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En començar .. . 

JOVENTUT CATAI.ANA si:llurla cordialfssimamenl a !otêl la premsa en general 
l, molt especialment, a la que com nosaltres té uns mateixos ideals de noblesa 
i catalanitat. Es complau, també, en oferir-se generosament des d'ara, a les col· 
lectivitats laborioses, per a l'espandiment de totes ñ.quelles causes dignes i de 
justicia, de les quals serà ressòl no regatejant per assolir-ho, C1tp mena de propa
ganda. 

Nascuda a la terra nostra, ajudarà amb totes les seves forces a l'enal
timent de la terra, dels seus hom~s i de les seves institucions. Serà una flama' 
encesa sempre, en holocaust a les nasI res tradicions i a les nostres fervors, però 
serà flama d'una llàntia nodrida amb totes les intel-lígènCÍ'es novelles de Catalunya. 
d'aquelles intel-ligències que, essent inquietes, son el~carades cap a una albada 
magnificent. 

Mofivació 

Feia temps que tl'obavE'm e!iquives per ah Hostres anhels literaris i per a 
l'esplai de les nostres i1-1usions jovençanes-respectables, però, i dignes de la con
sideració mes alta-les pàgines, massa .JCiençades potser o massa closes a tot ... 
novella alenada, de les revistes circulants avui. r això s'esqueia, precisament, quan 
vibrava com mai entre nosaltres, joventuts de Catalunya, un frissar i un alenar 
pletòric d'amor i de grandeses propicies a la rima i al bell di1' ... Tots ho sabeu I No 
ens entenguèren mai, perquè mai volguèren escoltar-nasi ens refusèven el dictèmen, 
perquè mai tingceren esment de les nostres presentalles; ens barraven el pas, 
perquè et seu pas segur lla fos torbat per nostres passes incet!es ... I tant poc com 
demanàvem! Voliem, no un lloc, sinó assolir el primer esglaó i, fins per això, les 
mans seves mai per mai volgueren est.'ènyer les nostres ... Anaven amunt, amunt 
i despiatada111ent ens deixaven enrera. Ens donaven claror i ensems en.'> deixaven 
entre tenebres. Però, el seu menyspreu fou providencial, Cdr fecondà la llostra 



obra, la seva curtedat espiritual realitzà tota aquesta realitat que avui presentem, 
orgullosos, al juí de les intel-ligències que, com nosaltres i amb nosaltres, vulguin 
manifestar-se lliurement. 

La nostra invitació 
~~ ~~---

I aTa Que havem exposat el motiu de la creació de JOVENTUT CATALANA, 

passem a invitar-vos a que hi col-laboreu tots, Serem indulgents en la tria dels 
treballs que remetereu, per tal de que així poguem assaonar venturoses primicies, 
Serem indulgents tal com cal que siguem i tant com paguem esser·ho, Servarem 
sempre un bon to i no farem escola, ni pretenim establir capelletes, 

La nostra Revista, doncs, és oberta a tots oratges i sobretot oberta cel 
amunt. Sapigueu-vos invitats coralment a ésser en les nostres pàgines. Cal escriure 
pensant en Catalunya, i les vostres, avui minúscules signatures, seran estels nai
xents entre la constelació de les dels mestres, Que amb gest reconfortador, s'han 
prestat a ajudarnos, 

I d e a r i 

L'havem insinuat ja, però, per si calgués, repetim·lo: Protegir i encaminar 
als novells escriptors corn a base primordial, defensar els interessos espirituals de 
la nostra terra, i orientar, en definitiva, la nostr~ publicació cap a un sentit d'ame-

4 nitat constant. Aspirem la plena divulgació, Amb les corresponents seccions i pà
gines de literat~ra, (naveI-la, vers i prosa) arts, modes, cinematografia sana, es
ports, actualitats gràfiques, etc, be pensem arribar-hi. I hi arribarem perquè: tenim 
confiança en nosaltres mateixos i perquè confiem tambè Que, almenys, una selec
ci6 de públic català bé sabrà compendre'ns, 

Tardor 
Som al temps en què cauen les fulles i les vides, 
Jo, pnò, no sento una vida, sin6 la vida, NI la 

meva vida, sin6 el punt essencial,de!a Vida tter
na, de l'esperit, on som Iols dos, Ifigènia, tu i jo. 

Em plau de constatar, quan tothom a Ciutat 
canta la mort i canta la posta, que jo començo 
ara, com sempre començo, i que veig objectiva
ment Ics transformacions d'altri, dds qui no han 
sentit o han negligit les veus de l'esperit enlluer
nats o eixordats per la Ciutat, pel instants i per 
les circumstàncies dels anys i de les estacions, 

Els ciutadans desitgen, volen i fins creU1i'n amar. 
I així amen per motius fisiològies, socials o eca-

LA REDACCIÓ 

nomies, o, quan més íntimament, per afinitats de
sitjades, volgudes i cregudes, i Ilns, per etzar, 
endevinades, espontànies, sanguínies, carnals o 
epidèrmiques. 

la vera amor no depèn de cobejances, ni d'il
lusíons, ni d'afinitats inteHectives. L'amor essen
cial és unitat espiritual. 

La meva amor és tan c1ari1 a la tardor com a 
la primavera,perque no depèn del temps, La vera 
amor no ve d'un moment ni <l'un dia, ni d'una 
estaci6, sinó de l'eternitat. L'amor essencial és 
unita!. 

Es mol! corrent a ciutat que l'amor vingui pel 
fet que una noia salvi un jove contra un perHl 
de mor!. LI s<llv<l la vidal-Una circunstància for-



tuita, doncs, a Ciutat, és causa dI': l'amor. L'amor 
ciutadana és agraiml':nt, compassió i volunt;,t, 
im;,ginad6 o creenç;,. I qu;,n I;, inUmil;,t va du
cobrint difl':rèncie-s i antagonisme-s naturals, pl':r 
ventura no és la mts alta i pura ciutadania de 
dissimular i simu!ar, adaptar! sacrificar la prò
pia naturalesa, superposar, forjar una segona 
naturalesa, encaragut calgui pagar una tal arti· 
ficiositat ofegant fim el propi punt l':spiritual 
queés la causa inicial de les caraclerlstiques per
sonals. 

objectivament en mi una lleu sensació epidèrmica 
inofe¡,siva, que'm dóna per reacci6 un senliment 
d'amor i de vida més fort que mai, en comptes de 
la morbosa voluptat que dóna als altres. Quin 
decle haurien tingut les tardors passades, si cada 
tardor trobava l'esperit sense immunitat. 

