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Per a construir un npnro.:ll de Telefonin Sen,.:\! I.::'ils, (:~ necessari comptar 
amb l'ajuda d'un bon llibre, i aquest ês " La T. S. F. lJ l'abast d e tothom ", 

per Agustí Riu, l'ex-operador de l'estació de l'] [otel Co[ón. 
Forma un elegant "olum de més de 200 planes amb molts g-ru,'ats, enqua
dernat, i es "en al preu dt: 5 ples. en totes les boncs llibreries de Catalunya 

i a la casa edilora: 
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L'e5tètica 
Bellesa arqueològica 

branca ja no pot més 
de la primavera que 

Cada pohle h: un 
caràcter radal, amh 
tll'fectes i l·xcc1·lèn· 
l'ics; i aixl tnmbe nos· 
altres tenim un tem
perament herednt, un 
temperament que s'ha 
vist brillar en cadn 
moment tI'exleorilza
l'ió; i aquest tempera 
ment i aquest carilcter 
t n n consubstancial-. 

ELO GI 
té a dintrc, d'entrc Ics 
fulles abundants brota 
la llor com expret._, .. ió 
merm'ello!'a. :\0 veieu 
en la quietuJ de les 
planiCS, l'admiració 
d'haver !loril: J\ixí 
nosaltres quan brolla 
de nostres llavis In pa
raula \'"erdaJera_ -

DE LA 

PARAULA 

CATALANA Gaudim-nos-en que 
la .. paraula ahsoluta - , 
aquell .. l lt'nguatge 
!'imple i suhlim- que 
diuen els dl'l poble, 
del 4ue en hrollen 

amb son obrar, han 
dominat el pohle en 
Il'S seves pUixances i 
en les ~e\"(!s dl'fallences. I~s ja un lIegm 
anCestral, ci que ds catnlans emprem po
ques paraules en \'a~ que ('IlS acontentem i. 

fruïm amb 1,'0 4ue eS essenl'ialment nos 
tre; 4UC som enèrgics i un poc cj!'oistes: 
ci caràcter i temperament també amb el 
peosament ('Ool'orden i el pensament i el 
III:nj!'um¡.t'c es consuhstanl'ialitzen i apor
ten a la llengua catnlana un conjunt de 

~~~!ii~a~~ i ~~f'{ ~~~~~f~tl~onE.~~~~t~~~p~~~ 
enèrj!'lcn, concisa, harmonio ... a, sonora i 

:~c~~n~f~f~Ui S¡~~I~~i~m:~~a¡ 1;~1lf¡~~~~'\~ 
.. llumilitat de Nadal - d'En Folguera, lli
bre esmentat: 

Em \'c ara a la membria ço quc ens diu 
el ja citat ~ l nrng'aJl en el seu « Elogio dc 
la palahra - , rcferent a ili santedat J'a-

~~~~::~ P~';I~~! ql~~~·C~tn~¡ ~~~~rpa~~~I~ 
tot el misteri i tota la llum del món, hau
ríem tle parlar eom l'mllOlats, com en
lluernats _ Per4uè no hi ha mot, per foli
Illa cosa que ens representi, que no hagi 
nascut cn un instant d'inspimció i que no 
rclIexi quelcom de la llum infinita que in
fantà el món_ Com podem parlar, tloocs 
tan frednment i eo tanta ahund:\ncia:-
1'('1' aix\) en ... e"'l.'oltcm els uns als aitres, 
comunment amh tantn indifer~l1cia, pl.'r
què l'hàbit lici massa parla r i del mm;sa 
sentir ens enterboleix el sentiment de la 
santedat tle la paraula_ I lauriem de par
lar molt menys i sols pcr un fort anhel 
d'expre~ió : yuan l'e'''pcrit s'extremeix 
en sa plenitud I les paraule!'; brollen ('om 
Ic!'i flor'i en la pnma\'ero_ Quan tina 

paraull':-' plencs de ~l.'ntil., qUl.' ('oncebdx 
En ~laraA"all, l-oincideixi amb la nostra. 

L'CJtètica 
BcllcJa format o conJtiJuJiva 

Escolteu la paraula pura dcls nost res 
pastors de muntanya: no els haveu sentit 
mai narrar It'S ge!';t!.' ... Jet seu gosset d'a
tura? Ic", ",en<:ors del "'t'U ramat esquclla
jant:, Ics amoretes que ",CITen envers un 
xaiet man .. oi i cxpressiu:, el st':1timenta
¡¡sme que sembla pos~cir l'onlla del cap 
gris?, la pkardia del brivall vedell nat de 
tres setmanes: :\0 eb hu\-eu escoltat 
quan 'parlen del cur::; de le_ ... boirades i les 
entran)'c:o. que sembla que h.'s re~eixin?, 
i tic les estrelles que !:>urten poruA'"ues en 
el blads Jlrmnment?, i del curs de la lluna? 
Ah! Si uintre la ciutm llS enl'Ïsa la pa
raula Joll,'n u'una ninn d'ull::; ne~rres i de 
\'esTits hen tnllats, beoUeu i a~snboriu la 
xamosia de la pastoreta Jc quinze prima
\-cres, 4uan articula In nostra parla dol
çosa; i oïu-la quan t'anta aquella c.'\oço
neta de - La paslorel n~, quan retila . El 
cant dds ,\ucelb·· o 4uan en una posta ric 
sol entona El Noi de la ~Iare- _ I~s 
a4uesla la forma \·h-ent de la parla, de 
bellesa palpitant;és aqu('sta parla sermda 
amb una puritAt tnn ne\-osa, que sembla 
que és resguanJatla dintrc un e ... toig de 
molsn rre!'coia d'unarn ... ada matinal. I en 
aquesta parla hi troharem una frescor 
que rejovencix el l'or endurit, una melo
dia en la paraula 4ue sembla ja mu ... icada 
la simple l'onn:rsa; pos..,eeix ~enuïna so
noriwt i això expliC'a In cadencio!'a poesia 
que nmb clla es forja damun t del paper; 



la música s'hi aplica lan dòcilment que 
amb ella s'han pogut erenr les rormoses 
cançonetes populars: cançonetes que ex
halen Jlairoses alenades de romaní I) espi
Piol i cançonetes que rublerles d'una ves
!ldura de sinceritat vestidura popular 
1 per això humil,pel'ò mês be estarà dir'ne 
vestidura de sincera familiaritat i con.lia
litat-semblen enfilalls d'englantines amb 
floretes d'amor vessants, amb floretes de 

r 

frescor cenobial, amb poncelles de re1i
.!,\"iosos càntics, Aprofitem ara per a com· 
pletar-ne l'expressió dc la sonoritat i dol· 
cesa-la bellesa formal-ull, vers Del 
gran Aribau, 

