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ÉS: ~::~:n~I:~:;n ~::::: :!~:,n!:: ;::;!~ 
na que no iJ Jorda, donat que avui iJ poulble 
d'aprendre'l naturalment l '¡cUmcnt, aplicant 
l'oTda lla vida al malelx templ, emprant el 
Ihh:ma Llnivolo ... o del Liceu Dalmau. El 
prudndlr de l'olda, que il ellil:ntlt mb nalu_ 
ral per aprendre Idlomu una persona normal, 
elu f" vlolenl I dlfldl l'cdudll fra,mcnlarl el 
re.ullal; el ddema Univofono, que permet 
011' U'lImltada ment lel fraue. que .6n preu:n_ 
fadeJ fambi Impreue. amb la Iraduccl6 l "'0-
te. ,rarnallcall en llibre. quc correlponen ah 
fono.rame., fa natural I fAdi l' edudl deli Idlo
me. ellran.cr., I ilobal, complet I profund el 
reJulta l. 

Et met,e no Iracla e h padentJ col'ledl
vament, IIn6 indlvidu.lment, El profeuor 
tambi ha de Irada r c"da "Iumne Indivldu"l
mcnt, puix que 'oh .60 diferenb, Capadtat, 
temper"menf I c"rAder e.pedab de cada 
alumne reque reixen Iradament Individual, 
Adhuc per a un mateix ordre de conelxemenlJ 
I aptitud., cada alumne del Liceu Dalmau b 
'ulat .eio .... lel ICvel condldon. I drcum""n' 
del particulars. El mate rial, or,anlf&ad6 I 
procedlm enb del Lice u D"lmau permeten de 
complimentar aqued Imperallu de la peda • 
• 0.lal del.entlt comú, I aqued ta ellecret deli 
re.uUah .orprenenh, deli CUrsOI I clallu 
perJonall I per coneu que ha edablerl a 
Catalunya el Liceu Dalmau, per toh ell 
conelxeme ... h I aplllud. de la miJ complefa 
Culfura General I Comercial. 

DEL PIlOPI OOMICIU ESTANT ., ~ 
LanOSI.aenHnyançapo¡rtorl'l!u~.I.nfllocLllelld"nl . Que 
i •• ".nl.UOIIII IIodhuc ,",r a pcrlonn que hahlren.S • • c .... 
lon., I l'I!com.nahle. lothom. E., COm h. crhaer 101 en· 

... n~!;:cï~Ii'~~~· :.':i.~I~e,.,l~'r'n' 
Dema ... eu pro.pedel a la Dlrecd6 Generat del 
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.Cervera 

~crl~~ c. OÓm~J.) 

El reialme de la pau 
Llrn11lortll"pQerildeCatlllunya.Joanf.Ill'ra¡;rêlJl. En MarulllllI, que era un gr<'ln pilera. lenin 

!\CrVdVn per le~ coses nad<llenques una devoció una "'nima d'i'llhor sens màcula. com lit dels 

IJrcgnniJ. S'embadalia en ta vi~ló d'uns nuvols infants ... 

manyilC:i que deix;ilven veure unes clMi/ln!'s de Jo Que Coneixia t>en d'nprop el viure del 

cel llsserenar. espurnicéltles de rulfrents eMels: Mesrre. podria expliCll t -vos algunes anècdocJes 

gaudia uns inslnnlS de !òi<l plel1<l. c8colrun l les que pnlescn la- bone9l1 del seu ro/,¡ i de quina 

cllnçoneles que per Nadal es call1en als faisó baTegava en lIrrihar IIQuestes diades. 

pohlets humils de Ja terra nOMro!l: 11 p¡avia Fa uns anys. i m'apar que era <lhir, vaig-

escolIM le!'l rOflda!lrl'> y lIegendel'l pròpirs ~SSilr un parell de dies en la seva companyia, 

d'aquell'> ¡()fns, o filar el ~eu esguilrd encuriOl'lir i liln l vaig fruir escollam la seva parli!, que no 

en els minúsculs ronrinyoJs, camps i l1Iunlflnyes puc pel\5a r en la fesla de Nadal, :sense recordar 

de qualque pessebre tlrrdn;il1 curo'UHl1enr per er1sems les parauJel\ aSl\enyades de l'lImic del 

lI\illlS inflln,ines. t'or: .L'hurnllllilll' r~ el deure inel'Judihle de 10rl111r 



a CriSI. Hil oblidal Ics divinals ensenyances I Una llimós fera malerialisla ens envolta I unll 

el CObejal reialme de III pau universal esdevé falsa dvllirzlIció ens ha robal el cor. No hi ha 

un gaud i in assolible_ mésdèrill. ni eSlé allra freturll. que la del diner 

En IIquesles diades nadalenques. encofurSllnl i el Illludi dels plers mlllerillls. Aixl IInem 

en les noslres cllses i arr(lulils lli voll ... nl de la endinsa ninOs en el 1101. 101 rodolanl11 l'ilbisme ... 

llar, seria bo que medilessim les p ... rilules 

d· ... quell home de cor. que no han pas perdul En aquels jorns de gloriOSI! remembrança, 

l'aclualilal. dllmisel'les i jovincels de C"'lalunya, pensem en 

Fil ja molrs segles Que els àngels enlonaren la IrllScendèndll del nllixemenr deJesús - reede

flQuell melodiós Oloris In excc/&is Deo. el in venimenl més grilO dels segles-i medilem les 

lerri! JN1x. homfnibus bonn volunldli3; fa moll ensenYllncés del di vi Meslre, procur"nl foragililr 

de lemps que les en~enyilnces del divf Jesús," del nOSlre cor l'ilfecle desmesura' 11 les cosea 

fais<, dï nllpllgables na mes de cI/lror intmensll. ma'erials. i fenl el pròposil de e Tornar a Jesús

e~campilren arreu les cèliques lluYssors de la més 11 fi de que eSlengui damunl III ferr /l el rei/llme 

grlln i més hella ¡ més merilvellosiI de les doc- de lli pau, 

Ir ines eSQueixllnr les denses boires del paga- Encllrll no s'han esborrlll de III noslra pensll 

nlsme i esseni el blllsem goridor de l'humanilat els falldics especlre!! de la pass ... da guerrll 

rnal ... llil: fa ja molIS anys Que. IIlgunes veus mundial ni el record de les punyenlS dolors de les 

anilides i lldhuc una menil dïnsrinl de conser- vfclimes ¡nnocenls. revolcanl-seen xolis de ailng 

vació. ens IIdvcru:ix I... neces.!!ilal IIbsoluld i lIençtlnl imprecacions esglaitldores .. , 

d'un ci!nvi de rUlli per 11 seguir les evangè- Senyor, p¡ellll! Perdoneu les noslres c ... igu. 

