" com l'equip que més probabilitats 
tenia d'emportar-se'n el títol, però de des que ha ro--
mençat el campionat, se'ls ha girat completament la 
truita, 

El resultat de tres a zero, amb totes les atenuants 
de camp i públic desfavorables, creiem no és el que 
la vàlua de l'equip andreuenc mereix. 

L"'Espanyol", de lournét: per terrt~s estrangeres, 
ha ohtin¡:-ut bona collita de gols en contra. 

La única llàstima de l'excunió és que es titulin 
representants del futbol català, quan són en ínfima 
minoria els catalans que hi juguen i que han pres 
part en ;l(luesta excursió. 

Estaríem nosaltres del tot conformes amb què 
el "Sparta" i d "Slavia" haguessin guanyat fi [a se
lecció norttnya-mnari-cntnl.nna, que és el que, ben 
mirat, representa l'equip de 1'''Espanyol'', pe rò mai 
que guanrin al l'~ritab/~ representant del futbol 
català. 

L"'Espanyol", en els partits de dissabte i diumen
ee contra el "Slavia" i "Sparta", respectivament, ha 
perdut per quatre a dos i quatre a zero. 

Cal fer constar, però, malgrat tot, que el primer 
partit se celebrà nevant, çO que fou un gran I/Ondi
cap per a {'''Espanyol''. Zamora en el primer partit 
parà dos penals. 

FB8ER 

LA SETMANA ENTRANT 

T A N A 

~OE TE S JO VES 

A u na R osa de tot l'any 

Broll,n d,I bosc l~s fJioht~s, 
ja!orn,nlr:sorenetr:s 
i ~ls amrtllrrs treuen flor; 
i, tot just clareja t/ dia, 
ptl corral de la maJia 
canta el gall de bo i millor. 
Les darrrrr:s neus ja t1 fonen; 
pt/s prals que més s'allaonen 
fJerdegen els blats novells; 
j en la roureda veïna 
salta alegre l'argellti"a 
mt/odia dels oulls. 
Pels h'rts que en la l>all s'ultnen 
ca"çons oon i call çons fJl:nl'n; 
al molí tot es remou; 
i, allà baix a la ribera, 
hi arriba, ple Ile pesqurra, 
t/ llaüt pintat de nou. 
I tot h llum, cants i aromes 
pels fondals i per les comt!, 
per la "lana i el serral; 
tot rnJ;u ara al defora, 
ql/e l'hivern se n'ha anat fora 
i el bon Itmps ja is arribat. 

RICARD ESTRADA 

P el bon temps 
.\1' .... .\.1>. .. _ ......... 1'., ..... 

ilI'has dit que et dúes Rosa, oh gràcil amigutla! 
QI/in allre nom Iu' hauria ql//' t'rscaigllh f(m bí-' 
En la carona filla--poncella mig desclosa-
hi dUllS el color càlid dt/s rourars de te. 

En ta gentil figl/ra. que un lliri envejaria, 
hi ha tolts Its gràciu allll btU rour flor;t, 
i ell ton rUflir la flaire que txhtt!t:n hs poncelles 
quan s'obrtn ufanous dI' cara a l'infinit. 

I en t/s teus ulls serens i clars com Una estreJJa 
-()h Its suaus mirades qu~ al cor fa" somllior/
lhi reflexa el tresor, la delicada rosa 
del teu cor en poncella crent per a estimar. 

N8SUR. 

publica rcm l'intcrctlRnH .. im i d ocumcn tal articlc 

L'obra literària de Josep Maria Folch i Torres 
del no6tre amic p. PUJOL l CASADEMON T 

., 



EL CONTE DEL DIJOUS 

LLET R ES FEMEN I NES 

La pr euada 1"J"}usió 
Ma lx!nvolguda Rosina: Tu que tant has vist ja 

d'aquest món, podries dir-me, per què aquesta horror 
a que la dona es declari a un home? Creus tu que 
això ~ pot fer? 

Com si t'esti¡::ués veient, quan llegeixis aquestes 
ratlles, Rosina, estaràs èn el teu recó de delícies, 

t'hauràs posat ben còmoda en la chairu-Iongut. en
tre els coixins que et vaig dibuixar, el teu Lulú se 
t'haurà pujat al damunt com si també volgués llegir 
la meva lletra. En veure la pregunta, els teus ulls 
negres sense compostura (ja sé, Rosina, que ets ene
miga del maquillagt: com de tot ço que sigui del segle 
en què vivim) hauran tornar a llegir les meves pa
raules com si temessis que hagi perdut el seny. Des
prés que t'hagi passat la impressi6 primera, hauràs 
rigut, les teves mans blanques i pulides com d'una 
regina hauran acariciat la pell del teu Lulú i hauràs 
e'(clamat: "Cose:s d'I~abeló"! l hauràs continuat la 
teva lectura ... Perquè et! així amb tot ço meu; de 
primer et fa impressió, però de seguida recordes el que 
anomenes les meves extravagàncies i amb dir : "Coses 
de l'Isabeló!'' surts del pas. Dona bé, aquesta v~ 
gada t'has tquivoc.1t; aquesta pregunta que et faig 
me la van fer a mi no fa molts dies. I , saps qui me 
la va fer? Ara sí que el teu astorament augmentarà 
quan sf!pigues que fou l'Anneta. Ja nus com jo 

amb el meu "modernisme" com tu l'anomenes, mai 
t'he preguntat el que ella em va preguntar. Es ve
ritat que amb prou feines va pronunciar aquestes 
paraules, es va posar roja des de les ordies fins als 
cabells i li va agafar una tremolor que la féu peta r 
de dents. .. Em va fer tanta llàstima que li vaig fc r 

dir la causa de la seva pregunta; i després de moltes 
caviJ.lacions i angúnies va començar: 

" Isabel, tu no saps la gran dolor d'ésse r lletja. 
Tu no podràs capir mai l'amargor de veure que una 
no agrada, que tlls et tombin l'esquena en veure't 
arribar, que ni ngú es fixi en tu. Jo he hagut 
de paledajar tots aquests dolors en silenci, sempre 
pensant en el dia que arribés el desitjat ... I aquest ... 
ha arribat ja", digué, i les seves galtes es van cobrir 
de vennellor. 

Els meus ulls, van expressar admiraci6, sens 
dubte; lIavon ella va exclamar: "Oh! No posis 
aquest gest de dubte perquè el que dic és cert ... 
Veuràs: era un dia que I:t meva desesperació era 
més forta que mai. Vaig baixar al jardí per tal de 
vere si l'aire fresc calmava els meus pensaments; 
en passar per l'enreixat de I:t tanca que separa el 
meu ji'\rdí del de la casa del costat, vaig oir una veu 
masculina que deia meravellosament uncs poesies. 
Plena de curiositat em vaig acostar, i, treient les 
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rames que: cobreixen la tanca vaig mirar al jardí 
veí ..• i vaig veure el poeta. Sens dubte vaig fer soroll 
perquè es \13 girar i va clavar els seus ulls en els 
meus. No puc explicar el què passà en mi: no vaig 
poder moure'm i vaig permanèixer immòbil com 
hipnotitzada per la mirada dels seus ulls blaus que 
es clavaven en mi amb tanta força que vaig sentir 
una tremolor al COT ••• Des d'aquell dia baixo totes 
les tardes al jardí, amb una mica de por perquè 
temo portar-me una desiJ.lusió, tr~ les rames i miro 
i tou els dies està allí assentat al costat del brolla
dor i clavant els seus misteriosos ulls blaus en els 
meus; de vegades em somriu i r«:ita uns poemes que 
em fan plorar ... Així portem més d'un mes i enca
ra no m'ha dit ni una paraula, però jo sé que ell 
m'estima: ho llegeixo en els $f:US ulls que no s'apar
ten dels meus, en d to de la veu en dir els S(:us 
ve~ i en la tremolor d'emoció en pensar-hi ... Per 
això t'he preguntat si devia una dona declarar-sc: 
a un home, perquè veig que ell no em dirà rcs; jo 
crC(; que és pobre i no s'atreveix ... Què fer Isabel?" 