(.lcabnràJ Quirze ESTOP '[ PUIG 

Als collaboradors espontanis 
Per tal d'org-anitzar ben i1efinidament la secció de COL' LA HORACrO 

ESPONTr\l\'IA, siguin versos, pro!;es, ÇQntc5, nO\'cl'lc5, dibuixo!;, foto
~rnfies o altres orig-inals, la Direel'Ïó deJO\'I:;\"TUT CATAL.\NJ\ prega 
;1 tots els seus col'!aboradol-s que al mateix temps que trameten l'original, 
omplenin i adjuntin aquest hutl1etí, acompanyat d~un segell per la respos
ta (15 cèntims ciutat i ~5 cèntims proYínl"ics), m!tjan<,:am el qual rehran 
la contestació nostra afirmativa o ncg-ali\'a en l'acceptacj¡j del treball dc 
rcfen2ncia. 

r--------------------------------. 

COL·L.1JJON.JCJO ESl--'ON1~,IN/.tI 

¡:II/ 
,\'n\ 

qll/'l'illn 

t"(lll/cl 11mb In "/11"1"';1'1111111 GI"I)rill(¡/ 

f"igillrs dcJO l'I\".\'1"I"T CI r...r¡_~L\'.-I, qunl lilol és 

r¡'sposlll d(")illilim ¡f'nccrplflrirj cOIIII'n l'I s"Kl!fI d,' 

"';"'. 
(.) drslil/nl (I fc,~ 

wujinnll'l!bl'l!ln 

Cltl/lrms que ncompnnyo. 

dI! 192 

(EspaI que omplen. rA I. IJirectió de JOVENTUT CA TALANA ) 
Conte ,leup/n/ pr,. 

Fou.>gruJj¡1 Nefllslll l'l'I' 

IL====================~[ 



(Continuació) 

A vigf1ie.s de la primera missa de Mossén 
L1uis, un maU en Jan no es llevi'!. Se trobava 
capolat, sens eI!Imn d'alç;u~se, 

Mossèn Lluts hi puj~ apressal i mirà d'ani~ 
mar~lo, Certame.nt no rein pas bona cara ni 
lenia el 1'0[5 segur, 

- Què vos fa mal, pare? 
En Jan no responin res que .';j'enlengués, 

Mormolllvll mols confusos; plll'1idejava més com 
més lInava i acabà esclillanl en plor. 

Ploravll, plorava el pobre Jan, com feia lInys 
i pllnyt'l que no hllvia plora!. 

Talment el cor t'le Irencllva de sentir~to. El 
plor d'un home té quelcom de solemnial, degran 
i imponent. 

- No vos desconhorteu, pare. Això no se
r/! res,., M'ho voleu dir a mi. a mi lot sol lo 
que leniu ... ? Apa! Jo vos hi ajudaré! CerI 
que1!lenliu a dintre un maleSlar, un .. 

En Jan clogué els ulls i féu que sr amb el Clip. 
En Lluis hi lorna. - Ceri que hi teniu com 

unllllngoixa, com un pes feixuc ... ? 
-sr, s!,-responia en Jan. I, revenit-sede 

cop, com si es decidrs, deg! entre llàgrimes i 
gemecs: - Sr. Lluis, flIl meu, lot això em sentO 
I COSII pilior enCllrll, que Iu no endevinaries pas. 

Mossèn Lluis l'animà aCllricianl-lo. 
-Aquet! dill,-segur en Jlln,-lIquell die que 

Iu VllS arribar, jo acabant de fer ... de ... de ro
bllr .. , sr, Lluis, de robar les unces, les sel un
cesd'e][a, de III levll mare. 

Un sanglot l'inlerrompé i durllnl un bon es
pai de temps quedaren ambdós silenciosos, sen-

linl-se només que els sotracs del pit del pobre 
penedit. 

Després, com si la seva dèria fos només que 
la de cuitar 11 huidar aquelles costoses revela
cions, 10m/!: 

-Aquell mateix dill, 11 111 tarda. mentre tu 
eres a la rectoria.. saps, a la mateixa tllrda, 
les va reig perdre totes a can Pau, Ioles, ni una 
malla em quedà. TOl fugI com per arI d'cncan
lamenl ... i elll1, ella ho Sllp 101, i no m'ha renyat, 
nim'h¡;¡ dit res, ni.. 

- La nulte ho sap? 
-sr, sr; ho sap Iol. Avui al llevar-se ha 

obert la cnixa: l'ha Irobada esbotzada del pllny 
i ... i no hil dit més que e Alabar sia Déu !.. Això 
Irenca el cor, Lluis: aixó acaba les forces ... 
Després he sen!it des d'aquí mateix com treia la 
roba, com obria el secret i com tornava 11 dir 
cAlahatsla el Senyor! .... I se'n ha anat i no 
ha dir res més ... ¡ jo no he tingut esma d'alçar
me, ni vergonya de Irobar-me amb ella, ni ulls 
per a mirar-mc-la ... Déu meu! - t'lc/lb6 ¡¡-eme
gan! el pobre jan. 

En Lluis el deixà plori!f. Les llàgrimes cal
marien aquell IrilrlgoJ, aqllella tempesllI de re
mordiments i angoixes. Feu reposar la testa 
grisa del seu pare dllmunt de son pit amon'l.s i, 
coneixent el remei per IIquell mal, començà a 
arruixar de paraules consoladores de perdó i 
misericòrdia l'esperit flagel'lat del penedit: i a 
mida que, com regalims de mel, anavent eixin! 
de sos llavis, l'esperil d'en Jan s'assereJ1I1\'a ¡ 
aquelles mateixes llàgrimes amargants de re
mordiment esdevenien ilrll dolces com arrop i 
flonges i suaus com plujll després de scquia, 



Oh! quin beneslar, Déu del Cel, el que expe
rimentà enJan llavores! 

.Pebre'! Quietud? f:"oscor?-pensll enlan, 
-Ell ho deill, en Lluís ho manava, callacreure' l , 
emperò ferrava, l'errava de mig a mig el lleu 
Lluís. Si es trobava bo com mail Si de tlln bé, 
de ran rebé com se rrobavft, senlia com sí el Clip 

se li ftixeribfs tor sol i corregués, corregués cap 
als núvols; volftnl com un oceJi! 

