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Co m l a n eu 

Era al calrnt d'una tada d.'1 mu ell' ¡ullal. El 
Sol mOrt'nf t'S colgava pt'T darrf'ra las ,.lffrose5 
munf,Jnyu d'lIqudl pobl~1 prlil6 d~jx.ar¡1 l'tur .. la 
blancor de 10'1$ 'açan~~ d~ l,u (,Vi); casts. qut 
llurs me51rlsses harien lin!i/li! bon" cura d'l'la· 
blanquinat prrqui quan amvusin ,Is Senyc>rs 
de ciu lat que hi ana\'tn a ,sl¡u .. 'jar ho tron'ssin 
IN btn polit. 

Mes milà, a Ics afores, moll.'S casu I Lllds 11, 
conslrucdó moderna i unyori\ola, li dona\'¡>n an 
a~p«le bton joliu. 

A la If'lTaSSl d'un magnirn; xald I ass'iuda f'n 
Ull silló de palia, UM damisel·la lola palld" H' 
Ruanld\'a alllun~' amhm,,1.m~J, <11 $tU c'tltal hi 
"mia talf\b~ UUd pd;ta I"ula d~rl.Ullt LI -llUll hi 
ha\'ldqllJlqu€'S IIIbr.'s, un l.:kn:1 dcbr.Jddrluo 
.. ¡bum d r'lro'l .. 

La daTDts .. I.:" roma!'!;" mt:'6vil. ris ulls n",-t,lli 
l'" II1Iuo)'dlll.,\ l'ls IIIl'rr<,s r .... I.J\·t1I ob1id,tls,,, ,ete 
sobl,. a1J.:r~à la seva :Yl<lntlill '.timro' ,fe n<lat' T 

abaslA l'.r.lbum dI'!, r :Irdls. L'"brl,. daes Jàgri
!llU tr"idous h rodolarin pd r»I", .. ,- la prim,... 
ra fOlogrJhl s'ol .. ri" als uus ulls crudt11 femto
rd,_., l'havien f .. 1 rn una uc¡¡rS¡,), la dolrrtra 
perqu~ aril la pohro'la Maria :\~us no l''Qdr'a 
anar-hi moi m~s rI' .. xrurs;· _ .. , 11:5 sevo's camu 

resta:1T11 unlf' força \ allar'J!:<1!Sades d'tnça aque. 
!la malaltia llarg." ' trmblr. F..l m,lg' li havia 
JoJ"t'scr.l._ Sol, 101'\& sol, ru mis qUI! sol. 1 .,;xls 
anarl'n passanl rls ¡oms els mrsM... IriSI t'sdr
H'n;r1_, 

I..) \t<lria ~'us, 1'~lava st'mp~ sola. I.., mamà 
no l'S pas que ¡¡,'n oblidis d'rlla, ns com "llh'a 
s .. m¡..re 14n lrista j DO li plav;a ¡aire enraMar .. , 
1l'S amlgrs ja hi an .. wn ja awurt'·la pt'ró l<lm 
que ella rn f1'SI'ava aptnada!_ Ptt ¡'única PU'SO
na que Maria. "UI troba\'a conVItf1l.a t'Ta ¡;tn' tn 
Carlu" l'amlgurt d'infanteSll , i aquest la Poq1It'5 
voltes que aoava a vislt roJa, ¡alrrW m la !ZIlr ... 
\4, ¡ .això bo alribu; .. dia a que 11 m Cario. m 
lloc d'ifllCl"f'wr·1I li Ma COMpassiÓ,. O si ,li ba
guls .. hui lull'mOl que niava <Hn!rt ,I .k'1I pll 

It ndnSSlm. P .. r al):6 r .. ~I"\'a UlIlprt' IOla, sold'" 
a ~b la únlu compilnyOllld dl'ls ricor<:ls d~ I~mps 
dines,s. 

Un bra¡il dr co1J\'fna, ¡11~u girdf la ~l'Sla. l.nI 
Ja ~L.UlI 'n'al J,!lbu aqu,JJ" amiga uva qur 11 
pl.via flirteJar I tt;¡¡ f"r~., bonica, qllC conttl'Sal,1 
.. nlmadamt'lLt amb m Caria 1"S dmgJan al Tmnls 
El ';'Jr lIl!au¡4bol, furirnt, uno! ¡elOS1a foUa \«~ 
III M..)ntsmdl s'o1poln-oI d'rlla .. , JI('n~a J'dlt>ulf\. 
mils tn aqUest momml al.drll!¡ui unll can-.llr1't'~ 
prt'¡;:unI6nl·J¡li lenl., lliilS,J aI",,:'\o nO,S',.¡:'T4'$.\a 



a respond1'>! Maria Neus i i altre volia ron¡anRu~ 
sola. 

Un venlet s'aixtcà, un ventel perfumal de roses 
de juliol li acarom'IVlI el rosI re i tombanl I!'I capa
rr6 al cOixi, s'adormI. S'adormi i somnià. 

_La ver~1!' bruna l'havia I!'SCOUal, li havia fel 
ml!'rd: de gorirla i ara tomava a bser com avans, 
trescava rlallua, pl!'r la muntanya bo i aspirant 
la bona untor dI!' Iu ¡:lnl!'steres passl!'javaperles 
Salzandl!'s ... amb I!'n Carles quI!' havia I!'sdevingut 
pl!'r ella, tal ami'Lble ... 

En un mOmtnl de somni havia viscut IOlu las 

seva, i1usi6ns ns mis podill desiljar ... Quina joia! 
Mes ohl si el seu somni haguts estaI realitat.! 
Un capel amorós de la mamà III feu deixondir ... 
Veus nma, tens fret, l'has adormit, ~.tota Ire-

moles ... 
A dins estaràs mll\or ... 
Maria Neus obri ... el seu rostre havia esdevin

gut blanc, blanc com les façanl!'s dt' It's casanes 
del poblI". Con¡ Ignorava la seva mamà la trage-
dia de ta seva animeta, blanca tambi com el sw 
nom: (om la neu!'" 

ROSA Da SANT JORDI 

A la Mare de Deu de Montserrat 

Verge de Montserrat, 
detscalalans Regina, 
e\ prec del deSll"rral 
Oiu, Mare Divina. 

Al pohre que s'enyora 
lluuy del vostre palau, 
al trisl que a VDS implora, 
Maria, abrigallau. 

Vl!'tllt'u pel nostre pOble, 
Iw-nos a lots g ... rmanSj 
Que Diu torni ben noblt' 
el cor dels catalan~. 

Pregària 

Oh sagrada capella, 
esloix dt' fI: i amor, 
on hi te el niu l'actUa 
on d6na endns la nor. 