Ben altrament és l'amor lIibertadana; unitat 
espontania, coincidència de lliverlats individuals; 
no és viclòria d'esforços i circumstàncies, sinó 
victòria conlra lots ds esforços ¡ drcumslancies 
que opos;, Ciulal a Llibertat. 

Passa Tardor, passa, quc ja't sentiran, i veuràs 
com són per a tu joguines, els ciutadans. Veuras 
com enlluernats o eixordats per tu, ballen al so 
de les estacions, i senten crisis d'amor, perquê 
llur amor no'ls arriba a l'esperit, o no tenen noci6 
de l'esperit. 

Si, Higênia. Que passi la Tardor sense cad 
efecte conlra la nostra arnOT. Els que tenim l'àni
ma d'esperit bateguem segons l'eternitat i l'infinit. 

Aixi parlaria Llibertadà a lfig~nia en les hores 
de tardor. Em plau de veure pasar la tardor, tot l'e-xèTdt 

de crisis i de postes d'aquest instant, constaten DEL"! DALMAU 

L'h U mil fossar 
Del cim devallàrem 
al poble gentil; 
Gel cim l'obil'àrem 
reposat i humil. 

Perdut entre branques 
d'etern verdeja!", 
té casetes blanques, 
l'església, un fossar. 

Un pla que el circonda 
tòt d'hortes clapat; 
la terra feconda 
de frUIts l'ha enjoiat. 

Cirerl! a la vora 
de gai rierol 
al xiprer qu<, plora 
somriu per consol. 

Li deixa l'aucelld 
que en ell te son niu; 
saltant, canta ella 
la cançó d'estiu. 

La cançó que ha apresa 
del bell sol al raig, 
la cançó tendresa -
dels m:ltíns de Maig. 

Que diu coses tristes 
perqué son d'amor, 
i coses que ha vistes 
i canta un pastor. 

Diu d'una donzella 
i d'un rossinyol; 
d'amor n'ês moria ella, 
ell, s'és mort de dol. 

Diu que ella reposa 
en aquest fossar; 
al" marbre és Iii llosa. 
No hi voleu entrar? 

La terra és humida, 
té flaire de plors; 
i un àngel convida 
a pregar pels morts. 

Té: un xiprer que mira 
tristament el cel, 
i riu quan obira 
l'encant d'un estel. 

Del fossa a la porta 
immòbils restem; 
i diu veu devota: 
- Bons companys, pre-

(guem .. 1 
L'oració pia 
s'alça com un plany, 
ocell qne ens sentia 
l'aprèn amb afany. 

Cada matinada 
de l'alba al clar raig 
com cosa sagrada 
li dirà molt baix. 

Sa queixa somorta 
somriure farà 
l'àngel de la porta 
de l'humil fossar. 

MARIA OI!L CARME NICOLAU 



M AT I NAL 

Canta el gall anunciant que nei)( el dia. 
Les tenebres cedei)(en n la 11 u 111 

l'imperi de la terra, amh melangia. 
Els ginesl(;'rs e)(halen ~ra! perfum, 

~~td:~r:g ~~~g~~~,~~~~e~~~ 
ma!ideprimdveraidecelclar. 
Per la platja, on sols mou remor l'OI1tlda 
en llcnçar-sef¡lrilmt sob~alglll1rOC, 
la barca preparada 
ja tenen els marins, 
disposats d ftrv('\a mar endins. 
Poc a poc 
desperta del seu somni la nalura; 
ja quasi s'afigura 
el que abanS eren ombres i misteri. 
El rossinyol dintre son niu rema, 
renega l'oriol amb poc senderi, 
icapalcels'enFi\a 
la calantlria(>llc1serèl, 
tom pi~tosa oreneta matinera. 
Les masies barrades 
grinYOlen en badar les portalades 
queescupel1 de Jlursl la genI pagesa: 
-exèrtit que s'escè'Jmpa per la prada
¡ qm: dmb ferma escomesa 
la terra torna esclava de l'arada. 
Els núvols que a l'entorn 
havien fel el jaç, 
ferits per l'iJrlibada del nou jorn 
com cavalL" s~~se brida 
s'apressen a deixa el cel net i ras. 
Arreu s'ou entona un himne de vida ... 
I surt del mig de nOslre mar Ha!í 
un sol clt> foc, esplendorós, di \li.. 

AI CAMPi a la CIUTAT 
MIS UHft i.AJo\PIIM DE MA 

I ~Ilft I:!ltCT"ICA 

LOT 
TtHDREU llUM ISLftHCft I PE"MIIHEHT 

11 TOT ftRREU 

RAMON ARAMON 
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No li sahlem el nom a aquella noia d'un bell 
semblar d'estàtlla gr.!ga, aqueferada sempre amb 
flors v;slos!ssimu, que vivia d:want pt>T davJ,nt de 
la noslrlllineslra. 

No sabem perquè, per~ no ens havíem atrevit 
mai 11 demanar·Ii, En nostres endinlres, tantost li 
delem la donzella de lI!:' flors com _la donzell" 
Pdl-lida _ ja que de tOlllr crd pobrissima. Blanca 
com un glop de lleI, amb uns ulls esmortuits però 
clars hauria semblat una \";siO, 11 no ser ~r la 
magrana mig oberta de sos llavis purissim~ i el 
drmgar argentld'aqul.'llasl!:vaveucantlldissalanl 
preuada, entre $fi!S companyes de cor, que la c'Jn
sideravem dolada d'una gràcia especial que sols 
tenen els espuils seh:Cles o be els 1Ingel~. 