Consolat i aconhorta!, ,<¡e sentia tan rebé que 
Son cor se li removia joganer com si una nova 
jovenesa s'hi escorregués per ell. 

Sentia, emperò, el cap enterbolir, com si li 
fugis i es gronxés enlre boires. 

Mossèn Lluís, noel deixi! llevar. VII pllr!ar 
de rebre i de quietud I de que calia posar-lo ben 
fosc per a que reposés. (Continu8rlJ.) 

JOSEP M. FOLCH I TORRES 

INTERESSANT A 

.... "',,,,. , 
TO THOMI 

Vista la popularilal que ve aconseguint aquesta pubil. 
cació, s'ha cregut de necessitat dotar·la d 'unes oficines 
adients, pel qual moliu innovem a Iotes les nostres rela
cions que hem establert un despatx ex profés al carrer 

CONSELL DE CENT, 261, PRINCIPAL, 2." 
on tenim la 

REDACCIÓ I OFICINES 

'Una semblança i un consell 

.ilI mau bo ... ~mlc~ranCeJC 
Pére.. ~ qui no¡:pfovenl .... 

calgude5 da la tarda 

pere 7'\ala.longa 

Amic, us assembleu o les estrelles 
de tant que tremolen oquesto nit, 
i per fugir de lo sembla.nçe. d'elles 
-«7"\oi com avui ho fel tant fred»-m'heu dit. 

'Bé serà. ceri que sou molt f1'edolic, 
Vós no em diríeu pas una. mentida I 
jo us crec de Iol el que dieu, amic, 
que la. rialla. us suri molt esllanguida. 

i fins teniu el caminar glaçat! 
1"\es, un consell puc dir-vos. Si us agrado 
mai més el fred us cousarà. neguit 

!Resleu a cosa ben arrocera.1 
i ton bon punt comenci la vesprada, 
no us hi penseu I aneu-vos-en al llit I 



Els grans regals de 

JOVENTUT CRTRLRNR 
La revista que mancava a Catalunya 

Tols els leerors d'aqueS!6 Revista que vulgin j)1Hl iciplH dels Gran. Regab que estil 
portanl a cap. deuran omplir, retall<lT i Ira mel re a la nostra Redacció. Consell de 
Cent, 261, prlll" 2.A

, Barcelona, el bUllle1fque inserim més avall. procuranl que l'escrip" 
!UTil sigui ben comprensible i ben concises les anotacions 

MitJançanr la Iramesa de J'adfunl burli elf, es podrà lograr que enviem ver rigorós torn; 

PRIM ER: El cup6 n.o 1 per a ésser parrfcep dels Grani Regall de "JOVENTUT 
CATALANA" els qUlIls seran exposal.s convenienment li les pàgines del 
n.O 14 d'aquesta rev;Sla, corresponelJ1 al dillD de febrer; CI les pllgines de 
En Pafufet del7 de febrer. i nl~ rorarlus cêltll l ~ns .Lo Publici tat _ i eLa Ve u 
de Catalunya ~ en els números dels primers del mateix mes, 

SEGON: El Lllbref~ Ofrena d e "JOVENTUT CATALA.NA." consislent en un ge nti l 
fascicle nodri t d'orientacions a les joventuls de Catalunya. Miljançant 
aques. llibret es podrà acom¡¡~guir Ullil subscripció Gralulia de "JOVENTUT 
CATALANA" per un lIny, 

TERCER : Varis Selle ,u ~ Sfmbol de la revista " JOVENTUT CATALANA" els qUills 
seran destinats per iI poder-se adherir al darrera dl1'ls enve!ops de les 
vostres llei res pa rl iculars, llibres, objectes, t';lz. 

Tot això ho trametem completament gratuit a tothom qui 
ens faci remesa de l'adjunt butlletí, convenientment omplenat 

i signat pel remitent!! 
JOVENTUT CATALANA, !'1mb les millores que s'hi introduiran, serà la Revista gent il 
per cxcel 'lència, i és la que ve ilssoli nt més èxit arreu de CllIlIlun~'a per la seva presen

tació, preu mòdic ¡ les diferents seccions de que consta el seu contingut 

FeU_VOl lub.crlpto ... d'ella o adquiriu_la a lob eh lodreb de nodra lerra, 'erA. un deli 
millor. ¡edol que fareu en la vodra vida I I 

8UTLLETI DE REFERÈNCIA 

En que ViUB 

Prov(nc;a de carrer n ,o 
demana a la Redacció de JOVENTUT CATALANA li siguif/lliuralS ¡raluUamenl 
i al seu domicili, e/s tres presenls que per mitjiJ d'aquest ¡¡nufJc; manifeslen 
tri/metre B tOlllom que: ho so/'lic;';, 

(Franqulttg cl ul ~1 scge ll dc fi cèntim s) 
( • lor~ 2. ) 

d, 
SfllnnfIJr" 

de 1925 

-



ART CATALÀ 

JOVENTUT (Escllll~'a d'Enric CasanOyn5) 



vora 

el mar 

pe< 

ROSSEND 

LLATES 

Eulñ!jn, cosa villclnd;ssn, 

vorn, vor~ta el mar. 

Eulàlia, [¡na corredissn, 

quan vas [¡cant-te en mar, 

Eulàlia, xiscle imperceptible , 

l'nigua 110 et besa c n Car. 

Eulàlia, llom que besa i [¡bla, 

sirClla de la 111M', 

La pl~tja és Ulla ll enca estrctn, 

que va de ¡>::art a pll.ft; 

ci cel, amunt a esquerra fi clreta, 

de cel fi ten'a , el nuu', 

I el sol arreli, arreu s'eSCll.Ill IH\; 

l'aire es fn eixut; rar . 

La SOfra é.s foc . Belluga i llampa , 

fent mirnllcls el mar. 

I l'esma em fuig se m'eva pora 

com tot, al sol, .i cnCar, 

ull clos et veig ellcisnJora 

com vas [¡cant-te en mar. 

Eu};.l;a, xisc le imperceptible 

que em 811rt del cor avar. 

Eulàlia , 110111 que besa i f¡bln, 

sircna de In IIl:U:. 



Anto ni Botey 

El poeta frnncè .. M. Chnrlcs 
\'ildmc,elqnnlhndissertal 
retenlmenlalTeatrcCatnll\ 
l~omcn dn\'nnllln pt',blic se
leCli,~itll. Seg\lidamenl es 
repre~entf1la ~e\'1I obra cub
dal.t.epnql,ebot Tcnncity. 
no~tradn per Cnrles Solde· 
l'iln,l'crsadorlilll1bl\lllcll
t"lI', de .Le Pelerin. i .~1i

I: lIel AIIClairo, estrellades 
dllrrtnlClsojorndclpoetn 

nh'l'Iostrncintnl. 