Com els aucellsMar!a 
dcix<lu-m'hl estar a ml, 
en llostra companyia 
\'ora l'infanl Divi. 

De vostre sani i'lllar. 
mai mt5m'm aniria 
dt'ixeu-m'hl donç.s I!'Slar, 
com <I lunars, Maria. 

MJ.RIA-RoSA MARIMON 

Als nostres Subscriptors 
Als nostres Corresponsals 

Als nostres Lectors 
Vençudes ja en definitiva Iotes les dificultats que motivaven la trigança de 

SOl'tir JOVENTUT CATALANA cada dijous, podem avançar que des de el rlt'1mero 
pròxim, corresponent al dia 11, sortirà invariablement 

E.L DIJOUS DE. CADA SETMANA 

com també els innovem que la REDACCIÓ i IMPREMTA fes ten establertes al 
carrer VALENCIA, 184 - T.lèlon G. 2017, i I.s SUBSCRIPCIONS i DIPÒSIT 
GENERAL al QUIOSC-LLIBRERIA SJVILA. Rambla d.1 C.ntr. (davant d.1 
carrer Unió,) 

La Redacció 
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(Continuació) 
Oh, sl no fos això de can Pau, a ben 

segur que el xicot no tornaria pas mh 8 
l'hort, ni en Jan tindria de veure-s~'1 més 
amb aquell posat, f~nt la feina seguida sense 
dda..1lir ni fadigar-se .. , ala, ala, com si com
plis una prometença, 

Aquesta indOOsió de en Jan acabava quon la 
Cisca li sortia a parlar de la cCOSa~, Llavo
res per punt, per amor propi de mascle, 
per el que fos, se sentia enfortit aire cop 
amb la resolució de que el noi jo semblava 
avenir-s'hl I no es queixava, el que vol dir 
qu~ tot això de fer-l.o ser capellà eren en
redades del rector j beneiteries de la seva 
dona, 

-Es clor qu~ el noi no se I!t queixarà, sl 
~s la mateixa !)Osta d'agnus 1-11 fe;a ella, 

Que no i que nof-aca08va en Jan amb 
to reganyós, tot pensant amb els seus amics 
de taberna i ¡amb lo mlllt que s'hnurien me
T8veUat di! veure'l tan ferm I tan inflexible, 
e'ls qlJiC el qui més qui men!lS tenien de ca-
11ar quan la de casa olnla la boca, 

El qL."C no havia fet mai en Jan, ni abans 
ni ara, era ponrlar al noi de les seves idees 
avançades, Això no ho havia fet mai ni senna 
cap temptació de fer-ho; ara que potser hau
rIn estal una arma per a ({'r dCl.:idir al noi 
a ddxar les fal-teres de la sotana, 

Perquè ~ncara que en Lluls no en digués 
res, prOu que ho veia el seu pare que el 
noi no ~ra fet per a ésser horta1à I que 
les seves veritables incUn&c::ons se dctanta
ven cap al Seminari, Prou que ho veia en Jan 
que el seu fill les duia ben clavades ol cap i 
adintre seu aquestes a'tres Idees !an diferents 
de les que .. la expcrlènt"ia ~ els anus H ha
vl"n ('nsenyal a ell~, però per això mateix 
no hauria ni sabut com comen'Ulr per li des
fer-li les convicdons I clavar-li t>tttre cap I 
0011 ~1q\1."te5 afirm:lCions atrevid~ que deixa
vl.'tl espalm8t.S als concurrents de can Pau ta-

beIner, Quin esfereïment li houria vingut ol 
seu fHló ~sprimalx8t si hag~ senU ol sell 
pare afirmar que Dèu no existia! 

Oh, no; això no cren coses de dir a 
Ulla criatura com aquella L, 

la Cisca havIa perdut les esperances de 
convèncer I de ~uan!Jar la voluntat del seu 
home. Era tossut com ~U sQ¡j ¡ 8 ben segur 
que ni hi valdrien crits ni moxBines,-Que 
no i que no!-Junn en Jan Ics amprenÚl. per 
aquests indrets n¡ngu el decantava ni el fcia 
torce de carni, Per lo Cisca, lo treta era 
perduda i no li caldrio més remei que con
solar-se de veure's al seu rei fet un pallúS 
hortolà després d'haver-se'l somniat sacerdot. 

Aix!s ho havia contat al senyor Rector, I 
aquest no lo tragué pas d'angllnies, Tot lo 
~s que faria seria probar de gi rar a en 
Jall amb bones parau!es i sl o;xls no en 
sortia .. , alabat sia el Senyor! 

S'esqueia ser vigilics de tardor quan el 
sant vellet se disposà a empendre's a n'en 
Jan pel seu compte, Estava aquest al mateix 
portal de sa casa assegut a terra escIofolla!!t 
fasoles, amb una cenalla entre cames I amb 
en Lluís enfront aJudant-to en la feina, quan 
el senyor Rector se planta al seu davant. 

- Dèu te guard, Jan, 
En Jan ,'e'5!erel, La seva dona l'havia 

amenassot motts COps amb que faria venir al 
Rector i al \'eure-se'1. al da .... ant se la pensA, 
El senyor Rector devia venir a pend re-l.i el 
noi. Provà de reposar-se ¡ s'amanl a .. ser 
home~, encarar-se amb el Rector, a dir-h 
tot el qtK! convingués; ~I que mal en Jan 
hauria volgut teni r de dir-Il. SI, li diria tot, 
tot, menys amotllar. Oh, això sl que no tia 10-
gra.l'fen p('r m()lt que té_sin. Com ho çon
torla després 8 can Pau taberner I-M el 
senyor Rector hi ha pogut res l-els hi diria, 
I tots quedarien parats I admirats. 



