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Exclussiva dels Receptors BEL L 
Aquesta casa ha subministrat I. c.ntr.1 
emissora de Radio-Barcelona Instalada 

a l'Hal.r Col6n 

En les audicions radiotelefòniques Mis concerts internacio~als i locals diaris. 
es logra el millor resultat escoltant musi..:a amb un receptor de la universal-

ment reputada marca ~ 

BELL 
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Els rl'ceptors BEl.I. Il'nen les garanties d'un tficaç resullat. 

Els llegidors de JO VEN T U T e A TAL A N A que yul¡¡uin conslruir-~e 
l'aparell receptor radiotelefònic pa a sentir els concerts de Radio - Bar~elona , 

pod\:n passar a recollir el llibret inSlructiu que regala la 

CASA SUPREMA 
P .la l , 56 : RARCELONA 

Els que no vulguin construir"se'l poden adquiri r·ne un, a preu molt reduÏI, en 
el mateix tStablimenl, o als demés llocs I.'xclussius per a la venda; 
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L'Avantguardisme literari a Catalunya 

Ju slíricació i desig 
l'Oostra adolteènda ha viscut, tota aqutl1a tpo

ca dt mision" I valoraciQns mh Q mmys sine~ 
ru, qUt han t'Sial possibles ¡ radu a una ¡nci
pimt aeluado; i, qUt rtspoaCf11 a una modalitat, 
dins t'11I:mps, dt tota la cultura occidtntal, t'l'lrt 
nOSl!ltrn, ha erulal·llbal, Inh o mtnys t'xacta
mml, en l'ordrt dtl pmsamml, ptt la ideol,,~ia 
dt L'Home del qual t:s parla, i, tn tl dt les Ut
Irts, ptt l'alt diltt,,"hsme i JH1g dt comprtnsi6 
ptt a Iu tscoltS Iitt'rantS dt datrn'a h"ra. "'C)
altres, jovt'n1$$1ms com som, al col'lobC>rar a la 
Rt'\ista JOV!.. .. TUT CATA.1.AN.\, no podtm ular-nos" 
al n'urtr qUf' allro millor ¡.rtpl!rau i mes com
ptttnts no ho Idn, d'analPlat 1 eommtar d-aques
tn paiints blant un dels mo\immls COQ!t1Dpora' 
nis qut mh rorça'¡ ¡:n\'r¡z;a fn sl mat~ix han lin-

II 

gut, I, qu~, pots~r s<JTlosammt, ha coincidil amb 
la primtra jovmlul que hom pol anom~nar, no 
",nst un puat dt ra6, catalana, ja que no catala
nitzada drllol 

No prctmt:m historiar, ni rstudiar, compltta~ 
metlt lotts In manifrstacions d'avantguarda més 
o mtnys relaclonadrs .11mb Catalunya, sin6 que, 
hnn prtlU Itr, st:nlillament, un assaig, aprofi
tant no!\trn apunts, prtS05 durant moltl~mps. 
SOS!rt duia, b doncs, qUt aqutsles nOlts I apor
tadons, SEn'fixin a qul'f s~nli amb fOteu I tl 
dt'urt ¡nttrior li dicll, per lYalilZar, un utudi com.
plrrt, acabat i t'I ml's ddinitlu que sia poulble, 
de totn Iu manlfutdoons qut tl port-simbolis-
rot 'ittrdri li Catalunya ha ocasionat. 

Psicologia del no slre «avanlguar di sme. 
tu m<1nirulaoons, qut, mtrt 'ltosallru, l'a· 

vanl~udrda ha prodUlt, ni són fíl1rs d'una nteu
Sllat d~ la nostra inld'hgenaa, rtfinada, ni d'una 
ftbrt d'snob, ni m ..... 1t mmys t'ncara, produCles 
d'CIOa convic~M o d'un InnptrammL \iulIm a ts-
su una cosa Kft:lla i lYposada, en conjunt, pro-

duclu d'un desig de cultura I compr~nsI6, dt 
coD(ix~mttll. I, m tl fons, an~ia dt catdlanillad6 
de les valors prislinrs, qut, tntre la fa rdmalla 
antcd6tica, hi poguh habt:r. 

t"lmprui6 dt conJunt, l's aqutsla. Les mani· 
't'Sladom dtls snobs o d~1s pltudo compf'nt-



Ir.lls per el caràcll:!'r o ideologia són excepcions, 
o pOlser, millor dit, confirmacions, car ja veurem 
mes tard, quanla catalanitat i febre de cullura hi 
ha sota la capa vistosa i exterior <l'aqnells l 

d'aquests. Àixi veiem, com, per l'estudi del psico
iogisme avantguardista a Catalunya i pel" damunt 
dl!ls estats anímics que molles vegades semhlen 
contradictoriscal!erlresdivisions: l'avantguar
dista per esnob,l'avantgnardista per cultUla i l'a
vantguardista per tcmperament. 

L'avantguardist<l per snob, l'adorador incondi
cional de la Novetat il::tb maj:hcula, el que pa
teix J)i'r sembl<lr més adelantat o més modern
estat patològic de l'ànima contemporània-ha 
I!xisti¡ com estat d'esp,;>rit, però ni g!lirabé s'ha 
manifestat. Hom l'ha ridiculitzat despietadament. 
(No en va slIob, paraula que s'ha l't1fopeïtza: pe
rò que ~s origil1<Jlment anglesa, siguiFica origi
nal ment sabater-dl!mano perdó a to t un gremi! 
-i per aquella anologia ideològica que sols les 
multitmls saben descobrir ignorant i pretenciós). 
Només cal recordar li.'! facècia caracteristica que 
el nost re Mi1là.<.-Raurel1 els va jugar des ¡espla
nes de L/I Revista ("). El pilrany consistl en pu
blicar una poesia del poeta avantguardista fran
cès Louis Aragon, treta del seu llibre .. Feu de 
Joie' i Iri.'!dulda al català d'una manera comple
tament incomprensible i enrevessadament geroM
fica. El sej,lüent número de la mateixa revista re-
portava amb Ull fresca malicia i d'acritud 
moralitzadora, traducció serkS<l i la constata-
ció dd parany al mateix temps que irònicament 
hom declaravil que els :mobs !la hahien resistit 
p<lS la prova del ridícoL L'snob com sllob, ja por
ta en.l.[ mateix, un cert punt que el ri:l.icuJitza. 