IIQues peljildes... des I defallences i i]'lumlneu III n081ra pensa 

Però les veus salvlldores es perden en I ... ilmh la .Voslr ... llum mirilclcrll-: concediu-nos 

buidor. L'humanilat persisleix en viure enf ... n- per ili proper IIny de 192ft. el preuadlssim do de 

gad(l en el modern plIganisme, i. fins (per què la P ... u universal; Que tlplegul 80111 ses blanques 

no d ir-ha?) li! mlljorill dels criSllllns han con· ales /I IOlS els homes de bonll volunll11!.. 

verll'li! pràcllc:1I d'lIquelles ensenyllnces en una Aid alll. 

mena de formulisme eSlúpil. Lluls O. BOVER 

LA FOTOGRAFIA 

"ESTILO Y ARTE" l del c a rrer del Carme , 15, entrellol 
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Cançó del gOIg momentani 
Ara tinc un amor~ 
ara (inc unlJ vida, 
ara finc en mon cor 
una dolça ferida~ 
i en ci pit la dolçor 
d'una bresca exquisida 
; en els ulh la claror 
d'una estrella florida. 

Hes demà, orb; mut, 
restarà en solitud 
mOn Cor Jaç que ara canta 
I, mig vida i mig morf, 
50b tindré per record 
la ferida sagnanfa. L " .. "'." ........ d ••• ,"" ••••• , •• , .. " 

Hn. Antoni NA VARRO 

Oh, pa 
Oh, pa beneit 
lJ missa primera, 
que escalfes ci pit 
Com la primavera. 

Damunt de la faula 
brillarà.! Com l'orI 
Mútica paraula 

beneït. .. 1 
La marc, encisada, 
el rcparlírà. 
Fcs via, oh, amada, 
per tastar ci pa I 

Car farem claror 
quan a dins del pit 
durem l'escalfor 
del pa bcncrt. 

I 
trasmudada en /Ior. 

__ Del llibre q .. " .cab" de M>rlIr ~t)"",._., S4b Jaume AGELET 

I 
I 
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SETMANALMENT: 
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.. etu .. Ut .. ta If rll1que. n"clon .. " I 
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Serà el millor HA GAZINE calalà! 