Cada mali, invariableml"ut, la veiem i nosaltres 
11 força de la coslúm, pla be quI:': ho sabil:':r:l quI:': a 
les !>is, poc. mes o ml:':nys, en la :emporada de la 
calor i a les set durant l'hivern, no hi mancaria a 
l'immensa balconada seva coberta materialmenl 
de flors i fulles. [ fins sabiem perquè hi anava 
i que hi feia, per haver-la experimf:ntada moltes 
voltes. Avui, treuria unes fulles grogoses i pansi
des, que li men)'spreaven aquells geranis dobles; 
enveja <letol el barri¡ demà,adress3ria el brancam 

esbarriat de les clavellines abrJ.sades de foc; des
près escapsaria per a fer-",,! un bon pomell per 
damunt de la taula,unes fases que constitulen la 
seva predilecdó, potser perquè eren blanques com 
ella, ¡ tampoc s'oblidaria de lligar encaminant-lo 
pacientment aque! minúscol bri més atrevit que 
I.)IS els altres, d'una enredadofa capriciosa, que 
ella volia fer eniilar amunt, al voltant deivestlbul 
dI:': la sl:':va cambra, com un cinyell perfumat ¡ \'n
deian! ... 

Desprès, quan ho tindria 101 ben arranjat 11 
mida del seu gust, allavofs vinga aigua damunt, 
aigua abundosa que ho fevifés tot d'un nou es : lat 
i vigoria, perquè quan vinguis el sol a besllr-Ies, 
trobés més fresques i més oloroses que les de les 
a1tN.!s balconades del barri. 

I cap-a\-!ar.:l, quall el sol es retirava alaposta, 
tornaria a rl:':glr les SI:':Vl:':5 I:':namoradu, i una volta 
lIestas'hi Sl'ntariaal bl:':1I mig, per disfrutar-hi uns 
11l0numts dI:': r>?pòs reconfortador, i ml:':ntn: les 
seves lIeugen:s mans, irien brodant unes corline
tes per a la seva cambra blanca, del fons del seu 
pit lendrissim, com un esplai del cor- erm d'amor 
i de caricies- n'eixiria una cançó dolça i enamo
rada, talment un ritme d'ones acompassades!... 

I en aquells sublims moments de quietud i 
d'ombra, esdevindria un trosset de cel, aquella 
imml:':nsa balconada rublerta de norS i fulles 
verdes ... 



II 
Aquell mali, un funest pressentiment ens feu 

llevar més de bon-hora. Duran! la nit haviem 
somniat quI': ,la donzella pill-lida era morta 
i havíem vist com tot un sl!guicl de noies habi1la
des de blanc portaven al fossar d seu cadàver. 
Això fou causa de què ens deixondíssim sobres
sa1tats, punyits d'un sentiment ¡nrim d'afêcle en
vers la nostra amiga di/unta, CI qui sols conexiem 
de veure-Ja i que nIant l'esguardinquiel per la 
finestra, volguéssim treure els vels a aquell negre 
enigmaquepressenlil'mpunylmt. 

Les porles de la sl"va cambra reslaven barrades 
encara i com fos que malauradament nostre re
llotge no funcionés, ens acabàrem de creure que 
seria d'una (l'T/Unt amarga aquella terrible des
gracia que ens havíem fcriM en somnis. 

Obrirem amb sobressa1t el porticons abocant~ 
nos ddora. ¡Quin eneis tenia en aquella hora el 
minúscul verger de _la donzella pàl-lida~. 

Les f!ors,eren tOIes dormides de.] dolç encanta
ment de la nit-tràgica per nosahres- i les xa
moses roses blanques i l'esquerpa enredadora 
regalimaven, ploroses, dolls de perles, que devien 
serlnDut i santa recordança de la finida. 

Pausadament-i quan més abstrets estàvem en 
la contemplació-s'alçaren unes boniques corti
nes calades i lot seguit vegérem aparèixer a ena, 
blanq1Jíssima, radiant de llum i esplendorosa com 
una visió angèlica. Quedàrem esbalaïts; pensa
vern presenciar la seva ascensió gloriosa al cel 
i j~ l'ns imagina vern veure rendir l'espai la seva 
àmma fosforescent i rulgurant de puresa, quan la 
realitat nua ens feu revenir a la raó fenl-nos rer 
càrrec de la situació equivocada en qué estàvem. 

Ella, com de costum, reprengué amb una natu
ralitat encisadora, les seves tasques matineres, 
i nosahres, ja més !'t'rets, poguerem altra volta 
conll'rnplar-la a pler. 

Vestia una bata senzillisima i remada blau
cel que li esqueia divinament i no parlava mi¡jes 
deixant al descobut Sl'S fin¡simes cames, també 
d'una blancor purls:.ima,cenyidl's unicament pl'r 
¡l'S bl'tes d'unes l'sp''Irdenyes que calçaven amb 
l'¡egànciasospeusprevilegials dI' donzella mística. 

La seva gràcia en l'expresió i en el gest, i la 
bondat imponderable que nosaltres sabíem que 
atresorava dins de l'àni'l1a, l'ns avivaren el desig 
de rer-li a saber uostres iI-lusions. 

Decididament, aquella formosissima ,donzella 
pàl-lida_ l'ns tenia encisats i trèmols de l'emoció 
d'establir-hi con(ixen~a intentàrem dirigir-li unes 
paraules ... 

-Déu la guard, moll bon dia, senyoreta mati
neral... - No sabèm si de moment no es donà per 
en!eradll o be si dec1ivarnenl eslava distreia com 
demostrava, però 10 cerI h que al cap d'un ratet 
ens mirà compassivaml'nl, enrogida per la nostra 
franca salutació i amb el somriure a punt d'es
clatar interroga amb una eandide~a insospitad<l: 

- Que potser em saludava a mí7 ... 
- A vostè, a vostè precisament.. - i com fos 

que anés rniranl-nos dolçament i condescen!a i se 
li revifessin aquelles seves nines mortes, continuà
rem - ... 1 tllmbé, per a fer-li present la meva ad
miració per aquest bé de Déu de flats de les 
quals vostè tan amorosament lé cura. 

Ella restava en silenci, av.¿rgonyidd, peró amb 
graciosa i natural habilitat diguè: 

-Mai havia pensat quI' poguèssin cridar l'a
tenció de ningú les meves flors. Pobretesl Em 
creia que sols podien interessar-ml' a mil. 