(FOI.EsplugIlS) 



ANTICS LJAT1S tlAnCELONIN~ Pati de In cn~n ndm. 17 del ca.rrer d~ Uadó (Cllx~ Estudi Pologr/lnc FIlII~) 

HOMENATGE A APEL'LES MESTRES 

Homenal¡fe en honor d'Apel"lu Mulree, que varis l'mica de l'U'lualre encrlptor (pal. Colom~) 
11 dedicaren dlumenlle pasur a l'Holel ColOn 



ENTRE! AMICS 

PÀGINES RURALS 

Cireres 

10 faré per ma fadriM 
collarel de gren$ d'orbós, 

Si ]a fruito l'enllemln", 
més e mll'e~er-ne espós. 
Si l'amor fereIx com glavi 
del matoll treurem le mel. 

(Arxi" JOVENTUT CATAI.ANA) 

d 'arbós 

8~ fondran endins mon llevi 
mel de terre I mel de cel. 

'lrulte roJe, breso. viva 
- gollndelna, gollndó
SI Jomoi ['Infont arribo, 
lo!! poncelle serà fló. 

Si:>:! '&"ilA 



La se tmana es p o rtiv a E l futb ol 

Pi/rlII fJmT:elont,-EuroplJ. - I. C~rull~. ",111' ala d,,1 Hareelon,"_ In "na bona IIIga<ll. 
l/. Sol~ . dden5ade l Harcllona.en"n nlo",enllnteruun1. 

i), l'tat~o, porrer del Barcelcna. protfjllllla porta . 

P.Jrlit E${)lJnol-U. S. de ~lJn.,. _ Doa mOml!nl. Intulu.nlll del pilr tit. (FOlli. (:oloml) 





El dia abnr'l- de l'estrt"na de l'Òpem • La flRutR màgica" AI Liceu, es
pemda Amb gmn e~pec:tAcló per pArt de molts mils mdio-oients, el director 
de. Radio-JJarcelona., ~enyor Guillén Garcia, volgué que racoDlp .. \nyés~¡m 
nies proves de retrnnsrlll5.SiÓ, apr06tant l'IISlònig generBI de la griln obl'll de 
Mozart, 

L'entrada a aque~t teatre sempre é~ sorprenent per la sumtuo~a 
gran~iositat, però, qUl\n no és dia de f"nció, entre la quietud imperant en la 
sala I la foscor del.. pauadi,sos, porten a l'ànim una impressió insospitada. 

Tot Ju~t arribau n l'e~cenari enll donem compte que s'anavn a donar 
començ n l'a~Mlig "eneral, La bellugadissa del persoaal donant ordres nlll 
• trnmoi~Ii"" el mc'tre de coros acoblant els cori~tes, el director d'esccna 
pnrlnnl ~mb el dol l'orqucstra, tOt donnvn la sensació d'un gmn esde\'cni, 
ment, Sonaren els timbre, i totseguit lIentlrem les primeres notes musicab 
que, nmb ju\tc~Hadm¡rable, ens ofrenà l'orquestra. 

I!l senyor C:uillén Cnrrin nprofitaat els moments per concctar el~ ml, 
('ròfon~ amb J'ulIIplilicndor • Bcll· telefonà n la centrAl cmis.om del Colón 
per tnldeqnec' prepnres .. ln, on l'operndor ajudat pel preoideat de l'Asw
dació senyor Llorens, controhtren la recerció del Liceu ni ColÓn i In trlln~
missió de In. emi<sorna l'e'pai,i nO!oIl1tres,nmbnnnpRrellde galena col'lo
cnt entre ba~lidon del teRlre, poguerem eomprovnr eb defectes de In re
tmnsmis<ió,icorretgir-lo'P<'rqui!el dlnde t'estrennfos.sinperfectc •. 

Tenint en ~ompte l'esperit mlt'iical del nostre poble que no s'ntura 
en delectnr1ïmnginncló pensnnl que el que es reb ve del Liccu, sinó que vol 
del cant unn nlooulnt:ió nntural I oir In ml1ska nmb tOt el vnlor de In notn, 
certnment In retrnn~l\\inió és unn ta!l('n complicada, Constitueix ja unR 
gmn dlticultat l'c_p:\i6s e. ,'enflri del Liceu, el qué. naturalment, no pot 
reunir les l'Ondicionl IIcl1~tique que requereix un • estudi , de transmissió 
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L'ÈXit QUE 

HA OBTlJi~D'f «RADIO

BARCELO~\' AMB LES 

RETRA:N' 1irsSION S 

DEL GR¡\~ TEATRE 

DELtrCEU 

~ 



LES RADIO - RETRANSMISSIONS 
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1.11 ,-entrol em;losom con~truida per la ""c, 

tern Electric eo., ~urllinistmd:l. l'et Tcl~,fon, 

Bell, in~tnl'ladn !.Wllotel Colón l'er Undio 

Bnrcelona. ¡ que per els ~ell' e~r l ':'ndit~ 

resulta! . ~~ con,iderad:. \lllll "crdndCrII me 

tnvelll. de pn,ó<.¡ó dcntlfkn 

L"cogin)'cr Sr_ ('lIilI..,n G:lrcia, Director de 

Radio l'nrccLonn, ,'ornprovant el~ "rarells 

rcgistra,Jon de l'cmi~,om, moments flbans 

de !t's rndio-trnn,mi§sion~ de le~ .... reres 

del ¡.lmn T¡"lIre del Li<"<~\l 

Actor~ de! l ';\'cu, 

qn'f':rl'lirncrn 

cnnU\1 davant del 

mkri.fon 



EN EL GRAN TEATRE LICEU --<,--

L'opl'rador de Radio 
Barceloua (.'11 ci 1110-
mell/ ('11 qUI! l'f'lIIissora 

Irall/cI (f l'espai les 

I/oll's IIlIfsita/::. quc 

clllro/misteriosa/llel/' 
ell Ics !lnrs per dc/cc

l ar-Ics II/I~'S horcs 
dii'rriall/clIl. 