51èu en fa, cktruk 
~~~': ~~~;:~. :- . 

_.~ 

(Continuació) 

Ben poc li costà. Trobà éI les IMlpenles ulla mirant-se'l amb ells ulls esveralS i els 1I11vis 

bera en baga fixa en el fons del C!lixa-banc. lremolosos. 

Estirà, i el secret s·obrl. - Pare! - cridà en Lluis atansant-s'hi. 

- Coi, coi! Una, dues. Ires ... coi! - anava Hes en Jan se féu més enrera fins 11 pOSllr un 

comprant enjoiar i poruc 11 l'hora, 11mb el pit peu en 'el graó de [a escala ¡ alH es quedI! 11 

panteixant i Iu mans remoguenl-S!! cobdicioses punl d'empendre escales amunl, 11mb el rosI re 

en el fons obscur del sl:!crel. conlret è1mb visatges de por i de esfereYmenl ... 

-Sell Seluncessenceres!-
D'un braçal tornà la robI! dintre; tancà el 

ca[KII-banc, i ficant-se Ior l'or dintre la bossa de 

la flliXl!. boIà escales avall. [)os dies feill que Mossèn Lluis era arribat 

En essent baix arreplegà el gec. prengué la i en dos dies no logrll pas que son pare deixés 

gorrotll i anava a alçllT la baldll per a obrir, i!!quelJ POSlIt sorrut. 

dfanyós de sortir i!!1 defora a respirar llibertat. El cor del Jove capellà se sen ria trencar en 

quan l'esg[aià a[ sentir a[H l'Irran mateix, per la veure l'emmurriament conslanl del seu pi!!re i es 

banda de fora, un truc forl i pesi!!t que reesonà dll1ia per i!!braçi!!rlo, per a parlar-[i; ~r a posar 

dintre de lot de la seva IInima. en pràctica tots /Iquel1s somnis de conversió 

Se féu enrern esgrogueït i amb In tremolor amb que es passava les nirs aquests di!!rrers 

que li vingué, ni esma Vi!! tenir de pendre la es- anys. en la celdn del Seminari. 

copeta' Mossèn Lluisper les cartes del Rector, sabia 

El truc es repetf. bé el que pnssavn a La Clotada. No es dnslI-

-Qui deurà ésser?-pensà enJnn posant-se nirnava pas per això, perquè tenia In fe dels 

maquinalment les mans li la faixll com per joves. Creia en ell, i estava fermament conven-

i!! resguardar-se el tresor. ÇUl de que al i!!rribar al poble IOl s·arran/aria. 

Amb el cap enlontit i el cor glaçat, llIçà la ~Oh, si! Ell parlaria amb el seu pare; li parla-

blllda i obrí... rill de les coses sMtee de que ml'li li havien 

Mossèn L1uis se quedà plantar allf li [a porta parlal; de les grans coses dels llibres que el 

i!!mb els somrfs als llavis i els braços oberts. Rector devia jn tenir oblidades i que ell servav/l 

En Ji!!n se'féu dues passes enrera i es quedà fresques en la seva memòria ... i el seu pare es 



converliria: obriria els ull s a III raó i 11 III llum: respecle eslrany que'l manlenill lliurat I suspès 

a aquella llum celesl!lI] 10111 amor I beneslllr Ons al seu dllvllnl, Per en Jan 111 presènc:ill del seu 

en els Irllns;ls de més flldllJlI I desamor,_ 011 ili poble era un sofrimenl conslanl, una con-

Mes en Jan no hi entra VII pllS de Clip de les fusió aclilparodorll que el feia eslor neguilós 

moneres, ~e mirovo al seu noi 11mb lIires de I sorrul com sl des de que Mossèn Lluis eTil alll, 

lemenÇo I d'aversió .. , Se'l veio lan 1111, més ell no es Irobés en son cenlre: com sl La CIOIII

que ell: IlIn blanc de rOSlre, lon local en les mil- da jll no fos III mlllelxll CIOladll d'lIbllns: com sl 

neres, lan solemnilll en el cllminar, que 11 en Jlln els seus compllnys de Ioc i IlIvunn hogutssin 

li Cll1l11 fer grllns esforços d'imllglnllció per esdevinguI uns alites homes plens de misèries 

veure en ell a n'el seu L1uls esllanguil i espri- i com si ell, Ons ell. no fos ell mateix, 

marxat d'libaM, Ell s'hagués trobal amb el fill Amb recllnça lornava en JIin a CIISII 11 les 

gran, fet home, emper6 home conl els d'alll: hores de menjar, doncs entre dill no hi parllvlI 

colrat de cara. i ba.rroer en el fer i en el dir, un instanl; pensant amb que allí hi trobl'lria el 
potser que hlluria estat cosa més de ter l'escol- foraster, el capdlil, aquell Mossèn L1uis que se 

tar, lo I enrr1lf amb aquells enraonalnenls amb li havia. Ocat a CIISa.; que es trobllri, I!IIf sol 

què els homes s'entenen, .. emperò <lquell sacer- entre ell i lI! Cisca, que IlImbé era lola un lIlIra, 

dOI 11mb IIlres de senyor, amb aquella minlda amb l'alegria renectida al rostre i brillej¡lnt-1i els 

Que 101 ho IIvassallava, lla cra pllS el seu fill_, ulls, mentres que ell, en llln, s'hi consumill de 

IlIlxl s'en sentia lan deslligat que ni hauria rbbill ¡ de gelosill .. , 

sabut com anomenar-lo ni Iraclar-lo, perquè Josep t-1. FOLCH I TORRE.5 

alhora. que II ¡nfundill aversió 11 inspiravd un (ConlinlllJrlJ), 

C ançó d e P rim.avera 
- Ocel/e/, obre les ales Fins el cel vol ce/ebrh~ho 
i posa'/ pres/ a volar, que d'un bell blau s'ha posal! 
que ha vingut la Primavera, I el 501 d'or, que amb sa fermesa 
i f hlJS d' lJnñ n snludar, son raig divi ens hlJ donat! 
No sen/s los compnny~ com can/eu I focell, obrinl ~e" lJles, 
volnll/ per fimmeus espai? joiós es pO~lJ a volar, 
No veus les flors com re/omen i les flors. perfums li donen, 
SOli color més viu que mai? i ell, els ofrena un bell ClIn/, 

Dolors ARAMON I SERRA 

I , 
LES MILLORES DE "JOVENTUT CATALANA" 

serà un esdeveniment i.nsospitat 
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RADI-MERAVELLA 
LES ONES DE TRIANON 

(H ,,,ò," '''''g') 

(.lcabulIIl'Ilt) 
Un detector 

aqu~~~~.~~·.~~~l~l~l~~, I;~~~~~~r~~,,~a~~t'~ ~11~ 
Cort. Les reunions de Trinnoll al \'ollant 
del ~rnn I::,;tany, \"art:n ~SSl'r afa\"oridt'!'i 
de una laI :sort, que 1:\ rei, Ull dcmali, es 
conta, no H1 tenir a menys ¡'anar· hi. 

L'U!'ilrònOm no para\-a lIcs tic IIn\"ors 
de ima!{inar-M! oilgun fet cn¡.:inyús. Així 
és que, una tartla, diri~ónt'se a la ~t:nta
tia que eslnya aprelada sobre de la herha, 

f~~ ~lgt~su~clU:s~~~~'~,~c!l'~u~a~;~r dc~~ 
que alll eSlava Ics n.:uda, emperò quI.! no 
pa<;.s;at'ia lo mateix en l'altre n\p de una 
peça, en In que hi pujaria i haix:t ria ci 
suro per d. fe.- ... cnyab. 

Etccti\'amcnt, \"U llif,!ar el suro amb 
un lIar¡.ç tronc \"crtÏC'al en fon 'lat a ;; pcus 
sota de 1'::,ligua, portant al nitre cap una 
esfera bUida. fin son lloc d'emi .... ..,ió a un 
cap del estany, ya bnixar poc-u-poc, tum
be a;) peu,> sota de l'ai~ua, una pedra lli
gada amb un cordill molt prim: lla\'ors \'a 
baixar-la un poc; \'a pujar-la, 10rn[1 a 
baixar-la, etz,., de manera que la superfi
cie del aiKua, apene,> ... i s'arruKa\"a nmb 
uncs molt petite~ ones, de les que un no 
podia donar-sc compte des de la part opo
salla. lici c,>tany. 

Però la pedra en canvi, bellugadn al 
fons del element produïa ones tan fortes 
que la esfera les rebia i feia pujar i bai
xar fortament el suro lligat al ahre cap 
de la barra , I amb allò els espectador ... 
vurcn compcndre molt he els senyals del 
abat. 

En \'i!.ta u'això la Cort acceptA amb 
crits d'entusiru;mc i aumirnció l'assaig 

~f~::~~ ~o~~~r~~ea~~C;~t ul~~n~~\'~/I~l'~""~~ 
de Olles: e!. a uir un ull qui descob rebd les 
ones invi!oiblcs nis humans. 

Un amplificador 
~Ientrestant, la senyoreta u'Esllinnsse~ 

no s'havia pas oblidat que a les primere~ 
expcrièndc!-. amb Ics ones, als 'foltant~ 
dl'l estan\' ut! la ~Iois ... on, uintre el l,arc 
de \'crsníllcs, l'abat Rochon li ha\'ia aS
senyalat un HOl' de recepció on ell, seny ab 
seníbla\-en pcrure's al \'cnir tins a ella. 

L'abat va endevinar uesseguida aque?,' 
perillós l'cn ... amcnl. i aprofitl'l. la ocasIÓ 
de una 110\-3 invenciO, per fi caO\'iar en 
amisu\l aquell pt.'nsament enemic, Da 
"ant els ulls d'eHa, al costat del estany 
on ella e ... ta\a assentada, va posar sobre 
de l'nigua un tros molt ~ros de suro el 
qui porta\'a una can\'a horitzontal; al mé~ 
petit hellugueig de l;ai)..'Un encara que el 
suro no bclluKn\'a apcne~, el cap de 111 
perxa,augmentnnt ci m!ldrr'ent.h~llu~a\'~ 
de al¡!uncs pul~adcs I fCIa ViSibles els 
sem'uls. Dret al costat del petit aparell 
estava el 1\11 del jardiner al qui l'abat ha' 
via encarre¡.(-nt d'estar·s'hi. 

~Ientreslant, l'abat ,'a còrrer al seu 
lloc d'emissió ues de on va enviar a la 
sem'oreta d'Espinasse ones entretingu
des~ separades per els espais que conve
nia; ercn tan fluixes, que un no es dona\'n 
com ptc d'elles, i el suro sembln\'a, tanma
teix que no es hellugues. Però el cap d~ 
la can\'a puja\'u i haixava llargament, I 
ci fill del ja rdiner, cridan~ calla \rcgada, 
deia la lletrA del aheceuan que C'oofronm' 
\'a amb el mO\'iment, 

1 In senyoretn d'Es¡linnsse va assegu' 
rar·sc uixís davant tota la CO!'t. que la 
gnlania del abnt Rochon el ,'ostre som
riure desafia a l'.-\urora ha\"Ïa sigut 
m.1res..,at a la seva gentil figu ra, de lo que 
no havia jamai dubtat. 

L'abat va anotar a son llibre. que es 
pot comptar i creurer amb un nmPlijiw
dor, empleinnt un .augment d'energia -:-~I 
lill del jnn.1iner-de les one:.; que arnv¡n 