Després va dir: "Vull que d coneixis." J, agafant-
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me de la mà, vàrem baixar al jardí. Amb una mica 
d'emoció vaiK veure treure les fulles de l'enredadera 
per les mans tremoloses de l'Anneta i vaig mirar ... 

Vaig veure un home jove i d'una bellesa corpre
nedora, amb uns meravellosos ulls blaus clavats 
en el cel. Vaig sentir un fred terrible al cor, Rosina, 
perquè tll ('(a un que nosaltres coneixem molt bé; 
lla ho has endevinat? Era Jordi, d cec. Vaig sentir 
una compassió infinita per la pobra Anneta, vaig 
vol('( cridar i dir-li la veritat, però vaig veure el seu 
rostre aluminat per una llum misteriosa que fins la 
feia semblar més bufona i no vaig u~nir valor per a 
dir-li que aquells ulls que l'enamoraven no !enen 
llum ... Vaig callar i sense voler vaig sentir una llà
grima que em cremava la galta. Després vaig dir, 
aparentant alegria: "Jo crC(; (jue deus esperar que 
ell et parli", "Tens ra6", sospirà dIa. 

Vet ací Rosina una història trista que no creuries 
te ¡;exp!iqués l'alegre noia modernista, veritat? 

Fins aviat, un petó i una abraçada de ISl/bt/. 

MARIA LLUISA AsQUERISO 

LA MEvA GERMANA 
li 

L'ARRIBADA 

Ja he arribat. I a fe que m'ha costat de conèixer 
la meva germana. L'he coneguda més ¡lel seu gest 
d'apropar-sc: a mi, que no pas per la visió real de la 
seva vida, tota la seva evolució eSI)irirual i les seves 
que és la mateixa del retrat, però de moment ... no 
sé, hauria jurat que me l'havien canviada. 

Malgrat repr~ntar per a mi una novetat pressen
tida, m'ha sorprès, dec confessar-ho. M'ha succeit 
com a un convalescent que espera la primavera i, ~n 
sec, un dia, tal volta Quan menys s'ho espera, es 
trob:! que entorn sc:u tot és verdor, cants de rossi
nyols i volar d'or~netes. 

-S'haur:! efectuat anit passada el miracle?-hom 
es p~gunta, sorprès. 

Jo m'he preguntat: "-Quina fada li haurà infil
trat ~I seu encís a la meva germaneta? 1 somio amb 
la pompa ~ntil del chor de fades que, presidides per 
Flordeneu, encantaren un temps la "magnòlia im
mensa" del Canigó. 

Però un novell encís ha acabat de captivar la meva 
simpatia. Immediatament s'ha fet la meva millor 
ami¡:a i la meva confident. Quan hem arribat a la 
llar paterna. ja m'havia contat, en síntesi, tota la 
seva vida, tota la seva evolució espiritual i les seves 
inquietuds dels sis anys d'absència. 

~1:'ha parlat d'aquella amiga meva, frívola, que 
no ha tingut paciència per a esperar el meu retorn: 

-No t'hi amoinis-m'ha dit, amb posat de dona 
entenimentada;--encara és per a tu una sort. Qui 

sap si t'esperava la infelicitat per a totll la vida. l'lés 
que no pas maridar-se, es va vendre a un ric calavera. 
Tot el poble ho deia ... Veus? La N~us sí que és 
una bona noia ... M'ha preguntat més vegades per tu! 

-Que bona ets, Roser I-vaig contestar-Ii.-Com 
et preocupes del teu gennanet I Ja en parlarem de 
tot això. 

Me'n contà tantes de coses relacionades amb la 
seva vida, que és impossible d'enumerar-les. M'ha 
promès ensenyar-me la seva bibliotC(;a, la caputxeta 
blanca, que ara dorm en un calaix, esperant que 
torni el bon temps per a exhibir-la amb les seves 
amigues, com un pomell de nOTS d'ametller. Les 
labors que feia al collegi, uns bells quadros que ha 
pintat, dels quals r~rva per a mi un Sant Jordi. 

-Es el teu sant-m'ha dit,-i el patró de Ca
talunya. 

També m'ha contat que un ~guitzel1 de joven
cells la segueixen i Jes distincions que entre ells té 
fetes ... 

Estic. content, encisat. T esguardo la meva genna
na amb entusiasme, que la meva vista no es cansa 
de contemplar aqueU gràcil cos, mentre descobreixo 
que en ell vibren una sensibilitat i una ànima exqui
sides. I repeteixo mentalment i amb fruïció els ver
sos que no puc oblidar: 

"Quino ht/la lort 

de tenir f/erml/na!" 
JOIlDI V"LLS 



LES ELEGANCIES FEMENINES 
______ SECCIÓ A CARREC DE LA SENYORETA MARIA SALA -~~~~~ 

Que madame Rolland 5'e~garrifés vrient segada en aquest nou aspecte de la moda un mitjà per a 
la frondosa cabellera de la seva lI.ugusta rival, té provar que no caucn en ,'ermot Iu doctrines aUille
una explicació ben humana. Tremolins d'indignació radores. [ aquC'St fct ha promogut discu~sions en les 
haurien mogut el cor K-ntimental de les nostres con- quals la moral, ,'t:;tètica i la higiene han estat els 

temporànies, al lleu intent d'un escurçament capilar 
arbitrari, si la capritxosa evolució de la moda no 
hagués fet possible aital transfonnació, que atao)' 
vitalment a la nostra feminiu.t. Les capdavanteres 
de l'emancipació a outranct de nostre sexe, han vist 

punts cardinals. 
Fins algun sever filòsof, deixant de banda els greus 

CIIIIACIÓ eVA HT BLANC"II. - TroUtur~" "'''11 eolor ell"""Y. 
duu e"to""elo,,~. amb ueaNlpeNa de el"'a del mateIx to 

afers que preocupen al m6n en aquests moments, ha 
agafat l'ocasi6 pels cabells, sostenint que tan inofen
siva novetat trunca l'harmonia de la creaci6. 

Per a nosaltres és un accident ben trivial, sense 
altra transcendència que l'haver d'imaginar noves 
formes de capells, i elements ornamentals que com
pensin les gràcies esgavellades als c.1parrons de les 
nostres damiseltes. 
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Senzills, mes força bonics, són els capells d'hivern, 
pttits i de poca alçària, adaptant-se a l'estructuració 
dd cap. L'ala, al darrera, ofereix el mínim d'amplà-

Capell per IJ n"'"IJ. I!/J de /Hf"" l'erdll. amb cinta de ",,,,"fIT tapI/_ 
clICiOn!Jdcp#lIIiJ cn ro mI!li fotJc 

ria o bé al contrari, és molt ampla; en aquest cns 
va aixttada i es recolza en el casc. 

Retornen progressivament els capells d'amples 
ales, que de ~gur no tindran pas mas:;a èxit, rllcara 
(IUe siguin més escaients a la major part de fesomies 
que els d'ales reduïdes. I si els fem de vellut de seda 
negre, blau o rubí, és indiscutible <¡uc faran destacar 
an'ntatjosament el satinat de la peH; però són poc 
pràctics, bastant incòmod('s i ('nS('ms abaix('n la 
silueta. Decididament és molt millor esperar amb 
calma els jorn~ assoleiats d'estiu per a poder lluir 
elegantÍs5ims capells d'amples ales. Els petits, de 
fehr(', p('r més qu(' vagin dient que sols es duran flI!r 
als esports i l'auto, fundam-se ell què sc n'han Yi~t 
portar amb excés durant aquest estiu, creiem que 
resulten força pràctics pn a ¡'hiY('rn i que ~ una 
llàstima abandonar-los. 

