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Catalans !lI 

Història de Vatalonya 
ben editada ¡ a l'abast de tothom era el que 
mancan. La f.IISTORIA DE CATALUNYA 

~~I ~~;!j~t ~~~~:s~~ )~i:,e:: ;Q~i~/~~ 8~~~~: 
de 100 gravats i lS làmines en color, és l'úni
ca en què els fets h;stòric~ més cabdals són 
cantaU en poesies dels millors poetes renai
xentistes tllls com Balaguer, Guimerl, Jlcintc 
Verdaguer, Frederic Soler. Ubach ¡ Vinyeta, 
Milà i FonlanRls, Costa i Llobera, etc., etc., 
constituint això un preciós 

Volum literari dintre de la història 
L'obrll constarà d'uns JO quaderns de 16 

planes de tl."xlamb unll làmina en color cada 
un. Preu del quadern, 50 cèntimS. 

Catalans: Subscriviu-vos-hi i diri¡tiu vostra 
adreça 11 

Editorial Argent 
lr1bau. 31 . eaU .• t.- - BIJ(eloaa 

NOTES: Els subscriptora de fora Barce_ 
lona deuran trametre per gir posul P1es. ;) 
import de 6 quaderns. (Pag.ment 11 la bes
treu .. ) 

Preguem als volguts leclors 
que en adreçar-se als nostres 

anunciants esmentin 

AQUESTA REVISTA 

HOTEL RESTAURANT CAT ALUNY A 
TERRASSA 

Casa espec ial per a senyors viatjants - Coberts econò mics per als mateixos 
¡;'stada 8 pessetes el dia • Grans reform es per a la comoditat del públic 
Es l'ú nic lloc on se serveix amb tot confort· Cuina francesa i espanyola 

Especialitat en casaments i lonxs a preus reduïts 

LES COMANDES A ESTEVE POLLS 

v. COMA SOLEY 

GABATXONS, 12 
Tetèfon 6035 Terrassa 

LA NOIA LLIURE 
Novel'la de costums que en diuen aristocràtiques 

DE VENDA A TOTES LES LLlBIlEIUES 
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PARAULES ESTIMUL ANTS 
Copitm de La Pub!iriffl/ dtl dia 10 dt No\·tmbrc 

dt 1925: 

El. bon. ulmple. 
(Jua". la />oquo u/ma"". nl"o")~"m ,In d'a'luut /Ior 

,1 rnl d'/l/ornblt d, urll "Iuri¿ditl d, ;oc.·'"llIt''.''' t,,,I,,,, 
tll/> "ro".,il dt ",orlifitnà~ p'flonal. \'0 (OII';Xl", "i 
,ah,,,, qui s~" ,1, qll; la" o f,i,,, tI p"iòJi, flut IIlludi,m. 
E" "alitnt,,1 tnl "nrtifular ,/'II']unl />"iadit '111 "r~;a 
'" li /lla"lljar li (al ,",lral J, ItI oritlltllriuI 19Ui
~Iuad" 'IU, fi ma"il,lftn li tala nOllra ,,, maOrill dt 
/lubljfluiul/"r" ".il i /ItT 11 iQ~u. Si I;um all",i6 OI 
U" ptriddir .!,/t,millal. IfII ,~·ilan/ d'IIIIOm",tlr-lo. ;, p,r-
911} III filI/li ("ri/itaJa trll dt I"",h ill/,I;,,, ,,, "9,UI/ 
,nm. ; IObftlol P"qu;' I" ''''(f (f/lariri6 ~"nja a hs" 
III ,o/a qu, /a ,ohr,,;xir rI ~,,,". Ptr ,11I11II/r:t .I, 1,,/ ,a, 
parlitulnr, ,1 1I0S/" t,,,.itaM, pr(J,,~I;1 tra ,I, (oa/ribuir 
ni millorllm,n/ d, In puMi.(uio", .1'11'111111 "n"t. Oti 
,III "oslrr "UllI ,I, ",irn, 1111 htm J, drrll/rnr rtlllli~(fmta/ 
III/is/tll. Tu:i", la .-o,,~i<'{i~ 9'11 /n IIlulrn o/""it:a li" 
;rodul/ ,l'Ulli ,lrr/tI, ",I! q·ol,,,, dir 9Ut l'hn,i r"o/I 
,/ />rol./,mll; ;rrd t"S "ml,/.,. 9U' hil (lllral ,,, t:ill dr 
101uri6 . 

. -Ir" ml/lúx ;o,I'm 'om"rot'"r tl, bOlu ,x,,,,;ltI 9'U 
,,, mll/rria ,,,rioJis/i,a '¡¡In .IG11/11 dUll !,ubli.-nriUI rll/ll-
111111$. ,I, Bllra/ollll la li''''. d, /~rll d, 8arcd.,,1/ l'li/Im, 
l· ... ~o/,u;r'", a"lIm,nllr fi !",,~dit "'(flmal: p"d ~ol'm 
aIlO",,,,af ,I, "rridJia /Ioat': "n jO\'r,-r,r c.\r\U'''' . .I, 
Bl/rft"I~"II, i PIli ; \Iuntan.n • .I, Bllla,utr . • 1 Pllrl dfl 
"robl,ma d, I" />ubli<"tui~", p" n "0;' ; jOq.", ,,.i,,, 
" prob/tmn .I, la Prrmtn .o",arral. El, dlltrtrs "limrrOl 
d,I, ;triddio 'JUt a,abl", d·"n"""lIlIr. n/>rrunl,,, 11/1 
tl/orC (ulÍdrrnM, />,r a tn"drt la bun ,I;ruri~, Eh 
d'mtllll 'Jut "dn/I,n JO\'E~rtT CU,\L\~"'. ,,, l1't J'u
/lllIin,-u ,,, lam,,,la/iQ", Ptt I" ("tiqul$ 'I"' d'u"a mll
",ra dirulll O i"di"rln ,Is l/(f';" /I",ul a/u/ar, ,'hn" 
dttidit n ni" llur /I"i~di.-. I ,1 /lrim" nli",,,, "r III 
no~a "npa Ii,,,i/;ra u" pal nolabl, tal III ptt/,uiolltl
"""t, 111,,1 ,,, l'al/lUI, di 11/ /I"u"lnri. (om ,n ,1 d,I 

lo"I;",ul. l/; ,911,d,n ,,,r,,rll ,,1,lInn ( OliS a ( orr,,;r, 
/>tr~ ,I/I 1O"lillr 'IU' IIrllll Iradu"I"",,1 rIJr",;dn. Pro
b"hlrm,nl" Irlltln d'u" t"t ;1 d, trall/;tió, 

Ttm;, ha 'l''' li "lIrla 111mb, .1,/ proM,mll .l, l(f 
P"mla "/tIa((l/l. A d,,;il d,I I",r" 'llir "'nl,ulI """1 
",,11 " I/vln t'f tl, ;"i(Jd;u d, lora ,I, narU/UII, hi 
!ta ,,1(.'11 plnd,nl Ull .1,11 (Ili,,, ... h ¡ .. ;or/1I1111 .III P"
bI""n, (O ./11 Iabrr.,1 drl'-II,,¡'/tr 'JIU 119Ullta p,,,,,w 
I .. " d, I",ir. (.'11 ;rriadit d, /or" dt 811'''/l1Il1-jll /ro l"oPI 
dit 1I11r" ,·"lIdu-1I0 1111 J'ús" u" ftriiJdi( d, 8l1ret· 
fM:a '" ",¡it. alll bl un luri~Ji. di/'''"I, I/uI /lt/ Ull 
litI" ,tm prl,," (onli",u/. I h;; a III;' d'tlll,,, t/u",,,I,, 
'IU' l'adri,,,, (i/ar. li "limtro o;lrllordi"II,; 9U' PIli i 
\Ium.ny. "a drd;lM a III Itslll mllior dt 8111111"rr, li 
1'''11 ~illu. 11Iod¡I/Í(a 9Ut fi d6na 1111 ",~ril (1(",,111111. E/, 
¡¡mi.., d, /11 ""'itla bII/a,lItti"a Ioall ,abll/ I",ir d,I, 
t'ul,un n,¡m(fo, d, /tlllI "'(fjor. i l,tllI ,Jiln/ l'OI "Ii ... "o 
'l''' ~, 11 lurr U" 11;1" d, ~II/"Olll /IIou,rali" i dI 
11011$ IUI>" ItI tom/al ,¡"IaI d, I1n/nluu. 

1911tlll ,ill l h"", l"iumpll$. flIl" all"/, Irll'" mh 
diuk;/I 'IU' I" "i/~U;Ii(;o", IIGr;'IU" i 'IU, /" ;"Ilmi
'l'UI ,,,rrltl. E" 8;OIió~ /I la lOuud,nn 11 /f la ;nJilt
ri/Ui" drl, ,¿;M" j ".Il1dDfJ ,It ,1,llrminlldll puMi.-a
(io,,1 .-alalll"". la" ,¡,/iri",/I at·"i 18m .-i"r o .1'11 an,s 
''''rllI ... ·,i,,,, ,1 "n¡'¡, IIfQrc ,l,Is 'Iui, '¡a~.,,/ltI er",ur" 
qu, ,<q·i"'ló" a.l"(/ldtln fil .,,¡púa. /I III 1I"li'}"úll 
,1',.IitQrs j ,,,.ri/>/Drl. 11"1'11. no pa, U" r"ulIl;m,nl ",t/

qui "i Ull c.'ulpllr ul'~rit d, rn .. ,IIía, fHII /lI l/lla c.·of""tlll 
d'tJm,na. 

.\'0 ~lIld,l'm 'I"' dUII/la",u;, (11" d, I" a(llIaf, publi
(nri~II' (nlnlnn". l',,~ nqu,1/" 'IU' I~II m/llltl d,lici,"/s, 
i /l'' /m,1 "o(i"'1I ,n .aj., , ",r,,~r ,ra ... ".Ilrir" d'u· 
-,.,,(lIr_u ,,, ,¡ ",,¡il d,I ",i!loram,,,I. I II'IU,/I, qui. ;tr 

fI/Ii/"';lir-" l'tI/orc, aU"."" llur ;x;1 mal"ill/,lI"r,IIt1", 
"rrunillri, 1611 ,1, 'IU' m,,,ix,,, mh I" ('n,ur". Ell 
p"idditl d~ltnlJ qu, /a" ." ... 111 nu 16" 01911,11, '1ut 
/rlltIlIU" dll('a,,1 Jr1 públi.-, ",,6 /fI ton/rllri, 119u,l/, 9ut. 

,,, 11" 1." ,.m."",", "raf"M'i~f~ll\'M J",d, i 

" m'I" ,., .. d'o6\&U01 6 61,,\(¡1 
E.51flNISLJ\1l ~Ol 
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la síHaba. 
En l:t poètica ritmica, dir siHaha ('(¡uival a dir 

anti rima. Halança lilld Ijue ma.i no engan)a a {Iui 
la fa se'n'ir: Iluan la rima puja b sil-laba baixa, i 
a ['inre\'l:-:;, El ritmi' artificial i amilÒ¡:ic que rI~ 

p<~te .. \"ul¡.:ar .. ohtenen ~r mitj;'t de la rima, el
!l(,ete-; rítmics l'obtenen pel mitj;i lògic ¡ racional 
de la ~radació ,,¡¡tibiea. 

Le~ .. ¡¡'-\abes són les vèrtebres del di~urs i els et.'

Illan~ ben ~partih a di\C'T.;t>s alçàries de la ~rao
nada del ven, Sún, sohretot, la justificaciú i la raó 
J'(-s~er de la forma m~trica, l'n~ieu del vers l'ord~ 
ritmi..: de la síHaha i trobareu la pro,a, Per aixii 
jo he dit sm'int, i ara ho repeteixo, que els l)OC'te~ 
uni\'e~itari~ i "eminari"tes no són m~ que uns 
[lO¡'re~ ¡.¡'trba~ r('tallador~ i e-.cap~adors de la pro<¡a, 
ell frag:menN mt~~ tl men~s llargs, cenyits amb una 
\iro1[a de paraules de terminadó ig:ual o ~emblant 
que el)", anl'meut'n rima. La poètica a l'ús, mi,. qut' 
110 pa~ un vers veritable, dóna una ~im\Jlaci6 de veh, 
I!rnllrra i muscu[o ... a fins en els graus de refinació 
mc~ ah~. El \'1'''', Iai L"Qrn hom ¡'e~aiu avui, forneix 
una mú~ica I«tica ba·-tanla i barroera; cal tenir 
l'uida tan mal educada com la tenen els poetes i 
('l~ lecttlr~ actual~ per a acceptar cum a vers una 
paròdia rítmica del ver<. De la mètrica corrent a 
la mètri\'a rítmica va Unta diferència, per exemple, 
(om de la música de ~ala de ball al cant gre~oriú, 

Una poètica de cant pla: això r~ la fi més alta 
qur pe~e~utix el Si~tema, Una síJ.lab;l. l'tluinl 
;¡ una nota, RI'!; d'eiect~ llampants, re~ de 
l'ulors esclatants, res ue melodies f¡'¡cils, La !lilhba: 
I. al 'i('U entorn, toles les Hlriacions UI' to que 
pugui aumetre la ~ílbba $t'nS!' depassar els límih 
estrictts de l'ordre s¡Hàbic. El cant pla t .... t'I cant 
rt'li¡:!"Íós; Ja po~tica de cant pla ~r~eltueix també, com 
;1 m:h:ima aspiradtí. d eunvrr!ir-se en un cant 
reliA'i~, Pcr això, al co~rat de la forma rítmica, 
hom ha proposar com :1 model modèlic UI' fons ideo
lÒgic t'Is Salms da\"ídiDo. Treballar la 5í1-laha, i 
obtenir-ne tot el rrnuiment pos.~¡hle, sense violentar 
In ~Vll jerarquia situada entre la Iletn en ordre 
inferior i la paraula rn ordre ~uperior. Aquest k 
un del_ ¡ins dt'l Si~telr.a. 