~~~~)O~st~. [~le==re~c~el~)c~ió~"n~'b~m~a~ss~.a~r~e=bl=es~a~~U~'n~(~le~ls=s~eu~s=e=O~~.I=~~'U~:~S ~dC~'~I'f=\e=a~dè~m~i~a==~I¡~ 
per a fer-lo funcionar. H.eial de Ciències, enfadat de tanta sort, 

gosà interrompre'j tractant-lo de bruixot, 
Uno experiència de goniometria i li pregunti! amb quin nom ridícul era 

precis dotar a aquell meravellós inSlru-

fav~~~~~I~~~_~te~~t i~~~~~~~i~ ~~~ ~~ad:; meL~~bat va tenir la imprudència de tirar 
penes la enveja a algú. la seva confiança massa enclavant, i res-

V~S~;d~\i~.:~~l~eV~ ~~:,i~l~~~esi~~~lfa 13;r~~: ï~~i~~; ¿~i~ f~~ag~~/~g}r::c¡I~.grec de angle 
<:1.6 que pOl"res!'in les ones, es podia cnLle- Amb aquests mots horribles, les doncs 
\'Inar el lloc on esta l'a posat el que les marxaren cridant, i l'assambleiareguanya 
PrOuui"a; soJsamcnt montant dos suradOI-S amb tota pressa les carrosses .. 
amb una fustera i POl:ial--Ja amb direcció 
P~l'pendicuJar a Ja direcció d'elles, és a 
dll', de manera que una Unia urNa Ics 
lalJl.!s amb dos tros!'lOS, fer amb la fusteta 
Ull angle dret, després ... 

Baudry DE SA UNIER 
Josep Brea, trad. 

( ll 'IU8!racl6de l.o1n Anlllada) 



D ia d a d 'a mo r 
En VIClor s'hi troba ... " bi al ~1as, nqudl con- havien fel sentir 11mb IOla 58 puiunçll. La seva 

"entunl silene:! que regnav!! 11 Iii Ca/ilI, aquelll1 mllrt morf al lIiur,on-lo al món, ¡ el seu pllTe 

colrnll que planllvlI ptr dllmunl de 101, i que sem- qUlln lotiusllfaspas:SllvlIl1I1Iinda de Iu iI'lustons 

blava devlIlllIT del cel, omplint mafges i clotil- d'adolescenl. Aid és que el record més gral 

des. sols gracilmenl o pllcrOSllmenl 1I11erllda de IOla 811 ¡nfanlna l'omplie aquell !-111s 11mb III 

per les reflllldes dels troblldots boscans. I tcs seviI gent en1re III qual s'hi contava la Caterina, 

brunzenles remOTS de ili ful1erllCII 80lrllquejllda que fou nll.!lcudll quan ell ja terrejava. bllrbolt-
ptr el vent, havien sigUI un blllsem gotidor ptr Janl Incoherents mOls. 