Com ornaments de capell hi han escarapcJ.lcs de 
cima, fantasies de joielleria, petit motiu de ploma 
de faisà coHocat damunt el C05tat d'ala que ya alçat, 

T A A 

plomes sortint d' un costat de l'ala o rodejant el c;asc, 
galons de pell Ili~a o metall.itzada vorejant ['ala del 
capell o formant un bonic casc. S'alternen amb 
altres galons de vellut d'un sot color 

Hem vist alguns models que duien aplicacions de 
cinta retallada, imitació pell de cocodril. Altres amb 
drapejats, d'on fulgura algun petit joiell d(' $Iran; 
joiells, que són de pedres precioses, quan s'ostent('n 
en els turbants de lam~(' gust oriental--destinats 
a la vetlla. 

Hi ha capells que duen aplicacions de p('ll de pèl 
curt, formant mosaic; dibuixos gC'Omètrics, el mateix 
(jue en els trajes. !-Iem de procumr que els ornaments 
no sobf(',surtin massa de la forma dels casc(/!;. 

1!:n la major part dels models hi lluu l'or mat. La 
cinta teixida amb fil d'or és insuperable per a con
trastar amb el material llis dels models fets d'un 
sol to, com el vellut i pana, en els tons de moda: 
b,igf, pal-rosa, coure, negr(', bru, verd, blaus, ('te. 

I, per fi, és molt apropiat l'ús de la cabritilla per 
al~ cap('lIs matinals. 

CRl!Ac.6 MAIKIUI'II'TI'I. CoI<RMA'''Il. - Fel/re verd umilNlfldil 11mb 
c1nfilflNlnilfludil 

Perdonin les nostres llegidores si aquesta vegada 
hem centrat l'atenció llur en aquests breus adminicles 
qu(' cimbellen la capseta dels bells p('n!>3.mentS. 

I RECOMANEM als nostres llegidors, la novel-leta 

«EL SEU MES GRAN AMOR" 
que aquceta darrera setmana ha pub licat a 

.LA NOVEL'LA D'A R A. 

nostre bon amic En JOAN TR U LLA.S I R I ER A 

'3 



L 'A CTUALITAT DE LA PANTALLA 

LA PETITA ANNETA 
C-U¡" d ... N,,'COI .... rnr .. •• 1. " ... n .. J. c., .... ,:,.. Hm .. uu~, ;"t,,-J,.tf .. '¡. ¡.,.1 • ... ; ..... J. J.I. JtVl.Jiu MARY p/eKFORD 

tS.l.c",i ...... J •• El. A .. ".,,, J¡."oc;tIt".l 

La petita Anneta Roney és filla d'un policia 
molt popular en un barri humil de Nova York. 
Anneta e~ el capità d'un grup de trinxeraires (jue 
han declarat la guerra l'I un altre grup capitanejat 
per un xicot anomenat Mickey, germà d'un amic 
de I:a família d'Anneta. Durant el cun d'una lluita 
entre els dos bàndols adversaris, el cavall d'un home 
fruiter s'espanta per les hales de totes dasses--maon~, 
pedre~, cisul1s vuits, etc.-i perd en la seva desenfre
nada cun:.a fruita per valor de cinc dòlars. 

El fruiter TKlama, indignat, la indemnització de 
Its 'cvcs pèrdues i per tal de recuperar aquestes, 
la quitxalla organitza una r~pr~sentació teatral qual 
rKlludació ~ d~stinarà a re~mbolsar al perjudicat. 

Peró l'espectad~ és interromput per un atac de la 
colla de Mickey i Anneta és salvada per trobar-se 
amb el germà gran d'aquell, Jordi Kelly, qui paga 
a ¡'home fruiter la quantitat Que per danys i per
judicis havia reclamat. 

Jordi Kelly pertany a un ¡rup d'amics Que han 
creat una societat de ball, de la Qual n'esperen 
bons ~ndicis. En ple espectacle coreogràfic, esdevé 
una ¡.:rcu haralla entre els concurrents. I~I pare de 
la petita Anneta, de servei en aquelles rodalies, in
tervé i és mort per un tret que no se sap d'on ha 
vingut. Els culpables, per a salvar-se, fan entendre 
a Franclc Roney, fill del policia assassinat, que l'au
tor del crim és Jordi Kelly. Per a venjar-se Frand:: 

Roney jura fer-se justícia per la seva 
pròpia mà, tot i tenint en contra a la 
germana que, amb llàgrimes als uUs, 
no I)ot creure en la culpabilitat de Jordi. 

Els xicots del barn aconsegueixen 
descobrir la pista del veritable a5s,lSSí i 
els dos grups, apoderant-se violenta
ment d'ell, el porten a la Delegació, 
on tot és posa. en clar. En el mateix 
instant F ranclt Roney es presenta al 
delegat de policia aclar:mt que s'ha 
venjat de la mort del seu pare. 

La petita Anneta li fa saber que l'as
sasí és Tony, allà present, i li retreu la 
mala acció que ha fet obrant lleugera
ment. 

P~r fortuna Jordi no ha mort. Ferit 
greument, la transfusió de la sang d'una 
altra persona es fa indispensable per a 
salvar-lo. Anneta, sense pensar-s'hi gens. 
ofereix la seva sang per al sacrifici, puix 
demés de sentir el seu cor de nena 
inexplicables inclinacions ven Jordi, JX'r 
altra part es ventila també la llibt:rtat 
del seu germà, el qual anirà a prcsiri si 
Jordi no surt amb vida. 

La petita Anneta ha arribat en la 
seva abnegació fins l'extrem de creure 
que ha de sacrificar la seva vida per a 
salvar la de dos homes, grandesa d'es
perit que sorprèn i commou al metge 
quan la noia, després de l'operaci6, 
pregunta amb ingenuitat i senzillesa si 
tri~arà molt l'hora de la seva mort. 
Obtinguda la seiuretat que es resta
blirà de se~uida, se sent veritablement 



o 

Ahr ••• C.II. d. LA PE_ 
TITA ANNETA 

turmeotadn per la idea que la transfusió els hagi 
convertit en germans a Jordi i a ella, la qual cosa 
tira per terra totes les seves illusions, pt'rquè: la 
petita Anntla pensa que, mrs tard, Quan sigui més 
gran, 'iCnl ¡'esposa fdiç i indiscutible dc Jordi 
Kelly. 

Restablerta la xicota ràpidament, és digne d'ad· 
mirar·se en els carrers de grans circulació de' Nova 
Yori: un seguiment pintoresc: Jordi Kelly, acompa· 
nyat de la seva petita amiga i de' tots ds xicots, 

finlls antiDl i avui carinyosos i agermanats, amb els 
vcstits de Ics festes, ¡uia Ull cnmió que porta la marca 
de la Companyia de Transports, de la qual Jordi 
Kelly n'k l'amo. 

L'alegre corrua és detinguda en un rncreuament 
de dos carren per un jove policia encarregat d'or
denar la circulació. Aquc~t policia, que no ~s altre 
(jut Franck Ronc}', ha heretat, amb el càrrec, ds 
dots del ~u bon pare, Que va saber-~ captar en vida 
les simpaties de tothom ... 

"El. Art,,, .. Un,'." pm,n',n .1. PATHe CINEMA ,TEATR~ NOVETATS I 
la darrera producció de la ,nioa del món» MARY PICKFORD eo 

LA PET ITA. ANNETA 
RAMB~A ~LUNYA. 62,~n,:~ 

E s diu que ... 
Per la casa Fox ha tornat a l'escena muda l'es· 

treUa Ethel Clayton. 
-Lon Chaney, ,'artista sublim, interpreta L'ho· 

me que rep les buftttules. 
-La U. F. A., de Berlín, ha adquirit un altre 

óncmn. Aquest és capaç, per a 3,000 e~pcctadors. 
-La pena que c:lusà en ella la mort de la seva 

marc, ha fet que deixés aquesta vida l'estrdla Lucile 
Ricksen, tot just quan acabava de filmar La rtpuls(l. 