¡:im:;lar/orió ¡-{'{mll::;

II/issora cufre basti

dor.'> dcl /jau, ell el 

mOI//('1I1 que el NC/de 

operarlor In posn ('11 

f/lllcioIlOI/l/!II/,fl!fI'l'C

I.!fldll qlle cOlllrolo la 

I/lOd /l!add. 



El misteri de les ondes elèctriques 
po. AGUSII RIU 

¡Crwl;mw(id) 

En una ellli~sorlt i fi la Snln d'audicions que sc'n 
diu també E,tudi íencara que és un lloc gens ade
quat per a es\udinr-hi) on cJsartisles hi canten i 
toquen. Les parets ben forrades de matèries que 
apaguin IQt, el~ ~ons, no permtten que el micròfon 
rebi cap $0 reflexlIl per Ics parets, amb el qual 
s'n,·on5cguei.l una nbsència tomi de In ressonància 
nnísticn, de tnn lamentable e/toCle en l'emissió. El 
micròfonrecullelssonsial,'ibrar la membrana els 
tmn5formn en l'orrenlS elèc t riqne~ variables i de 
valor rigurosamcnl proporcionnla les ,'¡bracions de 
la vcuodeln !1l1bicn, és 11 dir, el mnteiJ: cas que e! 
tc1Hon enfll~, quc tots coneixcm. Els micròfons de 
Ja mé~ altn qualitnt, qne són els empleats en la 
T . S. F" tenen un rendiment molt petit; tant ~s nild 
que si e_ fe~,ia aCUlar aqucstes di!bils corrents nI 
transmi~~or produirien un,1 modlll,lció casi nu1'ln, 

(,;S per nqucst motiu qlle aqnc~te~eorrcnt~ sc flllIpli 
liquen nbnnsd'envinr-lcsu l'emi"or, Aqllc~t ampli 
ficador ~s, perallra part, el qucpermet deontTOl de 
la modlllnciódonant senzillament m~so menys am 
plificatió, 

A l'arr iburen nquest punt encara podem fCTuna 
altra ['ompnmció: Suposem que lelI ondes COnt;nlle~ 
que emel l'nntena ~s el raig d'aigua que slIr t per 
una mllnegnique ¡'acció del micròfon es prodl1ei:l 
per medi de Ilnu pres~ió que estranguli m~s o menys 
el tub degomól; ~s nntuTnl que el rnigdeaigua sor
tiràportnntles Allctuacions quc li haurl\ fet sofrir 
l'cstrnngul:ul1ent, 

Pensoquea l'arribaren uquc_t pnnt, el lector ha 
eompri!§ en principi el mecanisme que rcgci:l a In 
produceió dc les ones electrotllllgnNiqucs i la seva 
modulnció, 



Aqllesle~ ondes mc.dulnde~ e! propnguen pcr J'e~ 
pni el nmteb: que In llum del SOl, é.n dir,en IOl'> 
Sentils enlorn de rnnlena emi,\o!'TI. o.,gul a la 
de5lgualllll de 11:'1 ('onHirunlcion~ de In Terrll 
(1lI0nlllnye., elz.) hi hnn lIoc~ on ~e ~enl millor que 
en nltres, perquè lot! nque~l~ ob~ln('lc o bt' d ..... l"ien 
o bé Ilbt.Orbeixt'n 1('4) one, en el .eu trnjffle enlre 
l'anlenn em]uorn i In r('('cpIOrt., ~\que,1 efecle de 
dt'!ivinció i nbsorció, e~ nota e~pcónlmenl en les du 
InIS on n vngndes In recepció ~~ impossible, sobre 
tOl qunn es t!'TIeta de rebre e~lndon~ JJunynnes" 

Ln onda al ,"iatjar per ]"e~pai, és corn un Q<.'ell 
perdulquebllsca IIn niu on pefluerserefugi(lr" 
.que I ~8 l'llntenn receptorn, J.e~(>nde',1l1 po ..... r ~e 

en COntnctenm b qunlse,'ol l'OS !1l"II\I'lk,i perllque'l 
Io l fet,es trllon~rormen en l'Orrenl .. Iènrirn" ("lar 
e~tt\ que solAment IInn port molt pedtn é .. 11I que e~ 
trfln!fornlllenl'Mrent,però,noob'lant,é'~lIfk;cnt 

per. poder fer fundonnr un Ilpnrell re~:er\Or" (.:~ a 
dir,qu.e nbri com una l'OrTent elètlrka d'nlln (,e, 
qUem:la produeiJ" ondes n In l'ull'sorn, 11" ondes 

produe;J"en corre~l' d"nlll\ fr,eqU.-ndn li In recep 
torn. Seg('n~ l'elcm. el. nrl,fld ... que rrodueiJ"cn 
nquC\I, fenomen~ '(¡n 11M ... ("rie dc fil~ mell,l liti 
ben ;\ola" nomennl\ Ai\l E:\ES 

~en:::r Il'~~~~~"~d;e~: q:~"r~:::~n~\et~~:~::' ~~.~~;~ 
esell\ple,l I nntenn re,"eptom l"nurellrt dd que e' 
('olta; d"flqul In nc·.:t"';II&\ d'orientnr ¡,., Antent .... 
don¡". {"ben naturAl que,pcr li e>cilltnr millor,'¡" 
tnem l"nureUAenla dirca"i(.deon "eelM)" 

IInl'em dit que I~" ondu, AI pn.nr-~ en mntAne 
nmb qunl~e."ol ¡;O~ metlU"Ii<", tO, Imn,fOntwn '"n 
correnl~elh"lr;qne,d"rtltllfreqllen,'iA,d-lLnAPI.tèn,("ja 

molt mé. Jlt't;tA que lA que cirçul" en I"nnten" 
emi"ilrn, ~rò ,"nknda rigoro~nmerll" "\rll, lo que 
en\ ;ntere~ .... '1 6 >nber ¡"om podem l'on'-ertir IIquc: .. 
tl" ¡'orrc:nh en q)n~, En rrilKipi, ci rron;~ que 
tenim de fer"le. hi ~l(uir~llïn."en de la modnJndó, 
",ndir,trnn,formnrl"\¡'orrenl"""'fu)'" 

t.lurbarli. 

1!:1~ rel, de.IA pantalla, Mary PIUor.J I [>ou",t •• Falrt>an1t1 rarl .. nt d .... nt dd .nkrMon ln'l", ' "h'l a la '<11[" d. radlu 
.::oncerl de t']I"lcl Cecl1 de !..on.J,"" 



D e quan l es bèsties parlaven ... 

ttnl b ~~~t~~ ~~~~~~,~~~~~~~e:¡\~~~1~~n~~:~i~;~:i~~f~ns1;~1¡!e~ ll~ t~!lf~~' i ~I~~ ti~~::, ¡;¿~l;~ltn t !:~~i l~el~~r¡~A ~¡ ~¡;t t:¡ 
que no és rondnlln. 