!I la stva lInimll de rnalesrruc rodamón, i per al I quina imprusionanl aparició la Calerina! 

seu cor mancat de l'escaI! enfortidor que porta Si aemblAva follia, de menudA i enjogAssada 

en son sl la llAr de lA fAmfll1l ra plegament de tOl que era s'hAvia trAnsformat en una escaient i 
l'amor que fa que estimem la vidA, i que vis· gentil donzella, rlnllera I felnejlldora, 11mb el 

quem 1I'luslonats, CAp ros com un camp d'espigues al juny, Tanl 

De molls anys ençà que prometia pASsllr com hAvien jugal per aquell bé de Deu de bos

la 8tlnta ditldll de Nadlll, al Mas 11mb la dida, cos d'alzines, se'n feia creus, 

mes el des1f parebtia complaure's en què /lquesl Fou ço que el va torbat més, i ço que més 

no arribes mal, i els quders, ¡) la extremada durllder es VII fer en sa menI, quasi e8borranl 

llunyania, quelcom en n. feia que ço IlIn desll- les demés alegriea.. sentides, la sevlI presència, 

jaI per uns I nllres no ncnbés nUII d'lIrrlbar, I és que mllntes volies en el borgi! que ensor

mes quan fou l'hOrtl, an en VICIar no li red deix IIns els bnlécs del cor de les grans ciutats, 

Ilens haver·t'e fet esperar tOies tlquelles tlnyll- h8vla pensat en formllr-se, ell que n'eta lan ne

des, car estava segur que no hauria sigui lan cessllAI, una r~mlllia. en III qual la dona hi fos 

plena la IOia, ni la sorpresa tan corprenedora, porltlda per un primer amor, per un lInhel de fe-

El pu dels anys per el carni de la vida, ha, licitat, sembrtlnt-Ia aqueixa, I no is que ço 

viII deixllt profondes pelllldes en nquell lloc, hi manqués en IIbsolutll1l6, que ell no erll dels 

car la didll i el didol, havien lli esdevingut dos que busquen per v\les i lIogllrels les virtuts, perO 

Iaios bon xic corvalS i magrlssons, Iai com eren és que en els llocs que freqUentava, cercles. re

de 8tlpllts i forts, qUlln ell d'inflin! els recordll\'II, unions, sols 111 vllnilal surava, 

per ço que fa ala casa, si que poc hi deixll ru- En VUil dies que felll que s'hi hoslallava, 

Ire el temps. l'havia resveclada com a plançó veié en aquests lorns una continuació dels pas· 

IIrrelat de vella nissa¡a que era, I sols alguna sats IlInl feliços com si IIquell llarg Inlèrvlll de 

esquerdn de mh podlll contar-s'hi. O Quines separació no hllgul!s exlSl il, laqui s'hagu4/:s fel 

emocions més dolces i suaus, suaus com la home. al COStllt de 1(1 ellterin/!, que suara l'en

cançó de bressol 11mb que l'adormien, 11 sugge- cisava per la senzilleSd captlvadorll, com per 

ria aquell cnslllot immens de vigu~8 altes curu. son assenyat criteri, car temb4/: hllvill rebul Jïns

lles de vlllnda, i de IInestres verdelllnts d'eufn Irucció nece8sbrln , Que els ptlre8 bon xic IIpo8en· 

que s'enlllaven amunt, IImunl, com neguitoses Iais no esclllimaren res quan l'hora de saber 

d'enleirar-se vers el nrmllmenL fou arribadil, 

El l no hil via conegUI pOl dlr· se allrll caSl!, I I durant nquells dies, III en "fclor es pregun-

allre decIl' de pregon i ver IImor, que el que I/lva si sols 8enll1l per ella, lIquell afecre de 

aquellS senzills tetrllssans Ií havien posat i li germanor que creia, o sl l'ra quelcom més In-



tim, mb grlln, més lIrrelllt III cor, un sentiment fllllr ... com jo l'estimo... Esdevingué roja, tre

que omplena de gaubança l'esperi! aconhortant- molosa, I fugI. deixant son pas sembrar de flors 

l o,~ de clllredar la mirada IIsserenllnr-llI. que morien al jovenfvol esclllt d'un cor enll-

, Arribllla vel lla de Nadlll, 11mb lors sos lipics morllt. 

prep/lrllrius, alllpeint-se la caSll de grllns I xics, Fou precls cercar-In. SOllar-la per IOr. Ilns 

que O bé feien rlllllr el 'Iió •• 11mb grlln contenla- que'! cor parh!:s, I el cor pllrlll sincer. Ella l'es

meni per pftrl dels menurs, o ftdmlraven bocll- peraVll, lenia un gflll pressenrimenr de que vin

oberrs el magnlnc nllixemenr, IITranjal per Ili drill, de que vindria un dia com aquell en què 

Irllça de Ili Cale!ina, amb tales ses belles Ilgu- IOl alenll divini!lIt li rer-Ii ofrenll del seu IImor. 

reres representarivu, i el seu rierol rrllnquil que I en el solemnial dinar de Nadal. els velle!s 

refleclill com un espill. del ~111s somreien joiosos i obrien els braços III 

En Vlclor ho conlemplavlI eXIMia! sens dir nou fili que venia a perpeTuar sa raça noble i 
un mOl, 101 semblavlI reia posla per li convèn- bondadosa. digne de llur lerrer. 

ce'l que mal enlloc havia sen IiI aquell dolç be- AI cllpvespre asseguiS li l'escó \'ora la Ildr, 

neslar esplrilual, i aquell salural ambient de en Viclor feia projecles, foren la parella més 

companyoni", que inconscienl l'lIndvlI IIcoslanl feliç de l'univers, el seu IImor róra més forl que 

més a dlll. la malelxa morI, i 1I0dVII aquell Mas en el qual 

I n'obtingué Tanla segutelat de què ço que ovlrà Ili suprema ¡bia. Per nosnltres - deia-

era el seu rosal somni de jovincel, ho lenla lan !lquesla hil s1gut la di!ldll de l'lImor - No és 

aptop. I!ln a nor de llavI. que aquell/! nil, des- cerI la meva aImia? 

velllal per les novelle.:! emocions experimenta- -Si, VfClor I jo er prego que cada IIny 

des durllnl el dill. pens~ en palesar el .!leu c'luhel. aqueixa fetota vinguem O pllsMr-Ia aqu(. 