-

lUxiS, quan ~I bon velJft començt, en Jan fas 'per li conm1ar qu~ no i qu~ no, després 
no més tenia qu~ una d/l:ria. ElK'8ra el Rec- d~ qu~ ~I senyor RectoT, negut d~ que sl, 
tor no 11 sortiria amb ei sermó, ell ja h t\n- I ompln d""1 ell he d~ Déu d., par uit t'll u. 
drla engaltada Ja resposta: .. A casa sols hi crade-s' fins t'ffireny 18 ma i t'abraça tan 
mano jo l ,"ingll ~L. .. Però ~¡ Rector anava finament que un s'hi senl tot tendre l 8rru-
parlant de tot amb la seva veu a:JTadosa, pit. Oh, I ennlra, .. A darrera d'això, ci ma-
plena de bondat i dolcesa: de tot menys frec qL:e s~'t il~nci al coll i et fassl petoru 
de la cosa que en Jan esperava. Parit de i et dia'lll -J;¡, que Vó! h< voleu ... ·i \"11 
que encara li calía visitar tres malalts: En que darrera de tot això se te'n vagin to!s 
Joan Feliu, qu~ ja començava a anar per bé: dos com sj tott la fos cosa concer!8da ..• Diria 
el noi de Ja Campanera, que tenia un bs fora que tolt plega: b una pesadilla. Però no, 
de Doc d'ençil de la caiguda, I la Tona d~ no. coll. que va a:nb seri~tat.-En Jan no 
ca', baster, que era tota una llaga que fe:a havia encar" sort:t de la sorpresa I ('Il~ la 
fredat... Desprts parlà del consol que es dóna l¡avlen !Olll.lzt e: can!j ... CQ: i r-:d ! Ja quasi 
alS malalts visitant-los r per aqul s'ext~ué ni els vela 1.. •• 

amb 'les moltes maneres que hl ha de fer al 
prolsme. }Q..ep :\'. FOLC/! I TOJWE ..... 

En Jan l'escoltava captivat. Era una ex
cepcid aqueU vellet ... Tots fossin com ell! 

Però això 00 li pr:ivaba pas d"estar ama
nit per a contestar-li quan 11 &ortis a parlar 
de lo del noi. Esperava d'un momenl a l'al
tre que la cosa vingués, emperÒ ci senyor 

Rector vinga parlar de tot men!lS de lo del 
noi. I tant fou eixís, que en Jan arriva a 
esl)'!rançar que el RectOr no duia pas les 
intendons que eH havia suposat at veu-re'l 
arribar. Ll8vors l'escolti! més reposat i smse 
desconfiances animant-se la OOI1versa efltre 
eUs com si'ta1 cosa I com sl fOSSin ets .. 
millors amics que el món hi hagLtéssin. Tan 
confiadament par!èr01, que en Jan no s'acloi

nè de com havia sortit la conversa de lo del 
noi ni es dont compte de com fou que el 

Rertor ne par~ I ell, en Jan. no hi trobés 
que dir, ni sabés com començar el que se 
tenia pensat per a quan arribés el CBS. DI
rie's que ho feu per art d'encantament J. que 
es trobà al mitg de 18 conversa sense haver
hi entrat tan solS. Recordava no més en Jan 

que havia sentit com el Rector U dda pe
raules dolces ¡ 8t:l"8Ctlvoles, que s'tnlefÚen 
com si ell ja hi vingués bt amb que el seu 
not fos capcUè ¡ com sl fOS cosa convinguda 
amb eU mateix de que en Uuls marxaria 
del poble l'endemà, doncs el Semlll8l"l s'obria 

¡'endemiJ passat I com si tot aixÒ fos molt 
del g'tat i vo1un~t de en Jan .... -Vt'S oom t'ho 

fContinuari) 



COSal."lS 

Que gentil/a companyia 

de les fulles tremeiant, 

i un romí devora l'aigua, 
i ta font sota un pollallC, 
veure el cd qu,e es torna ¡xll-lid, 

veure el. món que es tOrlla blau, 

i llavores di el Tosari 

pel tirany tot ombrejat, 

q¡w aixis tristes mlÏmetcs 

[!Oig etern a88Oliran: 
(peT això diç,,~ en l'ombra 

a María mots suaus). 

/, a/'riballt a casa twstra, 

VCU1'e llum al finestral, 

i Mber que hi ha la taufa 

amb el SCII. parament blanc, 

trmb els plats de 1.·in alegre 

i amb el beire de cristall. 

I és gustosa l'ent«Ulada 

80ta el.llUlIl, no sabellt pas 

si lwJt restat les anf:lLctes 

amb els gdl/s, adÚ!8 ¿'afrau, 

o s'ilC08ten a fa cosa 

en la f06Ca del pinar 

i ara. passen et rosari 

(u08tre esment tot 'retOt'lumt) 

perque aqu-i siguel1t feliços 

Olt ci batre de la sang, 

i aixecant les copes Mrcs 
i en Z'eslx¡lU¡w nu.pcial. 

Josep CARNER 



PAG1NA AHTrSTICA 

ESOLII51A DI! LA SAO.ADA FAMILIA 
\OIloIItll'e'_"'M.tl 



Quan s esf 

(Ac.1b¡l.fncnl) 

De tant p<>nsnr, de tant suposar i de tant 
sofrir. va caure en U" estaI nerviÓS, disposal 
fi contar 10 seva dissort al primer que passés, 
per Iol de poguer desfogar el seu ror, puix 
aquest era ItmSS8 feble per hosta~j8r !"anta 
malaurança. 

AqueU vesprê plegà puntualment juntament 
8mb ¡'amic íntim, confident de les seves pe 
nes, trencant aquell dia la costum esl8.blerla 
desde feia bastant de temps, de despedi.r a la 
Ntirjo, .am.b l'esguard solament, mirant-la mar
xar acompanyada de la seva amigulcta----com
panya de treball--totes ducs ben abregalla
des grac:OSamenl. 

Ja .en el correr, completament indiferent 
li tot 10 que en el seu entorn pfll.SUvlI, en 
Marc-Antoni explicà D l'amic intim \(>5 C8uSes 
que motivaven el malhumor que s',havia cm
pIlral d'ell, I finalment el perquè de l'estai 
nerviós que l'ooaparava,. 

A mida que en Marc·}\n toni oliava ex· 
prf'SSont Ja seva dissort, l'onde pogué veure 
l'inmensa estimació, el veroader amor que a 
la Núria professava, puix el dcix de melangía 
de les seves paraules, I. finalment, la tristOI 
que es t'cllexava en la seva conversa ('ran 
probes palpables de l'afecte que mereix pel 
part d'ell, la simpàtica Núria, 

El oompany volgut trobà paraules verament 
consoladores que tingueren la virtud de fer 
tomar la CIl:lma i el r('pòs al cor bondadós 
d'en Marc-Antoni. i fins coneixent la r(!tllitat 
de lo succeït cregué trobar una solució que 
de posar"5C en pràctica segurament donaria 
bons ,,"esultats. 

L'endemà, ell, el confident d'en Ma¡c-1\n
toni, va anar a contar a la pròpia Núria, 
tot 10 que aquell li explicè la nit anterior, I 
ella. la r\úr¡a, estimant·lo com l'estimava s'a· 
prHSil a desar al fons d'un calaix la c8denet.a 
d'or, la -no m'oblidis-, I en plegant, pretex· 
tant una excusa qualsevol sortl ben sola, 
preveient la declaració d'ell ben pròxima, 
qui sap si aquell vespre mateix, 

No cal dir l'inmensa Joia que expelimentil 
en .Marc-1\ntoni al veure que ella no porlava 
la cadenel8 I que en sortint anava oomple· 
loment sola, deixant aixls el carnI lliure a 
qui 5'1I8gués fet algun pensam~t respecte 
d'ella. 