~~:~~~~~~~~!g~~~~~~;I~~g:~ii~~~:~;if~!~~'~~:t~~~rl~I:~:~:~::;i~~gt1~;t~~~~::rj~:f~::;ri~t~~:¡ 
;~dIr0~r.~;~~~;7~:~~;~;~~~::,~;¡;;;~;:~~~¡;!(Ei:::~i~i~~~i;;:~:i~;::~~~:';;;:;:ii~~:,~i 
q\l~ podrlcm nnomen:lr, es derno~lrrl ben bé que nqueqs animnl~ d(' l'l! I i ploma i 1II011:~ d'nllru, e~ parlen 
amb l~ld:~~.e;ò~i~if\~~~~:~lI~r~t~\S, el1:, que entre ell~ (11 fi i ni cnp no son més que idIomes. 

pedtsin<ecte<, elS<i.ue no tenen bec 
per fer "nntndc~, nI {'ordes vocal, 
l'er emetre sons, ni elsqllecomel~ 
grill~ i tt1tres p.1r1en e~bfltegant tes 
nie .. , talment corn ~¡ aplaud¡.~in, 
hali de tenir també el se\l procedi-



RADIO NO VES D E TOT ARREU 
LA DIRECeIO IN¡\LAMIIR ICA O'E\ln.\RC.\

GOSS.-Patrocinat rer jO\"EXll'T CATAI_,\~_-\ 
el ti:cnic N'A/tu~lr Riu, està lent Il's l'ro''e~ per fe.r 
II~UI demo .. tmdó pl\blkn ni Port de n ... r.:elonll, dlTI
,1pntinu¡')mbrknmentdesdeterrlllltlaernhar,"n<.:lóa 
tOle..-. direçdon~. ,\nirem tenint RI corrent al~ no" 
l re~ IN·torllin~ el dia de les dernO'lr.H·ion~ indicndc". 
quenodl1btem ,er'\ un grnndiós IIconleisement. 

1_'1 {"w'" ~lIpremn recomana Als ¡':lIlenj~lt~ .que 
~ ' hIlKu i n con ~l r llH l'nrurcll segon~ le~ mSlnll:t.:lon .. 
del Ihbre que regnIn, .. ¡ .. ¡!in dit e'lnbJim.ent on 

~í-l!'I:È~I~~n n~eub~; r~ll~l~o~I~~r~r~~nJI ,ol\nJ:t.~r,,1J 
E l. TE.\TRE REI.\ !. DE '1.\ORIn XO RE

TRAz\S'lET I. ES OPERES,- '\"lb lot i els mi1('r, 
de firU1e~ que al r.eu d'unn _o]'lkilud cur'f1(cn eh 
radio:-c>;enls umdnlcnYli, no ha a poguI !.Ill1sfer ~o, 
de'uJo, pt' r reo.-renr·se 11mb la rt'lrnMmi"ió de ]e~ 
(,peres del Telltre Reial de la CorI. 

1~ IKONEI X E~IENT DE L'EST,H.IO RADIO· 
H.\ RCELOXA. El cn~delLnboralori de III Direcd.\ 
"cneral de CoU\unka("lons, <enyor Ra lllo~ Xlelo, ha 
PO~UI compro"arql1e l'emi~~o.ra Western m~lal'wd" 
nJ'1I0IeIColón,6 111;nillord Esr nnyn. 

l 'J\I-IA'iT DE LA E\IlSSOIiA I{.\J)UJ.!:I,\RCE 
LON,\ . -S'han rebul nOl'e~ d'ha"er·,e e .... ·olllll lc_ 
retrlln~U1i"sioni del Liceu a Londre_, Pnri_, '~illrrilZ 
; ambpotl~ndaa :\ llIrse1l1l, ""llorca i \·lIIl~nclll. 

,\mb al'll\rcll recerlor Rell de dues "àl"ull" 
nlimentat nmb riln _ecll 1.01, i li HWlki]ò!lletre~ de In 
emi_som, rel' nmb n1t1l "eu"·e'ternlesrelrnn'!II;' 
sion. del I.iceu lIulb una modulnn,\ I claredal 
r erfecles. 

LES ,\XTEXE'" DEI .... TEIiRATS I TEl' 
L \ DES 1 .',\~'ocincióN"cionlll de h'adiodilll,io ha 
feli<"itat 11 la ("nmhrn Oficial de III PropielAI ~'r 
J'a~'ord r r~< rer III '.("'11 juntnde re,'onlllaar ui oeu, 
a,soc;ut_ rrol'letnn~ no po,," d.tkultnt' ni, ,eu~ 
inquilín, per III ¡nual'bldó d'lIntene~ ah lerrllU I 
leulade~. 

LESCA.\I P,\XESnE Ch' l.-;1"I.\X I.\ "'E.\;TIOES 
.\ PA.\lPLO~A. El primer d'lln)' fi Cri~lillnill fe~ 
feSlejàe1 elln"i del nom ... nlic rel nOli d'O,lo. <fIl< 
""rll d'lIr11 enda\'lIat ci de In CllrHal dc~orlle~a.IHI 
runl de O1itjll nit I(lte_ le, l'mnpan.·, del~ lenlrl", 

forrn \'ohejad<,~ i Itmb M'lrpre~n ~enlide.s pel, nldi()
ojenl~ de l'nmplonn. 

1\ 1~,\[.> I ()~·ELI.mS(R"·Tl1R.\ A IT.\I.J A._ 
l.c.ng¡nycr.lt;lh;\ \\. FI;tmmn .ha COn\l rull una 
cml"orn donde, CI~Irt)'lIagncllque~, de_linnda ro 
Iii radlotelee-.cTlptu([l, Aque IlIrare11 ésper l rnn\. 
metre fi IIl1rJ¡"ucs dhtàndes, milJllnçllnt un rl.oceptor 
adeqllnt. El mé~ eS~'UII t~ que Aque,let onde\ no 
poden ,~,~er Inll"deTlde~, permetent fà\·, lmcnl la 
COlllllnlCl\dÓ indi1'ldlllll. 