AI re\·~s d'aquest, hi hagut entre el nCoslre jo
vent, Ull avantguardisme lúcid i assenyat, que in
conscienment responia al gem espiritual nostral 
No ésun avantguardisme-vici, un avant~U¡lrdis
me-defecte, S1nól111 avantguardisme viri ut. Es el 
j)roduct~ i resultat d'una ansiJ d~ C\l1tl1ra, del 
conreu d'una vocacià li terària i d'un" espedalL;
sima posició illtd·lectual i esp\rituill ql¡~ feia gi
rar <lla generació, dita noucentista per alguns, i 
que llavors era jovenlssima, els ulls cap Europa 
amb ànsia de al!slensenyaments I exemples i que 

(") NIl.1P$.\21; 122.-0~lub~ d. t920. 

feren del avantguardisme una diSCiplina per a la 
seva pròpia fornldció po~tica i cullural; conre
sant-lú, no com a finalilat, ni perque estiguessin 
conforme amb les seves ideologies i teoritza
cions, sinó peT (,lIlprar-lo com a eina. 

Aquesta posició assenyada del jovent-seny 
~s comprensió del que cal kr car es una virt ut 
essencia lment constructiva i que 110 cal pas con
fondre amb la prudè11cia ni molt menys amb ]'",s
perit contemporanitzador-davant de problemes 
ideològics i d'innovacions estètiques són un 
exemple per nosaltres els joves, que hem d'enmi
rallar nostra joventut cap a tots els pobles joves 
i forts-EE. UU. i pobles que la post-guerra ha 
creat-mirant sobre tot de reforçar nostra vitali
tat nacional amb les ensenyances que ells ens do
nen i tenint pr~Sel1t que la tasca que espiritual
mentens cal fer,pl! r damunt tota cosa, és el retro
bament de no~\ra con tinuació cul tural i de nostra 
conciència catala na. 

No hem pas de deixar-nos portar, i enlluernar 
per la màgia de l'extrem, que per ésser tal i sen
se demanar-li res mès, a tants incautes ha agaFat. 
Per això condamnem ideològicament de cara a 
Catalunya eh que han adoptall'avantguardisme 
com l'extrema esquerra de l'art i de la literatura. 
Acceptem i comprenem que aix! sigui, peró vol
dríem que mentres Catalunya tingués tasca de re
cobrament al davant, ningu es deix~s portar per 
aquell encantament subtil i una mica pervers que 
a tants esperits contemporonis irrcsistiblement 
atreu i que leia escriure al gran Nietzsche en la 
seva obra Voluntat de Poder» la frase «nos
altres els immora1istes som els més aV!lnçats". 

Sortosament a Catalunya hi hagut molts pocs 
exemples, i un d'cHs-Joan Salvat Papasseit
no sols comprensible sina per c!luses diverses 
Fins justificabl.:p 

Entre l10saltrles en plena feina reconstructora 
no ha estat pas possible, l'estat d'e"perit d'emba
fament de cultura que alguns crltics han volgut 
presen tar com existent ell alguns pObles euro
peus amb motiu de les correnties post-sImbo
listes. 

M. BORONAT I RECASENS 

(Continuarà) 
Octubre 1924 

Aquest número ha passat per la censura militar 
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(Continuació) 

De bon mati arribaven al hort; eU prenia 

l'.eina I sense fer-s'ho dir se posava a la 

tasca tan afanyós com podia. 

-Llàstima de xicot que no sia m~ for

n:t I-feia en Jall miranlse'¡ de qua dlull. 

I &e'n planyia rots perquè aquella feble 

constitució semblava aguantar l'idea de què 

el noi tenia de .. tirar~ per espellà. En bona 

fè, semblava un 58l1lel; era com un Sllnt 

Ullis que tenien a caso en el capsal del 

llit: prim, fi de rostre, ulls de vergonyós ... 

No podia mirar-se'l en Jan al seu noI. 

O',mçà qw.! la Osca li parlà de fer-lo anar 

a dutDt ~r o empendre els estudis, lenia 

una manera tan nova de mirar-se'!. }\ la 

mdUor, se 11 esqueia que jo anava vestit de 

capellà , .¡ quan ailò su«ela fins a l'hort 

mateix, a mb tot i vèuNo!-se'J cavant com un 

jornaler, se 11 apareIxia com si anés tol ne~ 

gre, amb lo teula endarrera J \a sotana arre

mangada; cavant i treballan: per a purgar 

els pecats dei seu pare, d'li!ll, d'en Jan ... 

Per altra par1, la resignació amb que el noi 

S2 prenia la cosa I el posat de sens~esma 

IltJ!b que comp:ia les feines mé~ car regoses, 

a di!" vli!rilat, trencava et cor de pare, d'en 

Jan. 

- Ell fos un desvergonyH I no em cregués, 

llavors sl que Il faria la llet I-se reJleÜa 

sovint en Jan; - emperò ara, pobric, amb 

aquesta paciència que de tot diu que sl... 

n'hi ha per des6~mar al més ormaL-
Si en Jan hagués sabut de què li venia 

ol seu noi el fer les coses com feia: si ell 

ho hagués sabut d'on havia ap~a aquella 
resignació I aqueUa paclència, a ben segur 

que se'n hauria cscruxlt. 

Si en }Bn hagués vist el seu L1uis escol

tant al senyor rec:or quan les tardes del 

diumenge explicava la sagrada Passiló del 

RII de OCu! Si en Jan hagues vist els vi

satges <le horror amb que el seu noi seguia 
pas a pos la $8n:a caminata espUcada amb 

la <rÚ5tega senzillesa del bon vellet, I rom 
Ics tlàgr.mes se li escorrien I el cor sc 11 

sotragava al ser a lligar a Jesús en la faUdica 

columna, I com tancava els uUs hO:TQritzat 

al sentir (perque en Uuis els sentia en el 

seu cor) els cops crudels dels flalJ elt5 al 

fib:ar damunt de les tendres espa.:lles del 

RedemptGr de:s homes I 
iOh, oh: si C:1 Jon bo hagu~s visi tot 

això, <:u'nes ensenyances n'hauria tr:t ! ... 

I ~a..."ent en Llu's el què havia sofert JesLls 

per a sa,var 8:S homli!s I redimir-lo ' , ¿cóm 

podia ésser que trob~ sacrifici en obeir al 

seu pare fins en les feines més arrastrades 

del hort? 