-Lilian Gi~h està tre'ballant en Ln Bo¡';'nt. 
-La Mctro i la Unh'e'T5al in~taHaran e'studis a 

Londres. Pcr a la darrera C$a. en [fi capital anglesa, 
Reginald De'IlIl)' ja hi filmarà dues cintcs. 

-Es troba a SC'viIIa Raqutl i\ldl('r, prenent vis
tes exteriors d'una pel'¡¡cula que preparen. 

-Resta CII el misteri la mort del popular 1\la'( 
Lindef i la scva espOSo1. 

-El darrer crit de' la moda ha e§tat llançat a 
Nova York per l'a~ti~ta Grcte Ni ... n, la qual s'ha 
passejat pels carrers mk cèntrics amb pijama. 
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-La Paramount Pictures ha creat una Escola 
cinematogràfica, en ds ~us Estudis de Lon2 blando 

-En l'esmentada escola s'ensenyarà als alumnes 
a actunr davant l'objectiu, la indumentària. Demés, 
s'hi faran ensenyaments d'C'ducació física, ball, de
ports, etc. 

Després de l'en~ll) ament, l'alumne començarà 
a !reballar en papeN senzills i, al final de curs, tots 
el~ alumnes impressionaran ulla pdlícula. El que 
hi obtingui bona nota, rebrà un contracte per un 
any rn la mateixa ca~a. Finit aquest temps, podran 
reI10 .. nT-10 per altre de quatre anys. 

El> diu que la disciplina a l'Escola és gran i que 
~~'inlel!en les expulsions. Això vol dir que no els 
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fa por la manca d'alumnes. Ta ... Mi .. d.mURI.1 H\1 u¡'.lI .M.I.car .. 
Recomanem aqu~ta nota als \'uit miHions de joves 

i nenes que ,1 Catalunya ~mien en arribar a aSSOI -BuSler Keaton, conegut per Pampl;"tI, ha fet 
de la cinematografia mundial. malvé durant l'an}' [924 només Que 1,240 barrets . 

.. Explotació J. Gran" Produccions Cinnnatofrò.fiquu .. 

A V U I E S T REN A ,. d. jn ... I ••• KURSAAL i CATALUNYA 

"JO EL VAIG MATAR" 
d, SESSUE HAYAKAWA i HUGUETTE DUFLOS 

" 

-La petita Annela serà una 
altra de les cintes que es rc<::orden 
amb gust. 

-El mimal de l'àvia és el títol 
de la darrera producció de Ha
rold Llo}'d. 

-Corinne Griffit té escampa
des per casa seva moltes nors. 

-Pola Negri vot filmar l'òpe
ra Carmeno 



OPINIONS 

Uns anuncis us diran: "Català: el u':u diari és 
La Publicitat. 

I La Pub/icita!, és un diari? 
El cone¡::ut rotatiu barceloní podrà ésser un diari 

~t fet d'eixir a la llum pública diàriament, però 
d'ençà d'un quan temps hom pot confondre La Publi· 
cital amb un empostissat públic bastit a faisó de ring 
on els seus periodistes s'hi baten com a pugils ambi
ciosos d'un campionat. D'ad i d'allà del periòdic 
ixen escomeses com a cops de puny. Aquest dia, el 
pes fort de L" Pub/icil(f( esclafava d'un directe mor
tal de necessitat una mima revista nO\/cUa, Bells 
Mids. Està clar que COli aquest combat on La Pu
blicitat s'hi batia com un professional de la boxa, no 
podia pas sortir-hi guan)ant un pobre amatl'/Ir com 
la revista e:.mentada, però los també cut que r ama
Imr gallejava d'unes forces i una resistèncin. que no 
podia ni somiar. L'altre din. també, el mateix pes 
fort de La Publi escometé a En josep Maria Folch 
i Torres, dedicant-li l'editorial "Patul1sme i post· 
parufisme" que fou (més que altres petites escomeses 
dirigides del "L~tor diu" estant), dit amb termes 
esportius, un OpPt'rCOllt solemne. En Josep Maria 
Folch i Torre~ no (Iuedà, però, ni grogy ni vacilhnt 
damunt del r;"9. L'iHu~tre patufista es defens.1. amb 
coratge en el mateix terren)' i ara és el públic qui 
ha d'adjudicar la victòria a un dels dos pugils con
tendents. 

No s'acaben aquí els combats; el darrer per ara 
ha estat ci 1/1«(/, Tomàs Garcts-Prudenci Bertrana. 
En Garcl'S féu darrerament una crítica del tan 
escatit i bandejat Jo d'En Betrana; Garcés potser 
endut, com diu el propi Bertrana, d'uns disculpables 
impulsos generosos' i d'una consciència estricta de 
líric jove, ha em,mll en la critica del Jo \lns mots 
que ¡'autor criticat ha comiderat molestos i fins 
injurio"OS. El ca~ és que tl mnch literari s'ha entau
lat entre el poeta crític i el prosista criticat i els 
lectors de Lli Publicitnt han pogut presenciar una 
lluita aferrissada i ben poc exemplar. 

Queda, doncs, demostrada 1:1 beJ.Hcositat de La 
Publicilat. Es cert que aque~ta ofensiva pot atri· 
buir-se en part a la ~nsura. (IUe no pe rmet altres 
ofensives de més eficàcia per a Catalunya; però és 
també cert (IUe amb aquest continuat barallar-se els 
homes que públicament, i sempre liten,riament, es 
baten per l'avenç del nostre poble, perdran prestigi 
davant nostre i dia vindrà que ni ens els mirarem. 

Encara més: poso jo que aquestes lluites tinguin, 
com si voleu tenen, una raó imprescindible d'ésser 
entaulades, s6n i no cal dubtar-ho, unes lluites per· 
torbadores pel nostre ànim d'expectants. Si consi
derem que el que ha escrit l'editorial "Pafufisme i 
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post-patufisme" té raó, nosaltres, llegidors, htm d'abs
ttnir-nos de llegir, per defugir ço que s'hi veu de 
perniciós, En P(ltuftt i totes les nove~les, siguin 
"elui ls o no gentils, escrites per En Folch i Torres. 
I)tsprés, adherint-nos a la crítica d'En Garets, ens 
previndrem contra el Jo d'En Bertrana, puix que 
essent susceptible d'un libel difamador, no l'hem 
pas d'afavorir. Llavors, què us penseu que podreu 
llegir tranquil~? COltl Vistn d'En Pla, la de les 
yint-i-una canonades, segons En Carner? Tampoc, 
senyors. 1\0 us quedarà ni aquest únic consol, per
què darrerament s'ha dit, com fent una sensacional 
troballa, que en les COltS Vistrs d'En Pla hi ha m& 
d'un plagi de Do~toi'evsky. 

Jo, amb això, '-Cn~'ors, dic com solen dir a tothora 
eI~ vells amb un po¡;.at e~garrifat: "Avui al món no 
hi ha un pam de net". 

JORIPIC 

La. Biblioteca Gentil i el. intel'Jectual. 

Es amb una I!ran satisfacció que ens hem aSs.1-
bentat de l'opinió que mereix al més excels dels 
nostres poetes, l'altissim jO!iCp Carner, la tan esti
mada j simp¡hica "Bibl ioteca Gentil", en els llibres 
de la qual trobem els jov~, i els que no en són, 
"oiA i emoció i eo;piritual delectança, que cerquem 
endebades en ahr('§ llibres. 

Prr aquesta raó ens ha dolgut i sorpr~ molt 
c!es"gradablement !>Cntir ceris comentaris entorn 
d'¡lquesta Biblioteca versant sempre sobre si certs 
inteHectuals la critiquen i aconscllen als joves que 
no la comprin. 
~o som tan lIegs per a no comprendre que l'en

\'eja no és estranya a aquest consell, i és per això 
(Iut ens hem assabentat amb molta satisfacció per 
ulitjil d'un solt !Jublicat en un dels nostres diaris 
locals, de la paraula autoritzada del gran poeta i 
galanissim prosista En JOSt'p Carner fent l'elogi de 
la "Biblioteca Gentil", felicitant l'autor, el nCKtre 
estimat i admirat Josep 1\1- Folch i Torres i pro
metent solemnement ocupar-se algun dia de les $eves 
tan celebrades novenes, que tant d'honor fan a la 
nostra literatura. 