II 
No l5'hi ~ns{l més: aqucll mateix dia en 

plegant feu per manera de sortlr amb cl1a, 
I una vegada a lunyalS de lel grans ollc:nes, 
amb el cor vessant de joia I radiant d'ale-

ma de ver e s 

gdn, cOfl1ençà 8 encaminar la conversa pels 
viaranys de 1'0mo~oso paraula. 

-sl lII'ho permet, Nu.f.a, l'arompallJ8ré fillS 
a la Rambla, tinc C'erla <'Omonda a fe r, I IInont 
vostè pe! mateix carni. molt em plaun'! fer-ll 
companyia, això si vostè m'ho pC!1"rnet i la 
meva presènc;a I la meva conversa no li son 
CI1ll1joses .... -començà dienl en Marc·j\ntoni 
a:nb un tò de veu que volia ésser Mlural. 
però quc sortia wnb un lleu Irem olor, moll 
difi:.i.1 d'cvïor. 

- Oh, nQ. res d'això; la seva companyia 
m'es ngradab~~ i la seva converso interessan· 
tísslrna - contestà la Nliria, interrompcnl .... o. 
reca1cant amb una marrada intencció les da
rreres ptlraules dites. 

- Moltes mercès, Ntlria. No em mereixo 
lanl d'el-Iogi ¡ lo meva parla cm semblo 
que no li pot ésser molt interessant. Em 
manca hahl!itat per a desarrollar-la, i lo poc 
q\.K' dic, ~s mancat d'interès ... 

-No digui 3ixò. Tot justament avw et trobO 
mel> comunicatiu que de cuslum; per cert que 
fa alguns dies, es moslra seriós I fins m'atre
viria a dir, poc falogu<,r .. , 

Ell. al sentir aquesles paraules. esdevin
gué encès com una rosella, però sapigué 
dissimular a temps. somrient d'aquella manera 
que sols ell solia fer-ho. a l'ensems que 
anava fent que -no,. amb et cap. com volen! 
mostrat diSconformitat a Jo que ella d~o. 
PerÒ la NÜMa continuava parlant amb paraules 
afables, pJ()nes cI'uno amabilitat exquisida, 

-Miri, ja veu si ho va:g notar, que fins 
ho vaig dir o Ja Rosó, la meva companya ... 
.. Em sembla que n'hi passa alguna o en .Marc· 
/\ntolli; mira-te'l qwn posat. ..... sl, sl que li 
vaig di r, són paraules textuals &questes ... 

-Doncs ho vo endevinar, Núrio. Llavors 
una lluita gran entre els meus sentiments ¡ 
el meu deure, cm dominava. Aquests dos 1.'.11.'.
menIS impetuosos batallaven d'uno manera 
Iol, que no sabria explicar, fent·me tornar 
seriós, perÒ amb uno serietat gairebé rl
diada ... 

-Veu, veu com ho valg encerlar? Si no 
podia ésser altre cosa, Però ... però tan gran 
era el trastorn que experimentava, que ho 
feia pagar als companys d'Of!dna. que res 
hi tenlem que veure'? 

-Preclsnmcnt ('ünic culpable d'aquesta l1ulla 
era un oompony meu de despatx. Va ésser 
pr«isament ell. qui sense voler-ho I ni tant 
sols sosp!tsr-ho va fer que s'alcessin en re
volta els lIIeus sentiments, desobeint per com· 
piert lo que el deure m'imposava: Ja ho veu, 



doncs, com podia tractar jo a la persona que 
tant mal em feia, ja que per dissort, tot ci 
sant dia la rrK!\'a feina depenia en molta part, 
d'ella". 

-Ah, Cra una noia, aquesta que lanl el 
feia SOfrir, J\h, ja comprenc, mal d'amor, ve
tl lat? 

LlaVOrs ell, atrapat, S<'nse sapigu~r que 
dir. t'S sufocà altre volta, però lx!n aVIat po
gué parlar amb paraules plcn~ de \'eril.8l, 
ct.:rulles de sincerital, paraules dlhd~, amo
roses ... 

- DorK'S 51, NLuia, eta una noia la wlpa
ble, Era una oo:a genhl i boniroia; d'ulls 
blaus blaus rom la mar; amb ('aDeIl ros, 
que de tant ros semb'ava daural; bcquela X,¡('a 
d'on brol11lv('n paraules que semblaven tal
meni dolces melodies .. , 

EUa al veure que ell la sabia descriure 
tan bé, es tomil tol:8 roja, rom una magrana, 
I amb el cap rot, sense !Josar mIrar-se a en 
Marc-Antoni anava esco'tant II?S estrofes 
amor~ q~ ell ana\'o dl?SQrananl. 

- I aq~bla noia, es,.. vo. ll', Nl n~. ~ a 
v~te a qui tar.t almo, Perquè to leshmo, 
l'e-stimo amb passió. l'estimo amb tot el ror, 

Cll.1111Ir'c!O de Lol, A.) 

la vull amb teta l'ilnlma.,, I vostè, NIàia, m'es
tima tol oom jo l'estimo,,,? 

Però la J'o;liria ~tava lmIOC'Íonada, perquè 
sentit" del éuer Bimat les paraules promctado_ 
res d'un es,levenlr plè de benaura~, 5eTltlr
lo que et diu que t'r..timo, amb aquell tremo
lor en les paraules que per ml!s que ~ fod 
no es pot evitar, esro:lor dels llavis del rom
pany volgut I estimat tants elogis, 10. a:xo 
fa emodon81 el <"Or més insensible. 

Pero ell, en .\\olc-Anlon', ronlinua\'o per
!ant 

Ntiria, poc tenir l'esperança de qu," les 
Je-¡ meves 1I-lus,ollS es vegin corrli"ipm;t~~: 
puc t~r la cerle!>8 que la meva es:imació 
trobi r('M6 ~n el S(U cor.~ que em ront~, 
Nuria'i' 

Pc.>rò ~I¡a no contC:!oto\'a, amb els ull'l bai
X~ 8"'1\ a Ii'S('O/ll.Int Ics ronfidèrteie:.o amoroses 
del (':Jr d'e1I, kmerosa d'interrompre o tal 
volta ~ no sop.g..:er contestar prou (Kenya
dement I amb perfecte daredat els 5C'US pen_ 
saments. 