¡Les que Jesús hi ~ a ¡'hortL..... Tant l'arribA a lligar aqu~1l posat de bon 
¡aquelles sl qUe! eren angún¡esl minyó dC!l seu Ullis, i tant l'angunle}ava aque!tl 

ccom vós volgueu, pBrC!~, que dintre de lot 

PassavC!n els dies I ni en Jan cedia a d'ell en jan hauria volgut qUe! de cop ci 

la InstIg8dones de la seva oona, ni en seu noi s'hag~s r~vlngut I se U hag~ en-

Ltuis donava mostres de fadiga ni de rd)el- carat com un home, tot dlent-U això o allò 

lió, Més aviat quan son pare, fent-li pregun- amb fermesa I convenciment. Oh, sl. I\lxis 

tes de toc.-son, s·empenya .... en sacavar e;s els hcn::s s'enhmen, I sl no, una feta de des-

¡ntims pensamentli d'aquella ai8lura, se tro- vergonyt com aquesta semb~ que ¡nfundeix 

bava amb que el noi no tenia queixa per eU, alè per • plantar un bon revés al fill des-

ni ganes. tampoc, de canvIar de vida. o~lenl, o bé s'escau a dir-li molt serio-

-Emperò. ¿no et plauria més debar la sament:-Dtll te fassl bb I dIImpate-laf-

terra, com ta mare vol. I deixar-nos a lots... Llavors sembla que un pore ha de quedar 

-afegia amb la veu commoguda-per a anar molt descar<'gat de rtsponsabWtab i no ha 

a dutat a fer estudis?-Ii preguntava a vol- de safljr el que ara en Jan sorrla al veure 

tes en Jan amb segones Intencions. (om <.>1 noi sacrificava les llurs inclinadons. 

-<om vóS volgueu, pe.re~pon:o en Lluis. sense queixar-se ni badar boca tan sols. 

-No ('\ dic pes que ho vulgui o no. Ben Però això no era cosa d'esperar d'un noi 

al indret, )o voldria 5Bber no IDb què és el com <.>n Uuis. Alxis ho creia taml:Jé en Jan 

que et plau o el que no d plau. I né de dos cops I tn'!S havia tingut Intents 

-El que vós volgueu ... -tornova el noi. de corre cap a casa I dir a la dona:-Té: 

Certament aque:U xicot desarmava. En Jan fes-ne el que vulguis d·aques\.8 criatura 1-

avesot o tractar amb la Osca que mal li d.eia però el deturava el pensar amb els companys 

sl de res, no sablll com <:ompòndre-se-les da- de cAn Pau, t8bemer ... ICbm li haurIen fet 
vant d·aqu<.>Jla obediència <:eg8 I d'aqudl res- la nota I }owp M.. FOLQI I TORRES 
pede a 18 seva voluntat. (ContinU8rll). 



I r o r s o I (I 

Lcft rQ1;cllc8 'ie la lxill 
II'rl'end'pJlt'cja 

per 10/(1 {lor dc l/ac8Ó, 
.<>1'111 i cabdta, 

filie el! ('I dI/! del camJllWi"/r 

('~ ba!(lmlreift, 
I e' l)ctri del sd-junt 

I eh la primat'erà. 

11 
Pedi Ico;; flors de /a vall 

/!O( sal)(,I~ elles 
ql/(' IIIcllfrcstm¡t la !leo/' d'or, 

trilita i soleta, 
('11 ('fmftlWI d'('H1¡Ommellt 

¡¡UlUliS i l'CSP/'CS 

11(' Uf) ))o(/cr-I,s rontar 
8011 f/Oigs i pellcs. 

111 li re In a rar r a 
J)eclino el. 6"1, la /lima cs alta 
i elitre ¡¡er!lI. liS la tarda call; 
l'f ('ci é.~ blall i e¡;:fús malalta? 
iU/wita, IIU/rcia, el ccl és blmt' 

11 
/.(1 C(ldelllen, "CInta i salta, 
i et sembla dir S(¡)l rd/1et: 
. '1'em; /111 fillet i ('fotas malalta? 
,11(/1 ('ta, i/lO 8Cl1t1l? Tens !OI fil{eU 

1Tl 
Posa'm l/Il bes a cada galta, 
i rifi mols r~eoat<¡ se n'olliran: 
i1"estimo tant i cstà.'! mala.Jta? 
.l/m'cta, ,Ito 't'C1IS? T'estimI) Ilml! 
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Cf...( . ( . n' d' 
JllLS Òrla.~ una [(ér grlma 

Plk; contar-vos la història d'una llc/gri-
ma~ tal com clla, m conta1"~lle-la a ,ni. 

M'escàteu? 
Porfa la llàgrima: 

Nosaltres, ics ll6grinus, neixem i mo
rim ràpidu.ment. Neixem. a impids de q1.w[,. 

8el'ol daar o enternbnent. Mori~n tantost 
aquestes 8cnsaciQIl8 passen. 

En oompctl8<tci6 de ~a nostra. C!crla vida, 
teltim, 1Je1" desioni providencial, la. facul
tat de renéixer i.nde{inidament, és a dir, 
podC>lIL exenir al, nostre caprici, allò que 
'VOsaltres, els Iwmes, considereu cemt un 
mb'Ode: la resurrecció. Fem, però de les 
nostres atribucums, un 1/.S ~molt diferent 
del que segurament en farielt 'V08«ltrcs. 
si en !08Silc rlOsseido,·s. No voú.nlt tantes 
1)ieles per 8lItisler odis, passions, i cegues 
oobejm!Ccs. sinó qtw brebttcm. per trobar 
en 1m alt i noble concepte {l'idealitat i 
crllwl!oterialitat: el lloc i l'cstat d'ulUl ver
dadera i i.mmarccssible felicitat. 

Jo, 1JerfJ, l'he a88cilida en tres vicies di
(erents: 

La, p,-imera mta, que vaig néixer, vaig 
sentir-'lIle rodolar, en Txmdent delicada i 
dolça, per 'la galta d'Ulla dOlla jove i for
IIWSC1. 

M'assabenta,ren les '11¡,e11eS ger;manes, 
qlce en gran lwII¡,bre U"ien en els ulls de 
la beUa dama, qlte aquesta plorava des
c(msdladam,ent per l'abandó en què l'havia 
dei:ruda l'home amb qui esperava i oonfia
w, els seus plors momentànis, eren; se
gons ella, el testimoni d'un etem descon
hort. 

Vaig reflexionar, posant a prova tota 
t'habilitat de què disposava" ¿Podia jd res
tar per se.mpl'e 'I1lés en la grata companyia 
d'aquella beutat, qui, premal!tra.lI!.6nt, ha
via estat substituida. per altri, en el ckirig 
o en la passi6, ctaquell que l'havia esti"n(J.
da? Era prou gran 1a seva pena per é8Ser 
diglla de la meva ~~pany~ et~MI?? Jo, 
teltia tOl deix de sentwlentaltsme tlt8'lpumt, 
i a bcm segltr q1CC per això, wig estar 
te.mlJtooa de contestar-me afirmativament, 
quan mia germana qtte, potser, elldevirnl 
els 'IIH>U8 dltbtes , massa promptament es-

mits, se. ~It'acostà llisoant lentament per 
fa pell fma de lo dallla qUe es q1urixava 
amorgam,ent, i C>1n parlà aixís: 

--Gel-nwlUl. visc una séPtima vida. No 
sen) l'última. Tinc experien.cia i sé que '1'1.0 

és aqll.est el lwstre floc. Vulgues empen
dre amb 'Ini el nd8tre viatge alat, en cerca 
d'altre de9C(mlwrt 9ltés intells i -més justi
ficat que el de la beUa dama addorida. 