Crec que el que diem interCS5l\fll. al nostre jovent, 
IlCrquè així. quan alg;ú ens parli tendencios.1ment de 
les noveJ.les de la " Biblioteca Gentil", podrem con
testar amb l'alt testimoni del gra n poeta Josep Car
ner que n'elogia l'hàbil e .. nuctura, el delicat i sobri 
emocionalisme (són paraules textuals) i afirma que 
parlarà d'aquestes novelles d'En Folch i Torres, de 
les que diu que "ult ra llur qualitat literària, mante
ntn ; expandeixen amb tanta de forruna el nostra
ment idiomàtic". 

JOAN DACS I SAFORJA 
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RESPO"EM 

A1antserral B. (Mnnresa).-Té tota la raó. Et
stncÏ4. trsnrr.inl, adj.; pI. tsstnCÜlls i tSuncinlmenl, 
hom ho escriu amb doble s. 

J. L. A.-Esqlultt. com veieu, s'escriu amb una 
sola I. Esqut!a. també:. Si en un programa d'una en
titat e:xcursionista vàreu veure escrit el mot t'xcursi¿ 
amb dues Ulli, ~ns dubte ~ria per equivocació de 
Qui el redactà, car, correctament, solament en porta 
una. Excuuió sí que s'escriu amb dues 

Emi/i,-Em plau felicitar-vos, car en vostra lletra 
no hi he trobat cap errada ortogràfica. 

AI/Ioni AlfiL-La traducció al català dd mot es
panyol que citeu és sobruillgla, f.; pI. sobrecingles. 

X. l..-Heus ací la conjugació del verb jeure (o 
jaure): 

Infinitiu: jeure (o jaure). 
Gerundi: jaient. 
Pres. d'ind.: sing. jec, jeus (o jaus), jeu (o jau): 

pI. jaiem, jaieu, jeu~n (o jauen). 
Pres. de subj.: sing. j~gui (o jega), jeguis (o je

gues), jegui (o jega); pI. jaguem, ja~ueu, jeguin 
(o j~ltuen). 

Imperatiu: singular jeu (o jau): pI. jaguem, jaieu. 
Imperf. d'ind.: sing. jeia, jeies, jeia: pI. jèiem, 

jèieu, jeien. 

PETITES 

Ell reprendre aquests petits esplais setmanals que 
fins d mes d'Abril del corrent any veien la llum a 
JOVH~"UT c...TALA~A. no ens guia altre motiu que 
{star C'1l contact(' amb vosahr('s. (IU(', mil vegad('~. 

heu fullejat aquestes pàgines. Han estat tan a;rats 
els re<:ords que heu deixat en mi, que no puc resistir 
la idea de deixar-vos completament, emmudint per 
sempre, i destinant les meves pobres produccions a 
altres revistes i periòdics de Catalull)'a ¡ l'estranger. 
Seria massa orgull el de no co"aborar a la meritòria 
obra que fa jovE""UT CATALANA. Seria massa por 
el no trametre a la seva nova Oire<:ció els treballs 
que amb altesa de mires es seleccionaran justíssima
ment ... Seria, en fi, massa dolorós per al pr05ista 
deixar aquestes pàgilles purament i netament cata
lanes quals hores d'angúnia hem viscut fins ara i 
es podria terl!ivenoar amb doble intenció la nostra 
retirada. 

Als lIC'gidors d'aquesta gaia revista brindo la pri-

" 

Imperf. de sub.: sing. jagués, jaguessis, jagués; 
pI. jaguéssim, jaguéssiu, jaguessin. 

Peri. d'ind.: sing. jaguí, jaa;ueres, jagué: pL ja
guérem, jaguéreu, jagueren. 

Part. passat! m. jagut, f. jaguda; pl. m. jaguts, 
f. jagudes. 

Futur: sing. jauré, jauràs, jaurà; pI. jaurem, jau· 
reu, jauran. 

Cond.: sing. jauria, jauriC'S, jauria; pI. jauríem, 
jauríeu, jaurien. 

Estri b/au.-Concoïdal, adj. i el seu plural porten 
dièresi. En canvi, concoide, no. 

Ull de Sant ¡}!artí.-Cal que hom digui agrícola; 
ilI. agrícolts i no "agrícol" i "agrícols". 

Un tx·e$Colà.-En un diccionari català editat 
l'any 1917 hi trobem el mot ajguabelltit~r. 

Q. E.--Generalment tots els mots com català, 
touà, persà, porll;. allimà, etc., porten l'accent en la 
manera que assenyalem . La setmana pass,1da preci· 
sament, vàrem donar [a continuació de les regles 
sen re )'accentuaci6 gràfica. 

FILÒLEG 

Advertiment.-Totes les preguntes destinades a 
~qucsta sccció pregucm sicn adreçades a JOVENTUT 

e \TALAS\ (Consultori Ortogràfic), Fontanella, 10, 

.::!,2·. 

PROSES 

!llua de les meves "Petites proses" de l'època de 
creixença de JOVE.''TUT CATALANA. Ja no és una 
revisteta de joventut, com l'anomenaven fins no fa 
gaire; ha estat vestida de llarg i, en comptar un any 
de la seva vida, els grans es fixen en ella. S'ha 
repetit el cas de la donzella formosa que és per
seguida per mil pretendents ... 

JOAN TRULr.AS 1 RIEIlA 

T".i", ,I I".t,m,nl d"urab,nlor a ".,Irt, IUI.rl flit 

ha d,ixlII dt IfJrmllr parI d'aflltlla rtdaui6 E" J. Trull., 
i Riua. 

MfJliu paftiell/llrt ha" l'' qll,",Ulrtb." antic'" Pll,ui 
rfJllli"uar '" 1I011rn rt'fl;I/a, a la qllal, dll dt la U'flll. 

1I/>lIf;,;6. l/ll 'fIill,u/ r,,,di,,t ,/ Iriblll d,I llU ''''II,;al",t. 
M'"lrt luli",,,,it,,, 11 l'am;ctlu,,,;,,,,,,, qlltt",caUiI 

III. ""'a It;arac;6, plaU·II.' dir·/i qll' JOVHHTUT CAT.4.UN.4. 
I; IIm1''' ob'rltl /11 $l'fiti ;Iall" al flit lill' ara ha tltal 
U" dtl, IlUI mh lum, lO#tnjd'rI. 



p R E G u N T E s 
~73. Jflrdi B,-w, redactor de JOVllo'T\IT CATALANA (Fon

ta.nelt., 10, 3, 2-), Igrairi del. volgutl lector. de I. 
revista IC li indiqui un concurs original per a la ma
teixa, on puguin coHaborar-hi jovel i darniseHel i en 
el qu.l .'haguh de repartir cerla quantitat en me
tiHic per a {er-lo mi, euimulanl. Aquell que .conse
¡ueixi trobar-ne un de ben origin.1 i le li accepli, 
rebri. Ja nOli ra reviua 101 un IIny de franc. 

~n. Rumon B. Creix,n,i (apartat la88, Havana) desitja 
.05lenir corresponMncia amb d.mileHa catalana que 
fos amant del bell uport de l'excurlionilme. També 
ell li parl.,ia de la lerra on uti,. canvi que ell. li 
parli. de Catalunya. 

~74. Una muntanyenca bruna agrairà dels leclolI de la 
reviua [a lletra de la .. rdana "Cançó de brutol". 

67S. A la mateixa li int reua saber quina mena de 
convicció religio.a s.olli l'Ateneu Enciclop«lic Popular, 
de Barcelona. 