- Doncs ja ho veu, també els veïns trapacets 
s'hi fixen amb les coses maquls. I no són solament 
li's flors 10 que més m'encanta no, hi ha una altre 
cosa al seu mirador que m'agrada molt més que 
l'lles i que em té completament encisat. Vostè 
que em sembla molt llesta oi que voldrà endevi
nar-ho? Digui! 



-El canari polserl-saJtà vfvamen ella inleres
sant-se. 

-No; una altra cosa. Ja m'agrada ja aquest 
canari tan cantador, però vaja no ts res d'això ... 

No ho encerta? ... Escolti: A vostè no li ha agra
dat mai cap cosa que a més d'aQradar-]i l'emo
cioni?-

Va quedar una estoneta pensivola com cercant 
la soluciÓ, després ha esdev.inQut altra volta pàl
!ida, potser mts que abans i els ulls se]i han 
entelat, però evadint-se destrament ha sapigut 
respondre: 

-A mi! Que sè jo!... No sabria com contestar 
aquesta preguntal Ens ts lan dincU a nosaltres, 
les noies, dir certes cosesll-i això últim ho digui 
tan baix baixet que lins dubtarem de si haviem 
fet be o no en declarar-li nostres alectes tan pre
maturament. 

Compreniem perfectament que podia ressenti r
s'en la seva ànima d'aquella declaració tant pre
cipitada però el primer pas ja estava donat i no 
podíem tomar enrera; al cap i al fi no havíem fet 
altra cosa que dir el que verdaderament pensa vern 
d'eJla. Sentiria ella allre lant per nosaltres? Ho 
iQnoràvem encara. 

!I-Iustrac;ons de Serra Afasslma 

En lant, seguiem indecisos baixos els ulls. sense 
mirar"T\os, temerosos de descobrir-nos massa a 
Ions, quan repentinament ella trencà un xamÓs 
claven vermell, l'acostà als seus llavis febrosos 
i hi estampà un bes penetrant 1 llarg que feu 
exlremir-nos. 

Ens atrevirem a mirar-la allavors al temps que 
ella fent-se avant ardidament i tl.ecidida, va lIen
çar-m'eldient-me i fugint: 

- Es per vostè, unicament per vosté, aque~t 
clavel1l 

GuàrMl1 Guàrdi'!!. .. 
I ja no la vegerem mès. P~guèrem el clavell 

i el besArem repetides vegades., emocionadlssims. 
presos de la mateixa foma d'ella. 

Com servariem aquella llor benaurada que pra 
el més doç si que podia dar-nos l'estimada!. 

La lindriem sempre a la vista, estotjada dins el 
nostre llibre predilecte, com a penyora eterna que 
servaria el seu recort dins Id nostra ment enamo
rada!. 

Aquella flor, seria e! primer esglaó d'una nova 
i abundosa ,ida d'amor, que gloriosamwl s'ini
ciava per a nosaltres!. .. 

PIlRe PUJOL CASADEMONT 

(Acabarà) 

Vòs i les roses 

No us plauen l¡>s roses fora d~ llurs tanys, 
però en port¡>u l1na sobre cada galta, 
roses stmse punxes, roSI's de tots IlnyS, 
que molt sovint d.dxen fànima malaltlf. 

I és ql1e amb llIt res roses no voleu contrast: 
sabeu que les roses, que son poesia, 
d'una mort IImarga sufrir;¡>n tast, 
i tindri¡>n umpre menys sobirania. 

Perquê aquesta gent que guaita per tot 
les roses de fulles ia no troba en faltlt; 
troba més plaent la d¡>/ vostre escot 
i troba més bella la de vostra galta. 

ANOP.L VALLS PUJOL 





LA 
R1U»][O
TELE
]fON][A 

No venim, des 
d'aquestes pagines, 
a inaugurar una 
secci6tècnica sobre 
radiotelefonia, ni 

pretenim, amb mots iu~ompr .... ns¡bles, fer entendre, 
a qui no hi esta vusat, la dtfinici6 o l'origina
lilat de Iu pect;S que componen t:ls receptors i 
Irasmisors radiott:lelònics; 101 t:1 contrari. Venim 
solament, a fu conèlxu 
les aplicacions cientlfiques, 

el li cultural i reCTeatiu 
d'aquest invent que lant 
alrau i encanta. 

Avui començarem per re

ferir-nos a casa nostra. 

La inslal'lactO de Ja cen
Iral Bell, al Hotel Colén, 
per kadio-Barctlona, ha 
vingut a dtspertar l'afici6 
a la nostra terra,- tol estanl 
justament en el perlode dl1: 
proves - car ve:il1:m la joventut, principalment, 
encantada davant als varis aparadors de les 
cases vr.nedores d'aparells i accesoris de radi, 
anhelant, al I1:nsems, ¡'oportunitat i la manera 
de montar el seu apareJ1 rl1:cep!or. Això d6na 
una frissança per sentir, des de casa estant,els 
concerts diaris, i per ç6, l'Individu, que ja tt 
pensada la constnlcci6 del SI:'U apalYll. compra 
les ¡>eces soltes, se'l construeix, 1, lot ILn¡¡uen! la 

satisfacci6 d'havl1:r obtingut un resultat satisfac
tori del seu enginy6s Ireball, s'e'llcisa frul'llt, a 

les hores de COncert, les notes musicals que re-

cull de l'espai. 
El programa de Radio-Barcelona va complin:

se, i tan aviat siguin acabades les proves per 
graduar l'onda a la longi

tu! re¡¡lamtnlària dt 325 
metres, i compl0ar-se la 
instal-Iaci6, ben complicada 

per cerI, vindrà la Inau-

guraci6 oficial. 
Desprès, diariaml1:nt, sa

brem les horu de cO'llcerts 
musicals, els lemu de les 
conferències cientmques que 
"''li dies determinats es do
naràn, i almenys una vega
da la Sl1:tmana, també po-

drl1:m sentir els contes tradicionals i les cançons 
populars de vora la llar. 