- Mes intens? Més justificat? 
-Sí, gemw)}a, 11wlt més intens, molt 

més justifictlt. 
- Ella piera ... 
-Es '!iOT lleuger, Té, per actmhtrtar-se, 

la. bellesa. i la joventut: el record passat
gel' d'un home, no 'li serà ~lIai cap obsta
cle, 1Jer disposar de la seva volu:ntat. Fld
rira-n per ella noves i ventU1'oses 1l711O'T8 

i els plQrs d'avui, ocasionats per l'amallt 
Oblidadis. no seran ?Ilis que un episodi, 
wgament recordats, dintre poc, a'lltb el 
somriu: irònic en ets seus llavis. Vina amb 
mi, germ.alla, qlte buscarem altre pena 
per oolisolar. 

Vaig assentir-In:, i amlb l'amiga, em dei
xí ca;ltre, en 1m llei' salt de8de el rootre,' 
ia més asserenat, de 'la Plorosa. dama, al 
braç del silló en q1tè estava ella asseguda. 
Poc temps restanml allí. El drap d'UM 
callwrereta. escaient ens en tregué, 

Nasqu.i, per segona volta, ada oow la 
bolla amiga, ell l'ull dret ct1tn home vin'! 
i fort. Vaig esgfuiaNlle 1t1Ullllica cid. ,,~, 
isolalnent i mig acostar-'me tant a la qne
t.-a OOII~panya, per ttlfmulir-11le wlor, q1(e 
de poc em. OOflfcmc «lIlb ella" 

-iEstC1n des? - wig preguntar-li. 
-Si, aquest home és un eixut. No plo-

ra gaire. 
-Ho fa justificxulament, ara? 
-No, Ha perdltt IHla fortulla en 1m 1110-

ment advers. S'ha arruinat completa
fllent. 

-Es UJI4 gran dolor! 
-Ta:mpoc ho és, per qui té joventtct 

germana.· 
Aquest Iwme treballarà. Posara la se

va virior, ." servei del seu talent, i aquest 
a 00lltribuci6 del seu afa.ny de reconstruir 
el patrimoni perdut. Guanyarà en la di-



fícil lluita. Triomfarà. Te/I~ps a venir, ens 
rerordnrà tam.bé, 1W amb ironia; (];mb (!r

gull. Remembrarà la seva victòn·a. Ta:1n
poc aqui és el nostre lloc, germana. 

Varell¿ sentir-nos vic:i.entment arrebas
sades d'aqueLla pell rasposa; ¿'actUlJl fra
cassat i futur vencedor, em foragità del 
rostre curtit. 

1 aqui vé la tercera lzab:ensa i última 
vida. Fm, en els ulls d'una velleta humil, 
de cabells blancs, cie rostre sàcat d'arru
gUes i .,nal18 tromdoses. Acaba1Ja de per_ 
dre, per sempre .,nés el, company amb qui 
havia a.t'Tavessat els viaranys (b/narg/ús
sims de la Vida, a.mb qui. havia oampartit 
molte8 penes i clares alegries, aquell el 
cor del q¡¡:di, ha,via batega.t al unison amb 
el selt, en eLs 'mateixos sentiments de bo
nesa i (['aJllor. Ell havia arribat, per fi, a, 
l'acaba.ment (/e la j(mwda! Ella no. I gai
rebé no es sentia amb force8 per segU1'r 
el pelegrinatge. 

-Ella, excla.mà la meva germana, és 
verWlnent digna de 1Kl8altres. Es vella. No 
té aquest gran cOInpany que és la joven
tut. Es 8Ï.ncera. No té aq!t.€st gran falmfi
cador d'aparence8 que és la. joventut.. Ella 
és feble. No té CU{!t.€sta grQlt forja d'ener
gies, CÚlILul <k forces i fogar de Lluites 
que és la joventut. 

I aqui ena hem quedat. En.s veuràs bri
llar cxmstantment en els ulls gairebé a]Yl
gats d'aqu.€sta bona vella que viu de re
oords, segures (/e proporcionar wnsoI. a 
una, àni.ma (¡margada (veramC?!t amm'ga
da) Oil, viurem felices, l,ot acompanya"t 
una dolor (ww verdaclera dowr). 

Aquesta és la història d'una, llàgrima , 
tal com ella va dir~Jl.e-la , us la oonto jó 
Çl-vui. 

AUS/AS 

"fl una amiga 

La vostra porta els pelegrins em.para: 
vinc nOVQ:numt al seu sagrat llindar; 
vinc amb la far; 1nés sanito80. 1· cloro., 

però amb l'ànima igUtil, si fa no fa, 
He anat veient, dut de 111.0 sort a.vara, 
OO8e8 sens fi, per 11108 camins eni/à: 

res tan amable rom la vostra cara 

ni res tan tendre CQln el vostre PO" 
Néi.-wr d'altrores i f1qri.r cfacàcies 
és el badar-se de les -vostres gràcies, 
vel. de gavmes sobre el mar brillant. 
Déu que US /fl servi, per nui.ts anys, amiga, 
perquè fa. gent am.orosida en siga, 
i perquè en resti perfumat mon cant. 

Ferran SOLDEVILA 



<l-r:¿ LI a n s cs f i ma de veres 

Ella cra una dom;elleta fOrnl038, (l:ral~n:8. 
vistOSll, '<.Ie caràcter ofab:e, de cara soma,ada, 
d'ulls !llaus com ci maT; son pentinat era fe: 
illlb ('!egAn~8 senzilla, pNÒ corn que cI cah(ll\, 
ros com el blat pel jUI111, l'afavario, moH~ 
111 p.renien en p8~r pel carrer, P('T una ve
ritable sCII!.()lcla de f01l1í1!a dis:i::g:dll l ':cC.I-
001008. 