EU, crdt'nt que no s'havia donat a ~n
tendre prou lW, rontinuil: 

'Ilo <"81 dir /a JtWna d'estim8d6 que per 
vo-.lè servQ, puix bé prou que les meves 
acdo~ Són fidel h.><rtimoni d'aquest pregón 
afecte que ... ~Il' cm va inspuar desd~ el pri
mer <ha de veure-la I roneix~r-la, perquè 
és VeritOl, ~'Iria estimada, que l'~timo pro
fund&rK.'1lI, amb un amor sens Iimil'l, amb 
d cor enamOral Il'e de bells propb!oit ." p~rò 
OJo, aolsamenl em manca una cosa I ~ sapl_ 
guer si voslt pot corr~pondre'm; què em diu, 
Núria? 

.....sJ. Marc-Anton/, ('eslimo Igual que VOSle. 
amb tot et ror l amb tota l'ànima, perquè 
quan S'estima de veres,,, el cor no sap me:ntlt. 

I fOl/ llavors, en aquell Inslanl, quan es 
donal'0l per rome:nçades les rC!lacions amo
roses d'4!:n ¡\\.arc-Antonl, ~ev¡ngut el }ave 
més bromiste 8 la vegada que el més disUng!t, 
amb la ~úr¡o, 18 donze:Ueta formosa, atraienta, 
viStosa. la mH I5impAtica de totes k$ que for
maven part de les grans or:dnes, lloc on va 
ésser ~mbradll la floreta de III simpatia 
que més tard feu esc;atar IïdiH portador d'un 
sens fl de fejidt.ats I ben&ranca en e:s cors 
jovcnívo!s dels novells promc.sos. 

}Ok'p M, SAI, .. \S jL'LI.\ 
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Monastirs de Catalunya 

SRNTES e R E U S 

Aquest mones-

tir, menys Im-
porfantqueelde 

Poblet, el quiti 

tambéestrobalt 
Ja provincia de 

Tarragona,prop 

de Valls ¡ entre 

Vflarrodonlf ; 

Pont d'Armen-

t<,ralZlndnt/arn 

bé pel comte &
n!nguf'r IVes 

conserva en 

moll bon estilI 

ç6 que mot/vil 

que podf'm /Jd

mirdrencararls 

dfiligranlJts di' 

sos e/austres, 



Cont~, r1 monest/r, 
nI/nin nombrt d~ 

sePUkrtl d~ nobks de 
ptU$lIdes crnlurin, 
doncs aquets, JWr dis
P~sfC/d VrpreslI, vo
hen ~JSer enterrllts 
IIIlJ. 

En f'lCN!IIf'r de l'es
Nlés'/I, s'hi troben els 

Per mdnClJ d'l'sp., 
no podem daRilT mh 
detdlls, pu6 recomll
nrm .tIr nostresleclors 
qU( en qUlJlul'olopo1'
lunitat ~'isitin IIqurst 
mones/ir, unll de ¡es 
m'uH'ell,.! queescQ.'l. 
~rvenIJClftlJlunfll. 

ROC 

• • 



'lllaria C!5cací.a 

d'aquell auge! d'omor, rclusava aquelles pa. 

Tou els companys no podlen avenir-se ulul-es tan dOlces, i s'inclinava seguidament 

I.k!I canvi d'En Joml Rolan. QuI d'ells te- a l'aspre joc que contrastava plena1lt~nt amb 

nio de preveure que l'afició bojo del fUlbol la seva figura graciosa. 

d<>sbaratés l'inteligencia l1Jerària d'aquell bon Passà algun temps. RoJa" en el plè de la 

xicot, que havia deixat en un rccó els lli- fogositot il ¡'afició futbolera, S8US~ ets seus 

bres de Filosofia, de Preceptiva Literària... desitjos, fou nombrat dcvonl(>f centre d(' l'Unl~ 

en fi, els estudis que podien dur·lo !1 un versi tori F. C. El primer caoonlrc s'havia 

h'l1me b<: l1au r.,t , en disputar amb el C. E. Català. 

Enganyat per ¡.es apariel1cies. En Joan Ro- Cn'u-m, - Joan. IlI'\ ",,; in.ki ~ dI' tot,· 

làn deixà comp\<!toment la seva tOSC'8 <!Shl- tes tonleri<!S-<leia la bona Moria Gracia.-

dil()S8,remmciont al càrrec de periodista que No veus que pots pcndre mal? Perquè no 

(>fl moltes revist<!S li havien conrlal.· Quina emprèns de IlOU <'Is cstudis que a mes de 

h l'roici t a t l)()j.f\wr ''''l'r "C(' nlre (orw Ird ¡¡ ' UII fer -\(.' un llOme com cal, poden ésser la 

equiV de fútbol !- pensav8. meva aJ.egria? 

I seguidament Inm8ginavll les seves ges- - Si, Mllria Gràcia, oeixo tot el que em 

tes dintre el camp de joc i els seus esté- diuS, mes no em repliquis altre volta que, 

tics cops de cap en ¡'esféric .... S'apoderava sia com sia, no <k>ixaré 8qlK'Stll afició, que 

d'éll, el OOI""rla amb serenitat, sort<,java o conceptues tan folla, 
burlava al «ceTltre haU .. , desafiava les dures No et repliCl\r,' mG . . Tú ~al)S ci qué et 

Clltrades dels ... backs .. , t un cop davant .. l'ar. C"tHl\" l' . 10 JX' r la meva po'!.rt, desde av ui 

1¡ 11l"r:t, lh: lIsuvlI un {('lloOm ll :11 :xu t ; inl rO<.luint- faré lo que cregui convenient. 
se com una bala en la x.arxa .... La mosso _ Maria Gràcia .. ,---erkh\ amb ~ota força en 

deporti va, encegada per un apassionament, Il Rolan, i seguidament esclatà en eulerrt;dors 

voltes escandal6s, exclatava amb una xar- senglots ... 

dorosa salutaci6 envers el valeróS Rolàn, qui 

havia conquerit la vldoria a favor Oc l'onze 

que capitanejava ... Llavors-quin orgull, quan En Joan Rolàn estava malalt. I tota la 

tothom exc\8mava:-En Joan ~ un ·As~. causa d'aquell sofrir que sentía j del rosec 

Maria Grèda, gentil joveneta, d'ulls d'at- que el torturava no era altre que la dels 

%ut com el firmament i una cabellera dau- efectes d'aquell encontre ram6s de fútbol, 

rada, teixida amb fil s d'or, amb les seves que sl be no 110 va ésser per el joc, ho 

armonioses paraules prou volia fet compen- siguè per una Important desgraCia. 1I\01ta 

dre al seu amant, que aquestes Uusions des· raó devia tenir la .... \ aria Gràcia I 

dien del seu caràctet" recte i Inteleotual qLK'! El pobre xicot no hi comptava pas amh 

fins ora havia conservat, ¡ qu~ ¡'hauria en- els contratemps que és presenten ~n un partit 

lairat en l'avenir. ck! campionat, i més sapiguent l'anivellament 

Mes éU, encar que comprenia que man- de les dues forces contraries, com el dels 

cava a son deure, al desobeir els consells equips Unlversiuui F. C. I C. E. eatalll, 



(tue havien ~ rompre en un esforç d'ener

gies que portà ratats consequències. Una 

d'aquestes fou la ruptura de Ja C'8l118 drcta 

del nostre.]oon, després amboS pLibücs con

lrifl('anh entablarc.>n ma!dls :ie boxa, i no si 

cóm hauria acabat si la guarda d'-' seguretat 

no s'haguts Imposat amb aqu,-,Ua gent, ('X-

Citada excessivament. 