- t:~A E\IIS.S0h'.\ AI. C.\NAn .. \.·-S·eMà iM 
1II1'llInlllnn ell1l<,orad'ondescurleslI [)nnnmondyj. 
1I .. ,qualllntena <erllMhlinguda rerquinze pilons de 
JJUmctresd'nlturll, 

r 
11 

CONCURS DE FOTOGRAFIES DE 

I 
JOV ENTUT CATA LANA 

Ll eg i u e l n.o l ' ,¡ '"que.f l a R eV;.f l a on 



Notes gràfiques estrangeres AdaU: lIn dlflcll .. aU en IIn Iren en plenllmilr:U,efeclual pel 
cèlebr ... acrordeclnel rel del .. ""lla Richilrd Talmad8'e. 

A baix: Mlss IIlInlj'WOM de l'excursió ''"11'10 americana "'onl,,"' 
un~amellperadlrlilr- SIol .. mb808compilnysal .. c.cerllde 
rere~III·Mrlcil. (f'ors.~lnchezCarllla.) 



LES ELEGÀNCIES FE M EN INES 
(Sccci6 :l. c:.rrec de la senyoreta Na Maria Salo1) 

El tresor inesgotable de modernitat que es manifesta en tolS els aspectes de la 
vida civilitzada, el neguit d'embellir ço que ens envolta i que fa tan amable la 

conviv(!ncia, (,'0 es la 
:\ loda. 

Llur influència en el 
vestit i elements comple
mentaris es motiu de 
atenta preocupació, i en 
10 que atany al trajo fe
meni, - de quin procés 
evolutiu en sentit artisLie 
ens ocuparem en aquesta 
secció, - prcnen cnr:'\ctcr 
de manaments imperio
sos, les innovacions m(:s 
o menys afortunades que 
els famosos creadors pa
risencs irradien arreu 
del món, les qualS son re
budes amb entusiasme, 
per les dames que dc\-o
ta ment les adopten com 
a distintiu de llur bon 
gust. 

Nosaltres, que ens 
proposem oferil"a no.stl"es 
llegidores, les m¡';s I"C" 

marcables impressions 
de la mocla, demosl nu"em 
la predilecció que scn" 
tim, no per les mlO:S fas" 
tuoses i atrevides, sl per 
Ics m~s harmonioses i 
delicades, les qU:lls rc\"e" 
lant un senlit nrlí!:itiC i 
pl"hctic a In vegada. tin· 
guin cert caire d'un i" 
yersalitat, la elep:;"tncia 
en fi, aqueixa aU1"l:oln 
dc distinció on s'cmmar" 
en la bellesa fcmeninfl" 

Si ho encenem 
cnsti'ldrcm pcr hen 
ditxoscs" 



PREGUNTES l RESPOSTES 

PREFACI 
Sota aquest epígraf inaugurarem una 

nova secció, exigida per t'àvida curiositat 
dels nostres lectors, els quals sovintment 
ens donen pro\'a de llur confiança dirigint
nos preguntes que ens ês impossible 
contestar directament. 

A fi de donar doncs generalitat a les 
dites qüestions que ens son posades i per 
n. major profit de tots plegats, i a fi de que 
els mateixos llegidors de JOVENTUT 
CATALANA puguin establir aventat
joses relacions entre els que s'interessin 
per un mateix objecte, les preguntes que 
d'ara endavant se'ns facin seran contes-

tades de la revista estant per els redactors 
corresponents a Ja matèria a la qua! facin 
referència, o per persones especialitzades 
de compètencia reconeguda si ho reque
reix l'importancia del cas. 

Per tant, qualsevulla dificultat de ra
ràcter históric, literari, artístic o denti
fic; sobre qUeslions d'actualital, modes, 
lectures, labors femenines, elz., etz., 
procurarem que pugui ésser resolta 
des d'aquesta no\'a secció, que ens ha 
aconsellat de crear J'inten~$ creixent 
amb que el públic afavoreix JOVENTUT 
CATALANA. 

T. S. F. CONSULTORI GRATUIT DE 

JOVENTUT CATALANA 
T. S. F. 

(SECCiÓ DE T. S . F.) 

Eu que ·residc/x 
u.o 

demaua fl jOr"ENTUT CATALANA, secció de T. S. F., {t· sigui roll/es

tada la pregulIta que té a lJéform1flar sobre la ·radiotelefonia, qual motiu 

ds 

de de 1925 

T. S. F. 
(Aquest butllet!, una vegada omplenat, dClItrnmctrc·s J 
n la e.u. Sw, ...... Pelai, 56, Barcelonn, adjunlnn! un ---
segell de 25 c~ntims pel (mnguei, de la contcslncló.) T. S. F. 



L a n o s tra dansa 
JOAN MARAGALL 

I 
Ningú com En Maragall no ha demoslral sen llr IlInlla 8ardftnll. 
Es cerI que gran nombre de poe/es n'han real.!!1 enciS!l/5 I han Iradun l'emoció d"'Qucsl 

enc/s en obres bona parI d"elles dignes de lloança. 
Es ceri que mullilud de mU!llcs, enamorals del rilme i Ja beJlesiI d'aquella dansa centenària 

l'an noslrada. htln valguI elevlIr-llI. col'locanl-llI li un ah nivell en el món musiclll. I que ho han 
aconseguíl ens ho diu el fel que l'Orques/ra PllU CaslIls I Iii Banda Municipal de BlIrcdona posin 
sarda"ea en el" seus programes. 

Es cerI que molls 8I1rdanisles- So!Irdani8fes de debò, no dansaires- han lIuilal perquè 
Iii sard llOa ocupés un preemlnenl lloc en lola fesla calalanll, en Iol balec de la nOSINI imlma . 
Ilambé ho hlln I!ssolil. . 

I Iols aquea/s. per forçi!. hi!vien de comprende noslra dan811. 
Però, repelim-ho. ninS'ú com En MlIrall.ail no ha demoslral senlir-Ia lenl, 
i és que aquell meslre- quin allre quallHcaliu donar-li?- que arreu veiabelle8111 s'embllda

lia. cosa que. però. no el privava de m08trar la .sev!, indig!,a~¡~ comr/! IOl/! pllròdia i lola burla, er/! 
lan profundamenl meravellar de la danSi!. que hI veli! el prinCIpI I fi de Ioles les art8 . 

• La dansa fou la primera müsica i la primen poesia i III primerll es1alua I plnlura I el 
naixemenl de IOla forma arl(sfica _. Són, aquesles. pllrllulesseves. 