Quan la Calerina el cridll per què l'lIjudéa !I -St. aqu( on t'he coneguI a Iu, 11 .IU. que 

rer un gran rllnlel! per a gUllrnir III laulll de gran com digué el poela -els cel d'lImor de ma espe-

diada, veié el mamen I oporlll, I papallonel~ Ien- rançll, ers de l'amor l'iI ' lusi6 bell!l!_ 
drament. lli donllr-Ii UM ro~a, esbullllnt-II els 

rinxols de l'orellll: -SI em volgues~ls e~lIi- Ernest!nll PRAT 
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V l D A LITERÀRIA 

Els llibres 
Domassos al sol , per JlJume Avclet I Ollrri

ga,-Un nllre primcr lIibrc, un llibre de (elllll pcr 
l'lIulor, que ha rel ellleSllll1 vent I III sol de Iu ra
bes que pllcienlmenl havia ordides, Hi hil certa, 
mententre:elles,se:desde:Dnmasc.tafelàsiallres 
e:xquisidesell leixides I brodnde:s, Però nbundn 
!nmbélllsllrjllillllelndeclIlIlI, 

Els \'ersOIl dc Jllume Agele! I Oarrigll, ben 
lnlencionllls I reeixits molls d'ells, no lenen 
IIgullnllfric en llur volndn, sinó que sovinfejen 
en clligudes Inmenlllbles de prOSlllsme, mb 11 
més en el ¡hic, d'un gU1I11I volies moll dublós, 

En general però acusen un IIfllnV d'observlI
cló i d'especlllcle per les coses del camp i del 
CIITrer, que l'lIufor bll pogul aplicllr nmb encerI 
durnnl els aeus vialies, 

Esporgal de lèxic i d'influències-s'hl deixa 
ben sentir In de Tomàs Ollrcés - els versoll de 
Jllume Agelel I Ollrrlgll formcn un recull ben 
aprecillble, 

HIstòries I fantasies, pcr Erne3t M, Ferran
do,-Hi hil moltll gcnt que no lI'ha adonal 
encnrll de que E, M, Ferr<'lndo, éll un formidllble 
escriplor, En IIquest pals, on 1'IIrrivisme sol 

poder 111"1 o mis que el mèrit, CIli $ovinl que III 
ftlml! 1/:5 pregoni 11 cops de Tabal. 

E. M. Ferrllndo, de nllixençn i formilció VII~ 
lencillna. és un home conscient I humil, que hil 
1It1llllrcbllllllnl dia rerll dia sense escarafalls ni 
defllllhnenl5, en unti obril ben orienll1dll i tellnl!.
df35lm/! de gusl. El.s seus conles i fantasies 
llisquen plllcidtlmenl ilis ulls del leelor. enll/:
IlIls d'una patina d'or. I d'un vel de finlssima 
ironill. 

Lli lectura de M. Ferrllndo. no pOl deiUt 
mili de suggerir-nos quelcom moll rdlnill I 
lIunyb, Un!! menll d'lIrislocrllcia IIngJesiI !lubl!· 
Hssimll en la guisa de dir les coses. que dóna 
nis seus con tes un nivell sostingu I que mai de
cllU, d'una gran correcci6, 

Aquesl segell de modernisme ullrll català 
que té la prosa de l'lIulor de .V¡dll d'infan l - és 
cerlllmcnl polscr mh ¡nlcressnnl quc l'nvesnl10-
clllisme dc novel'ln de cOSlums, sov[nlmenl Inn 
nOSlre però IlImbé Inn mediocre, • 

F6rn dHlci1 elleoUir un 11101 de l'[ndel. per a 
dir que eOlI plnu més quc un nllre, Amb IOl, 
no sl!lbem e.slllr-nOIl d'ellmenlllr aquell deliciólI 
eon le dc «L'lIfca de Noé. 5, A,. 

( Amics de la Poesia») 
Tamarius I roses, del poe:la C, F(If¡e!I de 

Climent, - lli segonll sessió d'aqucst curll dels 
.Amlcs de III Poesill - , fou dedlclldll III segon lli
bre: de poe:mcs del poelll e, FII~ell de Climen l , 
.Tllmllrius i roscs-, que sortirà 11 primcra d'lInv, 

El poela J. Bofill i ~1 111as, que lima IIlngull1r
me:nllil poesia del Jove poela empordllnl!s, fl!:u 111 
presentació e:n uns mols al!Cssimll de lusla visió 
crltice, sltuanl en un lloc excet'lcnl dins III 
noslrll Ilterlllurll 111 poelll de _les Bruixes de 
Llers_, Els mOls fervorosos del poela orlldor. 

foren IIcollilS 11mb unll ovació cordiaHssimll, 
TOl llegui! el potlll C, FlIgcs dc C l iment dona 

leclure al seu llibre, qne fou rebul amb un gren 
entuslasmc, 

lli Silla d'lIcles de l'AtEneu eril com en Iu 
grans solemn¡III!s curulla. Un públic selcctlssim 
i rcpresen!a!lu l'omplill, 

Lli reminlti!.1 IlIn amadorll d~ III nOl5lra poeS¡II, 
hi crll nombrosll i genlil(ssimll, 

Bon inici dc l'lInv!llcrllri IIcrb IIqucst llibre 
dEI poelll C, Fllgcs de Climent, 



BELLA 
TASCA 
D'UNS 
ANDREUENCS 

Amb ocasió cie In visita 

que En Josep M .. F olcll i 

Torres, acompnnynt cie la se
va fnmílin, va efectuar e l cliu_ 

menge, din :l8 del pnssnt de_ 
sembre, als .Amics de l'Art . 

cie Sant Andreu de Pnloll1nr 
(Barcelona), és que eus com_ 

l'lavem en fer públjca 1:'1 bella 

i proCtosa tnsca que nquest 

grup de jovent alldreuellc ve 

portnnt a terme d escle ja fa 
nlguII temps. 