Avui publiquem les fotografies de les antenes 

montadts allen-at de l'Holel Col6n i una mos
tra de Iu mt:ravelles de la radioldelonia al camp. 
En numeros successius publicarem gràfics de la 
central, de la instal·ltlci6 de micr6fms I de l'es
tudi, que fins avui dia no hem donal a conèixer 

E. RIFÀ 



INlFORMAC ' Ó GRÀlFICA 

ELS ESPORTS 

L'INTERESSANT PARTIT lOGAT AL CAMP DE LES CO¡¡'TS ( RARCELONA ) 

ENTRE F..l F C. RARCElONA t L'ATLHtTIC. or.. 6IL6AO. 

A L'OVAL>, CURSA A PEU DURANT El.> DESCANS DEL PARTIT 



CAMINPD QUE CAMINAR.À} 
'DIVUI.TIDA> I .AT A.AU:WT COM tOIA.. J::N... I .ACTE/ I .1 QUADA.O/. 

'1)' 1.N... JOSEP "MAR.I ...... FOLCH l 'TOR.R.E.f 

FRAGMeNT 

Ja·niquet.~Aquesia n'it ~l somni h~ 
estat com aquella cançó, aquella cançó 
Que tan em plau perquè és una cançó 
mateix que una rondalla: 
(R~cUlJt) 

. Si n'eNn tres tambors 

~ï~e;s ~~~~¡"d~et~~sguerra. 
porta un ram de roselles ... 

Goita, com iol 
(Recitat) 

Princesa que l'haurà 
serà J'esposameva ... 
No em donareu el ram 

si el cor no em voleu pendre ... 

(Mintnt d~ sobte cap a resquerra). 

Qui arriva7 

~ï:' J! ;~~~~~~/Jp:: bC::J:a ro:::; 
la finesrrel!a una d/lmtJ de comptl~ 
nria, Danya Amtlnda. 

Princesa (treien! el cap per Illlinestrel1lJ) 
~ (A la Dama) Que es deturin, ara. Preneu 
repòs, vosaltres, portadors. I tu, Aman· 
da, no veus allí un pobret? 

LlJ Princesa surt de la cadira j fa 
una passa vers en Janiquer. En 
veure'} fa un moviment de suspen
sió, després del qual dóna Ja mo
neda d'or lJ Danya Amandll. 

Té, dona-li per l'amor de Déu. 
Donya Amanda (donant la moneda lJ Ja

n¡que!) -Té, per l'amor de Déu. 

OliU QUIIU dol Mlóll 1 tnur .ctu. ,uput!v.mollt, do l, mtl dl'f.rUdl 



L 

faniquet (amb la monwa a una m.1 j el 
ram a raltra s'a/anra a la princesa) . • M'ho 
fas donar a mi, bona minyona? 

Donya Amanda ¡esgarrifada) Com li 
dius bona minyona si és la Princesa? 

faniquet.-De veritat? Be podia pen· 
sar·hol (Flec/ant un genoll en terra) Oh, 
perdoneu, princesa. 

Princesa.-No hI fa res. Força que 
m'ha plagut de sentir·me dir bona mi
nyona. Ja veus el que té ésser princesa. 

~~.~~e~~, ~u~ric~:~ ~~~iisu~em~~~ T~h!~ 
sobtat lot d'un cop. 

faniquet.-EI que volia dir·vos, da· 
misel'la, és si era ben bé per a mi aques· 
ta moneda d'or que m'ha donat aquesta 
dama. 

Princesa.-I ben bé que és per a tu. 

faniquet.-Doncs, jo us en dono grans 
mercès ... Però, sabeu princesa, mai no 
he captat. Prenc el que'm donen només 
quan m'ho he guanyat, i de vòs. dam 1-
sel'la, ni guanyant·m'ho no en voldria di· 

~:~~~i~r e~~~~g ~~ef~~_~i~l~~~as~~:i. fe). 

Pril1cesa. - No l'heu sentit, Amanda? 

Quina gentilesa en el parlar. Poc que 
s'adiu amb el vestit que porles. De qui 
ets fill? 

jal1iquel. - Scc fill del pare i de la 
mare. però son morts i ara no tinc més 
que el paraslre. 

Princesa.-J quin estat té del seu ofi
ci que et fassi anar aixf pel món, essent 
tan gentil com ets? 

Donya Amanda. (repren(!nt·laj Dami
seJ·lal... 

Princesa. (reprenent-la, també) Aman· 
da!... que diéu? 

(Si/(!nri) 
AmiJnda es retira un xic (!n/lA 

faniquet.-El meu paraslre no té cap 
ofici, damlsel1a. 

Princesa.-Es amo de terres, potse r? 
faniquet.-No, damisel· la. El meu pa-

~!~t~~~!r~qp:~1 ~r:ò m:!i~o p;~ ~~nn~:; 
veure si el puc guanyar per ell i pels 
germans, el pa; perqué lots pateixen 
d'una malura que no els deixa treballar. 

Princesa.-I tú, doncs. cerques feina. 
faniquet. - Que potser en tindrieu 

per a mi? 



Princesa (VnciNllnt) - Déu meu... Si 
gosés ... 

laniquet.- Què us passa, damisel'la7 

Princesa. - Si gosés dir-t'ho. 

laniqu~t.-Goseu, goseu, si us plau. 

Princesa.-Es que, el que jo voldria 
dir-te, el mateix podria ésser per a la 
teva felicitat que per la més gran des
ventura. 

janjquet.-Ja m'agrada\... No sabeu 
perquè, damisel'la? Perquè sembla tal
ment de rondalla això que dieu. 

Princesa.-Massa cert que és. 

janiquet.- I no m'ho voleu dir? Em 
feu estar amb una angúnia, si ho sa
bieu!... 

Princesa. - T'ho diré, doncs. Vull dir 
del diamant preciós que \'a caure a la 
mare al fons del llac i que em deixà ella 
en testament al morir ... 

janiquet. - Això ja ho sé, damisel·la. 
Si justament ja fa uns quants dies que 
vaig fent carni per anar al llac de Mira
ben tat per veure si puc trobar el dia
mant preci6s. 