La troballa del ritme poèlic veritable només ens 
la forneixen els dà"Sics greL'!t i llatins, en grau més 

., mtn)'~ pt'rfcctl" ... ej!ons els autor~. Abans d'ells, 
hom diria t¡ue el verb humil preparava l'l'I camins 
per a J'es..:lat de l'harmonia parlaua i cantada, Dl"s
prc:, d'ells, hom diria que els poeto. vivien i viuen 
del record del ritme llunyà grec i llatí, vingut li 

men)s amb Ics lIenl!üe~ nuves Que ara ja són \'t'lIe . 
~Iodernament s'han dunat voltes i voltes a la re
cerca dt'l ritme perdut. però debade:;. Hom ha cer
cat el ritme antic fu~int ur lell fonts eternes del 
ritme poètic. llom ha \"o!¡.;:ut lIrribar al final dt'1 
carni". fent map.a enrera Q de e~tat, Pèrdua de 
teml1~ i d'cner~ic~. L'avanq;uardi,me, fa poc, ha 
estat la única escola que ha po~at els peus en la ruU 
dreturera; ha trobat la bona vin, pen) s'ha can~at 
o ha perdut la fe. r\o hi fa res. :\1algrat el sru 
fracús i Itt seva fugida dc combat lamentable, l'avant· 
¡.:u:mlismr, di!!uin rI Ilue vulguin els comrntari~te, 
uni\I'rsitaris o seminaristes catal alls que detenten la 
criti..:a o/icial de casa nostra, ha estat l'únic mmi
menr intdlectual Que s'ha encarat, segurament scn!le 
saber-ho ni trohar ningú {IUe li fcs ndollar-~e'n, amh 
t'I problema dels ritmes ptX:tics tal com van cnten
tire'l els dàssio:;, però no pa~ imitant-Jos () parodiant· 
los, ~inó partint dt' les lIenA'ües actuals per a :ln:!r 
no\'ament a le~ antig;ue-.. L'avantguardi,me ha aban
donat la feina perquè s'ha cansat, sen~ esperar la 
'IOlució, o per<III(o ha cregut que no trobaria solució? 
Aquesta és la pre!,!:unta quI" cal fer al~ poetes avant
guardistl'!;, i :!.t¡Ubt é~ el punt de medit:tció que cal 
fi,ar als no~tre,' poetes il.\noranu. Quin f:S i quin 
podia i devia havrr estat el fruit de ¡'avant/.."Uar
disme? lleus aci tot un C'l;tudi a fer. Jo tinc l'ab~u
luta certesa que el fruit de l'a\'antguardisme, i ilO 

ho dic pas per a fer una parado.xa, era i lO;; l'arrera
guardisme. No hi ha ha:,::ut pot'tes ni ('!!Cola de 
poetes al mím que s'hatz:i acostat al~ grec~ i al~ 
llatins de més aprop que els a\-alltguardi~lrs. Ja 
veieu, doncs, uh univen;itari~ i seminaristes, si "i\'iu 
llUll) d'o,que, en combatre l'avantguardisme i en 
110 voler-ne saber res! 

La clescompt)!;ició de la paraula, no pas per co
rrupció, sinó per experif:lcnt anatòmic: això re":l"r
caven i mig trobaven els avantguardistes, :'\0 pa~ 
paraule~ l''n llibl"rtat, ~inó paraules nul"~, parau
les sole .. , paraules jeràrQui1lues era allò (Iue con
venia cercar i trobar i naminar fins al moll de 
1'1)11,. Amh l'escampament de les paraules damunt la 
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!1¡ú!'ina hlam:a l'llim dt\ ia ft'r l'r....:,,ml'.unrnt dd~ 
drnll'nt~ fh· p:lrnula, lleT :t troh:!r rn primer j!T;tu 

rl~ dC'mrnb de \th i t'li ~tI!OTl ~rau l'l~ dt"IllI'nl 

dr ritmt. ;\0 pa .. paralll~ tn IIihtrtat .... in'l t'lrmrnt~ 
rítmics rn lIih('rl;H. ¡det'''' en Ilihrrtat, im:ltj!C" ('11 

¡I ihena!. tot ai,,) f-S fliir\tió de' tOIl~; t'I ... elrmt'nh 
fiC' paraula rll 1Ii1lt'rtat. aixú na la ,",tritahlr tlüc,tiú 
tir furma. Dintre' la carn de la paraula or¡..:imi¡·ó., 
hom devia descnbrir les \,t-rtC'bres fie la ~ilhha i el ... 
(,..~u~ de la litI Ta. Calia tTrure a I;, llum a(lut'-t~ 
tr~ ~ra\l~ de r¡tmr, i fundar d ttrerT (',radi . .I¡I 
n'jeu ~¡ era f¡kil, :l\"ant¡!uardi ... tC' .. ! 1 havC'u ra~,at 
dr l\arJr davant la "olut'ilÍ, '>t'n ... c fhar-H)S-hi. puhrt" 
f\lmimtic". f¡llt ha\ru tinL:uI d da,,,ici"'lne da1iant 
dels ull, i a tTtl dt mil, i l'han'u (l('i':1I fu!!ir 
.1rrf)Tl\"allt-"o~ d'(',p:utle. ... 

Era r~nad¡¡ als Po('lts cala l an~ la rrlwham;a 
llei ritmt dit"ic. Ara ('fi, cal, dOlles, ilO J1;t~"ar 1I(' 
ll ar!!, tamlx:, srn.e fro r·n(' ,a". I portar·ho :1 Il('r 
f«"('i,í dro mica 1'11 mica. Trrohalltm la sil-laha d;i~ 
,ica contra la rima rOlnimli.:a. E,alum l'I riUllr 
,il-làhie acadèmic prol (¡amullt del p~eudo·ritml' P{\, 

.\ .\ 

pU!;\r de la !lubr;1 rima ~'nn'ill1an, li ;I,,",OI1;1nl. 1.., 
,i).J:¡ha l'·, la ,ah'¡u:iú i la rtdtmpciú de la n()<;tri! 
Il(,(-tka i del~ nostres \{'n.ilicador-.. 

El Si"tl'llla Rilmil" cor ¡ rací del Si,tl'u1;I, no r~ 
a)lra cu~a que la fc'lTIllula e'qul'màtica ¡ matem:'Itic;t 
'IUl' ha dl' lIur'llu, a la 'IN:ila..:i(í (h·l~ rilme,; :mlie,¡ 
'¡r~ ,lt'I fUlh drol ritme pwpi <IC' la llCll>tra Ilron¡,:u:I. 
.fu he IlfUCurat rI·lIuir-lo a \lna fórmula hl'n ,im 
ple, j!airehl· wlIlllrimida, a li i eftl'fr llur nin~(¡ 
pu\!ui dir llur « difil'il (Ir rt'lronir. I el Sí~trm" 
Rilmiç no t',. n', Im~~ 'IUI' UI1;I \'rrtebració dr siMa 
h(', IIUt', l'IU a"'\l\:i:.ci", crl'rn el rilmr racional. ¡, 
pN muhil'lkacilí, rdífiqutll la nm·a mètrica ne" 
a(·:Hh·miea. 

t T na Iletita fórmula tan 'l'l1úl!;., ~i tl~ nostTl'~ 

litC'Tah ~abeTl fer·ne bOll ú~ inuJ..liJ!tnt, 1>01 i deu 
re,·nlucionar la Ilot·tica de l'a\ tnir. Può rols .:atalan_ 
d'a\ ui, C'pídi'rmic, i 'iul}('dicül, com ,ón, ~ahr:Ht 
ter·tll' hon ú,? l , :·ulhu..:, ~ahran f('T·nl' ús, hI! li 

1I011'nt? .\(IUe~t \"" t'I prohlr!ll;¡ 

A UNA VERGE CAMPEROLA 

o Verge, Santa ~ I aria 

la d'aque ll pob let petit I 
Teniu la mirada pia 
i ci posat adolo rit. 

Vós qui sa beu nostra vida, 
nostra amor, nostre pesar; 
Verge santa i compungida 
que sou la ll um de l'a ltar! 

Quina dolça meravell a 
tenen vostres ull s clements, 
o Verge daurada i be ll a 
que endo lciu els pensamen ts. 

Si amb amo r vos he esguardada 
" ostra ll um era b rill ant, 
com els ull s de l'estimada, 
i com la mar bategant. 

Verge santa, Com es frissa 
d meu cor per caminar, 
ara que he sortit de missa 
i us he vingut a besar. 

L n ocell t.: lI. nta la joia 
da lt dc l' a rbre més florit; 
;ll costat tinc una noia 
que ;11';1 cm mira ti t a lit. 

1':1 camí que jo seguia 
tenia l'encant di ,·j 
d'una font que no sabia 
i quc sentia gemí'; 

com r amor que no he trobada 
com l'anhe l que no he ti ngut, 
com la joia be naurada 
de ma dolça joventut . 

Verge santa i recollida, 
i~lumincu mon camí, 
de ll um, d'amo r i de vida 
t¡ns a l'eterna l dest í. 

Perú deu·me la mirada 
d'aquests ull s plens de fe r vor, 
que són la llum dc l'a lbada 
i ci guiatge de l'amor. 

J. 1\1 . R ()\.'IR:' A RTl G:\'" 



Parlem també del iH"ntor G;meno 

Cvm un anatema, un dia "Gaziel ", de La ran
gUl/r¡/¡(/ e~t:lIlt i ::1mb un to ,i t'S afectat si í:s ~incer, 
fulminà t{~lw';tes terribles paraules: "Catalunva de
vora els St-U" homes"", 'o volem creure (IUe fos 
certa l'Noorron;ldora revtl:tció del discutit i alhora 
p()ster~at articuli~ta; b ~eva veu, eixida com d'ulna
lomba d'entremí~ dels morts <Iue li 5Ón la vida, no 
('ra ¡"Irou autoritzada per a mantenir amb e/idcïa una 
acu,a¡;ió S\'mblant, D'altra faisó, ens donaríem ver
~on~'a d(' considerar a Catalunya com un "oRre" 
~ah·at~e i dr'spietat que per a ~aciar la seva voracitat 
e~ nndrí~ dC'l~ o;eu~ ¡"Iropis fills, 

Catalunya no ha estat mai el que suposa "Ga-
7.iel"_ DiguC'm també (IUe Catalun)a no ha htat 
r;empze una mare amat em amb els seus fiJls; hi ha 
ha;¡:ut moment-; que els ha oblidat o ha semblat <Iue 
t'Is (,blidava. una mica indiferent a la valor que 
tenien. A~'ui, però, [al vegada en un t)pontani esclat 
de comprensió, fill de la seva incipient madure~a, 
Caralun)a es mostra molt més prÒdiga amb el !'oCus 
home5. 

Diem això precilklment per a parlar d'un home 
de Catlllunya, que si ~:ha de doldre és dissortada
ment d'aquest oblit o indifer~ncia de Què suara par
làn"m, Aquest home, que si no hi !10m a temps se'ns 
en anirà per a sempre més amb el cor amargat per 
la in~ratitud, és el pintor Gimeno, D'ell n'han parlat 
aQ}tests di1:5 La V tu de Catalunya i La Publicitat, i 
en parlar-nC' aqu~u diaris ens ha semblat que se'ns 
revoltava la COl1scii-ncia acu~ant-nos d'una injustícia 
i e .. i~int-IlOS la seva reparació. Es un cas el del pintor 
Gimeno, que si ens considerem catalans conscients 
no podem PM restar-hi indiferent$.. Gimeno é5 un 
arti~t:I, tortosí de naixença. barceloní de cor, tot 
ple¡;::tr català, que ha UlQlit els ~[anta ::In}"s destre
nant un ro.,ari de dolor amb la única il-lusió de copsar 
un humil misteri de glòria. Gimeno ha vingut gua
nyant-se ~I pa per :l el! i la seva família, pintant 
parets com el més ~nzill dels nostres pinton del Pb 
de l'Os, ¡, no obstant. Gimeno ha estat i és un pintor 
de trmptramel1t ple de gosadies i d'ardiment jm·ení
vol. Hom diria que aquest caràcter purità o venera
ble, amb b seva b:lrba blanca, s'ha fet vell de pintar 
parets quan la seva veritable 'locació el fa esdevenir 
jó\·e pintant teb. El temps, però, és inflexible i dur, 
i l'heme ~rà vell malgrat que pu¡¡:ni el cor per a ésser 
jo,·~. 

:So \"oldríem amb el nostre to moure a compa5~ió, 

puix sabem que amb això ufendríem la dignitat de 
l'artista incorruptible lins a 1:\ \-el1e\3; t'I nostre 
de~ig, mt:s enbirat. mr~ noble, t;~ el de cbmar jus
tícia i compren~iel. Gimeno t.... un artista que, 
robant hores :\1 r('pò~ d~I)f(~~ del trt"ball quotidià, i 
el) diulllelll.:eio i le" fe~tt), h:\ rutllat d'ad i t\'all;l 
amb la ni .. a i e1~ coloN peT a !l!asmar a la teta t'I 
poema de llum Ilue a tothora t) feia en la seva retina 
pri\'ileghda. i Gimeno ha hen reeixít amb la <;t'la 
ien·ent vocació {Iuall ha cantat amb d~ millors ton~ 
i les m,'~ subtils hann\lnit's ('l~ poem(', 11(' color de la 
terra n~trada" Gim,'no, duncs. mereix veneració; ~i 
com a pintor cal hastir-li un altar, com a home 
d'ideal~ íme>!re i pur mereix amh més rael un san
tuari. 