Aquests . Amicsde l'Art. 

integrats per un bOll nombre de 
joves i gentils senJoretes per-

En Jo_ep "I.- Fokh ¡ T{)rrc~ rod"jat del~ dir",'!N' ¡ /'1_ 
rrindpt!\ ¡n!~rprN~ q1l1' hnn irnpre,~iol\ut In 

~e\'n fnmo-o rondnlln . 1 R \'entaf(K'~., 
... n rroj~Tion~ lIumino,e~. 

t:tnyents a distingides inmílies :tlldreuellques, dediquen les seves estoncs d'es
barjo impressionant fotogràficament qllndros pl¡\stics, que, després, e(liten, ell 

iormn de col'leccions nrgumentfldes de projeccioll., lluminoses, íntcrcnlnnt, eu 

nquestes cO!'leccions, UllS lIetrers .ex-plicatius, (Iue fll. CJ.ue dónguin, quall es pro

jecten a la pantalt., In més perfectn sensaci6 ci e! CiUem:HÒgrnf. 
Gnirebé totes les coHeccious d e e¡¡apositives que editeu els é'Alll i c.~ de 

l ' Art . de Sant Andreu, só .. 1I0vel·les d'En .Folch i Torres. Arn, darrern_ 

ment, 11an impressiollat, :'1mb IIn luxe i bon gust verament remarcn6les, la 
sevll. Enmosa rOlldal1n : . Ln Ventafocs.. 

Amb motiu d 'll.ssisti r e l Sr. FoIel) i Torres n la projecció cie la .Ln Ven

tnfocs., és que vn fer l 'ho llar de visitar als. Amics cie l'Art. de Sant Andreu 

que, avui, ja compten ll.lIlb IB. més encoratjadora felicitació de LI·lustre rOl1dn
llista català, el qual va pregnr-1os que no clefnllissin en In. bella tasca empre.m. 



Caminant entre boires 

Tinc velats els ull.J 
de fanta boirada. 

No veig els cscull!l 
en ma caminada. 

Un vel blanc í fi 
fot mon cos a.JsetjlJ~ 

í esborra el camí 

dessola ma petja. 

No veig els torrents 
ni les cimes alfes. 

Lc.! boirc$ rellents 
em mullen les galfes. 

Ni un raig de claror 
mon ull pot percebre. 

Ai, tanta blancor 
se.'m torna tenebra! 

J. DUATIS ITARTE 



LA NOSTRA 

COL"LABORACIÓ 

ESPONTÀNIA 

t. - Lfinib dd V.II~,. L ·~rmll. del CQrndor 

, .. In dIa d'orple("_ 

l 

(Clldlde Iftdl8l1n~lda 

Kn~orda Anlonltl To
l'renI Martorl,d'ArenYI 

de ~I.r.) 

Les millores de JOVENTUT CATALANA 
serà un c.sdcvenímenl insospitat 



La nostra dansa 

Se~uinl un bell costum, ci dia de cap <l'any es donà un important concert de 
sardanes al Palau cic la ~Iúsica Catalana, l, com els altres anys, no hi hagueren 
localitats sulicicnts per atendre les demandes del públic: bona part de persones 
amants de nostra dansn s'hagueren de quedar al car rer. 

Els cxel'ulant~ del pr0A'rama eren el bcnem(:rit _ Orfeó Català" i les excel'lents co-

bles L~a~~~o~~~"~~-r¿ ~~~fnlt)~'~~~id~'lI;c~C sT~'l s~~~baa~~~a( d~~~nc~,a~~~~ ~~bj: )d¡ :~~~~;~~ 
<.1'unes breus \'isLons estivals per a tres cobles, de l meHre Pujot, que porta\'cn ci titol 
tic Pirinen4ues ., 

Remarcan.:m la immillorahle execució de la sardana -Cecf1ia - de N'Antoni Juncà 

J
ler la cobla - Barcelona - , - La Princesa capth'a_ d'En Serrat i _Cor jO\'e - d'En 
oa,\uim Serra, que eren donades en primera audició, foren molt ben rebudes pel públic, 

}erò l'èxit d'aq\1e~ta primera part foren les _ Pirinenques - d'En PUJol, de les 
quals hagué de repetir-se .. Tamhorinn<la_, bella descripció musical d'una tempesta 
d'estiu, Són le!-o dites \'isioos uns quadrets descril?tius que porten per nom -Albada., 
• El \'ailN n\'innt la ramada·, • ~JiJrdia -, _Tambonnada_, _ La cançó de la munt1lnya" 
i -Cap ni tard _, I\m\) e ll s En Pujol es mostra gran dominauor <le la cobla, de In qual 
fa eixir !';ons or4ue~tr:fl~, Ko gens menys es de notar el quadret _ El vailet a\' iant la 
rnmada., duo dc tlabiol i contrabaix, d'una frescor i simplicitat ndmirables i que con
tm ... ta amb la plenitud lle • :\1ig;dia -, 

En la se,gona part hi ha\'ia, ultra obre~ d'En Toldrà, ~Iorern i Enric Casals (-Se
tembre .. , d'a4u'-"St (¡llim, ha~ue de bi:,;ar-se), la primera audició de la sardana· De 
bon mati., fcta sohre temes de Clnn~: per En Pep \'entura I arranjada l'ci subdircc
tor de l'_Orfeó Català_, El púhlic la oí dos cops, coronan t-ne cada \'cgada l'execu
ció amh merescuts aplaudiment5i, 

Com a final es cantfl. per l'Orfeó _Sant]ordi triomfanl ., acompanyant-lo lacohla 
• Barcelona .. , Dirigí el mestre Pujol, son autor. 

L'última part csta\'a composta de cinc sardanes i la _Cantada de Cap d'any- de 
Francesc Pujol. 