La Maria GrAc:a, assabentada de la des

grèda del seu Joan, cuitê a viSit8r40, tant 

bon punt entrà en Ja cambra dd malalt, 

aquest, ans <k! que la seva amiga poguès 

exclamar cap mot, diguè: 

- Perdóno'm !t'aria Gràcia, perdóna'm pi."r 

igt1Qtant I per falta de domini sobre ml 

matelx, Valg refusar les bones paraules ne 

C'OflceIJ que ('III donnres; i vaig seguir el 

carni de la pa-.sió, en lloc de el del seny, 

-Es dar q~ et perdono, No me ¡'ha

";('1 di' (kn a!:u a<11I I p('OrI:ló, I>UIlI: yl' al 

tinc Inconvtnitttt d'ofrenar-lo li tothom, I 

mmys quan es tracta d'una persona espe
delment estimada .. , 

-Qtw bona que: ets, .Maria Grècia I Ja mal 

mfs pocW pagar-te La teva bondat, més, 

d'avui en ovanl et prometo no IlAgor nWs 

a fLitbot I conl.inuer novlllrK!nl ('bo meus pro

[I nd ml tudis, '11 e 'nb 'ajut le I)i\l 

es \"eUJ"an fet'Undats a mb Ja seva gràcia. 

La Maria GrlkSa, no podent contlndre din

tre son ('or l'emodó que sentia en aquests 

moments, (>xclamê: 

--Oh, IXu m,·u. ara I <¡lli' 10(: [I·h al 

I entrada la Primavera, els dos aJmanls 

",,,iu'o Il. II.¡ cla.m"r I~ r "",",l¡lre 

més, formant una nova Uar, tola (>ngarlanooa 

de ~ia, on un menut saboteja IC!S delides 

dels S(>US p6tU, 

Jo rl.n )OJl\"JX)IHS 

Igual8d8, 



C¡;:¡ m o r 0 5 0 

Dc in 't'ella pa ra uCa ell vull fê mia cançó: 
ta C<IIIÇ(Í de l'amor am.b 1tn ritme d'argcII/. 

A-mb tos 11118 tranSlxmmts, he forjut sa darD 

i ~m drino és sonor com ton Tl!U'e lIUIOCCIlt. 

Oh! aq/lell dolç neguiteig, qlt8 no cs 1XI!L lli fGrmcllt. .. 

Oh! repUs il1tnmqll,"l, de ' es lluites ,famor ... 

Goig snJ)rcm d'aqllcllll ulls que ~lIirem fixament; 

insistència cl'lulel q!le esdevé tremo!a. 
Oh! 1i.aer feridor del &clorat fingiment 

qlw dis{re¡¡sa l'amar amb subtil t"(lidorío 

jai (/c8(er el dÏff{l-ar, CS'tata belloJfletlt 

lI:mb 101 ,'i!fre estrident per l a gra1/ P;('(I)"(/;o. 

La parau'a gCIlI;: de Ilm'o temps "I/e",:c/'a 
quan arriba el m(¡mela fa diem mc/Iant 

i l'am~'r le recull, o hi deixa oblidada. 
Re{JOl/S sigui fidOl /'C'mocirí de l'instol/t. 

I llavors 'mellysprcllall( tUa I/Ubi/i/cd l/o,o,i, /. 

ja 1xm'e.m ~ etzftr, tal CGm CI/'I dictc! cI {'or, 

j cl/tre jocs i sospirs i d{Cors i riallcs 
1'ibra dar, triomfant, l'etern 1not de l'amOI", 

I ci dit}ll~ cada iustant, amb la santa ¡usisllt/da 
(Ic trobar (Xuit, volta 1t/UI lWt..'ll emociv, 

tIc UI etenla }xlmlda els allwr8 l/e l'isqueren, 

1)C/'l'ctcnla paraula jo /te fet la C'OII('(Í, 

Joall MAS JUNYEA1' 



Tl o [ a 

Una dona i lln'! r08.l 

80n enci80B pel. /lICU. cor; 
si la fIar encisa l'ànima 
la cil:mzella fon mon dol. 
Passen amJs i passen dies 
més 1W filin mai ril-l1t8w 
qu.e les rOSCS 8mt eUnle8 
i és etern l(l1llbé l'{)wor. 
Ma testa 86 «mUl blO1WtJ. 
i cllcar d pit tX.è de goig 
sent l'anh.el d'Ulla besada 
per la dona i per la. (lQr. 

Em>li GRAELLS CASI'ELLS 



CASTELLS DE CATALUNYA 

( FOli. J. Fal'1'~) C"lcllcl, Eh/ulac 

'l ?ll de [[una i d e ve n ( 

Rabent. com mal esperit 

amb ses ires desfermades , 

passa el vent enfellonit 

per da11uent de les teulades. 

Xiula frêstec, din.s la. nit, 

torcent totes les braI/cades 
i L'ocell e8poru,{Jl~it 

s'arrecera en les porxades. 
I la llUM resplendent 

adareix ellinmalltent 

que ni un lleu celatge entela. 

Dins l'atzur nítid i clar 

escampada ací d'allà 

lluu fulgent algu.na cstela. 

J. DUATlS lTARTE 



darrer a n a [ o ( s l a 

Per a .m illor Iwnorar ala C3C1'¡ptOrs il-lus- U!!) 

tres, no seria 1nés di1lC'rct IQ dct.'Ota Icetu- Per fi, cm permet Cnrconar: - .. lea sc· 

ra de llurs obres, CII lloc de Ics i",pron!· 'ea obres, o-mic meu, a6n admirable, !Qn 

;:0068 admiracions d'ríltima llera? pel fons, com per la forma; la 8(!l.U l}roIa, 

El don'cr A.notolÏ81a (!In barra cllXlS en fin~I.!{"Jlt estilitzada, té llita serenor incom-

plena Rambla, revista en ma. parable. 

iAcf.m¡'rable, immens, i)limitab/eI-ellL L'ad·mirador, distret amb fa scva revista, 

diu. amb veemència. t'a fent ql«! si, que lli, amb el cap. 