676. La mateixa simpitica comunicant voldria que algú 
li digui. el perquè d'aquella pluja d'ironies i comen
tari. dufavor.blu, quan no IÓn o{ensiu., contra 1. 
moda del c:abelt curt en el 5CU sue. 

6n. Diu U"II Pon(tlf"a /ristoin: Desilj .. i. tabu et 
nom i adreça per a dirigir-me a la Mare Superiora 
del Convent Asil de Sant JOlep de la Muntanya; 
de.pri., a quina cdu et pot entrar com. monja? 
Podria al, divuit any.~ Quin dot el n~es,hl? 

Entre el. volgut. lecloTl d'aquella nlim.da revista 
podri trobar-n'hi un que em voldrà complaure? Li ho 
agrair.! un lenl fi. 

• ~i. LI mllteiu !I,nbi demani li podrien enviar-li 
aquí mlleix la poelia, de la qual no up el nom ni 
aUlo., però que comença així: 

"N'era la fillf de la Teren, 
la mi. formosa de lot Rubí; 
d'orgull hnliuk .. mare prcu, 
parlav. aillí ... " 

que fa • Pitr'u Joh". Que trameti l'adreça o que 
indiljui on poden trobar-It. 

68l. DU~I <C/d,uln desitjarien tenir correspolld~nci. 
per a practicar el catalA. Hi h. algun llegidor olie
¡¡idora deJov!~C"T"uN"que.'hi ofereill.i? 

68,.. A R. Gi"" li ¡ntucnaria u.ber I. lletra de I. 
tardana del mntn Bou "Fena majonera". 

68S_ Ulla Giro"illlJ desitjaria uber l, Ilelr. de lel 
sardanu "Per tu ploro" i "Merceneta". 

686. F. Es/nu desitjaria lenir correspondència amb 
donzella calalana, per. perfeccionar et çatali. Apo
daca, 10; Tarragona. 

681. Un jove demana .i algun volgut llegidor de JO
V!t."TUT CATAI...uU. podria dir-li, per mitjl d'aquesta 
ItcCió, le,lIenel de "Llevantina" i "Arri Moreu". 

688. Giranl GrlJd'!ffla demana la IIClra de I. poesia 
"Sempre", de Josep Cu.novaI. 

689. Maptla Su!i desitjaria labet per quinl motiu •• 1, 
.uspenso •• e'll diu carab.ne •. 

69Q. La mateiu desitj.ri. que .Igun .m.ble lector 
d'aquesta revista se lervls dir-li com [i p[.uen mi. 
le. damisdles: amb cabell llarg o curt. ros o negre? 

6']0. U'II tltt Jaum, d'Ur,eU desitja uber d'algun lec
Ior de noura revista. el. habitants que unen Rialp i 
Vilano .... de hhyi (Lleyd.). 

691. U,. {Iltor desitjaria .. htr en quines llibrerie. ve
nen (faClltl de Tencduria de lIibru i Càlcul MerCln-
til,escrilencalal:\,i a quin. preuI. 

693. F. Hflu/' duitjaria que algun lector o lectora li 
Irameté. I. lletra de "El Canl de la Senyera", de 
Joan 1\hr.g.lI. 

69~. Ti,abuix6 diu: Algun amable leclor podria indí
car-me a quina temperatura le lolidifica et mucuri i, 
a l'ensems. el. graus de calor que necessila per a 
bullir? 

R E s p o s T E s 
';r,. I,idr, Fra"'1utla, de Vich, dóna malle. ¡ràcie. a 410. U,. Bn,(tJfltf[ tramel per a ¡"di, ,rtlu"ta SSl, 

M"ti S., LII~'-I;(/, Y a Unll "o;n 'lUt "O h dt/ dia. [a llctra de la canç6 ¡K1pUIIl' catal:::na "L'lIereu 
i duhjar;a con~ixu II domicili d'aquella última per a Riera": 
poder-li retornar el llibret I/,us d, {a Pàtrja. Hil 
pres còpia de le. poe.ie. s.oHicit.del i esper. que 
L'~'-/j(/' li remeui Iu demh. 

6So. Rai, d"ol voldria laber la lletra de Iu c::aoçon, 
"Medilerrinia", "La Ginesta", "E. juny!", "La Nina", 
"Lu Jlelru", "El. s.oldau" i de tru més de In qual. 
no en .. p el lilol però que recorda comencen així: 

Alcem els COTI, que ja lenim bander ... . 
Quan l'hò,,in unta elsacudol aixeca .. . 
Per noltra fe no pauen any .... 

681. Una mal'1,u/i"a en. pregunla .i hi hi .lgun lle
gidor o llegidora de nostra revisla que sàpiga la 
tardana litulada "La millor sardaniSla". 

6h. p,,, Ft",r voldria tenir una enlrevilla amb 
G'rard d'E~ald, per a tractar .obre la rupolta 40'}, 

'. 

Per a Sant Antoni 
¡e:r.n,b.lle. hi h.; 
per a Sant Maurici 
101 el poble hi va. 
N'hi van tres donzelles, 
IÓn de l'Empordà: 
l'un. diu. l'.hra: 
_Ialuquielueuri?_ 
Anem donzellcte., 
nnem a halli, 
que l'hereu Riera 
no.hif.,ientr&! 
La primera da ns. 
I. entreu a ball&, 
la .egona dansa 
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la nova .rrib'. 
-A fe, hereu Riu., 
pode. hfn dand, 
que la teva .imad. 
ala mort n'eni.
Tota I. músic. 

T 

de cop VI pari. 
-Perdonin, .enyorn, 
que me'n tinc d'a ni, 
que I. mUl aimada 
a la morI n'Clli.
Agafa el Karnbeto, 
al braçu'llirJ.; 
agara cl l ombrerG, 
de plaça sc'n va. 
Sc'n va dret la can 
que cll . olia anl. 
St n'cnt ra cap dintre, 
~cn' dir-ne (jui hi ha. 
Tot pujam l'ucala, 
Jalcnt'<Kpirl; 
cncntraralquaTto: 
-\Iaria, com va? 
-Pn • mi, Riera, 
molt malament va. 
ftbre nit i dia, 
quecmcuida. mui!
Gin el ~ ull. en tcrra, 
Ic'n pou. plori. 
-~o plori . , Riu_, 
no ItM (Iut plori: 
tinc una germani, 
t'hi podr.h c;;d I 
Si eUa nOI'a¡¡:T.da, 
pel m6n prou n'hi ha. 
-Per:ll mi, Maria, 
cap mi. D'bi haur'.
Sc'n ,ira d'uquen., 
a J'c ¡Iilia va, 
davant d'un Sani Crilto 
.t'nya_atnoll •. 
-Sen)'or, ~Iue m'lIjudi, 
li em vol ajudi; 
queemlornil'nimada, 
que a la mor¡ n'eui,
AI call deh nou diu 
Maria eH llevi: 
a Iu tru Htmanu 
elvarencu41 
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431 . .11.0 TUlla Mal6 diu li 1I'1!r(f¡ Cortis (pregun
ta H61: Fóra tan amable d'enviar-me ell bitlleu de 
tramvia que diu que li? l'adreça il: Plaça Palau, 
númJ. 6 i 1,4, a,-, Barcelona. 