Si aquesh die~ en~ lleu, i ens ha de lleure, passar
n05 per Ci'n P:urs, entrem-hi i dediquC'm cinc mi
nuts en conl('mplar una de les ~ves millors teles. III 
Firl/ al' Torr/ulll/_ \'eureu ran mateix liti quadro 
un cartellet anunciant una 5ub~cripci(). Si us plau el 
quadro, no planyeu el \"ostre òbol; ~i no u>. plagué!!, 
que aixÒ ho dubto, pen~u que ai_xi i tot te el seu 
mèrit i que quan ¡'opinió i la critica l'escolleix per 
a regalar-lo al l\Iuseu de Barctlona. és perquè val; 
llavors tambi- sub-.cri\iu-vOli-hi, Encara més, us diria 
també que si~né~~iu en l'itlbum llue ¡lrOp del quadro 
i del cartellet de la subscripci6 està, per fai de tri
hutar el mereM:uf h{)1l1en::ll~e al venerable Gimeno, 

RIBES-PICÓ 

Not;cian' 

-La S:lla Parés ha publicat un catàleg de molt 
gust anticipant-nos 11:5 exposicions que allí hi haurà 
durant la temporada suara començada. Es un bell 
programa i un exemple que desitjaríem veure imitat 
per les demet sales d'exposicions" 

-Una exposició ben interessant actualment té lloc 
a la Sala Parés. ja en parlarem, Visiteu-la, però, 

-Hi ha a la mateixa sala unes notables exposi
cions de tapissos i catifes i de pintures, algunes 
intereSlioanu, 

-A "La Pinacoteca" Mateu Serra i Buixó te 
oberta, dd 31 d'Octubre al q de Novembre, una 
exposició de pintures. 

-El dia 7 s'inaugurà a les "Galeries Laietanes" 
una exposició d'aquare1-1t) de Manuel Grau Mas, 

-En el mateix dia i lloc el ja tan celebrat Oarius 
Vilàs també hi obrí una exposició, així mateix 
com l'Olaguer jun)ent, 
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P ÀG l N A ANTOLÒGICA 

El tenderol 
L.t pil'u de mos dic .. té una Hal'gor estrAnya; 
('ni plau. embadalit, d'anà ignorant ¡'atzar. 
,'lés bell que no un castell al cim d'una muntan.\'.t 
he alcat. un tenderol ran de la mar. 

Lli,·anb.. de po-.:a força i un pal que nu ... ·;lI.rel;. 
té mOll mantell, ma casa, mon regi pnra ... ol: 
fda 11 dilades blanques i bJa\'c.!l, <lllll Ja .. ela 
un .. erreU in\'¡"ible d'oratjol. 

El ... o .. tre i les paret,> s6n de llum; tot ]'cslalgc 
é .. un migdia, fet pensament suau. 
Hi ha UIlU cadira vella de boga. per moblatge, 
I de dos peu,; s'cn-;orra, com qui d'esquena cau. 

Jo .... eig per un t'oral la mar, tot elln cscat.n. 
Jo <¡ue ,n'nssec a terra, la mn sobl'e el genoll. 
Si faig un dol_ o ccrca-tresors 1 o roll pi,.¡¡tn!_ 
hi fr'obaré curculles i t.iges de fonoll! 

Si ci .. uU .. aduco, juraria, a eslones, 

que sóc ('ntre calitges al cor del firn1i\mellt, 
i que és a baix que senio Ja fressa de le" ones! 
I em mi ... dle j.l l':tnima ibua! que el \'(~1 roent. 
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l ahres estones pen~o que s6 dintre una espluga 
al fons del milr, dins una verdal' plena d'oblit. 
i que és a dalt que sento l'aiguatge que es belluga 
sobre la quilla inútil i ci llauh'ag adol'mit. 

Mcs no: s6c a la terra, La lIu'issor marina 
m'és a l davant; la iola d'encesa nau, hi lluu, 
Dn lint.-se per dissoldre's a mar, mon cos s'inclina 
tot sol. De mica en mica, a més a més, tot nuu, 

Adéu, o c.\lsa trèmola plantad'l a la yorcra 
del mar! Em faràs signcs igual que una ba ndcra 
quan vegi dins l'aigua t,'anslúciJn, en repbs, 
aquelles serps lIum'niqucs d'una impalpable nixera 
q ue fa n esgnrrifanccs dc joi.'l en tot ci cos, 

J"1e5 quan dins l'aigua, cm giro a t.crra, una gnyina 
de mon r cfugí trèmol ,oleia pe l l'cdol. 
O si fos el colom d'una Venus marina 
que em prometés quc a l mcu re torn el tendcrol 
ja se l'ia l'ccer li 'una esquiva donze lla 
que, tantost cm veiés, amb desordre sobtat 
dc mon braç gotejant es torcés cn l'a nell" 
rc .. estida només de la púrpura bella 
amb què ci cos li tenyís e l migdia filtrat! 

* 



LA NOSTRA 

ELS JUEUS A CATALUNYA 

D'un quan temps ençà es comença a donar la im
portància que realment té l'obra que els fills d'Israel 
feren en la Catalunya medieval. La part cultural, 
tots pf OU ho sabem, la coneixerem aviat per la es
caient traducció que en la nostra Ucngua faran emi
nents hebraistes dels llibres cabdals que aquells pro
duïren aqui. La part d'ajut econòmic que feien a 
nostres reis i la part que en el dcsenvoh!pament de 
la nostra economia medieval els pertoca sovint és 
estudiat fragmentàriament en nostres revistes i en 
les foranes atentes a les nostres coses. La tasca que 
fa Carles Rahola des de La Pllblicitat (amb ci pseu
dònim de Joan del Palau), vulgaritzant les gestes 
i les glòries dels jueus de les comarques gironines, 
demostra fins a quin punt els doneh import¡incia els 
nostres inteHigents en matèria històrica. 

En un viatge recent a la ciutat de Va!ls-la "Per
la dcl Camp", com és anomenada-m'ha vingut a 
les mans una Història de {li VilIa df' Valls, feta per 
F. Puigjaner i Gual, impresa a Valls mateix, amb 
data de 1881. Fullejant-la, m'he donat compte del 
paper important <Iue en certs aspectes feren allí i de 
les persecucions de què fou víctima per l'odi popular 
aquella raÇa dispersa. Llavors he comprès quan inte
ressant seria que una tasca semblant a la que Carles 
Rahola fa a les terres de Girona hom la fes en les 
altres comarques de parla catalana. Les pàgines de 
JOVENTUT CATAI..ANA són obertes als novells treb¡¡-

N òtula 

Properament veurà la llum a Catalunya una no
vella revista que, sots el títol de Lletres Clltfllrll1es. 
apareixerà mensualment. 

No volem fer cap elogi de la nova publicació, però 
sí ens plau fer const:!T que el cos de redacció està 
fermat per persones amants de Ics nostres coses i de 
les tradicions de la terra, coJ.1aboradores de revistes i 
setmanaris força coneguts a Catalun}'a. Els noms 
d'Ernestina Prat i Rosa M.R Arquimbau (Rosa de 
Sant Jordi), juntament amb els de Vicens Coma i 
Solc)' (Víctor d'Amoc), Rafel Tasis i Marca, Marçal 

HISTÒRIA 

Hadors; ara només cal que qui li interessin aquests 
estudis es posi ardidament a la feina. 

A Valls m,tteix, per exemple, ci senyor Moragues, 
que tantes coses sap tretes dels arxius de Valls, ens 
podria dir que!cem ¡ segurament ens interessaria li 

tots. Així com aquest exemple, molts i molts d'altres. 
Es el:lr que els estudiosos, principalment els joves 

a qui nosaltres fem directament aquesta crida, topa
ran amb l'obstacle que no coneixeran l'hebreu; 
però això no és cap obstacle perquè les làpides hebrees 
i els manuscrits i incunables no abunden massa en 
nostres arxius i en les nostres cascs; i a més, si hom 
ho considerés cosa necessària, es podria trametre el 
text no traduït o es podria enviar a persones com~ 
pctents que no creiem apaguessin el foc de t'entusi:!s
me ni la febre de treball jovenil. 

Es un camp a mig explorar aquest: hom encara hn 
de treballar molt abans de convertir-lo en terreny 
assaonat. Els llostres lectors que puguin dedicar-se a 
les qüestions històriques i tenen aficions pel nostre 
pnssat, a més de fcr una tasca meritòria, digna de 
reconeixement de tots nosaltres, tenen lloc per on 
lluir les seves Incultats i obrir-se un camí. 

Que Catalunya no es quedi enrera per l'interès que 
han despertat mundialment els jueus després de In 
postguerra. Ja que no podem tenir una ReVIU Jllive 
com té França, almenys que hi hagi un nucli de tre
balladors per a les !1urs manifestacions en el passat 
de Catalunya. 

]. M. B. R. 

de Ribagorça, Pere Bernat, Sever Ciutadà, Ventura 
Massip i Josep M.n Salas i Juliil formen l'esmentat 
cos i és per això que estem segurs que la novella re· 
vista assoliril un èxit complet donada la gran simpa
tia i admiració amb fJuè aquestes novençanes signa~ 
tures compten entre la joventut catalana. 

La part podríem dir-ne artÍstica, de la revista, està 
encom:!nada a eminents dibuixants catalans de gran 
v:\lua en la nostra terra, tnls com Alexandre Cardu
nets, a qui estan confiades les ¡¡·lustracions de les 
portades; Joan G. Junceda, Joan D'Ivori, Lluís 
Ma\!o\' Joan Bas i d'altres la cooperació dels quals 
actualment s'està tramitant. 

ASSABENTEM ALS NOSTRES LECTORS 
haver canvial novament la nostra adreça. D'ara endavant és 

FONTANELLA, 10, 2", 2' - BARCELONA 
on podran dirigir~se per a tots els afers de nostra publicació 
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EL e o N TE DEL DIJOUS 

L a c l a r or de l s se u s ull s 

Havia estat més que una ca~u:tlitat Ull cas pro
videncial el que es retrobessin aquell matí, després 
de tant de temps sense veure's, ni dir-se, encara que 
només fos per escrit, unes senzilles paraules d'inter
canvi amistós. 

Ell anava capcot, ennorriat i espellifat com d'Ull 
quan temps ençà, via avall en direcció a la Univer
sitat, quan veié a cUa com si en vingués i vorejant 
el mateix senderó de plàtans, perÒ amb el mirar aixe
ribit de sempre i amb un snltironet de cardina novella 
que donava goig de veure. 

Ella també el veié seguidament i així succeí que 
quan ell, temorenc, anava a saludar-la de la millor 
manera i, empès gairebé per la força d'aquella cir-

cumstància, a canviar-hi qui sap si uns mots d'ele
mental cortesia i quelcom més que excusés el :;eu allu
nyament en part explicable, un somriure oportuníssjm 
de la seva amiga, que ja tenia al davant, li féu enre
tirar gola endins aquelles par:mles, suara acabades 
d'inventar, que li volia dir. l en lloc d'ell fou ella, la 
gentil Montserrat Pineda, qui, generosa per treure'l 
del compromís de mentir d'una manera tan barroera, 
començà per a donar-li la mà graciosament j, procu
rant dissimular tant com pogué el deplorable efecte 
que li féu l'e~tat de commiseració exterior del seu 
amiguet ben apreciat, digué amb un esclat de joia: 

-Ernest! Qui havia de pensar en veure'¡ en 
aquests moments I ... 

-Oh, i tal !-respongué ell, ja refet de Ja primera 
torbació.-El mateix li dic.-I per a arrodonir la 
frase, emocionat, afegí d'una faisó bon xic de gala
nia :-Qui m'havia de dir també que avui retrobaria 
una tan bona amistat L. 

AJ ... jM.·F.I,AiT ....... J-o' ...... , 

Rera aquestes paraules formu\:\ries ambdós havien 
restat uns moments sense saber q\lè dir-se. l\1ontser
rat, nerviosament, amb l'ombrcJ.la a les mans dibuixà 
una quimèrica figura al sòl. Immediatament som
rigué i, en aixecar els ulls, els seus formosos ulls 
que tant d'encís tenien per a l'Ernest, veié com 
aquest, amb la cara aAictiva, provava d'adoptar una 
po~ició que no Semblés tan encarquerada com la que 
tenia Gt: bell principi. Però tot fou endebades. Quan 
no eren els colzes de l'americana els Que es mos
traven esfilagarsats d'una faisó escandalosa, era un 
e~quinç mal sorgit del pantalon que el feia enverme
llir o bé aquelles minses sabatc~, cansadcs de S('l'vir, 
que precisament aquell dia semblava es complagues-

sin en badoquejar més grollerament que de costum. 
La ~ituació esdevenia violent tant per una part 

com pCI' l'alt m, però això si la :Montserr¡¡t no hagués 
estat un:1 noia feta a propm.it per a resoldre les més 
complicades situacions; i essent així no havia pas de 
quedar malament tampoc en aquella ocasió gens di
fícil, però sí únicament delicada, per la pura inge
lluïtat q\JC tl'a,puav;¡, A més ella volia interiorment, 
encara (IUe no ho demostrés, al seu ami~uet d'altre 
temps; i en un no-res s'imagina els efectes d'aquell 
dl'nma tan freqüent, que havia soterrat una familia. 
l si per una banda el seu cor se'n senti esponjat, en 
pensar que aquella riquesa era una eaUS:l poderosa 
del desviament de l'Ernest, per l'altra se'n compadí 
pre~onament i això féu que es formés la resolució 
f'Uma d'ajudar-lo, des d'aqueU moment, amb totes 
les seves forces. 

Ell aleshores es guaitava a ella i la veié formosa 
com sempre, però aquell matí, batent-li el sol per 
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~"Hre unc~ cbrial1c~ quc feien l'Is hral1quill~)Il~ Cll

ifllats de ¡ulle,;, més formosa encara, :unh ci clapeig 
qlle li embolcallava les e~pat11es com un mantell de 
.hurade~ iri$acion~. I C~ guaitaren :li xi ; ell !l\)TUg:t

ment, rrspectut1s, ofuscat per In claror d'aquell mi
rar ~cu. Hil noblesa i bundat i tom reverenciant-la, 
dl:l ;'Imh dolçor i cOlllplaença de n:vcun·'l 1l11\':¡ment 
i ml:" encara amb J'cspcranç;1 de gU:lI1yar-Io per al SCu 
.-.,r, fet prT a t'stimar, però amh tant:! complaença 
.t<l\lclla vrgad;¡, que 110 pogué estar-~c de dir·li (¡ue 
;¡né~ a l't'ure-Ia d primer diu1llcllg(' Que tingués 
II('urc, quc eb ~cus pares tinclrit'll molt gui!! en sa
ludar-lo. (lm ella srria b de ~('mpre. i Inolte, nlé~ 
f:llagucric,llcr l'c,ril. 