LlI seva fig.;:8 CrO Ideal, en¡:isrl:Í')T8, ma· 
11I .. "lloS8, Ten'a d;vt:i! oriJs: li plovien les 
novel-Ies l omAnliques i quasi puc 8St'guTar 
que> bUS~8V8 amb afany insosp:tal UT! jove, tal 
vo'tn el tar.tes vegnJcs somniat, que aboqués 
dins t.es seves orelles fines, lot un cu:.dnl 
(l'amor, tot un reguitzell de par8Jktes dolc.!s 

I melodioses; que 1'8oompal16{>s pels 110.95 
(a :nins d'oqL:csta vida, I:.:s e\ls p~en. de vici 
I de ¡lecat, la sap"gt:és estimar 8mb vi:! 8fec~c 
t lil101ml>nt, -q¡;e la resguardés de 10:0 cosa 
Insana. 

Es d2io Ntir·o. 
E'I :10 un ¡ovlre:!1 simpà tic, bondadós ... 
De !isc es,o'ent. S::In cabell ¡::entirat enda

ITera i ~!euJercnent ondJlat, fa'a d~ mar.:: a 
la seva cala etrac~lvo!o on sen:pre deixava 
dlbulxar en la boca un dolç somr;!, 

Vestia elegantment i era all d'es!o:ura. 
Tenia copiada en'!e les seves a:lúlats la 

5.: mpalia que poc a pcc s'ha"lo anat guanyant 
a!1"1J .. on pl c=edir, to: "li reves:lt d'una mena 
dI> gòòc:a qu' el feia admirable. A m.t~ ta sen· 
zillesa en et trltet", la sinceritat que ~em;¡r2 
L:a\punva In seva con'/ersa i la ~{'va pllrl:1 
nua de 1I10ts irnrnoro·s i grcllers, lc.:n qU(! al!'.~· 
rnt'.nles In simpatia qUol' vels e1l1enien posada 
lots els seus amics. 

<;'):1 lm'C nfany "la el de <.0; f¡>cciO'1ar ¡>e
lites n:)~e:-I('les, on semp.e hi fe'a í.pare:xe-, 
ceada pzJ pensament, la donzelleta tan desil
ja1a, modelanl·la al se,l gust. Mcn~rcs ana\ia 
des-c.r:binl dom<lnl del pa?eT lo imatge de 
III t!om:ella <,scJllida, amb 10:s els seus a~¡ac
t!us j les seve.~ gol('s, "li <.s erera vel.ln¡~·la 
i pflrlar-II ¡nI ment com s: hi fos de deDò, 

Mo't savi ni em dl'ia que d1lbtava trobar 

t'amor ideal que en hores d'insomni s'havia 
fet J'efcc:e de p-:ls<;eit, Jo qL.:2 et coneixia i 
"avia csdevlrgJ! e: seu a1l1i~ méi InUm, ne> 
sftb:o 1'03 en e!l un sol ena'l\O al ni tan~ sols 
cap jeTI passatge.- ho'la t orbat le ~eva vldo 
semple de t 'eba1!. 

Si qua'que vegada aliant de po:>selJ, to 
tast:al'ta~ vo'g .. é qt:~ pas~~s l'el nos~re costet 
uno :no'a formosa ¡ viSt038 I Jo li pon<!crh 
10 bella fgu o, ell em deill: .. Tu si que ets 
leliç, sempre veus lo de rOta. Es bonic tenir 



~ com ple això, però has dI.' lenlr preferèn· 
cia pd rot, eqU(>~a capl>tta lan"'lJa a la qual 
molls no d6rK'n importància i qu..' jo con~<lero 
la principal base de tolt amor pur i sin~r, 
La noia desUnada a ~SS('r la meva companya, 
qui sap si en{ala ha de venir al món ... ~ 8(0· 

bava dient, po:;.ant en les seves da,nres 
parades un 8C~ent de tristor qU? em pene
t ava [nl> al ,'ms (!e rènima 

L1a\ors era qllO:1 jo l'en~oralj8va" per¡) 
ell em d('ixava dir davant la mirooa en un 
lloc lk>t('fminal, q~ed8n-t rom encanla!. En 
/\llueUs jn~tants to pensava: .Po·<¡('1' deu veu~(' 
18 visió que li dúna ('()latge. OJi s8p ... I~ 
T~ja vint anyl> ¡ es dea Marc-Ant')n!. 

E\I~ es \aren coneix\'tr en l'a\janl, de 1('; 
grallS ol:c:ne5 on,lIavOrs, ambj(1S tr('bal'av(/: 1. 

Fou dins la gran atmosfera de negoct qu·,' 
r~pirava &qIK!Ua casa Mmerctal on va tc;s.'r 
M'mblada ~a fI'oreta de la slmpB!iB qU2 amb 
t{,la ufana es donà pressa a cr(>ixer, moo.tranl 
al cap de poc t('mps una bella florida d'il-Iu
sionl> qlK! en m')m~ls de solitud, ella es rom
plovia en anar 8COr:ciant.. 

En lI\arc·Anlonl 11 era simpill¡c, agradnbk, 
l, pet"que no dir-ho, fins haurio 8~ural 
q~ l'estimava, 

La ">èva conversa, sempre variada i fe;,ti
va, ü eta plaenl, tan~. que quedava gravada 
~ ,son pensament I m('nla]ment l'ana~·a re
passant p('f si podia descobrir algun Indid que 
la 11:1> Creure en una posSIble dedorttdó, 

En canvi, ell, ('n Marc-Antoni, notava que 
el seu ~uard se'n anava molt sovinl al noc 
on Ireval18\'8 la Iliúria, havia experimentat 
que ni per un sol instant el se..! rooord 
s'apartava d'~, I tllmbf havia trobe( man.~ 
~egades que la seva mintda es trobava amb 
la d'ella, lomant~ - quan aixo 5UCCeta, 
tota eruogida, talment un Infanl sorprb al 
cometre una entrema!'adura. To! Bixa éS b-2n 
cert que U passava a ell I se'n preguntava 
el motiu justificatiu: aP?~s"r l'~timo I no 
m'ho sé rof.e:xer .. , s'havla al·ev.t a r-" 
a eU mateix 

PeTÓ & mida que ei temps anil passanl, ell, 
en ,\\arc-Antonl, pogué ~Ular qU2 I"e~· 
Umava amb tGt ei cor I amb to~a U'lma 

El mateix dia que ell es con!es<a"1a a 51 

mate:x aqui!'Sl PltgÓ:1 af:de, ella :amW, re"
rada a [a seva cambra, havia rnanlh:sJat al 
seu COt que apree:al.'a I estimava, d·una ma
nera q¡,;e n') sah'a caJf:ca-, a en ~arc.Anlo~l. 

AqL;eS1 ten·a el pensament fcrla: re1>p2C,e 
dot lo que 11 calia fer, p('rò tanmateix el :emor 
d'WU! pos.s:b!e equivocació el fe e ('s~ar Inde
cls I lo que els llavis r.o gosaven dir, maua 
bé que ho expressava la mf.tadB dolça t amo· 

rOSO q~ molt sovint d·r:9'a a la que li lenla 
et cor robat i el pen",om('nt '-'I rull. 