Princesa (nmb ingenu entussinsme) - De 
veritat? Oh, si podessis trob:'If-loL 

janiquet. - Us plauria que fos jo qui 
el trobès? 

Princesa.- Més voldria que fossis Iu 
que no pas un altre; perquè... Que ho 
sé jo el perquè ... (Somniosn) 

janiquet.-Doncs si és així que us ha 
de plaure ja no serà per l'afany de fer 
fortuna, sinÓ pel goig de plaureus que 
vull fer tot el que pugui per haver-lo. 

Princesa (nmb cert esfereimenl) Oh, no, 
noi No hi vagIs pas all1ac de Miraven
tat, pobre de tu ... Com et dius? 

Jalliquet.- Janiquet pel que em vol
gueu m.:lnar. 

Princesa.- Pobt·e Janiquet! 

janiquet.-I ben pobre que soc ... Pe-

~¡'sf¡~~~uè ho dieu d'un to tan trist, da-

Princesa. - Perquè ... Escolta: és un 
secret que el pare no vol que el sàpiga 
ningú, ~erquè ningú no voldria anar al 
llac i el diamant seria perdut per sem
pre més. 

janiqllet.- Si és un secret, per què 
me'l voleu dir, doncs? 

Princesa.- Com podria estar-me de 
dir-te'l si hi va la teva vidal 

janiquet.- Goital La meva vida? I que 
pot tenir que veure la meva pobre vida 
en tot això? 

Princesa (resolIa) Que Déu em per
doni: Es una cosa certa que de tots els 
que es llencen all1ac per cercar el dia
mant de la reina, no en surt mai més 
cap. No més en sortirà, diuen, aquell 

¿U:nSà:~~: ~~~a~n~:v~~~ae~l ~~~~~~~r:~ 
troba ... Ho veus ar;, per què deia pobre 
Janiquet? 

janiqllet.- Si que ho deieu bé, dami
sel·la. Però, ja m'ho va dir la bona fa
da: res no s'alcança sense ¡:;eril1 ni so
friments. 

Princesa. - Gosaries baixar al llac 
sabent el secret? 

Janiquet (ben natural) I doncs? 

Pr:ncesa.- I no et fa por morir? 

janiquel.- No és pas ben segur que 
hi mori. Tan incert és el morir com tro~ 
bar el diamant. 

Princesa. - Però i si fos lo primer? ... 
Déu meu! 

janiquet. - I si fos que trobés el dia
mant, quina joia! 

Princesa.- Perque sigui així, t'enco
manaré. a la Verge ara en la seva 
ermita. 

laniquet.-Per si n'hi volguessiu fer 
ofrena, em pendrieu aquestes flors, ma 
damisel'la? 

PriIlcesa.-De bona gana, Janiquet. 
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Janiquet. - Que Déu us ho pagui... 
Ara, si em volguessiu dir si és encara 
molt lluny el llac de Mirabent: .. 

Princesa.-Ja no has de fer més que 
passar aquella serra per trobar~lo. (Emo
cionada) Però, no te'n vols des-dir? 

janiquet. - Seria com desdir-me de 
voler ésser feliç. 

Princesa (commoguda) Doncs, escolta: 
A l'altra banda de serra hi trobaràs un 
bosc florit ... Passa'l depressa sense mi
rar a un costat ni altre. Diuen que per 
allí corra una vella que dóna la mal
aurança als que tenen el mal encert de 
veure-la. 

janiquef.=Això rail Tant com crec 
en rondalles, mai, mai no he pogut 
creure en bruixes ... 

Princesa.-Es el que diuen ... Es al 
fons d'aquest bosc que veuràs verdejar 

les aigües del llac que guarda el dia
mant... (tremolosa) Senya'l tres vegades, 
Janiquel, abans de llençar~t'hi. (Camper 
ella mateixa) Quin dol si no en sortia 
més!... (A janiquet) Que la Mare de Déu 
t'acompanyi. 

janiquet.-Que Ella us pagui les vos
Ires mercés. 

Princesa (A Danya Amanda) Seguim el 
nostre camí. 

Danya Amanda. (Anant a obrir la porte~ 
lla de la cadira) (Reverenciosa) Damisel·Ja. 

janiquet . (genoll en terra) - Que Déu 
us doni bon carni. 

Princesa.-Que Ell et beneneixi. 
(Se'n va la cadIra i la Princesa li 
ra adéu per lalinestrella). 

"''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

"1LJE:f NOIJE:f JE:NAMORADJE:f" 



Novembre 

¡n!alignble, nil I dia, 
cava que cava f!I uu !ossari 
no hi ha dolor ni hi hn alegria 
que son rM'ball pugui "rurnr. 

La sevn CRra dolorida 
porta la empremra del desrf, 
que is cadtt pas en eixa vida 
aproximar-se al nou carni. 

JO .... N MAS JUNYENT 



ELS NOSTRES FAVOREIXEDORS 

Primera llist,l de 

SUBSCRIPTORS 

Angel Valls Pujol, 8lddlona. Isidor Irl.1, 
Barcdona. _ Lict:u Dalmau, Bar.-:elona. -
J. Solol-Segalls, Badalona. - C. Prnneda Balol, 
Bada!On3_ J. Utc~a lL'ltllt:, Bddalona. - Joan 
Prat PuljlrlUl'td, Barlalona. -- Francrsc Cuixarl, 
Badalona. __ Sehas!ill :\tonl!'s, Bo1dalolli!l. - Put: 
Verdagul'"r, P"ro!., Vich. Gracia Garriga, Mal
jlral. -- Jo~i'P M. Font i Ra\'rnlóS, La Granada 
del Penedts. _ Joaquim Ilurta ¡ Cunill, Barcl!:lo
na.---Quirz(' Eslop i Puill, Sabarlt'11. - Lluis G. 
8owr, &11\'111 de f..!ontdnb.\cll. Lleida. - Joan 
Mauri, Badalona. Mart; CasJls, Bar'l'lona. -
Joan Nogul'r, Prt:mid de Molt. - Ramon Salom, 
Badalona. _ Magatnms Catalunya, Barcrlona 
Anlon;d T~lrre:nt M,lrton, Arl'n)'s de Mar. 