I mentre l'Ernest promt'tia funnalmcnt [jUC 110 hi 
H1antaria, ja que a <,lla ai\'i havia de pl:!.urc-li, 1\10nt
~,'rrat ~'¡u::ul11inda\-a ~raciosam{'nt, "spurnejant-li d~ 
ulls de joia, i, fent ul1e~ pa~Sl'~ (,lIrera, ben aviat 
,'allunya",.] i es perdia en mi)! l'I rt'molí de la {!;ent 
lc'inador:t que, cnm dIa, al1:lva :1 ¡.!lI:lny:lr-sC' la vid;l 
.mll la l'rúria ,utlr lJc>1 frvnt, 

Oecic1idamcnr aqucll l11:ltí tampllC hi :lniria a le~ 
aules. Tant{'~ \-e¡!ades per pur l'apriet hi mancava, 
que no li vindria d'lIll Ilia ci qU(' ilO s'hi aco~tés. A 
més, en aquell:!. oc¡¡~iil un puder()~ís~im motiu l'hi pd-
11Iva I!airebc: aC:1ha\':I de vcure a l'estimada i per 
~'ert d'Ulla fai~,í ben diferent com altres vegude~ l'ha
,oia vist i li calia dedil'ar-se 1I1]~ moments d'íntima 
1'\:I':m~ió, '1U(' prou ho necessitava r('concentrar-se ell 
,j mateix per a ordCIl:1r cl~ pensamenB que amh \lna 
impetuo,itat ins;\ciahll' i'~' li al1av{'n .1cumulant al 
('('rvcll. 

Es per ai\o que optil per a rewrnar " la pemió 
trOIl heli poc fei:l l1'h:lvia surtit. l'o~a I1UC realitz:l 
;nnb qw¡tn' )!:ll1lhade" empurtat per la falkrn de 
.Ionnr-se (\(o ple al g'uij!. de fer reviure 1I1le~ i].h!~ion~ 
'llle puc a IlIlC ~e li {'~Illorteïen d'cllyor:lment. 

.la :llIí, deixà cl~ do:<l únic~ llibres, descuid:lb i 
que p,¡rt.1\'a sut;l ci braç, tl:ull1mt l'c~criptori, 

"11 camp:Wt'll ell dc~ordenat munt paperots de tot:! 
mena, i, amh cI front rrcolzat ('11 Ics dues m:lns, 
l'omençà de fer examen de consciència, Altr('~ \-eg.1de~ 
hi havi.1 atin:n a fer .1t1Uesta fein:l íntima-t.1n bene
I;cio~,t per al fedreç,11l1ent de ¡C~ ànimes atuïdes,-però 
~emprc li ~emhln feixuga, i com un pesumbre ~e 1:1 
!rei.1 del u:l\ant .:aragol¡¡nt ql1:11que cigarreta i ]'.1n.1-
\a apl:lç,lIlt per un temps indelÏnit .. , Avui, però, no 
~('ri;¡ així, tenint com tenia bcn endintre mig .1rreladn 
.1clucl1a e~per;!nç.1 cohJf de rosa. 

I el pem:lment esbarriat, com no podia menys, en 
recollir-se en el -ilencïós col~()(I\,i, tornn a cercar el 
Ctll1so1 de la record.1nç.1 d'ella, com un ocellic malalt 
i esmaperdut que cerqués on reposar deslH¡'~ de la 
lluita d'Ull volHT arraUX.1t per damunt de tota mena 

41t" precipici~. 
.\Jnnt:>err:lt, la hen amada amig:a, qut' no pot obli-
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d;lr-~e perquè é~ l'amor fet c~sè!1cia i aquest s'en~e
nroria dels cor~ ell èpoque~ m~s fala)!uere~, tornú ell 
aquell<; moments de torturant recobT:lment, a reapn
rèi\'er :lI seu davant, plena dt"ls mes helis encisos 
amh què sc l'hmi.1 imaginada ~emJlre, Auriolada de 
llum, semblava una l'ant.1 quc li somrigu~s bonda
dosament, ilO deixant de mirar-lo, imprecant. amb 
un .1mor Ilre¡.:on, I devia rs~er tanta la daror que 
l'Ernest en cllp~ava d'aquel1 esgu:lrd penetrant i pu
rís~im, que per primera vegada comprengué, amb 
tot:, la ~('va comprensió dara de pec:ldor ]'lenedit, 
el \'eritahle motiu de 1"lllullyamt"nt d'ella, 

Ric .1hir, immensament més ric del que ella es 
podia l'el1$ar, 110 pngur mai ahastar .1111b aquella su
plèrflua ~C!\timcntalit:lt llUC dóna a volte~ l'or als que 
110 els h;1 co~tat gaire de gU.1ny¡¡r, el perquè ella no 
.:orres[}Ollia a les "e\'es repetides manifcst:Jciolli d'afec
te sincer, tant tlue mrs d'Ulla vegada ~e'n sentí agreu
j.1t i ferir ell la pregone,~a dels ~eus ;;('!ltimem~ de Iloi 
de eaS:l han a, t.:en~ aCC!stumat a. sofrir la m':~ 11eu
g'era contrarietat, Pen'I la !\lont~errat enl així ci(' 
sen~iti\'a i plen.1 d'escrúpol~ de consciència, que per 

, re~ del món no hagué~ gO~lIt declarar aquell amI)!, 
qo, si hé cI sentia, lla podin esb.1dellar·se Iliuremellt, 
mentre i t.1nt l'Ernest es comportés tan poc di¡::na
ment com es comporrava. I de \'eritat :Ira ho veia 
.1ixí; perquè, Iluè era la sel':I \'ida d'una .:olla de 
me~()s enç.1, sinó un seg-uit d'Oi'gie~ i de de~cllfren.1ts 
;\nhcls? ... 

l':~devingué la catàstrofe-primer la mort dcl~ '«'us 
pares, després 1:1 pèrdu.1 gairebé tot.11 de llurs inte
re~sos-i ni I:! suficient dignit.1t ting:ué d'impos:lT-se 
el més petit si\crifici, ni dc refrenar amB un mètode 
rcgubritzador les mes han:lls exigències del seu co~, 
mai>sa ben peix.1t per a deixondir--.c d'aquell CIlW
piment tèrbol que l'anorren\'a, 

Immd:lt en aquell.1 claror reconfort.1dora, que I¡ 
l'cnia d'elb, de la dona volguda i que ho abassegava 
tot amorosament aclarint-li els més abscondits recons 
de In seva ànima, recordil tamhé a Ja seva bona 
l1l:lre i es ~entí l'home mrs infeliç d'aquest món, T,'l.!l 
cS{luifida era la consideral'ió que li tenia i tan gros 
el menyspreu amb què rebia les seves més saludables 
;llllonestacionsl .. , 

Per uns moments restà aclaparat i ple de de~olació 
d.1v.1nt nquella fuïna total de la sev:I nuna sensibi
litat de fill i d'home que, no havent sabut servar ci 
tresor amassat amb l'esforç de tota una generació, 
ar:l n'havi:l de plorar, com una criatura inconscient, 
la pèrdu:l irremeiable ... 

Dels seus ulls hroll:lren .1bundoses llàgrimes, de 
dnlor i pcn~diment a la vegada, i (Iui sap si foren 
.1questes llàgrimes que piadoses li corrien rostre avall, 
le, que li feren el gmn bé de retornar-li un bri de 
la rranquil,lit:lt perduda, mentre entreveia l'horitzÓ 
l¡(ÚÓS de la sev.1 existència aclarir-sc de resplendors 
d'esperança, no pas altra cosa, però, que la llum 
diM.1na i pura dels ulls clars de l'estimada. 
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D'ençà d'aquell dia memorable el cop de gràcia 
s'era realitzat pltnament tn ci cor de l'Ernest i 
d'aquella voluntat ~rduda a tots els atzars mes· 
quins de la vida no en rtstava ¡¡:airebé ni el més im
precís record. I és que fins d'això l'havia lliurat 
aquell noble arnOT, que omplint-lo com l'omplia de 
felicitat, no li donava t(mr" a tri~tes caviHacions. 

Per altra banda un abrandat ¡dany d'enllestir 
promptament els t$tud¡~ li absorvia considerablerrH~nt 
l'atenció, però no pas del tot, car la millor part ua 
n"servada a la dona dels seus somnis, a aquella 
l\1ont~rra[ que, en retornar-li la ~:¡\ut de l';lnima, 
li proporcionava encara el gaudi incomparable dels 
més subtils miraments i les més dolces carícies que les 
mans d'ella sabien prodigar amb la més encisadora 
1I¡~ralitat. 
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Però, que poc era :lixò en comparança a aqudl 
altre gaudi, més enci~ador ellcara, que li brollava dds 
ulls:l la Mont~rrat! L'Erntst no se'n sabia avenir 
de tanta formosura i cada moment se'n stntia més 
emocionat i més meravdlat alhora, fins que, no p0-

dent-se contenir ja més, un dia volJ!:ué dir-li de la mé~ 
bella mnntra; i, ajuntant d seu e~guard al d'dia i 
amb una dolça emoció {IUe la féu extremir d'una 
poru~a reconeixença, li recità ben espontàniament 
aquesta estrofa: 

Pu la llum dtl Itu mirar 
S'I:! Irallsformada Illa t,idll, 
i 11mb tl go;g (It rt'll;mar 
la il-Iusió s'h(lr(>/II!lli(la! ... 

P. PUJOL I CAS,",OI!"Ol\T 

ENRAONIES 
Llavon dd rebombori de Btlls !dtals un company 

nostre va anar a un Quiosc de la Rambla i \a dema
nar al quiosquer, que era jove i que semblava molt 
tocat i posat: 

-Jo,·t, té Bells IduIs? 
-.Vo senyor, "O, ia tls hflt!em ambat. 
-Llàslima--va fer tl noslrt (ompan)' a/llb un gest 

;rò,,;r-que lan jOl't (01/1 f:S j ;a no t;lIgui Bells 
Ideals! 

Ens han reportat que en una reunió d'escriptors 
s'estava parlant de somnis i del com i d que wmiava 
cadascú dels reunits. Uns somiaven fort, cridant. Al
tres no recordaven el que somiaven. Els de més enllà 
~omiaven futileses. Els d'ací havien somiat '\empre 
Co:;e!l esgarrifoses ... 

Entre ds reunits hi havia ¡'Alexandre Plana, 
com presidint amb la seva còrpora gegantesca la 
reunió, quan un va parlar per casualitat de Carles 
Riba i de [a seva personalitat corporalment petita 
iaprtitosa. 

Llavors Ull escriptor jove va dir, un xic humorís
ticament: 

-Va;g Jomiar ['altre dia que ('ós, tl gra" i gros 
A lt:mllflrt Plana, us mrn;òt'eu d'Ulla bomda a Garlrs 
Riba. 

-L'eslrany fóra-t'a replimr 11mb sorlla ['al/u
dit-que Carles Riba d'una borad« sr'lII mt"fI/¡ a mi. 

Ja is sabuda aquella anècdota del "-1\Ii aleman} 
que creia científicament que Adam i Eva en el Pa
radís ja parlaven l'idiomn alemany per ~r aqUb.t 
eillenguntge més bell, el més ric, el mc.; s.wi, d més 
dolç, etc., etc. 

'o és btTan}" ClUC un nostre lilòleg trob6., viatjant, 
un sen~or que no admeti-s la comparació amb In 
llen~ua llur de la nmtra bella parla. Havia, en el 
transcurs de la conversa, declarat, diverses vegades, 
la se~'a admiració pn l'anglès, co-;a tlue aprofità nos
tre filòleg en fer enunciar a aquell ~cn}'or els defectes 
que trobava en el nostre parlar per a dir-li: 

-Hil d(' s(lbtr, strlylJr, qut 10ltS (lqutUrs fallrs que 
t'osl;' Iroba t" tl qut voui t'lIfOmtna .. d;altrlo ({lla
I¡m", lamb,: Iu lI: tl pn t'ostt I(ln admiral i,l;omo 
anglh.' 

El vivificador de El Fran(fJli, el jove escriptor 
que fins f,l roc va ¿~r dirt'\:tor d'a{luelJ prriòdic. 
En Lluís Curulla, fou invitat en aqlle~ts termes 
per part d'aquella rtdacdó a fer una vibrant pro
cl:!ma per tal d'acon~eguir (IUC contribui~sill ds 
bon§ espluRuencs a una ~ub'>Cripció que estil a punt 
d'iniciar·se pu a fu un cementiri nou: 

"Duiljaritm. am;r Curul/a, qut fIniu I/n(l COllI 

btn flirta, lirn rfJbuSla, bt/I pl(/ul '/e l'illa, Ctlr ['libra 
dd umrnt;r; nou s'hfJ "(11." 

I::s parlava en una barberia de poble de la suspen
,ió de L'Esqutlla dt la Torrtll:m quan un profeta 
malidús va fer: 

-Ja ('turan rom La Campana lamb; srrà SI/SpUl1 
dilltrt dt poc. 

Y un dels client~ Clue nomi-s lIegdxen a casa el 
perrU{luer i que estav;1 di~trct mirant ris "sanu" del 
Sutt'O .1I1111do va rc,pondre parsimoniosament: 

-JIJ t1/l ptllsm'a ql/e loltl In comfH1nn tJta{'tn 
1tllptJtS ... 
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D' .. na g .. ta b!tumab!, 
' .... I __ /(.-'.;$. 

\'luc ... I;, !\(· .. l'io ,.,; I1r¡.:iJa l'l"t mi ;unh la ¡rllll'io 
,lo:- !rOlnar·hi ~mpr(' una t,,,¡niú pt'r pnJt'T ~-l)mh;nrt. 
L' .. mbarrr lIuta ('1 Jlunt dI" mir;1 ¡,lro]¡'lj!i ... l'U no " .. , 
~·rr.;ar~ tl1 ;lLlu~t [lOl- ¡¡IHt ~('ntil m ..... unilic',dnT. 