Un dia, aqUeq pre~ón ofe.te que sentia 
pí'f ~lIa, va esdt>v(>nir d'una manera ràpida i 
sobl8'Ía lo: minva!. 

Tot JU1>lamenl eque I vespre que s'havia fel 
el prop01>:t ~ declarar els $('U1> penS8m~n'i 

a la <!onzellela 11eal, la m8tl.'ix8 q¡,:e en som· 
ni~ havia ovilal, aql.'t:1 ve~pre e!ò fi.s", que 
ella portsvo en la munyeca dreta una finissima 
cadeneta d'or, a manern d'e'>C:avs. Això l'lm
pt"(>!"i?nA fortam(>nt, to: el valor recobrat 52'n 
anil per terra I tb ¡¡·ll.s:ons que dia darr(>ra 
dia ¡r,'havim anal apUotant fonnant una m.m
tanycta, sofll!'('n e:.s cl«hos d'una es!lavi»aJa 

J\q~Jla cad~n~ta qu(> la {J(>nl \I havia donat 
el nom d2 _no m'obli1ise, portè a n'en Ma:c
Anlonio e's ¡:rim·~1':!i pressaJi .. d'una greJ ma
!aurlrnça, Si ella, la r\úria, porlava aquct,1l 
Utdcllcta, e:a sen~a! evi<lrllt de que all!guo 
li havia r29alal, i aq ... e!iol aalg.1o ce ... ria es\er, 
segurament, la persona que ella no podia 
oblidar mal. Si ella tenia -algú .. amb qui 
pensar, ell, en Marc-Antoni, hi sobrava, r 
per k> tant ~enia d'ofegar l'amor que per 
ctIa 5(>1"\aVa, \.'ulgu<'S n') vul!Jul"'\, 

Rcrordov8 mo:t hé, I1r1'>lanl BqIK'II en 1.'1 
qual s'8<lonà d'aquella finíssima ""98i~eb¿ lm
per(('ptib\.e .. -cadenela que en la man:l«'ft dt(>
ta lIuia la gentil Núria. 

Va ~"'er a: ~emanar-ü tert <letoll t'xbt'!:"It 
en un de:s IEbr<'S (¡lIe 11 p<,Lav('n cnnfiuts 

Ella C('t(6 el llibre I Llna v('9oda tf'lbal, 
lullejà, fin .. 8 trobar ('I joll que ('('rcuva. 

U conteo.Ut dcg..rdoment, pero corn sigui que 
ell no quedb del tot sat' lel, i ('" el seu !~f(> 
• .. hl l("nexés el dubte, ella, tota cumpllm('1I 
t~, amb el <Wc;:tg de voler wmp'aUfl! li 
l'a;mal, s'gnA amb el d 1 t ... ~ ('I paràgraf 
que tanl !nt(>res. ... a\·a a n'en Mar~-Arto1i, con. 
fr.rnrant-11 plmam('nt. 

Fou lavo,..., m~nlres la Ntiria anava sIg
nant, quan la llum anà 8 leflexar-se ~ la dl· 
m'nula cad('l!a, I la lIuisor momentània va 
kset la un·ca delolo,a de la prl!St>ooa de 
la petita jo;a. fins aquells moments InsospI
lada d'ell, 

lIavia descobert una cosa I a a U,) aUri' 
U conflrmeva clarament la primera, El sol 
fet de portar la .. no m'obJ:dbo I dl'Spró.'5 
8 .. ar owmpanyada al s()~tir, li ¿"m,slrava dl!
re:nent que no VOli8 que cap jove l'a::om
panyés, puix: seguramer.1 aa'gti~ a qui Ja teMI 
l'estimec:ó posada l'esla·. a e$pU'ar.t, s~rvinl-!I 
¡'am:guela com d'exCl,sa pe: sl s'atançav,l 
agun jo·,e 

Josep M,I SAL.AS jULJA 

(R"' ..... ). 



[elis pelis 

Són ets teus peuets 
UllO csq"isidesa: 
lleugers, diminuts, 
de /inies correctes 
rom els peus brunyits 
d'una cstàt!U/ grega. 
Són el telis ¡>eMis 
tma. esqu:isidcsa: 
tan llcugeTS com són 

~:~,,:~~:~'1~~~" ,~ ni ajXJl1f ell ~e8 herbes, 
tan lleugers rom són, 
el cor 'm'oprimeixen 
lJerquè 86n tos pcus 
una esq !.tisidcsu. 

Jaltm.€ BOFILL / MATAS 

ACTUALITAT BARCELONINA 

Apa' danlt tn honor dtl ~dtbral comtdlO¡ al AveU ArUJ, pol qu~dro uefol :: Mont. Cinto, dol qUil D'h dlRot cI."ct r, 
.... b motiu dc l'hil olllioll\ll 1mb I. un <I.ru •• produ~clo .l.r.1 Dolu UI.OUel, .. 

(Fo!.a.doJI) 



Atura't pensament, i aquí Teposa; 
emporta:t en la oabna del 1II.Qlnent. 
i abandOlU1 tils reoords que et fassin?W8a 
per invocú el passat, serenament! ... 
Bsgllarda~ {etvO/'ós, en cada. cosa. 
la pau que et va florir d'adolescent: 
resen;a:t el pe,.fwm de roda T08lI, 
i posa. un munt de cendra. en el toTl/umt! ... 
Apaga aque8la sro abru8adora 
(fl fer un reJ.iquÏLlri de reoord8, 
i ofrella en aquesta ànsia que et devora, 
la dolça pietat qUe és té pels 11Iqrts!., . 
Que així cada. senglot de l'elegia 
tindrà un 1nístic fervor de poesía. .. 

11 

I el pensa.ment em creu .. I tm'no a vim'e 
les hures sommolent8 del meu, passat, 
llavors, que, fins l'amor e1n feia riute, 
i el 001' volava lliure a CLKhL t:Mnbat; 
(¡u.e ignorava, al daM'era d'un ¡;Qlln"iul'e, 
el més petit instint de crueltat.., 
Déu lIum, si tot això es pogués escriure 
tal com ara ho reccrdo, cnwciOtWt! ... 
Més la vida és Va vida, i mai es para 
guaitant el. més enllà, terriblement, 
Fl!fÜç aqu.ell que pot tornar-hi, encara, 
en perfum.s d'elegía, constantment! ... 
Més trista i més c:rudel deu SeT l'estança 
d'aqlU'1l qw' 11" te res per recordança! .. , 

Julià GUAL 

Jlfatar6. 