. TO~Sl;:~f~~~;~ j~~-d;~~~~; j~';a ~~1,il~i~~ ~~sf~~ ~i~\a~i(~~\OrO~eO~'I¡~d/~e:=~~~~ L~~ 
Puiol fi sortir a rchre les mostres de .. impalia que se li tt'Ïbuta\'en) i .L'aplec del 
\'in:ret - d'En Catal!l, i\osaltres hauríem volgut que Iambe fos bisada -t\ En Pau 
('usab .. d'En (:nrreta ; mereixia esser,ho, 

bIC.~~\ ÇL~::1:~~i~~n3e;~S!~Si~1;;~,~~~~t~~~n~e d~a~~i~~ ... ~~' ~~~I~~:i~~~~I~e~dl~~n~~: 
I eixirem, satbfets, del Palau, pensant en l'excel' lcnl comt'nc;:ament .d'~ny per a 

no!-otrn dan ... a. Dêu fassi que tot ell si~uin èxits com cI del pnmer dm I que per 
~~~g::~rftl~f~~ ~;~rfeó Català- celehrar l'arribada d'una no\'a nnyada tal com la \'e 

Característiques J e la sard ana 

\lolts Imetes han cantat l'excel'lència de la sardana, D'altres han cercat definir,la, 
I \'oil.lrít'm a,'ul exnminar algune!'; d'uquestes definici(;)tls, 
Diu cI preclar ¡\ Iaragall, en la se\'a fam osissima poesLa, que 

ets In rlnltSfl -"citara d'l/n p()ble 
qlll' e ... lil1/fI i nNU/fa (/ollfl1ll-::e ¡{'s li/aI/s," 



I, en veritat, al compàs de la sardana, Catalunya ha vist realitzar-se el seu 
renaixement. 

\'er~~.ò, Q~~lCaon;s~~~ ¡l~\~~ar~~f e~es~~ts~nq~~f~~~l~ild~~~anrra~~:!s~~~f:[me~~~~I~~t':·~ 
que d'una tan gran manera ens emocionem en sentir·la. I això és l'amor, és l'esti
mació a les coses de la terra, als cants populars, a la raça, a la tradició ... 

La sardana també es, doncs, dansa de germanor. Tots dins d'ella ens trobem 
germans. Per diferents que siguin els nostres pensaments, per contraposats que 
~i~i~j\.~~ia~~~~:~~'ll\~~a~~'a ~~~d..'lr¡~a~irarem amb simpatia :lqucll amb qui les mans 

l a 13 significan"·3, . . . . , . . . . . . hem d'afegir-hi la oc lluita, 
servint-nos d'ella com nrmn, contra totes aquestes t.leprnvaciom; cie la moda, contra 
això que en diuen shilllys,jox-Irols, Olle-steps, ctz' J i que han fet que EnJoan Sacs, 
ofuscat, s~n!> dubte, digué~ que la damm no era art. 

Dansa de llibertat ha estat, no res menys, nomenada; perquè si be ,us 1li~a amb 
lot~ els qui la ballen, si passeu a ronlUtr pan cic la cadella que n tots ag'crmana 
podeu al vostre gust f;ixir-nc, deixant-la quan us cansi. lleI' això En Lóp.:z Picó en 
el S\;!lI epigrama "De la sardana» li diu que sap el límit de la llibertat. 

Es la sardana dansa de reis. Amb aquestes pRnwles vol En !\laragall sig'nifknr 
la noblesa de nostra dansa, noblesa que debades pot cercar·se en multitud de le~ 

r,t~'ff~dil t~~~~~~k~ 4~n~~,~~~~, ;d~~~,~~~_~~:~t'l°ts~I~~ tt~ltl~~~~~ld~,>~~~¿~ ~f~~~~¡~~ 
_EliS (lclIlIs fi Jols". . 

I~esumint; dansa d'amor.. "..,.,.. i d'unió, dansa popular i 
noble: heus ad les principals camctcrbtiques dc la sardana. 

DANS.\~IOR 
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ELS GRANS REGALS DE 

JOVENTUT CATALANA 

Oportunament volem ofrenar als nostres leclors i lectores una 

SELECCiÓ DE REGALS, cedits generosament per varies cases 

comercla!.s de Barcelona, les Quals simpat itzen amb 

JOVENTUT CATALANA 
des de la seva aparició 

Nosaltres, Que ens hem imposat la missió d'afavori r als Que amb fanta 

simpatia ens han prodigat un bon acul1iment, no volem refusar Ja 

generosi tat d'aquests senyors donants, als quals, des de nostres pàgi-

nes donem mercès a l'avançada, 

Properament dOnarem a conèixer la selecció de regals. 

les cases donadores. 

en les pàgines de 

JOVENTUT CATALANA 

No es deixi d e llegir l'anunci que setmanalment inserim 

a EN PATUfET, i els que oportunament publicarem 

a ls rotatius «La Publicitat » i «La Veu de Catalunya» 

I. ¡\ T I p oc; R .\ l' I e 1\ J, Prou ~, S. ~n l' : Cnrr~r d~ \ "nlenda, I !I~ T~l è fon (;-~'O 17 : R.\ Rl' f.:LO ~ A 
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El memvellós aparell receptor R 500 de la mundial 
mcntflllllOSllmarca 

BELL 
é. ci preferi.!t~;fc~:~ ~~l~~~ion rx:~~':i~~óR~ls concer l ~ 
1..11 música filtrada per la galenn de l receptor és 
finfl,agrnduble i d'una sonoritt\l encnntndora. Ar-

~~f~lti!~~~:~I~!~~~~~~~~~;:ilfLs~r~;~~~~~ 
Comprar- lo és la decissió d'un moment. El plaer 

que us proporcionarà setA tals els dies. 
"¡¡¡teu reqJOliid6 dels últims models de receptors 

él 
Pc1itl "¡(j 

BELL 

(" 
¡.! 
!l' 
\ \ 
\J 
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.Excl'l.!iVII d, venJa del, 

famosos receptors i accelJoris 

fabricats per la We.ttern electric. qu;nu fàbriqllu al .. .Estats Units 

l'ell neixen més de 50.000 obrers. Co.uiJerA<la com la primera 

organit::ació industrial radiotclefònica del .n6n. 

E.amineu els receptor" .BELL i .u convencereu que $6n tIIU aparell, 

lIIeatre" en la perfecci6. i ,i el" proveu li' meravellareu (Iel" .eus granJ 

reu.hau, rebent el. concer" de lot EUropll. FUllcionen sen,e acumu

ladors, VA n amb pa" "cca Radio LOT de lI\(n;", CO I1,UIII; grilli re .. istèneia. 

EXPOSICIÓ I VENDA 
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