Fa J>ClI:lò ,Iir, tlUt, ,'n ~Irtir ur la .;('1-1:1. Vail! IItj!ir 
'In;\ f'lJC'!'ia ;, un :\Ioi\'; l'h3\la ftt'l ,Iuranl la !li! 

p:l>'. ... '\da. Jo. dM ... t.i. \ ai" frT-L, ('11 \':lla\;',. El mru 
ami .. \.1 IIr¡!ir·nr \Illa ("11 c;t~trll:'1 tlllr dr~J1n~ dI' 
IraJUI.!a \l'nia a dir d matri\ quI.' la mn-;¡. 'l'amhi' 
,-li rlMlia t'",.:rila a l'hO(:11111(' ju ha\'i~ frt la antl'a. 

Si ;ulurlJa 1"I('~i;t. tlur :1\ ui ja t",fI publk:ub :1 la 
¡nida (;'N ,./l/,-/ ,Imo l'I Il~rlld!mim cr"A,loui.¡". jo 
n .. \'0:1;::11':" I1t¡:ida. i la 1111'\.1 f(l~ puhli,.ub t .• mht" 
l'I lIf'n~or R. \. i S. :\lnh "r~\lrrl:11 a('uria <I ¡¡I¡j' 

la IIH'nt t-.; lllU Ira¡lun:iú d';"ludla 11 h.', ;\1 r('H"S. 
. \ixi , d"n..:~. I>c:"T qui· a'lut'll jm.'¡' ¡',cril'tllr, l'I! un 

!llUlntnt 'mhlanl al IIU(' pa,,;i ci \)(K'ta "Plà.:i,II¡", 
"'I JM,di;t in~pit.If·~' i t~T¡\IrC d 'IU(' \'(:n'lll\"a) 

La doiuT. srnmr R, .0\, i S., l'lli' portar OI t'Kriur!' 
o tnnunrtr(' t1" S('ntimrnh a d", ¡"t'T, llur junta' 
ment ~ ... f Tl"jun. 

El ea~ dl'l nll'U ami,- I)()t mnl! \l( ..:mnpanu·SC' al 
del ;o\:r r-.t:riptor i l'I ptK'ta mulat; no nh<.tant-i tn 
¡II'IÒ dtnlano qu(' nu ..:rr¡,::uru la rnt\'a rr..:titi..:aciò l'tiOl 
~i f~ la vn-.rra ddrn~.---n'lll nil hl"u fl"t m':" Ilu(' t'I 
IllIr jo fai.::: (',planar UI1:1 en,;:¡ llur h('u u(';:ut dr ract, 

F\IIu VII_'''I'(· .. Jn'¡ 

En Xm;ru ; l'OrI 
Tothnm qui \ a illltr~r_ Ull Itmp' 1"11 la In:lura 

tlrl "Gln,«a,ri" :u'lIiia qut' l"lIo publicau an)'. l'nrl'ra al 
r"I;lIin ,'alalà l.a l'l''' dI' Cttln¡'''H',I, dr Daretlona, 
ha dr ~audir lisilllÒf,tinml'nl Ilt~inr d!l "Palillur" 
IIUt dun Eu>!"tni.l d'Or> rouhli..:a tn l'hthdomadari o 
fl:un"l il--Iu tral dt !\ladrid _\ut't'" ,\h"J(¡, llum 
aroropiat a 1('00 ;lhl'itln~ Ir:tn~fnrmarlorr~ ciri SC'U il-hh[fr 
mMaborador, 

Eu;!tnio d'Or", llU" tnlrt ,,!tro tit"l~ pol I".trntar 
l,I Il'n-clIlIlidat l'in\"ist;! 1'11 uor~ dt'c.:.:ion ... a dipu· 
tah. :t. l'ort" ro rl di .. tri~'1t eatala dr Vall5-Mont 
hlam:, o;("ns pr~nta com un down Irandormi5ta qur 
imita ridí..:ulamtnl aqurll Xtniu~ dr la I\OItra in 
t;inda, l'rratlt>r d'in'Jliluciolb culturals, ¡¡!Ioqador 
(lIa\tlN\ lúcid) i profrs..'IOr tn tl Stminari dt FilQliO
tia_ Di ritu cnm!oi aqu(' t M'0rtlr, a més • m" dI" 
'ran~f(lfm¡sta (~ a dir, qbr ~ap ftr InU ('Is paPt'r'!o 
III" l'auca), fO!; tamix; àdhuc tquilihri~ta: ('I v('ureu 
tt'nl tuia mrn. dt .. :ontOf1\ion~ ¡l('r paSlllr la maroma 
.1.mb aqutlla ri:¡lItta dt cnnill dllmt~ticnt tan canetr' 
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li~li..:;. i m't:e'"~lri;1 .. 'li ;ttlu(',!r~ uCa,iOl\i i quc tant-. 
,lplaudimt'nls arrrll('óI tnlre tI~ alicion:¡fs a aquht:l 
daSllC' .. lr jUol'S m:¡laOar-;, El llur en~ (,Ilwc:iona i ('m 
~'C)rl'rt'n l'. ell ~·turt qUt, nu (Jb"tant t'()Illirmar la 
difa llr ~t1, h"mt~ ~nm ;l'l', dt c(l'i(um", car ell fa 
¡¡'IUhh r,ercil'i, amb :l'luella ~rac¡a malieill';¡ d'aquell 
quI' rl'S la, l)hlin;!ui tan mil!radl's O\'ac:il)lh, 1':" l"i>l11 
prion ¡¡III' !('S 't\e" no\'e.; :uni,Uh i tl );('u nllu públic 
rslan ;Il"i~tuma" :1 tul ai\iJ i ;I molt ml:", 

J):n allt d'un, Irrball" l'Cmhlanb !lC) puc I,'r-hi II\I~~; 

pu una t'Slran)'a a"n ... 'iaci,í d'id~ dt o;('~uid" em 
\ r ;¡ la mtmiHi:¡ alluell" hi~túria, arr('oatadament 
rum;lIltica del palLls,u d'illlima enl:.ira.la i lIoh1t al 
'Iual un rt\'6\ tit fnrtulla ohli;!a a ftr (tn mi;! dr 
(rrll~ "tlfrimrnh mor:.I,,), dt huí.í tll \lna Cort mi~ 
I \'nl. in..tn~ihlt a lh .eHS tie~r;i":¡h íntimes, i és 
dar-nu hi pUl: ter mr..,--t'11l ta una WUltima Jlro
fllnda, ... ':\r d~ IN r.t\·~S hahilitah am t, \eu ohli¡!af a 
'''f'lI(- un mtrcadti¡¡: . 

Ai\(1 liCI 11; rt\ d'e~lran\ IjUl' pas&i, car la "ida 
M'm"rl' ha estat ai~i, Hi 11;1 Iltnh i tant~ Xtnil'U 
Ijur ;.11, "f'lb Ijuar.nta an~~ to,; IOrnt'l1 Eu¡,:-~nirh 
II'ONI Ptrti t'I 'Iur !iC'mbla "tran)' é, qut t'I don 
Eu~tnin d'Ors d'a\'ui pugui frr dt putit"o contra 
di..'t()ri dtl Xtniu" d'avantguerra i dtl!l an). d(' la 
I!"utrra, 

.III .... ot: Ull admirador ftr\l'nt dt X~niu_ht' ~tat 
.Iei\ehl(' sru.-ptrú I::n al!"afar Lm ,"(¡(¡das, El Dí" 
(;ra/in".1 IJ e o SUCf'f) ,1/UIUIr¡ i trobar un escrit 
!II'U, I::Ill -.rntu pl'~ip;ol1tjat i rialltr; i ~ qUl' mnsi
.Inu el ;!U;Ul) ohtin¡.:ut: car ~i h¡: X .. niu~ ha dtixat 
I-mrr~mla ine~bnrrahle en no~tra cultura, tn e:lIl\i, . 
.. I llum dt don Eu~eni(¡ d'Oh ~urt !lil\'int ~Il nllSlru 
prriÒdi ....... d'humnr i tn la -.('!;;citi polilica d('l, n<r.'trt~ 
IltII)lidi:Hl_, 

J. :\1.- IInR())<;\T RrcuF.ss 

Clar.Jat 
Clartdal, Brus ad una dl' I"" propittab m(~~ r~n

eial, dr lot bUll IIrnguatKr_ [ nu lIOlamtnt ts lU'cts
"ita cla~dat ~n tl. conctptts, ,.inó àdhuc tn Its pa
raults con~id('fadl'll tn 50n al\~tl' ind~pt'ndrnt. 

l' n IIrngu.l~r on hom pmeuri tsnIuçar un lèxic 
l'ntrrbancat i difícil. qut' faci ma~ nttrs.uri l'ú, drl 
diccionari, acaba (l('r fastiguejar el l('(1or, obli({ant-lo 
a abandonar la lreturn, l·n Ilrnguatge així a.. m& 
qur l'h, ptdantuia dt l'~riptor qUl' l'uu,, 

!\ofoltes "l'Kade, w:itm l'li articles, obres, contel, 
paraults Ifttts l'Krntmrnt dr! llatí, dtl 21'K o d'al
)tun:, altra lIt'lIl!Ua o di.l('clt dtscontKUb dd poblt, 
IN \lu81 trn('n ~n la lImgua corrtnt I\inònimts prou 
,'ontj,l:udl'll d~ tothom_ Què \"01 dir això? Dona no 
altra ,'usa sin\¡ II Ut l'autur ha vul¡::uf frr·!Io(' \'turt, 
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ha volgut demostrar que té coneixements al' les llen
gües aquelles o que, almenys, està al corrent de les 
novetats ling¡¡ístiques. 

Voleu lIenguat¡!;e més atractívol que aquell que 
hom parla a les llars, entre família, pic de senzi
llesa i cOl1\:i~ió, mancat de tot tccnici~me de cafÚeter 
acadèmic? Es, a l'ensems, l'I Ilcngufltgc dels enamo
rats, que no busquen l'odci¡!;s per a expresar llurs 
~cntimcntsj el de la rnarc, quc esmerça en ell tota 
la tendresa de què és susceptible; el de l'avi, amb el 
que us conta les seves proeses o les dels seus contem
poranis, o amb el que us dóna saludables con~ells; 
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ci dels inf:mt,; en el ~eus joc, o en lc~ scvc, pueril~ 
converse" 

Podru tenir ben hé la ~f!:uretat que ser;; més lle
gida una obra escrit:l amb lèxic ~cm:ill i intelllgib1 

que una "Itrn ba,;nd" en pMau1n~ ('nreve~"ad('s i e 
difícil comprel1~i(í. Perquè la prime]'a e,d :1 ['nb:¡o 
de tutes Ics intel·ligències, té la propietat d'arrib:¡' 
a l'ñnima dd poble, que rs la mrs digna de tenir-se 
en compte; rflentre que la ~egona sols é~ as~equible 
per a ll's illteHigèncie~ privi1eg:i:ldc:; o. mt'·s lwn dit, 
i¡'¡ustrade~. 

F. Bl..\S"clJ RosCII 

LA MEVA GERMANA 

RETORN 

i\ingú sinó qui les ha viscudes sap com les hores 
~ón llargues quan hom retorna a la pàtria volguda 
després de sis anys d'absència. 

Si, contràriament, s'abandona la pàtria, hom cerca 
amist:lts en el vaixell pcr a eliminar la pena i té cura 
d'assaborir Ja Conversa dels viatgers, tot evocant el 
b~ de Déu que dcix:¡ aventurant hipòtesis sobre l'in
segur esdevenidur en una terra inconeguda. 

Però en tornar, oh!, allò és altra cosa. L" pàtria, 
tant temps absent, reviu en l'ànima d'una faisó tal, 
que abans d'arribar-hi es realitza mil volte!; en In 
imaginació l'acte corprenedor d'abraçar els éssers 
volgut~.·1 hom no cerca amic:;. ni conversadors. Hom 
no es cansa d'experimentnr anticipadament el goig 
que s'apropa. 

Camí de Barcelona, tornant d'on llarg i atzarós 
exi1, pel' bé que voluntari, penso mé~ que mai en 
els meus. De la meva marc servo com \Ini! relíquia, 
un gt'uixut plec de lletres d'incomparable eloqüència, 
Les cerco sovint en la maleta, di~posat a rellegir-le~ 
totes tle cap a cap, però en vcure'n tflO bell "plec me 
Ics contemplo solament i somric d'emoció. 1 penso 
en la primera que em va escriure, Era en un castellà 
defectuós. Jo vaig increpar-la perquè emprés la nos· 
tra parla terral. Fou la t'mica vegada d'oposar-me 
a quelcom d'ella, Immediatament cm V;t complaure, 
rectificant. No hauria haj!ut d'ésser mare. Però s'ex
cu~:tva, la pobra: "Fill rneu--em deia.~si jo no en 
sé, no n'he après mai d'e~criure en català" ... 

"No hi fa rcs~recordo que, vaig contcstar-li;
val més (Juc m'escriviu malament en català que no 
pas correctament en qualsevol nitre llenguatge. No 
m'heu cantat Ics primeres cançons en la llengua ex
celsa dr!s avis? No m'heu ensen}at amb clIn Ics pri
meres paraule~ i les oracions primeres? Doncs conti
nueu parlant-m'hi, mare meva; en vostres mots lIIal 
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escrir." i en ru~!re faltes urtof!;ridi\ltJC' hjento bate
~ar torn l'emoció de vustre cor de mart " ... 

Dolços records els de hi meva m:lre llUC ben 
prompte ahraçaré amI> tota la !1'fl1ura dl' què és carnç 
la mev.l :'tnimajo,'c! 