L A RAD I O I T E L E F O N l A 

u Cd~~~~ :~,~:!~~;f~~'1ía!~f:T~~' cd,,! ~~:~II!:'~!I~"pn~u~I:II~~· r~ii."u ~O~i": :!;.!.II:I~~'~!·. i.~,~r~~:!..md~ft:~!~~ 
Ur alu p.!aa1nu d. Iu .... IIIU, •• Iralad" .. pf" II uull .... b d,funl.aeU'"1I i h.b,UamuUc '" d. lIIulq,,!. TOll 
~11 que s·b, ........ conllT'IMI nO IÓ" mh qllf d. IIItlllbru d. l' Auod.cló Nado",,1 d. Radlo-d,fus¡ó, 'Iu amb IIn 
1Ho1I.¡ttrr.dtlrtballttnlln, .. "'t,ha"dol,'8 



<¡:¡ la c!t.llngid" ~"J"¡onln,, 
'fI1,'g<>.¡J" l<~ü. <J"'~ 
~In~ct" .. clml'deU l ,~«.n~l. 

o IW1a badalonina, 
tellB els lIJ.ls com el teu mar, 
llsltgera cont la ga:1.in..'1; 
tens de l'olla el remor elí el lxuiar. 

Embelleixes tot fent tia 
l'eJlc(lIIt d'aqueixa dutat, 
{le'J1'etllant la ¡melangia 
en el COI' que ja ha estimat. 

Ets atraient i captiV€$ 
en les places i saraus, 
cm lIt oos l'esfJl.UIrd a.:ivc.$ 
amb llambregades sua"". 

Els galallts air l'Oldriell 
de ta boca el preuat t:<rÍ" 

fIt una riall" destries 
í,,'r a fOlldre aquell glatir. 

QI~ el telt COI 8Cnt l'aJt1/oI'QllçU 
de l'amúr qne Si(Nllnià; 

l'aimador de l'esperança 
qllC ('Olltafif el ril/re cM. 

El (¡ue MS plt]YI1-1es fiti 
en. ci, fOf/., €hi teu mirm 

i amb les mUlls entrell(LÇQdcs 

tot ])re.'>Selltillt les besad;s 
et diOlu el que és eo/i.mar. 

O, 1lOia badalonÍ/la 
o, perla de la rosta llevunti1w! 

Erne8thla PRA1' 



CASTELLS D E C A TAI.UNY A 

Pu diluent. ¡ncl"!_ dc lIo.Iu tura, hi haa uC;lmpac!u .auu d' ... tics cUIdIs q\le datu, " .. • 1 ".lo.la, dc ¡'c<llot 
.Uja,IIkLlqllcambtolau:lnslótIlJuO(lIp.r. m,ula1t...,c!la . 

Avui olc rim a l. u lls etell aOSlrlU .lmp6t1c..s IIc¡ldo •• I IlcntiLs 11 1011401'<05, dllu yislU, I. 'P' \IIII" ¡'!t'llIbi. ," 
Bruilutlll'.L1 •• tluJt~1Ld·'\r.mp"uy~, qu", INh p.opd.lk" .. , no ,l~I..., lluny dc Qn A. Aquul CUI"U, qUI 
cst' .Huat lob. e altlssl", penyalll', h una "I •• teló p ds utuulonhtu qllt yl.llu. aqucll tlld. e!, I \In alodi pell 
.¡mnll camlnado •• quI "li nclulIlu obrIU c!'4qUUtl ual .... lu •. 

L A F O T O] GRA F t A A RI T ;'t!S TIC A 



'lt Ch.oca de [a posla ... 

Avui, sota la IllUn encesa del ponent, 
"8 he vist C01n 71Uli de bella i de serena, 
amb una ombra en el front, d'enoorament, 
i un clavell roig en la galta 1Jl.Qrena. 

Vostres ulls tan dars 'I/tiraven vagamwnt ... 
Vostres u.lls ta.n blaus del color del celatge. 
S'obrien vostres mavi.s gaúmtment 
amb un diví 801nrn, sc-mrís d'im_atue. 
Sen:avetL una flc1r, gelosament, 
en mig dels llavis, tot xudallt li el viure. 
ccm si en la vostra faç, ..ence.sa del ponent, 
manqués el seu perfum, per fer bell el 30m riure ... 

PrQ¡u:esc VINTRO 



L.U"fTa dds(Ot:ldJ 0114,,'1. 
prfp .. "nl_1( pn. J" sorll'h 

Cnncursd(l.¡urn dfll(u . l~qut 

up,odulm npnun1 ... un ",OliU' 

IIItnt .'-Jtlòrlc .1. ,o""ns, Itl. 
pdptoltl.so. Bral"f. ,tl qn lob-

rlDID4tlprhnnp",1II1 

(t'OIl. St.nchu C.r.!A) 

UnlllOllltnllnrutl_ 
unl dtl,uTrn. 

L'I~sponT 

L.1 (urU d( o.k(so pr(p •• an,l. 

la.lId, dav,a' I. ,.Ihu"" Oflcl,l 



Nota de Tardor 
Ai, muntanyes, sou tan altes 
que amaguêu el meu terrê, 
el terré que encara daura' 
de la posta el raig darrer. 
Ai, les boires. blanques ·..,.eles, 
ribetades de vermell, 
si l/olguessiu devallar-ne 
per pujar-hi amb el cor meu, 
per anar-me'n a Ja ferra 
d'on me vê l'anyorament. 

JOSEP M. FONT I RAVENTÓS 

Desig 
Coloma que anyora' I Cel 
sols l'anyorança refila, 
cada jorn quan surt l'estel, 
és tap gran el seu anhel 
que amb el desig s'hi enfila. 

JOSEP M. GUÀRDIA 

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

A aquest NÚMERO EXTRAORDINARI que comencem a pre
parar per NADAL resten convidats a col'laborar-hi tots els lec
tors de JOVENTUT CATALANA procurant que els originals si
guin curtet:; i ben adients a la diada. Així pensem fer un NÚ-

MERO DE NADAL simpàticament admirable. 
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nedès.- Josep Vilacis, Taradell,- . Janme 
Pilslarès, Rasquera, 

Nous col'laboradors 
Josep Aragonés, Barcelona. - T. F. 