431. Nrjr;n dt Caral" conte~ta a C/OUII/U"''', pregunta 
número 54-9, enviant·li la lletra de "Muntanyenca", 
música de ~arc.i1' Fre;xu: 

Gira el caparró, 
page.eta hermo .. ; 
gira el caparró, 
que el vull veure jo, 
.A¡i,quin. Ullll]Ue tensi 
Ai, quina miradar 
Ai, quin. uU. que tenl 
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de donar turmenu, 
:\0 em fach glatir, 
flor de la muntUlya; 
no cm fad.,lalir, 
que jo et vull collir, 
Tinc un niu d'amor, 
tol,perlu,traldora; 
III\<: un I\IU d'amor 
dinlre del meu cor, 
Jo!'hipo.ari 
i el dare ma ~'ida; 

jo t'hi ponri 
perqu~ hi "isqu;1 bé, 
Fuig deh ¡.:incbrolls, 
fuig de l'ar¡.:claga; 
fuig del~ ginebroll~, 

,,;nn ab 1I1Ct~~ pelOl1~, 

Tinc amor per \u, 

dolç com mel melada; 
linCll1l10rpcrlU 
com no en té ningú, 
Gira clClIpllrró, 
plIKe~tta hCTrnO~1I ; 
gira el capuró, 
'Iue el \ ull be~1I r jo, 

A A 

oI-H. G"d-I!II, conte~laot a la pregunla 5"5, de 11'(1/, li 
diu: Lc:. obre~ qlle dem. na pllt Irobar-Iu en quahevol 
de le. nOSlre. bone. lIibreriel, La Poliglota, del carrer 
Petril'llol: R.Hol., Pllneig de Cr'cia; Subiuoa, I:Ir
rer Pontaferri,n, 14. En aqunta última d del cert 
que tenen: F.",idll, de \'irgili, traducció calalana de 
Mo_<tn Llorenç Rihu (do_ \"olum~l ; Tir.,,,, I. B/anc, 
"Biblioteca Nostrel Cl hlir." i ¿,."It;'t/íd. (CXh3Iuida)¡ 
La I¡¡ad", d'Homer (en Ire. \"0Ium.1, traducció cane
llana, De IOIU maoere. cm ~embla que 10leo Iu obret 
quc duilja, si alti no Ic tenen, In Irobar~ a qual
~cvol altra Ilibrer;I, 

~H, 8,,, K. RI. tramel la lletra de II pouia "Nit de 
Reil" (prcgunta 549), feIa per Clouaj,,"'II: 

Din' d'un mi~erahlc e>tatJl,'e 
quehih n peu l'In d'un terrat, 
trehlllln uno pobTndnnn, 
treballa leu. mai l'arDr, 

Si al"un COI' minven ~el forcu 
no delmllin, no, quc up 
que en mirar a n lilleta 
In to rnar' a recobrar, 

Diuen toU qunnt~ In conciten 
que hermOla ha ntot leOl igull; 
avui cI'lquella heTTI108Ur3 
IIOls ptr record n'hi hi qucdnt 
une, trene' onejadt., 
"egtu, ledo.CI., brilllntl, 
que en e'tendre'. d:llnunl d'ella 
a btlarle. pllnle, VII n, 

La nit de Reis n'tl vinguda 
i pareil< que amb mh ahny 
treballa la pobra don. 
lot míunt-.e al.e\l inhnt. 

-Mlrel', li diu la nena,
fiqueu-me.ll1il.queé.proutard 
i linc: por vindran els Rei, 
i encira no hi hnuré.nlt. 
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--Qui .ap si vindun. filleta; 
-el nostre pis ~. tan ah I 

-Prou: com que baiItn del cel, 
ja elf hi ve bl de pauar. 
I a fe, mue, qut els upna 
amb Jl;rJn dc_il/: aquen any: 
vull que em ()Ortin una nina 
corn aquella llUC hi ha. bai:l 

-Lc. ninu són pu Iu nenu 
que ja TU hltu els hi fa. 
Tu, fiJla, que cnis dCI(:.lça, 
ci. hi hu de demanar 
que CI portin uhuu IIU\·C •••• 

-Ai, marc, no cm feu plorar. 
Ja n'utle aconhortada 
de camini a peu dc..calç, 
de portar robeta "clla, 
de morir·mc Ireballant; 
pub que cm portin l, nina 
que jo .empre he demanat. 

I)c," dc l'any que varen dur-la 
a la nen 11 quc tlti. baix, 
jobi he pennteada dia, 
jo de nit l'be somil!. 

Ai, mare, j que n'is d'hermoul 
I que bonica que VII 
Ti una careta tan fina 
{IUC Hlllblll de nil blanc; 
li una boqueta petiu 
que fi ns denlttct hi ha. 
Obre el, ulb quan e.,i drCIa, 
i per dormI cls ti tall(:ilU, 
té uns cahcllct, com de !cda, 
i cI! lé ro 'o~ y riçau; 
porla el vnlil amb .ò •• cc 
i 1mb scrrell. i farva lsnl, 
i fins mitgco y poll(luU 
j fin. lombrc ro y fins guanl1. 

Jo cn vull unl,.:om aquella, 
que 101 l'any l'hc dcmanal. 
puil{ .i dem., (Iuan mc llevi, 
no haig 11 nina dc trobar, 
com que de nil la ,omio, 
la locoy la duc a braç, 
prejl;ué 11 Deu (Iuc. en do rmir-me. 
ma; mh torni a dupcrta r.-

Un greu (:rit llançl la mire 
del fon. del cor arrenca!, 
;. aKah nl a u fillcta 
i cUrenycnl·la en fo rt abraç: 

-Vé.-te'n al llit, amor II1cva,- ' 
li digué amb fcbró1 Ifany,-
vh, mu :I Déu no dcmani_ 
que no el torni Idc.perllr. 
que la n ina que IU C'pcru 
com la delitjn tindrh. 

ApencI el dia apuma 
ja la nena l'hallevlt; 
plori i riu i ulta i brinca, 
i qu~ li pusa no IIp. 
Li h:lnportada a(luel1ani nll 
que ella um hil demanat; 
lihan porladayté1aclfl 
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que sembli de Ulti blanc:, 
té una boqueta petita 
que fini denletn hi ha; 
porta vcstidet amb ròs.ec:, 
i ablerrcllli farvalani, 
i fini mitget y polaqucl 
i fini tombrcro i fill, gU31lU. 

Rel li manca, rel li manca. 
de qUim ella ha demanat; 
1011 li manquen a la mare 
Ic. trenc. negres brillam., 
(Iue fin. a terra arribaven 
i hcrrno.cjavenloncap, 
que entremia de 'a l'obren 
les havia 'In guardal. 
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435. Al scnyor !l'a,rll Corlil, que en la prrgunta 55' 
,,{ere;1: bit1Jet~ de tram,·ia. li tumeto I. meva adreça 
per li li pllu enviar-me'lo: MHd Bombard6 (Rull, a, 
a. I."; Baredon:t). 

43'. F. Bla"tl. tramet a R. S. (pregunta 574), la .cva 
adreça (Normal de Me.tru de Tarragona), per a sos' 
tenir crore~pond~IlciD catala nn. 

417. L'M,ru Ja/lI#u" comUla a U" ba,(tl~"i (p re
M'untn 5'~): 

El nombre d'habitants de Lond rn é. de let milion.; 
Nova York, 5.200,000; París, 1.000,000; Berlín, 2.700,000; 
rcs!)ccte:l Madrid i I:hrcelona eal complar (Iue tenen 
ambduu m~ d'un milió d'habita ni" eoeara que ICiCons 
l'últim cenl acusin uncs 800,000 pertonu Madrid, i 
840,000 Barcclona. .,S. Morira tI, la Sura contnta a Raimond d'Ortal 
dient·li que, l i li .embla bt!, podria lo.tenir .:oHelpon
d~ncia amb ell, jl que ha d'ab.enlar-.e de 8.rcelona, 
lO/a vegada que viu per l'indrct que ell indica. Vol 
donarIa direcc.ió a la revil!a? 

CORRESPONDENCIA 

Ma,ia TUfla dI ,'jla",,1Jia (Ciutat).-J-1em rebut tots 
els SCUI original •. De miea en mica bo ,ol\'entarem tot. 

.4",ad". 8011n",;lt (Terrllll).-Teniu p.gldl la ulb,
c ripció fini li li de Març del proper any. El llibret 
L'."ima llf ca".i us leri trtmè. a no tardar. 

l'erl t/IÚlla (P remii).-Rebreu, també, I no tarda r, cI, 
dOI lIibre tl de la " Biblio/eca Genli l". 