El meu parI' t:¡mbé m·esperar:\. La ~cva emoció, 
110 per !llenys inten~n, no e~ f¡¡r,'t tan 1l1:lIlife,t.1. Pohre 
p.lre! A ell, tan seriós i bo, li Silbr:'¡ J:1'Cll dI' canviar 
;lmb mi \!Il('~ b('~;¡cle~ :Imoro~cs :tl mil4 del carrer; 
se'n donar;'¡ mitja vergonya perqut- li ha de semhlar 
(Jue és '',.:osa de duries .'. Però no podrit mt:'; lenceril 
eI~ ingenus rr('judicis i em b('~nr;'l joió~ com jo 
mateix ... 

Tamhé ,emo, intens, el delit. d';lhraç:\r la meva 
¡.:erm:lI1eta. Oh, la xamosa Roser! El (rHat que servo 
d'ella em diu que és formosa de dl!hò. Es bruna, 
de ro~trl: candoró,. Té el cabell rull i llcgre i un. 
ull~, negres també, "que parlen". L:l va i/! deixar que 
tenia onze ams. Avui scrú fera tota un" donfl .. . 

Ser:'! una iermaneta [¡ona, U!1:1 dant.elleta model, 
una veritnble dona cat;¡lana. Si no ho fo~ ... 

Però val més no pen~ar-hi. Es imp~h~ihle, Jo en 
la l!ul1¡nl1ia me rhe forjada tal com deu t-,;ser a dins 
de casa i, vaja, no pOt é:;ser diferent. 

Es segurnment cum la <Iue descriu GUfrrw rle Liost 
en un~ versos dclicioS05. (Tamhé ens arribavK al Nou 
1\1ón la veu de no~tre,; poetes,) Sí, ,;í, ~('r,'¡ com la 
del ROIlln/I( dr! flni!J de (('llir .qITIII(l/JII. 

N'estic segur. J podn: excl<11l1<1r, com ell: 

lleI/t/ cou,h 
fit- tel/ir !Jl'rlllfll/tl! 

A bor~ d~1 MaN"tl("I,~.- ,a'5. 





ELS 
PROGRESSOS 

DEL "RUGBY" 
A CATALUNYA 

E NTRE ci. centro. deport;". q~,c 

t.ni~o:,r~·~:~b ¿~:::i:: ~~~::. ¡ 
.1 Samboil, d. I •• il. voren .1 
Llobr.~U. 

Lc. "o,tu. f"tn .. ulin r.l' r .... ntc .. 
diferent ••• p.CIU del partit jutal cI 

~:~.::¡;~:md·.i~cd;! ~:~Ip::.:.=;:::' 
(CI. 5 ...... B.J'.~n) 



L'ACTUA LIT AT DE LA PANTALLA 

DON Q., FILL DEL ZaRRa 
P.,.II .. 1. .flli"" .. e.6.l. EL SIGNE DEL ZORRO ¿ "'El. },~ti.t •• A .. p~i .. I.'·, ¡... DOUGLA5 FAIRBANKS 

AR.GUMENT 

Don CNr M(dina d( \'e!:a, fill dt1 Zurrtl, ..e
guint els costum~ tradicionals de eas.1. S(~'a, h .. anat 
des de Califòrnia a Mèxic per a efectuar el~ '<t'us 
"tud;~. 

Ot,tre en l'art de manejar tI fuet a l'u~an .. a dtl 
!\l'U país. ben prompte l'S fa famós- L'na baralla sn.¡

tinJ,i;uJa amb Stha~tià, cabdill a lt~ ordres de la com" 
tts.~a duna hahel de Aliaur, la qual rel-!('nta prr de\(-
¡"1'.¡¡:i!í de la monarquia muícana d~ d~tin" dt la 
comarca. dl'l'prrta l'admirólciti d'aquesta st'ny(lra i 
drl ltaró de Xipre, hoste accid('nta! de dona habtl. 
í li fa truhar \'amilitat amh familia tan iJ..lu,tre. 

Don C(-sar 1\,lolín2 Je \-tga ha c,.neguI tam~ ;1 

la hdla Dolors, filla del j!:tntral l:k ~Iuro i prumna 
dt S('hastià_ Dolors ('lotima a Jnn Cè:lólr i aqlle»l~ 
aOlor~ ntan {lrole 'illi ('('I bari1 dt Xiprt. Gdús St· 
ba.~ti:1, f(reix a atloest mortltlmrnt. i, ctJIJlt'jallt a 

trah:iú a dun Cr"ar, trru la <,(:\'a r~pai:l i, (mbrutant
l'I dr San}!, la ~'oHoca ;.1 costat dd frrit. Això fa 
rreaure la culpahilitat sohre d fill dt·l Zorro, d qual 
t'S condl'l1ln:it a mort. 

Però don C~~ar fuig i es retira a In ruïnr" oti 
..:a~tdl d( V(~a rrr a preparar l{'~ l'roVt, de la stva 
irHlOe(olleia . .-\1];". ,:(nttra tlUr S('ha~tiil 6; l'autor de 
la mort ori han'l de Xipre, per h cunlid':n..:ia tlt 
eri:.ts ,tus, i qut l'a,,~assí (~ü tn rela..:ió amh Fahrici 
Horu~ta, cap polític dt [a comar..:a, devat a at¡ur~t 

lluc prr Srha.sti.l pt'fllu(o J:uardi ~ilenci, car Fahrici l:"¡' 
l'únic tl'~timoni prl'~tncial d( \;, mort del barà de 
Xiprt, 

.. \mh la (um;!;ci ... mur:.1 t¡ut Scha,ti.i r. el culpabl(', 
dun l'Ñar ahandona tl !\l'U ntir pu :l ;mprdir t¡ut 
.t¡ur!i _i}!:ni amh ()olor~ l'acta de matrimuni, mrn-
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d t:rlltr:ll Dr :\lum, manat per la cnmrcssa 
dona l:;ahc-I, tlis, ..... a un;. pus{'cució contra 
dun Ck'\r, dirigida prl temiblr srr¡,¡:ent 
\I achado i d'a..:ord !l.Inh Fahrici Boru"!a. 

Don Cèsar acnn'('y:urix ~uplan!ar al srr
I!:('nt ~Iaehado i portar, amo habilitat, el 
cabdill polit i..: al c;u;tell de \'tga, on ún' 
taula una lluita terrihle ('ntrt Jon Cèsar 
~I('dinól de Ve}::a i nmnbrOlios ""IJats di
,i,its Jlt'r S(haSlil' ; l'I ~rl-!tnt ~1n\·ha· 
du. IIl1ila ~n la qll:tl el pare d~ dull Cè-
sar, el "(ritablr ZUTro, Iu anal en ajut 
dC'1 seu fill. a.:on~l!uint tots d()~ que Fa
hrici lliuri la prova material dr la inno
ct'nci:t de don C«.u i de la culpabilitat de 
Scha~tià. pro~·:t tlUr c()n~ist(';x tl1 una carta 
de joc, ('11 la '11Ial tI baró dc Xipre ¡Jt 
darava en la ..el·a aJ,!onia qU( S('ha~ti;i era 
tI ~tll a~"lI~~í. 

Drtinl!lIt Sth;¡~ti;, l'e~ .rdr~ del propi 
~!'nrróll I)e ~llIro, dUll l'¡'~:¡r llhh~ C0111 :t 

r('t'nm[>CIl ... ' hi mi! d(' la h('lla Dn!of1!, 

En ,l<JUt'lita ~J..Ii..:ula, prút!i~a tn inci 
tlt'l1t~ d( ¡;ran tmocití, l'I famós Douglas 
Flirbanks rdenna una "el-:at!a m~ d 11"11 

pH'srigi d'actor unic i indiSClltihlt en d 
¡.:rnt'rr t¡ut cuhh'a, Stmpre arti~ta, l'ns fa 
rrviure les hortS innblidahl" dr Ef Sif/"" 
fIti /"JrrfJ ; dt- tants altrl"t filmi en qu(o ¡(li 
Sl'\ ('S uracions ~ThI rt'COrdaran f!('r !lt.mpr(' 
In ~\t~ 1!('~ltS. 

T. 



E .. D~ugl.., ~ .. wta d. Iu 
UCOn'" d. DON Q .. FILL 

DEL ZOR.RO 

"El. A,t;,t" Unit,' ." .. nt,n .1. PATHÉ CINEMA; TEATRE NOVETATS 
la darrera producció del gran DOUGLAS FAIRBANKS ell 

DON Q., FILL DEL ZORRO 

Ramon i\'ovarro parla l'idiuma espanyol. 
-Doli Q., fill llr! 7,"rru. obtindrà un exitit~ 

aquesta temporarla. 
-Ricard Cortc~, de In ca~¡l Fo),., h¡¡ contret ma 

trimoni amo una actriu prota¡!Oni~ta de SI!t¡lIrixi la 
d(fIIsn i Ln d01ll1 cOlI/prnda. 

-Bcrt Lvtell hn maridat amb Clairc \Vind~<lr. 
-Viola Da na acaba de cnsar-~c amh !\lauric~ 

Fh·un. 
'-!\ladge Bellanll, estrell:t de la 

Fax, t~ g-nne~ de eO;llprar-se un aero
pl:'t, però ci scu COiltr;¡cte amb aquella 
casa li jHi\·[\ d'ndquirir-Io, ja que no 
pot volar sense permis e\clusiu de l'c~

mcntada casn, 
- T olll Mi;>;, de retorn lici ~eu viat

g"e per Europa, vol publicar un llibre 
amb ci títol de Ruords !l'Europfl, Si é~ 
tan hon escri[1tor com ¡..:enet, li n%e-
gurcm un è\'it. 

RAMBLA CATALUNYA, 62. tntruo} 

-La caS,1 Fo\ t(: ulla ~¡'rie de pel·lieule~ dels "eu~ 
¡HlU~ m:tol''; Geor¡¡;c O'Bril'I', Alma Ruhens i Tom 
!\1ix. 

-B:'trhara La :'I l arr. Lionel Barrilllofl' i Bcrt 
L)'tell ~ljn els protal!tlllistt's de La cillllll 1'lfI,lft, ad
quirida Iwr l e~ "Srlecclolb C~j1itoli·'. Per a aquesta 
[1e~lícula l'a l·%t'T preci~a ulla ~utoritzllció del gu
\'crn italiil per a impTe~sionar monuments romall~ 
h¡~t(lrics i regimcnt~ de cavalleria im1illn:t, 

-'foll'asín té fetrs una sèric de peUicules dl' sis 
l',lrh, ;[r!tluiride,; [1eT la ca~'l "Procille". 

-t: n "avi Ilord-amcridt h:¡ pro1l0~
ricat que el;; lllko~ d'atluí II poc temps 
bran moltes dt, les tasques dt'ls ho
mes. 

El cnJlli~ta creu que nquest savi no 
~'e<iuivoca. Actualment els conceptes 
que l'Ill'rono"tica e;;tall mantes vegades 
¡l\\-enib. 

-A Hol1}\\'uod, CIIIlr[,,( h:l eU111ell
'il.t una nova pel-Heuia que cncar~ 110 

tè títol. 
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U .. e.ccu de "JO EL VAIG MATAR" 

PROXIMAMENT. en c i SALÓ KURSAAL .• erà prctent.d. J •• uperproducció de 
.. Explota.ció JII Gran8 ProJucúon8 Cinllma.to!rà¡;qu.l" 

"JO EL VAIG MATAR" 
d, SESSUE HI\YAKI\WA i HUGUETTE DUFLOS 



Els f,lms select .. 
lla e:~tat un èxit l'e:,tre:na al 

Pathé Cinema de: DOli (J., fill dtl 
Zorro, Els plt':ns a vessar, han pa· 
l('sat que a<lue:sta cinta eomtituirà 
un t:xit per als seus conces~iona· 
ris, 

-AI Kursaal han e~trenat La 
Ciu/nI Ettrlln, la qual ha ~tat ben 
acollida pel públic. 

-Així mal('i\, al KUJ'li.:lal, s'ha 
estrenat (;IIn 1"19;'/(/ '11 bhl1lc, de 
la calla Gaumonl. 

-:'\ovament ~ parla de les du~ 
darr('rt's produccioll'l de l\ Iary 
PiHord, La pt/i/n '/""0 i d'En 
Chap1in, Ouilllua d'or, 

T 

-Al~ Estats Units s'ha c~lt
br:H un concurs per a premiar el 
millor article de cinema. Entre 
20,000 originals rebuts, fou pre
miat el que !>Orta per títol GI 
que la imatge animada signifjCfl 
pr,. a mi, e~rit per una Rnyora. 
Com el concurs, d seu premi era 
originalissim: Un viat~e de sis 
m~ ,,'oltant d món, stn~ cap 
drspc'. a del ~u compte. 

-La prHicula Lo C(llII de la 
Tropl va cridar molt l'atenció 
als Estats Units. 

-A !\o,,'a York es construirà 
una nova catedral de la Cine
matografia, <Iual cabuda serà de 
ó,(X)O Jl(rsonl"s. 

-La nova producció del co
l()!>sa! Dou~las Fairhanks es titu
tarà El fJirata ntgrr. 

-0011 Quixot t'st:1 a punt d'im· 
pres,ionar-st', Gn dels nOSlrt's més 
cont'guts cint'matografistes demana 
personal ame:rid I)era ~ar·se 
mans a J'obr:l, 

Cbiq .. illn -Oos artistu de la First r-.ia
tional, l\l ihon Sills, que està fent 
el sc~un paper d'estrella en Tlle 
I\IIOJ:Qllt, i Hobarr Bes\\"ornh, dis

-A Nova York mentre n pas' 
sa ulla p('Híeula, els seus illl~r· 
preu, per mitjà de la rúdio, lIe¡!;ei\t':1l al públic els 
('pigr~f,~' Semhla que: ha donat resuItat aquesta in· 
novaclO. 

-Jo ,/ ''llig li/nIar és la primera cinta que ha 
adquirit la nova casa E\plotació de Grans Produc· 
cions Cinemato!l'nifiques t'~tablerta rrtt'ntment aquí a 
Barcelona. 