- Parles del eminent Anatole. amic mell? Demés, a Le manncquin d'088ier ... 

Per resposta proferi un segllit d'eroa- Pronunciar aqueat titol. i començar el 

I/I.flcUms encomiàstiques. joc d.eU diabarata. L'a ser tot Ú. 

-D'acord. Es IOItl pèrdua irreparable L'Allotolitta cm mira utranyat : ·¿Què 

per la Litcra!ltra: les se~'es pr08C/J ... 

-iMira, mira qldlles fotogmlíu, dil' 

interrompent.mc, "r/entres obra da!"61lt 

meu l'clllUlJtruti.on Fro1lCl1ise •• 

-¿Veu.s aquesta ca~t Aquí vÏl-ja el 

gran 1WL'Clisw; aquesta finestra es l'habi· 

tació on trcbaJ.Jat'O. iE/J gran.' ... 

-¿La finestral 

Scgztejx m~strallt·.me ds gravats: 

~Aqltl IXJrta fotografies de di!!!. ent8 

époque8; mira, és cun'ó8 vritatl 

-Efectivament, es Ulla in/QY11I(JCiIJ 8Ur 

numumt interessant; però io deia que Iu 

setes obres ... Nova intemtpció: _¡Guaita 

aqlwst mecUúló del 'mig! élJ de t¡lwn el Jl(r 

veUsta era infant; fixa't quina exprUB«Í 

té; ai ja ha deia, jo.' 

diU81 - ¿ComI 

Dic que què deielJ. 

-Deia qlU) Le m,a.nnequ.in d· ... 

-¡Quin nom mt. rar! (¿Ili; /,u dir! 

Vol dir El maniqUí de jonc. 

-i/a n'elJlàs IJegurl 

-iHom.e, per Déu! 

De sobte, e8dcvingltê la catàstrofe. 

-¿ I de qui élJ escn't aixM 

(.IJ.I!!!!!). 

Vaig fugí duo/at. 

Carolari: Per coneirer ah gram ClJCrip

tOrB, eslci pr{)lj(J/ qlU! el de mcnys es llegir 

IJeS obres; e8 mú c6mwe eS¡JCrar . qlte b0-

nament elJ morin. 

Joan BAGO 



E L NUMERO PROX 1-:1 
que sorti rà normalment 

I 

D IJOUS DIA 11 
contindrà una bonica portada de 

LOLA ANGLADA 
i treball s literaris de J. M. Folch i Torres, Rafael Tasis i Marca, Eusebi 

Rodrfguez, C. Pruneda Balot, Josefina Jardl, etc., elc., ultra el retrat 

de la artista de Catalunya, gentil amiga de JOVENTUT CATALANA, 

NA LO L A A NG LADA 

EL NUMER O PROXIM 

Ultra la selecció de treballs que anotem més amunt, serà dedicat 

preferentment a 

LA RADIOTELEFONIA 

çò que és d'tsptrar que tots els amants d' aquesta llava meravella s' 

afanyaran adquirir el pròxim mimero tant aviat com vegi la llu m. 



V I DA L I TERARIA 

Sola aquest t¡hllar jna~urarem des del nlimero prop-vinent, una secció dedicada 

als fets mes suggestius que es vagm produint en el camp de les nostres lletres. 

Actualment en que tantes activitats de la nostra vida es traven interdites, és 
més interessanl que mai concentrar la nostra atenció en les lletres nostrades. 

El püblic sembla talment que s'en hagi adonat, car es indubtable que el nombre 

de publicacions, revistes i revistetes ha augmentat considerablement d'un temps 

ençà, degut no sols a Ja major producció intelectual que aquest fet acusa, sinó 

tambè a la Dona acullida que peT part de!s catalans han merescut 
Aquest desdoblaml'nt lan satisfactori ofereix també: els seus perills. Com més 

creixi í es divulgui la nostra cullura, més s'imposara una sana critica i un criteri 

ponderat i serè: Que valori els prestigis i orienti allecfor i al comprador, I cal 

reconèixer encara que aquest perill esdevé més alarmant i peremtori en tractar-se 

d'una revista encaminada a encoratjar i orientar les joventuts. 
la secció que anunciem sometent-se préviament a les normes establertes, cons

tarA de: quatre sub-seccions alternades una cada setmana, les quals tractaran 

re.speclivament de Teatre, Llibres, Revistes i Noticiari. 

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

A aquest NÚMERO EXTRAORDINARI que comen~em a pre
parar per NADAL rtste:n convidats a col'laborar-hl lots els lec
lors de JOVE:\rUr CArALAN~ procur.anl que els originals ~i
guin curlets i ben adients a la dIada. Alxf pens~m fer un ?\U-

MERO DE NADAL simpàhcament admirable. 

Aquest número ha passat per la censura militar 



NOVA PUBLICACIO 

A prill1t'fS d'any apareixerà la revista TelJtre 
Re,(!ionaJ, dfdical uclusivament "Itealre i socie
tats de Clltalunya, publicant f01let6 i encoratjant 
als autoTsnovells. 

La dirtcci6 de la mateixa, ha sigut confiada al 
nOstre entusiasta amic Emili Graells Castells. 

Els nostres favoreixedors 

Nous col 'labora dors 
Joso(p Beguu.-E. Ejea B.mo, Vòll.s.-S. Saba

II'T Oliver, Sabadell. --Jaume Ferrer Pons, Iguala
da. -R1MBE, Barcelona.-F. A. Sevilla, Barcelo
" .... --Josep Cen"elló, HarcdC\na.-F. de P. Bartoli, 
Prades.- -Oclavl Ribas, Lisboa.-FrancescOl'sola 
i Pujol, Barcelona.-J. A. R., VllanoviI.-L1orenç 
Giber, Barc¡>]ona. - Aurora de VI'I1IUfll, Valls.
Josep BaJdomà, Barcelona. -Ramon Serrà, Bar
cdona. -Miqut'l Bosch i 10\'f1'T, Artts.--¡oaquim 
Nubiola, Barcrlona.-Francesc Marim6n, 19uala
da.-Ginestaire Català.-Carles Carteller Blay, 
Barcelona. - TI~EVEN, Vendrell. - Maties Bros, 
Bl'Ifcel<"na.-Joan Jantr, VL:h.-Mohna, Bilrc .. lo
na.-Mcr:é Rodoredd Gurguí, Bdrcdona.-·Moi· 
sts .'\r.ln Solé, B.!Ilagucr.- Víctor d'Amoc, Barct· 
10na"-Pl:'re llorens, OIOI.-Jost'tna Jardí Codina, 
Bdrc"lona.-f"ranc"sc de A. Pomar, Barcdona. 
Antoni Sabater Roig, Poble Nou.- Ram6n Torras 
lingut't, Rarcelona.- Florenci Vilaseca. Terras~a . 