Primera llisla de 
COLoLABORADORS 

Rartl Tasis ¡ '.1.1fta, Barcekna. Salvad,'r 
S"I.i-St'galfs Mds, Bddalona. \jana del Carme: 
"'¡colau, Baterlona. Jo.,",p M. Flmt Ran'dlós, 

La Gr"na' .. <1..1 Pr, l'dis. .J(l5('p :\t. G.làrf!i.t, 
Bar':l'lonll:. - M.,rll-RollI: ~hrlI!J6n. Harcfbna 

UU'¡ G. Boy,"r, Selh:nl de ~\o,lto,lnl¡f:ll. Udda. 
--ran~e'lc d'A. Glmmu. Bare .. lon ... -- J. C05la 
i Pom#~ B .• r.:dcm 1. - Carles Surriba." Bar 
Il'aa. Angfl Vdlls P'tIjol, Bdd.'¡on, •. Casm'ir 
Prun(!da B.,lol, Badalona. - JOStp M. Ferr .. r, 
Villnova. -¡"sep M. Beronall R('(astns, BIITC~ 
lona.-Joan "1f:mòn, Bilf:tloua. - Jottp Ma
ria Al .. gre! i Bau, B,trcelona.--Rosllll CalallJ, Ta
rragona. Anlonia TorNol, Aro:nys de Mar.· 
Domèntc Pn-ram60, Arcny~ de Mun!.-Quirze 
E.stop i Puig, SlIbadclJ. Joaquim Hor1a i Cunill, 
Barel!:lona.-Prantts.: Mora!!"" Barcdona' Sa· 
rrià.- France! d(' A. Forn¡l, Barcl'Jona. - JOSI'P 
Ens, Bar(ekma.-Pert Vl!:rd,lgUl'r, Pvro!., Vi(h. 
JOSl!:P Aranòls I Casas_ Barcdona. -L1uis Palli, 
BarCl.'lona.-Joan Porta E.\tany, BarceJona.-P(!, 
rt M"talonga, Barcdona.--Delfl Dalmau, Barce
lona. -Antoni FargasBalllt, 8arcdona. -Ramon 
AramOn, 8<1TCtlona. - Maria Lluisa Asquerino, 
Barcdona. - Pa<:k. Barctlona. - Joan Mas Ju
nl'l'nt, Barcd01la.-B. Ddga" Barcl",.na.--Joa
quim Stgura Latlkh, Santa Coloma dI! QUl'Talt. 

Jóan Utna Batll .. , Badalona. - L1uis Jordol, 
8arcd~la. - Josrp M Villal6n BafCf'lona. 
Lluis .\r(jiaci'l, 8ar.t'lond 

La Direcci6 de JOVRNTUT CATALANA afanyosa de di\'tll~ilr aquesta Re
vista a totes les llars de Catalunya, ha ideat, i creu que tindrà ressò, el 

nomenament d'un 

REDACTOR HONORARI 
a tots els indrets de nostra terra, per tal de propa~ar dsc~ncialment 

aquesta publicaci6 i arennar-Ia cap a la més ralaguera continuïtat. 
Per aquest motiu creu de necessitat assabentar-ho a tots aquells que, 
espontaniament, es creguin aptes per aital ~àrrec, pregant-los que con

sultin partícularment aquest assumptv a la DtrvC"Ci6. 



Jorns de tardor 
S'acostava el mes de novembre i Ja 

terra començava a sentir els calfTeis i es
garrifances de l'agonia. 

Havia arrivat duent segons consuetud 
diades Tutoles i matinades de broma 
baixa, alternant amb qualque gebrada. 
El fullatge de color verd que adés cubrfa 
les branques nuoses dels arbre~, s'havia 
tornat d'un color e:sgrogeït i terrós, des
prenent-se al més lleu buf de la ventada, 
per a anar a confondre's amb la terra, 
encara xopa de les darreres plujes ... 

Talment al contacte: de: ¡'alè de la Parca 
malestruga, en arnvar els dies grisos de 
tardor, la terra restava convertida en 
un immens cementiri puix ni s'oïen, com 
abans les cantúries melodioses de l'oce
Hada, ni la flaira sanitosa de les flors 
embaumava l'ambient ,ni alegrava noslra 
visIa aquell bé de Déu de fruits i de flors 
que la Natura pròdiga ens ofrena, anyal
ment, durant la primavera i l'estiu", 

J?' no s'oïen enlloc els S::lU'i a:egres de 
la tenora, convidant·nos a p·lntejar la 
nostra dansa sagrad l, ni el parlar joi6s 
de donzelles i jovincels (com ad¿s allor
nar dels aplecs) embadalia h>1 el nostre 
éssel'. 

Havia arri vat la lal"dor, precur30ra de 
¡'hivern que s'alançava a passes geganti
nes, i un deix melangiós, planava arreu ... 

Els xiscles de l'oreneta, acomiadant
se de son niu, per a .zmpend re son anyal 
romiatje c 'p a Ie.s leacs assolellades, 
(lonava més Irisl<:sa al quadro, 

Els pagesos recullien els darres fruits 
de la mare terra; el vi bullia en les tines; 
el daurat fomlent i el sègol brú omple
naven sJques i canalS; les riquissimes 
trumfes geien al pregón de les sitges; les 

grogues panotxes de blatdemoro, tot just 
espallonades, amagaven els sostres i or
naven les baranes delsba1cons¡lespomes 
clapejades d'or i grana, les sucoses pe
res, els ensucrats raïms, fruites de tota 
mena, havien estat recullides, puix calia 
evitar que s'ho mzngé:s una fredorada 
primerenca, i ara ho arranjaven per a 
conservar-ho les pageses aixerides, les 
baumoses flors camperoles, els angels 
de la llar, les entenimentades mestres
ses catalanes, femejada res i polides ... 

Encara çà i enllà, s'ovirava qualque 
fig'lera fecllnda, ofrenant-nos els seus 
fruits O hi alguna parra escaducera, de 
fruit tardà, més els arbres que s'anaven 
despullant de la seva rica vesta i l'humi
tat que als matins i vespres es ftcava pels 
ossos, deien clarament la metamòrfosi 
que anava sofrint la naturalesa. 