Jauml Calltl/.,; (Mataró).-EI. vostre. clish vlrcn 
arribar toU fe l. a mique.. Per a lu<:<:euivel ocaaion., 
no ho envieu t,,,, li ;",; ,NlfI, car UI UpOICU II llIueis. 

Furan SIJlamt,o (Granollers).-EI recader VII recolli r 
dOI \'olum •. A ben segur que va can"iar ell deuinat.ri •. 
Enlcreu-vos·en. 

R. E. T. (Ciuta/J.-Es v. rcbre l'im port que anoteu 
i Iu compo,idon., lobre In qUils ja direm qudcom. De 

No abulI!udel verundl. Aban. d ·ua.a r· lopen.eu.vo .... hI W . 
Oandtfieuaquu t Infecte "donea " cau. al. U.eu-Io lan 

.ol. quan fndlqul flnalll a l. 
No Ilnvueu perua de conaulla r el dleclon.rl o rlOJ' r6-

fic. e n eICr[ure acmprc .'hautleu de tcnlr al davant, 
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totes mllnerel, UI avancem que 10m enemics de les dedi
Calòrin, per l'.bó. que ac'n f. d'un ItI'Dp. cnçl. 

E.ili Pi/lluu, (Pruó Model de Barcelona).-Amb un 
aic de paciència, pen.cm poder-vol complaure de tanl cn 
lanl. 

Edllflrd Cafltll" (Ripoll).-Per ara no pcn.erD tornar 
• publicar aqueU. Iccci6per I. qual el púbJic no de
mourava tenir-hi ¡aire ¡nlerh. 

1",¡rullfa SIIU"d (T.ilrrega).-Crciem haver anoIa! que 
"O teoiem tape •. Dinlre de poe ho reprendrem i podreu 
trametre-bo. 

¡flb~,., Ba~/1I1 (Ciullt).-C'I.uu alienu • I. nOltra 
voluntal no ent permeten seguir publicant el fulleló. 
D'aquí poc. din pentcm comen~ar una noveJ.lcta d'un 
celcbr:naulorCllalil. 

E"ric Rth,ltr (Ciutu).-Tcnim ja qui .'encarrega 
d'aquesta ucci6. Demès, eh oricinala no CI retornen. 

M. Jimlt". (Ciulu).-No desespereu. Quant a la pre
¡unta de voltre cognom, adreceu-'"Ol al company FilMI,. 

Jo", CI",,1I4 (Ciulat).-Tingueu la bondat de dir-no! 
ell númerot deli e:<emplan que heu deixat de rebre i 
els Irametrem tOt leguit, o li voleu, podeu pallar de lel 
a vuit del vespre, que UI Iuan entregau i podreu li
quidar ell dOI rebut. pendenu, 

Frnrtlc R,"IU (Gelida).-Mireu .i tcoiu del T al l6 

i, cu afirmatiu, dinlre de poc farem una nova enqua
dernació. Si UI manca algun número, no UI el podrem 
tervir. ~o Icnim númerus endarrerill d'aquella ~poca. 

$lJ/c.'lJdor Utbd (Ciut:u),-Gr"ciu per Iu vOltrn lloan
en, Vós leniu la manera d'ajudu-no~: lu~rÏ\,iu-vo. i 
feu tUb1Criure al, amie . ~eceuilem que en. doni la mi 
qui el diu amic nostrt. 

Maria ROlli Faura (Ciutal).-Farem dintre de poc una 
rtvilió deli origioals endarrtritl i tindrem molt de ¡ust 
en emelre la nOllra opinió pel, quc diu "a !ramelrc. 

"La Trdmolltdll'" (pradu),-lIem rebut el ,-o_ue nem
pllr, pel qual UI donem ll'I gr"ciu. Dei.efn estlblert l'I 
nnvi amb la no,tra revi.la i creiem rebre·la tn enda
van!. 

Ahr;a TUtla EliaJ (Ciutat).-Llcgei.i el que diem a 
la lenyoreta Maria Rosa Faura, mh amunt. 

JOo.II Tur (Chuu).-5i, us complem com a 5ubKriplon, i 
aquell original de qu~ parleu el llegirem lan ptomple 
l'.¡lomeració d'aqunu die. ligui passada. 

!oIiqut/ l'iCJ4 (premi i de Oalt).-Prenern nota dt VOI
trel manifutacion •. Grkiu per la trames •• 

hlar¡uim JMdl (Melilla).-No u, utranyi la confusió. 
El matcÏ. dia que v"rem anotar la vo,tra lub'ICripci6, 
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rebiem un gir de nou pelSetel procedent d'Africa. Com 
que .6n molll el, ,oldatl catalans que lIeiei.en }OVllnVl' 
CATAU)!A, devia h.er un altre. Feu la tramna i digueu
nOI si rebtu, letmanalmenl, I. revilla. 

Q"iuI Ell., (Sabadell).-Proc:-urarCID tumetre ell 
exemplu. que ,o'liciteu. No UI podem aueguru, pub, 
quanlet' . 

Fran"u N~(lulr (La Sellera).-Amb la vo.tra lletra 
no hem rebut l'import que dieu. Vi.reu oblidar·vOl dt 
po~ar·h¡ els leielll. 

E.ili Albtrt.-Hem entreglt vostre original al diree
tor. Otpèn del munt de !reball. que tenim el publicar-lo 
avilL De totu manert. UI complaurem. 

Unn lard/ln;Jtn.-No havem cOl\linullt la novel-la a qul: 
csrcfcrei.perhavet-nnlestatprohibidalalev.publi
uci6. 

J . .Marfl.-El. vo,lrn vertot no fan fred ni ealor. 
Potser un altre dia ler",.i treballeu mOlL 

¡iun, Forc4Ida.-Elludieu molta ium"tica. Per ua i 
lanl nn pot anar. 

Jo,,/> Uoblt.-Perfeocioneu·vnl. Si¡¡;ue\l mi. clar. Te
niu alguns ripis i ver-a. que coixeitn. Mitartm de 
publicar-ne algun . 

.MlIlia Tutlll .11 Pilalnrbill.-Lle¡iu molt¡ u. fa falta. 
Ettudieu I l'eo.tm. gramltiCI. "Amnr triomfant" no 
podem publicar-ho. 

lIfnr;n Carbonll/.-La "Nonra Oanu" t~ moltl ve no. 
«Ii101 i'una ortografia deficient. No UI dnanimcu, però.. 
Compte amb eh cuttlllni,mnl 

D. P. MaJCJiddl.-Hi ha upuroa. Llbtima que no hi 
hlgi ni una paraull e_crila com cal. Aprroeu bé el clllli. 
i llavonlorneu a envilr-nolcoIU. Llegiu molt el. patltl 
mallorquin$. 

JOII/> AranMJ i Cual.-Va. Envieu-nn. co,el m', cur
tu i gramaticalment m~1 perfe<:ltl¡ aquesl ~I un requi.it 
ne<:u'ari. No ens comprometem en ru, però mirartm de 
complaure·U!. 

Nnltr.-Envieu-nol cosel. En. ha agradar molt. Per 
qul: no UI fi rmeu? Almenys, podrlem ubel qui 10U? 

JOl/n,t .11 Tlrrl/UII.-No VI. Faltes gramaticah, ripi., 
verso. curtl, no hi ha gOla de .entit poèlic, ni rima, Di 
ritme ... 

LI"eia .1,1 l'al.-~o uli. malament del tot. Pufeccíp. 
neu,voI; estudieu gram"ticI. Conei:o:eu ben bé Verda
I(uer? Pouer.i ai.! ho feu u. podrem publicar quelcom. 

Ri,ard Ellrl/tla.-Mi rarem li podri anar "Pel bon 
temlll". Ll'I altrn nn. Aquesta ¡rami.tica. Potler lervi· 
rieu 10"" per la prou. 

EL S R EG ALS POPULARS 
que mensualment reparlirll. 
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