Pvre.--· Eusebi Ponsa Rlbas, Sabadell, 
--Josep Font, Barcetona.-Antoni Mont
serrat, Barcelona.-Joan Bielo, Barceto
na,-Joan Mon~, Barcelona.-Francesc 
Prot. Barcelona.-Anloni DOI. 0101.
Magda Sallent, Barcelona. Ram6n 
Montero, Barcelona. - Antoni Muset, 
Igualada. - Joan Llacuna i Carbonell, 
Igualada. -Joan Berfràn, Vilanova.
Uuis Ferrer. 19ualada.-J. ;\1. Ferrer.
Carme Alsina, Badalona,---Lord Volan
lin, Harcelona.'- -Anto:i l'arraIs, FIgue
ras,-- Maria S. Bots, Barcelona.-Ramón 
Plc:\ Coral. Olot.- -R. Pey Desc.au, Bar
celona.- Mateu Asenc,o, -Mdnuel Jlmé
nez, Uarcelona.-- S. Garcia Bü!'>-si:l.- -Jo
sep Jofré, Barcelona.-Rosa!id Argilaga, 
Bd\'celol1a.- -Jordi Castel, Barcelona.
Joan PU1gbó, Terrassa.-Carles Monlar. 
Bar\.elona.-Ovidi Escaler, Barcelona. 
- Joan Aspa Borrell. -- Josep Marlí.
Francesc Oliva, Vilanova. -Jordi Q. 

Nous cooperadors 
Roc Barnés, Caputxins, 13, primer, 

primera, Barcelona (Sdrric:\), 5 pesseles 
cada mes. 

Josep Rtbac;, Barcelona, 5 pessetes ca
da mes. 

CORRESPONDENCIA 

B. Gispert. Contestar"m parlicularm"nt.
M. Codina. Procurarem complaureu's. - Josep 
M. Villalón. Vòs podeu fer cosa millor. Env¡"u 
quelcom mh.-Guzrnè l'Harry. Anirà El goig 
suprem.. Mercl!s per d vostre ¡nterés demostrat 
en 101.-Joan Bal1"sta. Molt bi. Anirà.---Danid 
Aloy. La vostra prosa. de bon principi is "ncise
ra. despn!s ... Impossible de poguer inserir-la ,a 
nostres planes. La cruesa imperant is impròpIa 
als ulls dl'ls nostres lectors, no us sembla7.
Francesc Grau i Elias. BaSlant migrat. Enviw 
quelcom més i veurem-Rosa de Sani 'ordI. 

~~~~~:~ ~~i~:~--;Jt:'nil~:~I~i~~~~ ,,:s v~~~¡;~~~: 
Féu un altr" IdnteiR i veurem.-Pere Casas. Molt 
bé. AnirA tot.-Cdrles R"yna. No pot publicar-se. 
Enviéu qudcom mis inl"r"ssant.-Josep M. Guar
dia. Us compllluTl.'m. _Tru proses_ és una mique-

!:rr~~~~d~t J:ni~A~~Ñ~i "dft~\~~:I~~c~~~r~~~r:~ 
dels tramesos. Voldriem, però, publicar-los sig
nais amb el voslre veritable nom. Ens complau
rèu? .. ,-Lluis Jord!. Deliciosa, però ... la Irobem 
impròpia per a nostra Revista. Perdoniu.-Car-

~~~.SE1:~~S¡ :de~'~~~i~~ ~:~~.~~. ~:;etraU:~~: 
~~~¡}~e:aFv:~:dan~':;;:o;ff:~~~~:"'¡~s!proJ.U¡?e~ 
grel i Bau. Veurem. S6n molt ingènues.-Josep 
M. Plans. No us podem acceptar ;:1 vostre origI
nal. Es molt migradet. Envitu altra cosa. i de se
gur que ens a~radi\tà més.-Joan Marim6n. Es 

boo~~.~6~at~~la~a~~~~~:. V~~~~mf"Je ~~~ ~~~ 
re-vos. Mo1!es ml'rcis per les subscri¡.cions de les 

~~~:~~~na~i~!~~;J~;~~:~.IMe~~s~I~:re :~~.: 
Enri..: Vernet. "-;0 vA. Enviw quelcom mb.-Lluls 
Pallí. Vós fhl co~a millor. El que heu {'nviat no 
và.-Joaquim Se~ur" f.anich. No lIccep'em fi 

~~:~~mo~1~~~8_1ios:p d~r~~;r~ e~ri~~~Vif~~ 
cosa millor. Enluos1 L1uis G. Bover. No hem re
but la carta que ditu. r:a<lr.eça aquella ha eslat 
unll equivocllci6 del respecllu diari. Si voltu fa
rem la tTllmesa 11 la persona que indiquèu. Nos
altru, altrllment, hem ret les trameses" III vostra 
adr"ça, du de el primer numero. Reclaméu a Co
rreus. El dibuix enviat u1timament no lo! per nos
altres. No ens voltm barl'1.'iar 21mb cap caire po-

~1~i~;-~r~I"::~~: ~Nilb~~~_J.eD~~t7sal,~~t:\t~~~ 
IU mercés. TOl pol moll ben anar. 

ReSI .. n CilrIUI.t'rconlestar. 

N .. td: No lom~", ~b o.ll[lnall. 



MAS I ROCA 
24·21 PORTA.ERRISA, 24 . 28 TlL. 1574 A 

15 FONTANILLA, 18 .. 2713 A 

C.ml •••• corbat •• , sinen. 
de punt, mitgeria, gua nteria 

Nov'. I varlad •• (ol.c:c:lorll 
en .rtlcl •• de' seu film 

PER A LA MIDA, ESPECIALITAT 

La llum del dia 
a la mà 

l'obhndrn1 amb una làmpara i pila el~~

lriu de la marca LOT. disposant, en 
101 lloc i a qualwvo! momml, d'intensa 

llum. 
Indispensable en les ucur~ions i vicllgU¡ 
en la llar; en la flllbriclI¡ per buscar quel
com en la foscor; en pujar l'rscala¡ en la 
tauleta de nil; ni d mal~11 de vlalg., n

:.ull<'lnl sempre d'una utilitat ¡ncompara

ble, el mllrix li la ciUlal que al camp. 

So.'atrtnt son autlntiqutf 

l('s IAmpa~s i pi/rs e/h:triqun 

11mb la marca LOT 

fUIPRlE:MA 
PE.LAI. 1i6 

8ARCE.LONA 



bricats per veritables mestres 
en radio-enginyeria. 

Els receptors BELL ~unei
xen qualitats inimitables per a la 
simplicltllt de montatge , Ucil 
gradullcló I exquisita sensibi
Btll!' 

Els IIltparlants BELL 
són fins a l'oit, deixant 
sentir les sonoritllts musi
cals i veus humanes, amb 
~cantadorllnaturlllilal. 

Aquesllll!s III mllrclI 
que a lot el món ha con
querit la fama veritable. 

fUPRlEMA 
PELAI,1I6 

5AR.CELON A 
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