Bentost la neu i la gebra cobririen, 
amb son mantell d'albor sens màcula, 
bosos, cam;>s i masies, i la gent enfre
dorid3 hauria d'arraulir-se al voltant de 
la llar. 

Per l'ob3ga frescal creuava un remat 
que inTonia d3munt totes les coses una 
pau d'èglog'l. Un pastor taral'lejava una 
corranda de caient popular. Darrera la 
muntanya mh alta aparexfa el disc ar
gentat de la lluna i, a son entorn, com 
un" gran ambostd de pedreria, una mu
nió de fulgents estels. En els campanars 
dels pobles veins, les clotxes sonores 
extremlen ¡'aire amb les notes clares, 
dolces i melangioses del toc d'oració ... 

Lr.U1s G, BOVER 

(Fr"a",~ntd~l. annl'l. lO, ~l.La DI ,,,rI.d •• d'j", .. lntlll 
pubH, .. d"'l 

Aquest número ha estat passat per la censura militar 



P E R AL PRÒXIM NÚMERO: 

Portada, (cOlors), Agudo C1arà.-El cel gris, Josep M. Guàrdia. El cant de la 
nil, Fiedrich Nietzche. Traduït per Rafel rasis i Marca.-La dolor d'una amor, 
Carles Surribas.-- Retrat de Carles Soldevi!a.- La donzella pàl-Iida de les flors 
sagnants, P. Puj.;.! Casademont. (acabament).-Poesia de \1elcior Font.-Els bells 
jardins de Catdlunya, cIixès R. Carcassona.-La Radiotelefonia, (dues pàgines grà
fiques) E. Rifà.-Modes de tardor.- Teatre cataIA.'· Els esports. -L'actualitat 
grafica.-Els nostres favoreixedors (continuació). -Els llibres. Les Revistes. 

Correspondència. 

Per a molt avial 
la formosa narració 

D'eN JOSEP M. FOLCH [ TORRES 

DÉU EN LA CLOTADA 
Amh il·[uslr<1cions d'En JOAN JusnmA 

Propagueu 
Subscriviu-se 

Compreu 

JOVENTUT CATALANA 

PER A NÚMEROS SUCCESIUS: 

Els nostres amables amics. - Els artistes-prodigi del cinematògraf. 
- Album de gentils damisel-les. - L'actualitat estrangera. - Concurs 
de contes. - Concurs d'ermites de Catalunya (fotografies).-Concurs 

de portades per a JOVENTUT CATALANA 
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AVtS DE LA DtRECCtÓ 

La Dlrecci6 agrair.\. quo! tots els lt'ctors de Joventut Cetalene 
dt'CluJD llurs wm~rt'l; a In caMS qu. lck 

all:Jdla Revista 
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Fantasia 

Un dia vaig sentir-me enamorat 
d'un troç d'ermot, lleument desnivellat, 
de cara a sol ixent. 
que guaita fi la ciutat 
i veu mitja sardana de blavoses 
muntanyes ufanoses; 
i pren el sol si es tebi o és ardent 
i fins en l'esgarip, perdona el vent. 
~Voldria viure aquí 
vaig dirme, aixecant l'ànima alaltída. 
0, quin refugi per mon av€ni, 
serà· la ferra verge i adormida 
per el repòs darrer d'aquesta vida. 
Si 1111 dia puc vestir-fe galantment 
i pl'€Sental'-te com €tI casament, 
em fondré dins la tel'a placidesa, 
que apeteixo ardentment 
per el racé amorós de ma vellesa. 

J. COSTA I POMÉS 

Notà de novembre 
Com columnes vives de blavor obscura 
els xiprers s'alçaven dins Ja soli/ut 
de l'a/ta muntanya, de l'ampla planura 
l/nil tarda trista tota quietlld. 

El sol va amagar-se rera les muntanyes, 
les boires de posta van tornar-se d'or, 
i s'ompli el celatge de colors estranyes 
i s'ungí la terra de fina t'ojor. 
I quan el crepuscle pàl-Jid obscuria, 
va trenca el silenci, que imperava arreli, 
la dolça campana de 1'.4. ve-Maria, 
i els llavis obrint-se pregaven,a Déu. 
1 els xiprers immòbils talment recullien 
dins el cementiri, remors que s'oÏen: 
l'eco melancòlic de serres i plans, 
i les seves copes callades i altives, 
cap al cel alçaren les pregàries vives, 
cap al cel on neixen els estels germans. 

JOSEP M. FONT RAVENTÓS 



Exc1ussiva dels Receptors BEL L 
Aquesta ea •• ha submlnl.trat la eentral 
eml .. ora de Radio-Barcelona Inllalada 

a l'Hotel Col6n 

En Iu audicions radiotel"òniqu~s dels concerlS internacionals i locals diaris, 
es logra ~I millor rt>sullat ucollant musica amb un rt'ceptor de la uniy~rsal

ment reputada marca 

BELL 
l"hi ha d~ tots preus ¡ distintes capacitats, construils amb una mhlma per
fecci6 t«nica I fan oir els sons amb pe.rfecta clar~tat i IIdmirabl~ modulació, 

Els rec~ptors BEL L tenen les l!Iaranties d'un tficaç resultat. 

Els llegidors de JO VEN T U T e A TAL A N A que Yulguin constroir-'Ç(" 
l'aparl'n receptor radiotl'lt'fòmc po:r a SI'ntir ds concerts dE' Radio - Barcelona, 

poden passar a recollir ci llibret instructiu que rl'RaJa la 

CASA SU REMA 
Pelel, es : BARCELONA 

Els que no vulguin construir-st" poden adquirir-nI' un, E'n el matl'ix establi
mE'n! a prt>u molt reduit. 



Grans Mag tzems 

~lnIA ~UlÀlIl 

la per 

Camiseria i G 

enyor 

nyoriNen 

resdepunt 

Tenim els assortits extensissims 
en totes les seccions i els nos
tres preus s6n molt reduïts 

Nota Tot. al. dijous • I m m_.n flqu •• 
• O"'.IS al. n.". de'. no .. compr.dor. 
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