. Pròsper G. Farró, Badalona. 

Nous subscriptors 
PNS~'r G. Filrró. Badalona.-L1u!s Davl, Pbre. 

Moyà. Monls,'rrat f\,rnandu, Bolrc"lona -RosO 
Felura, 13.\rc(¡'lona.-Francesc Ollra, Barcelon3.
A¡,¡uSfl S,lla, B.lr.:.d"na. - JOiln Serra, Barcelona. 

¡¿,lm"n Dordal, Barcelona. - Mateu Asencio, 
BJrtelona Milrtl Calet, Bilrcelona.-· Joaquim 
F"nt, BJ.lalon 1. ~ P.:re Subirilts, Badalona.
Josep Arqul:'r, Badalona. 

Nous Cooperadors 
R. Violan S,morra, Barcelona, 1 '50 ptts. cada 

m~s.· -Fr<'Inci!sc A.rquer, Barcelona, J JUes. carta 

CORRESPONDENC IA 

B. Suaru Kofl. Re¡,;onegudlssims de la ... ostra 
alenta lletra. Us contllStarem particularmen1.
L1uis Bota i ViI1a. Trameteu la vostra ndre\-a I us 
conte.slllrem particulannl.'nt.-Jack.. Teniu Iota la 
raO. Rduent al nümero dedicat al Mestre el Il'nim 
en estudi. Qualsevol moment us escriurem parti
cularment.--Jaunu: Farré i Vida'. Us complaurem 
contestant· ... os particulannrnl. -S. Sabatu Oli
... u. La poesia di:'li.:.iosa. Anirà com vOs voleu. 
Restem agr,lidfssims dels lIfi:'ctes que demoslreu 
f'n \'ostra lletra. Feu e:denslu 1.'1 nostre lIgraimrnl 
als ... o~tres enlussiasles fi1let5.-Joan Solans. A 
son degut temps us contestarem la vostra lletra. 
Mercés per tot.-Pros!)er G. FarrO. La SUbSCTipcio 
mual. El treball molt migraMI. De totes maneres 
vl.'ur.:nl.-\\aria Lluisa Asqucrino. Tot pol molt 
ben an:'lr. Rl.'!l.'rfi!nt a L'oferim"nt qUfi! ens prodiga 
si sabnsim la seva adreça particular li contesta
nrm. Mer.:.ts a l'a ... ançada.-Maria del Carme 
l'>iicvl"u. Agraidissims de la ~e\lll amable col-Illbo
ració.-Pere Joan Ferrer Maluquer. Per enten
dre'ns bonament qualse ... ol dia us dispensarem 
una \·isifa.-Francesc Miró. Per què nO? Feu t~a
meses d'onginal i us complaurl:'m si és lIcceplabll.'. 

:Mar-I! lIIa5. Amra el vers de la seva amí¡¡:a. 
\lcrch pt!r Iii UY(1 IntervencíO.-Pere Llorens. 
Molt he. Us conti!slarcm com desitgeu.-Rosall 
Calala. Us contf'starl.'m particularment-Moisés 
Arau Solé. - Us contestarem partlcularment.
Josep M. ArisO. Moll be. Us complaurem.--Jordi 
de Sain Sels. La idl.'a és bOlllca. Nosaltres ja 
havem anunciat aquesta secci6 per mb andavanl. 
VOs trl'lmeleu el que tingueu i veurem de complau· 
reus.-Alberl Vila. Conteslart:mparliculannent.
Miquel Bosch i Jowr. Agraidissims. Anirà la poe· 
sia. - Eusebi Rodríguez. Supo~eu Its despeses 
totals que tenim. Alió is com un alicien! que sOn 
complals els qu" ho I/egeri:'n. De totes maneres, 
du de fi nümero propu, ens direu tot el contrari. 
La \lostra poesia <'Icceptada. Mercés, altraml.'l1t pl'r 
!a ... ostra protecció. 

kUlcn cartes pl.'r a cnnteslar. 

:--;o, .. ::--;o'l'l....,m~lsori¡¡IMh. 



Nostre Cupó - Regal 

Després del NÚMERO EXTRAORDINARI que prepa
rem per Nadal, volem ofrenar als nostres lectors i 
lectores una SELECCIÓ DE REGALS, cedits genero
sament per varies cases comercials de Barcelona, les 

quals simpatitzen amb 

JOVENTUT CATALA A 

des de la seva aparició. 
Nosaltres, que ens hem imposat la missió d'afavorir als 
que amb tanta simpatia ens han prodigat un bon acu
lliment, no volem refusar les generositats d'aquests 

senyors donants, als quals, des de nostres pàgines do-
nem mèrces a l'avançada. 

Properament donarem a c:onéixer la selecció 

de regals i les cases donadores, 

en les pàgines de 

JOVENTUT CATALANA 



RADIOTELEFONIA 
fUPREMA 

F,mo" m"· l CII, preferida 
mondialmt'nt 
pt:ls tècnics com 
garanlla d'insu· 
pt>rable calitat, 
per als rl1:C~plOrs 
I aceessons dI/: 
T. S." 

Tolselsaficio
nais que desitgin 
construir sos 

EXCLUSIVA DE. VENDA DElS 

RECEPTORS I ACCESORIS 

BELL 

Els dCCl.'s.ron s 
BELL s6n fabri
cats per vt'nlel
bles meslNS li'n 
radio-enginye
ria. 

Els NCt'ptOfS 
BELL ft'une;Xt'n 
(ualitats iniml· 
tables pt't 11 la 
simplicitat dt> 

aparl:'lls receptors. abans de com~rar II'S 
m.o~laIRt', fA~il 

graduaci6 i uquiSI!a senSIbilitat 

~~~~: t~~~~S!t~:nldd~eï" rdl1:b~,~~aci~em~: 
~~~~ar1 ::S~~::. a~~~:as~ne:e a a~~I:~~ ~~ 
~;:Iat t's perd. ordinàriament, temps I di-

Els all parlants BELL són fins a ¡'oil, 
dcixan1 st'nlir Iu sonoritats musicals I veus 
humanes, amb encantadora naturalilat 

Aqut'sla is ld marca qut: 11 101 t'I món 
ha conquerit la fama veritable 

fUlPRlEMA 
PELAI. 16 • BARCELONA 
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