-L'('!imentada peHicula Jo Ii t'aig fi/niar, és 
interpretada pel con('gudi~,;im Sessue Haracawa i 
la formosíssima lIugueut' Duflos. 

JOVENTUT CATALANA 

tingit membre: de l'elenc de Lli 1\'0;" di' ¡11i9 Cn",í, 
han iniciat un moviment per n l>erpetuació de l'antic 
lloc cint'marogràfic de Holl}'lVood, 

-Charle$ 1\ l oore, figurant ~('ptuag('nari dt' la 
prmcula de la FiTS! National La .\'oin dt .Mig 
Cnm;, ('n la qual treballen Doris Kenyon i Llord 
lIughe~, sorti amb mi"" Kemon en la primera pdlí· 
cula d'aquesta. 

."-QUEST NC~IERO llA PASSAT PER L\ CENSl'RA 

és ls (¡ni('a puulicad6 que publlc •• rguments de pel. 

Ii(,ules i no\'el dnt'matogràfiquea en la no~tra pari. 



LES ELEGANCIES FEMENINES 
------- SECCIÓ A CARR.EC DE LA SENYOR.ETA MARIA SALA ______ _ 

:\ 1lI~\Jr¡¡ 1111(' al alll;a la temporada i t'I~ dies ¡.;:ri~o.. abrics. prll, (omhinaut'lo, ut diftrtnh ~p«ies d'aní 

~uri""1 al,; ilIS as,<'()!l'iah, Ull t'~pltt ur fanta,ies. mal, i tr('hallades amh dibuixo'! ~t'!)In¡'tr¡I.:~. Profusió 
trlio.: dI'!! m;ltlif~I;I""1I1~ U(' oon ¡.::u~l. lI('i, a J'tfímtr:t d(' hmdah t'n Inri all, formant pum or cadtllt'ta; t'li 

>1<. 

rUJo\ 1>11 ~IT ('., H PI'R l'O'a1T, 1:1 f".t. drd~/"", "li dI': "l':l/ul 
V.,n O,.c~' NUJ(J. ( ,.", orn",' .mb I/olM dI': .'""h .. jn I brlll.lnl,~ 
1-11 f~ldiflil b dc "¡;'!¡UI c(dor li/dI"., y '" ""\',J,1iI dI: Yl':lIu/I/t'I/re 

'üb ut' la muda, pt'r ;¡ rndolcir-""s [r~ hOrt'" \"agaro
,t'~ i allunyar rl ¡plfOI. i per a alimentar ['C'ncanta. 
mrnt d(" F[ora, rrcord fu;!aç uC' [a vi~iú ("stlva!. 

[ l("~ ¡!alrs (I ur I!tnti[ment féiem triomfu ("n plena 

natura[C"sa, cllm t~raordüJ("~ papa[]onC"S, ctrqutn rC'

tUR:i C'n le~ salC'); tardorals, i la di~t¡nció rdluu en 
mu~("u" concerts, pinacorC'que~." 

Ptr a stn'ar d~ atributs de la di~tinció, esmenta 
Ttm [r, prinr.:ipals caractt'ri~ti(IUC's de la moda t'n 

Ij!un(' dC' [el> difuC'nts co¡'¡C'ccion~ dC' modds d'hi 
\CrI1, prC!'¡'ntat re~"('ntmt'nt a Paris, 

Jeanne L;lIlvin, la lidel intC'rpreradora dds dC'li 

OSOIl \Cl;tits tte Sl}'''. e~mtrça, pC'r a ornar \'Cstih i 

Iraj()~ df! nit. ahundor tl(' J'lC"rlr~ () .trms fonnant 
~rat'in~" arahe,.";o,,, 

Els <;('\1, mvc:!('k mu/t curu i hast;mt amples. ,.Qrl 

ut' Tri,i! hllrnfJ-l. laslUl, \'('lIuI U(' ~da i {am;s. El 
;!ris, t'I m,n. rI hru. t'I \('T,I ;¡1N'lIta ¡ t'I p('f\·jnca ~l 
l'Is ctllor, citis Iri,ih anumen:us . 

.\Jadrleinr Vionnrt t-s partid:'lri;¡ d'indicar la cin
tura J'lC."r mitjú dt pinces cn lloc dC' .. inturOns. Lr. 
't'I(',nr:lci(1Jl'l'usellt·" rrllrul'll;Irmor1Ía, ,fQUptrsu, 

CAb.Ac.6 ANO"-LII. V""lr dI': Iilrd. f:n drop d'''f:II·n,. 1>1"'11 ~r
,'fnca, coN nu".,' .mb cint. de pit"., Pllti" I1rup$ d .. pJ('C4 

.'11':"'1':" #1mb ell p/~" CtYII.,,, de /;1 '.Idfll" 

i poc \'olum del r.:u~ ftmeni. En ch M'U, rraju~, d 
dalt dr la bitinI:! \a ctnyit a les r.:aderc~, , ci hai, 

dC' la m:uei,a "frrci, Ull mo\'imC'nt ur.;crndC'nt 
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d'avant a durem, que es nota també en el cos dds En d~ d'una ~la, ]'amplúin s'obté per decoratius 
trajos, ja ~ii:ui t'n d coll o on va indicada la cintura. f;!alt'ts. Arcentua ('~patlla ¡ c.,dere~, prderentment en 

["ou"ie 8oulao¡!er allar~a v~tils ¡ abric¡; j aqu~ts, ds trajOs sa~tre, <llIal Tresultat obté mitjançant horit-
zontal" i t'KOIs tri:ln~ulal"'<, txa~eració de propor

ci()n~ sols acol1~l1ahle !"('r a le~ que en tinl!uin nece:o-

~itat. 'I~s bunic Tl""uhat donen ds múltiples drapc" 
jah, plecs i frunzits tot al voltant de les caderes o 

sols al, costaU, en l'l~ traj~ de nit. 
lcnn~' adopta tan a~'ial els trajos amotllant-se a la 

ji~unt com e1~ d'amplària acct'ntuada. Veiem en dis. 
~ec(ions tallad(,l\ ('o forma, <'orrint de les cadu(S, I en 
la seva col-lecció molts "('stiu de tarda en crespÓ 
9forgrlff d~ forma \xoll jirllzil1a, amo variades orna
mentaei(\ns, horOIlS, tftlll.il1es de seda, puntes inerus
tade~, perlrs d ... fu~ta li cri,tall i brodats: aqlle,ts. 
ell !rajns de nit, es formell amb gran varietat de 
Iledrt~ d~ color 11 de SlrRSS. 

Els' ~eus colors .. t',n ris blau~ \ierd~ i verds fo~cos, 

tons pa~tell. i pal de rosa, 
Ell la coHecciú Fn'met les jupe~ tenen reminio<Cèn

cie~ Lluis X11I. Ell b f:tldil1ei, pans plisats reem
placen el~ mC)\"imelHs d('1 I!al~u_ EK'Qtadura d~ coll 
arrodonida, i I¡uan tl-I;'¡ mancada d'un coll minú~ul 
fonn;l! pt"r una cinta, \":I \ortjada pt"r un brodat. 
Attuesta ('S('fJta,lur,. is ptl'Io: aCl't'ntuaua. 

La pt"II, el mateh en a(IUe~ta Que rn altres coMte· 
dons, es pre--t'nta I~n)ida d'un 10 i~u:tl al del v~stit, 
~ncara qur R\¡UC$t ~i¡.:ui Ibmpant, com pt'r t:\emp[e 
taronja o blau. 

En la coJ.l(·cciú Freme! vl:iem abrie!l amb efecte 
de b'JlrrQ a l'esquena. I els st'us teixits preferits són: 
el Imrl/fl, els crespon~ i eI~ velluts de cotó i seda, 
aquests :¡plicats Ilua,j ~('mpre damunt crespó, 

Din~ \.1 cli\'er~itat d'estils del~ models examinats 
en J!el1tral, porl('11 un ~ran \"01, degut al qual són t's ben paleJa l'orientació de la moda, ~tmpre escaient, 
d'exctntricitat apar('nt. En els setIs trajos de dues ;.dhuc pUl!nant per ('xalçnr Ic, qualitats femcnill~~, 

¡'IC'C~, la falda ¡lurl:. r('collida l'amplària "I davant. ('ntre ellc~ I" distinció t'n el \'~tir. 

JoveNTUT CATALANA wlam~nl ~ne.blr" en Ics HVU pJla1nu el' orlalnat. que. ludlcl de la direcció ,l(llIln publi_ 
cablea I u.I(llIln eKrlla amb lIelra clan o mec.nOfl'1'alla". ea condició Impruclndlbl~ 'ambt que vlnll'lItn, quan menYt, 
a~nae '.lIu or'OII'rAftquu I amb un IIml' prud<:nl de fillllU de alnlill.l. Això atleulI'~rlrlt liII noarra feina III'nlciII dc cor
recció I alxl loveNTUT CATALA:'IlA podrit sortIr mta lliure d'lmpureau IdlomltflquU. Abl h que recomancm a no.fru 

coNaboradora upon!lInl. que abllns d'envlllr-noa Cillp Ir~ball ,'hl mirin una mica. 
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INFORMACIÓ 

E ls començaments de Ja Boxa 

E l seu estat actual 
Parlarem avui de ¡'e>port que en l'actualitat 

priva. Supost'm comprendran els Itttors ens referim 
al titulat "ahlt ari de la boxa. 

Poc coneguts són de "actual ¡:eneraci6 esportista, 
col, coml'!nçaments d'aquest ~tor de l'esport. 

A 8arcdona es començà a boxar a les darreries 
del 1876, encara que pot ~rar'5e fou ~r terres 
galaiques que s'¡ntrodui aquest esport a la ~nín· 
sula 

7\aturalment que la regularitzaci6 que al present 
fa que la boxa sigui un esport com qualsevol altre, 
un :xic violent ~i es ,"ol, ~rò res més que això, no 
exi)ria en aquells temps en què la vuitable educa
ció esportiva estava encara per néixer, el que feia 
que la boxa fos considerada com una latent demos
tració de barbàrie. 

Fin~ les mateixes autoritats, mancades d'un veri
table coneixement de caus., i infiuïdes per les mani
festacions d'un públic que ignorava les més e1emen
tal~ regles, feren en 1911 que es suspengues.~in unes 
e\hibicions que intentà fer a Madrid i Barcelona 
l'angl~s \Villie Gould. 

Amb l'~mentat es comprendrà el dificil que fou 
fixar rn definitiva aquest esport entre nosaltres. El 
degà drls c1uM pugilístics" Barcelona Boxing Club" 
podria amb proves latents demostrar cls equilib ris 
i peri~ie:. per que ha hagut de passar la boxa per a 
arribar al~ actuals brillants moments. 

La difer~ncia que hi ha entre les actuals grans 
organitzacions i aquells combats celebrats mig 
d'amap:atotis amb un públic escàs i encara com qui 
diu emp(s a Ja força!... 

En poc men)'s de quatre anys, s'ha pogut formar 
un veritable ambient a la boxa, a Barcelona. 

La desfilada dels millon boxadors europeus per 
nostres rings ha format la veritable afició que avui 
ha arribat al màxim, en obtenir Ruiz el suprem títol 
europeu. I ja que d'aquest boxador parlem, volem 
fer constar nostre criteri. 

Ruil, d f)ofluallo que li diuen, nasqué--deporti
Yament, s'ent~n,-a Catalunya. A Barcelona boxà 
per primera vegada, aquí s'ha fet, aquí ha obtingut 
l e~ S('\'e~ més brillants victòries que culminaren en 
prtndrt el campionat peninsula r a nostre paisà Ca
¡iizúl"'o, qui en un excés de confiança deixà perdre 
d títol que per Catalunya representava. 

Fins aquí res tenim que dir-hi. 

ESPORTIVA 

En~ fou pres als catalans un campionat, i com a 
bons esportistes haguhem d'acceptar-ho, puix fou 
bc-n legalment. 

Puo ara vénen les tornes. Fa dUe":s temporadrs 
apare¡:ué en rillgs públics un jove":, un nen quasi, qUe": 
poc a poc anà pujant fins a palesar clarament la 
,·va vàlua veritable. 

Catalunya tornà a confiar en fer la pau de la 
derrota de": Cañizare":z i Young Ciclone, que era l'es
mentat boxador, conquerí novament davant Ruiz el 
títol que havíem perdut. 

Younp; Ciclone quedà campió d'E~p:IIl)":\, però 
Ruiz era chollr:ngr:r oficial al titol europtu. Com 
era natural, nostre reprC':S('ntant qUe":dnva de": fet ad· 
versari d'lIebrans, mes la Federaci6 espanyola acon· 
stguí qut el madrileny combatés pel titol, del qual 
pogu~ apoderar-se. 

-Per què-pre":i!unto jo ara-hagué d'ésser Ruiz 
i no Young Ciclone, que era el ve":ritable chnllr:n!Jrcr' 

S'ha a~le":gat que el combat e":stava ja firmat, i que 
així les probabilitats per a Espanya cren majors 
~~nt d~ els boxadors que podien aspi ra r-hi, mes 
amb tot això ens han pres a Catalunya l'honor d'os
tentar el primer campionat d 'Europa. 

Encara que Ruiz hagi de posar dintre de poc: el 
titol en joc davant nostre reprcSC':ntant, la nostra 
protesta es resume":ix e":n l'anterior paràgraf. 

Els rep;laments de la Ftderació que conS('nten sigui 
campió d'Europa un que no ho és nacional, han 
d'éssC':r reformau. La veritable justícia ho reclama, 

Altre": boxador que per les seves facultats podria 
arribar a les més grans emp reses és Ricard Alís. 
Aquest, però, inconscientment creiem, ha llançat per 
terra en tl S('u dar rer combat les esperances que 
tots els cntalans te":nien en ell dipositades. L a de r
rota davant el campió francès Molina, li ha fet 
rttrocedir la meitat del camí que tenia recorregut 
per al campionat d'Europa. Quan s'ent rena rà degu' 
dame":nt ¡'Alís? 

Espanya compta amb un boxador seu en el quadro 
de campions europeus. 