Doncs, si aixj concepluava III dllnsa en generlll. com 8erie, per 11 ell, la sardana? 
No fem conjeclures, que prou ens ho diu en la seva obra. 
Un dia, anan l i! la foni, oeix de lluny Iii músici! d'una eardi!na ¡ li puja a III carn uni! onadll 

de sang i alegria. 
MllragaJl es preguntn : .Què lé IIqueixa dallSiI. IIqu ~ ixa música, per a 101 pI! calalà 

que aixf Iïmmula? es quelcom lambé de I"llnlma del pllislllge? ' 
l, si bé no respon 101 segul/, li! seva conresla es troba en eli't multip[es elogis quc féu de la 

aardllna .. , ., .... . . . ... ...... ".. . ", 

. . . Mjra~1 ~o~ a 'Ia 'placela de ia ioni el' p~blè li! b~IJ~, Mi!~agllll' é8 p;es' d '~n~(5 . i ~xclllma . 
-cfeii! lan! de lemps que no l'havia oYda, que m'he lot penelral_. _ 1 descriu la ballada. posan!-hi 
un IImor digne d·elogi. 

, El poble dansa .com cel.ebranl un culle -.; la rodona, aixamplllnl-se i estrenyenl-se. _ fil lloc 
al qUI ve, es lanca /!mb el que se n va ; però el r llme no es perd _ ; ella _segueix imperlorbable la 
seva r(lmlcilllei •. _Feu lo que vullau. mlllhifeu nOSlI,perquèmill hi fe u ralliu. 

felicfssimes p/!raules d'En Mar/!glllll DANSAMOR 

_La fUlr~~:::' ~~d~1;'o~~re n081rn teclorll , donem " .. ul publlcllcló O I .. lIordono del mealre BOley, que rê pe. llom 

d"lIN d~'t::;:~~~1 ::t~I~CeO:': :~I!il~\~~nl , aUres ... rd .. nes. "tolUdu d'enlre les d.ds milloro mUIres que o l
Ó

.nolll." 

r~""oooo"oo,oo""oooo""""oooo""""oo""oooo~oo,oo",oo,-,,,,,,,,,oo,_1 

! MAS. ROCA ¡ 
§ ...... PORTAPERRISS" U-.. : TEL. A·t.'. i 
g 11. FONTANELLA. tl:Te:L A-Utl § 
l, I '," e.ml •••. Corb.t ..... n.r.. 2 
Q d. punt. mlt.erla. lIu.nt.rla l' 

I
I No" •• I ".rl.da. COI.cclon. g 
Q an artlcl •• dal •• u ram § 

i PBR A LA MIDA. UPECIAL/TAT i 

Loooooo,''oo'''oo,,,,_oo _____ ,,"oo,"oo,_'oo"oo,_oo,,"oo'oo'oo,,_J 
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FOC CONCEN'J'HA'J' 
PHOC I,~ nDIF:l\"T i'IOnlnll\~ 

I~l C'ombustihlc TIIER()Z ('on~istcix <.'n 

un proJurte a hasc lI'alcofoll solirJirkat 
pl~r mitj;'¡ d'un procl:'uimcnt patcntat. 
Crl'ma ~l'nsc fum, olor ni ('l'mIres. ~n 
Cs lk' ... f,'L i per lant ('\'¡tn tOl p(' r ilJ 

dI..' foc. Apa~:tnt la IlnmarnJa es ('on· 
:-.umcix lÍnicament ci q UI! t.'S nl'c(' ..... iw 

i pot ,",uardar-sc cI restant per u .. ar l'n 
n1trn o~·nsi(l . Es s·umini .. tra l'l1 pots 

(il' l1an"a uurnJa q ll t' Sl'\'n:h.ell de 
fogó, o amb ¡xtstilles, cnnlsmk' .. :..."flcn 

cada ll auna. 

SUPREMA 

la llum de l'excursionista 
t'obtindr<,u nmbunn hhnpnmlpih\O'l'(' 
trka d~' In muren LOT, dj'J"O"'IlI1t, ~'n Ull 
Hoc I A quul~c~ol momC'nl.dïnten~n llum. 

Indi~f't'n"nhJe en tese:lC\II:si()n~ i \·;'II¡.:<·~, 
en In IInr, en In filhrkn, rer b"~"lIrquc1 · 
rom en III fn~('úr , en pujar l'e,cula, tnla 
tauleta d~ nit, en el mnktl de '-iat¡.:e, 
re'ultant ~etllrred'unll utilitntin"l'ImJ'l!l' 
r;.t>h:,elmntei:rala.-iulllt qut'lIll',unr, 

,....,l''lIItwl ~u" IlIlh'''lil{ ... • .• 
,¡., I,¡",f'il"",~ i pif,.s fh'ctri 
'1""" 11mb /" "",rc4 {.or 

SUPH.El\{A 
.. ¡.: I, A l , :)6 

11 ,\ n:c J.: L () ,\; A 

Pelai,56 BARCELONA 



'I 

Les audicions 

resulten delicio

ses equipant els 

recep tors amb 

piles 

RADlO ,or 

o peren silenciosament 

No interrompen els sons 

Tenell llarga dnració 

stoc l, i en servei 

Desenrotllament uni

forme de In ,~eva potència 

Perfeccionflt isolament 

dels SCtlS elements 

Fabricades :11111 cmpots de 

=IIIC, de una soL, peça, 

patentats 

Laboratori d'Exclusives LOT 
Única ensn " Espanyfl espedaJitzada en el ram de llum elèctricn porlàtil 

~~lr:~~',~~C:::IE;:a~~,:;,\:~~~~~~c:~~:~'~~:~;e~~~:::~~:~~CR::;~~~~:~::~~~~::~,I:~I~ 
Exposíci6 i venda : SUPREMA .. Pelai, 56 - BARCELONA 



'- '---_ ... _._--'-, 
Amb moliu de les relransmissions de les BEL L 
òperes del Gran Teatre del Liceu. s'ha 

consolidat més la fama dels receplors 

~ 
II 

Sónsot'Jiclt<lls pre 
ferentment per les 
recomendacion.s dels 
qui ja els poseeixen, 
C?Js quals. meravellats 
d'una recepció lan 
el a ra i perfeclil} no 
dub!en un momenl en 
fer l'elogi muescul 
d'aquesla gran marca 

I 

I ~==-=J JOC ' Olf

l 1- l, 

I N O M M À G 1 e II 
I E N Cls CE LA LLAR II 

e XPOSI C iÓ 1 VENDA, 

SUPREMA 

PELA l,56 
(lJtvBnt l'esIBciOdeIF.C.Sarrià) 

BARCELONA 
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