Dintre poc Paulino, el formidable 1Ie":6 basc, 
llu itarà pe r un nou títol. 

L'obtindrà? .. 
Creiem qUe": sí. I de " europeu al del món pot 

saltar-hi a,mb fac il itat si no oblida que es deu tot 
ell a l'entrenament. 

Fe":m aquesta afirmació comptant amb les decla
racions del campió dd m6n, Dempsey, que trans
crivim: 
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l'o posstim nosllltr~~ el do d'ubi· 
qüitat ~r haver pogut veure el 
de~nrolllo de tolS ds partits cele
brats 11 Catalunya, ~rò no ~,. ob\-j 
aixu ~rqllè no hi dediquem un$ 
CUTh comentaris. 

En la Copa Catalunya ju~a\'a 
l''' E~panyol" una carta deci~iva ~r 
a l'obtencici dd trofC'u. ;:\Ie-- amb 
tot i ¿...~u afavorit pu la Fedu3ció 
amb la dNlualincació d'En Feliu, 
un dels mt"s fums puntals del 
"Sans", pogueren aquests o;o..tenir 
di~nament un empat, que els posa 
en igualtat de drcumst¡Incies amb 
son contrincant, encara que amb un 
partir de mrs per jugar. 

U. e. San, - C. I). r..penyol.- -Oull1rons Interceptant un avenç de l'E',,,,nyol 

De~prés del resultat del diumen
ge no pot encara ufanar-se l'''E~ra' 
ny(ll" d'k,er el ddinitiu guanyador 
de la Copa, puix podria (,.¡xir-Ii el 

"1.;1 ml'!! gran eJlC'mic dcol boxador és la inacti
vitat. A<luest h col defecte que ha tirat a rodar les 
carrues m¿" oonique's, 

"Quan debuta col pugilista k tot foc, tot flama. 
S'acontenta amb poc. Però des que acon~~ueix en
lairar-~, les seVC'll exigtncie~ no coneixen ¡imitació. 
Si ~evi un campió, la cO!<a es complica; ales
hores rtfu~a obstinadament tot encontre susceptible 
dI' fu-li ptrdre el lieU títol. Viu en l'opulència i d 
plaer. Es considera arribat al summum dI' la seva 
situaci{), senlòC' adonar-se que d'aquel;ta manera obra 
amb ingratitud enven¡ la boxa, Que li ha donat el 
nom. 

"En aquest~ circumstàncies el boxador deixa de 
combatre durant mesos i me~. Descuida l'entrena
ment i el dia que ('li tOTlla a posar 
eI~ (!:uants succeeix molt !'oOvint que 
resulta batut per un home que 
tothom con~iderava com a molt per 
'<OIa d'elL" 

Demll~ey es troba en el cas que 
el! mateix predeia; i cal considerar 
que aqueste~ d~laraciOlls foren fe
te~ ja fa trmJls, <Iual ell encara no 
s'havia donar a la vida que actual
ment porta. 

Serà Paulino qui arribarà a obte
nir ~r a E~panya i Europa d títol 
mundial de totes Its catt2"ories? 

EsperC'm .. , 

Futbol 
C ... " .. t .. ri • .. 1. " .. ~riu à.1 à¡"",nog. 

Fou la diada futbolística del pas
sat diumenge, veritable diada de 
sorpreSl:'S, 

'l 

tret llU la culata, com en el dar
rer Campionat de Catalunya. 

L'" Europa" es Ilrt'S('nta aqu~t any amb el sant 
d'rsquena. 
Tr~ parrits jUl!als i tols tres perduts i, el que ~ 

pitjor, perduts per la mínima difert:ncia, havC'nt mos
trat suficient,; muei\.C'ments per a guanyar-los. 

El populllr C'<luip J(:Tacienc ~tà senzillament de 
malrt. Els rhultats obtinJ(:uts fins ara no TC''<ponen 
a lase\"a veritahlC' vàlua. 

El .. millorarà C'n C'I Campionat? 
Pot fu·ho i ~ptTC'm que' així ~rà. 
L'altre partit de Copa. enfrontà a l'~uip de les 

<;Qrpreses amb el "Sabadell". 
El "Centre d'Esports", davant els vermell~ dcol 

"I\lartinenc", com amb els \"ermell~ dcol "Gràcia" en 

C.I).t!uropll-Ten1lssa._(loel ... ? 
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l'anterior )lartit, hagué de retirar-se 
amb la cua entre cames. Con~iderem 
aquest resultat bon tros anormal. 

l!:n el gru¡) B (campionat de Ca
talunp), els re~ultats han resultll! 
encara més estr:unhòtics_ 

Sols en veure que de (Iuatre par
tit~, en tres-I'altre fou un cmpat
se l'han carregada els que jugaven 
a C1~a seva i eren considerats com 
a probables guanyadors, 'lueJa mos
trada la i~lo¡.ticitat de la diada. 

"Sant Andreu"," lluro" i "Bada
lona" sucumbiren per la mínima di
ferència jugant en camp propi i a 
l'e~caJf del seu públic. El "Lleyda" 
empat:!, també en terreny seu, amb 
el "Reus". Poden explicar-se els 
lectors cI perquè d'aqtlcst.~ cstrnnys 

;:!~~~~~~.~? Nm;alt re:; ni menys l;lZl\i~: 

T T A 

U. E. SI. Andreu C. E. Mh'''·"sn.-EI l'orle,· ,Icl SI. Al!lIrcu IInlvan¡ Un momelll 
depcrlll 

HISTORIETA MUDA 
."]. B •• II, 

¡~ 



ODA A SAFO 
AMOR. 

t,~jbj(/ "ginll dt suaus nlrf/lrs [)~ timha rn lilf/hn la furtntn {'orrr. 

'llir, amb lon nOl/l, gUf/rllrll In dióna _"r¡uia, brandada al ('tnl sn enOtl/,ra rtJ1rSSa 

('iClima "tibil nI furor pO':';c 1'11'. rfJIII trQ/ru tl, mrllolndrs Ilanlts. 
sarri/imr/n, ilur;tI brilla. 

Sobrr 11'1 undrrs, oprr¿s p'lttn, I.rt dI"SIIIIJúlf'1' drilflts ((III/pnlrrs 

,'inr ft '''alt;r 1(1 brSCflnlfUln 9'¿rin; dr;;rt11 prrlJ(jUI 11m "Ibrre Ilr ¡uflrs 
dt;x(/ ",,/ar prr r" ¡"romprua lirn /IMItI,. ",ir"'·/II, ; /1'1 plorfJSn Dríadrs 

/'nll ,lI' I/I'm nlnt;,. snll,,, d" l'a;guN, 

COlli (IJ/''' d'or li, duI/filin {Ii(mfl ""1/11 mnll;x(/ l'''' "(¡I!lIII:, i UI/li all/pla 
t'rimat tIr rflnri d'firomf/HI nt'llllla, ,litlnl r1it,jn(1 la mirlllll, flIllfJ;Xn, 

lon ,',rs 'rmllpirn, t't/ dtlirnl ,fln'j, i Ii (Ior tlrf flllt'i ""'filll/ad" ritlll" 
,ftur(1 (l/I/bros;a. flor, lon f/flr.,. 

tn flnl/lnrnda Jr /011 ritmr l'''9' Somrís "uríssim 'Iur l'ahrusa rll('ara 

/tum i fIJ(, dunn 11 I(t ptrssi¿ i",fabl" llirs f/ur rI Jardrll f/U, la frrí i ,n lornu 

'1ur sr l'rxhllln amb frrmim,nts puríu;ml ",rl J'lIfrodill1 Ifl or/omnlo ulrlJfl1 

d'alin 'n\',rall(l1. pura srn 1'01It. 

T",.I t'(lI (,onrixr' al D.:II A",or! I IOl/dit I arribà lli rrl com ",.t/i"nl nrOlll1l 

(/ ",,,rlrò Ili dit'Ítllll mgrln, d.' flors bOS({lIIrs, i 1'0lpllp sr /l'IJmpl, 

i luttI obsusa dr follia ,III/11M.. hrl'lSnl prl c",II Ilr la ja",ni srntidrl 

mnlllllIJdlllnru: ci",,.n trsbú'. 

('N'n Irridll qllr IIIlIb nllltrl lli/Iràf/i, 

ddfllfrnl!ll{/IIIII,lllfllll l'II/'lrrrClf, 

pn l'ai,., hil;' Jrs('((bd,lIrtlll. ult,.il. 

f,.blr (omplnllfa, 

tu allu rIJf/lln f/III' />IIUllr t'I {'rir" 

amh f/aúl teO l'' IUII dol "flrlat"", 
i rI {'rntijal IIIrlallgi¿s nml(tw,../¡tJ 

aJ'"p'SJllra, 

I rI (fllII rrSttJnfl fil la d,urla IfTrn 

sl,hrr rIs ",nJlIls dt' IlIsonallttl costa, 

l,,, s'lri rrbat rlr I" hlo{'osa Trlis 

/"'/1011111",,11/. 

l"" ni.' suMim /0 l'IJI'II'IS(( rxhtllll 

i rs I/an((( ((I f'Jl/1 11,. l'infi"it d,. raig un". 

11rt 1lIrr1 ('¡Ullra ",Is ''l'¡lis l'rfl'll'i 

dr sn hr/rlll/min. 

Pl.'JO 
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N O T E S D E 
Els records 

;\Iolte, \'oltC'~ els nostrC's records d'ahir inRueixen 
con la formació de la no.,tra ~!'>tma1itat d'nvui. Ara 
wn records tristos i grisus com els dies d'hivern, o bé 
dar, i riallers com els matins de primavull. 

Ets nostrC's rt'Cords són el pa bpiritual de la nostra 
ànima; ci nmies m6i ñdel~ de la nostra vida. Porten 
l'expc!ritl1cia qut' dll dóna el temp~, i cada un d'elb 
. una imat~e vi\'a i clara. Els no<ítres records ~ón 
pai,atl!:t."$ d'una diver~itat de colau extraordinitria, 
i d'n~;umptes d¡vtr~o-,. 

Eh momenb de felicit:lt, de dbCOI1):(1I, de desen
¡{an~t d'ah~s temps, tornen l'I nosaltres amb etorta 
maje~tat llUC' impOill. Llavors p!oTrm o somriC'rn 

A T A A 

CARNET 
~gons la imatge que el record ens porta. Coneguts i 
¡n~parables del mateix, &eln el penediment, l'odi, 
l'amor, el desconsol, la rialla trista i el plor mig 
of~gat. Tot i amb això, volem anar recordant, un 
per un, tots els fets de la nostra vida. Talment un 
~omni, les imatges passen pels nostres u\ls admirats i 
el~ n(Ji~ <Iue compartien nostres jocs d'infants, l';'via 
de le~ ¡:!;altcs buides i el somriure de bonhomia, la 
dona (IUe vàrem c~timar per primera vegada, l'anlic 
dilecte, confident de les llostres ¡ltusion! i somnis. 
Tots, un a un, van pa~~ant, i s·esvaeixen. 

Tal com he dit abans, cI~ nostres records influeixen 
en la formació de la nostra personalitat. 

F.-S. FoltPlÉ 

SECCIÓ BIBLIOGRAFICA 
L. DO\li"'ECH I ~lm''''\~f.R.-JJiltària i arquiuc

tura dd ,\JQnfslir d~ Pobl~t.-l\1ontaner i Simón, 
editor ... -Barcelona (1925). 

Encara que atluest no sigui un I\ibre exclusiva
ment d'art, tOt crític e~rupolós ha de tenir-lo en 
compte, perqut! de llibres així no en surten a casa 
m.lStra cada quatre dies. Es un fort volum, presentat 
lu ... o .. ament i d'una enorme erudició. 

La part quarta, titulada "Les construccions", ~ la 
m¿~ intere~sant se¡.::ons nostre parer. L'obra de con
junt de Poblet hi ~ de§gl0M3da monogràficament 
en ~J'IOques i estudiada d'una tal faisó que segura
ment toU els que hagin d'estudiar Poblet en tots els 
aspecte:. artístics que aquest gran cenobi ofereix hau
ran de con~ultar-Ia. 

:'-Jo es cap d'aquells llibrets dits de vulgarització 
que estan formats a b~ d'una gran part de foto
granes i de quatre vulgaritats mal recontades. Es un 
llibre fet amb tota equanimitat i que en la bibliograna 
pobletana ha de fer rpoca. Llàstima, però, que encara 
la !;(va ortograna no estigui a l'altura que el llibre 
es mereix. 

:MARIA BURGUÉS. - Estudis dr ftrr;lIa catalana. 
Precediu d'un preliminar sobre les bascs cientí
fiqu~ de la cer;imica.-Llibreria Sallam.-Saba
deli (19:15). 

Aquest patriarca de la terrissa catalana i per tant 
dt'l~ bells humils oficis, ha aplegat en aquest petit 
Ilibrn les confe~ncies que va donar a l'Acadèmia de 

Belles Arts, a l'Aplec "Esperanta Grupa" i al CÀ:ntre 
Excur~ionista "Sabadell", entitats totes de la ciutat 
dels teixits. 

Bur¡uès ha seguit i ha treballat en tots els forns 
de Catalunya, ha guanyat premis i honors amb les 
seves terrisses i ha viatjat molt. Dit això ja es pot 
comprendre que és un home de certa cultura posat 
al iCrvei d'aquest humil ofici de terrisser. Axí no 
" estrany que aquest llibre esdevin¡¡;ui una nota inte
ressant, tant per l'estil pb.ner com per l'amor que 
traspua en totes les planes. Jo crec que més que 
treballar el fang com tothom, ell deu sentir, en fer-ho, 
la voluptuositat d'un que prodigui carícies a l'esti
mada. 

Tots hauríem de tenir aquesta amor pels oficis hu
mils; que no sols els materials de valor o de difícil 
treball són matèries primes pe r l'Art, amb majúscula. 
Aquest home i aquest llibre 56n un exemple a seguir 
pels treballador!, pels obrers i els menestrals cons
cients, a l'ensems que una prova que no sempre la 
riquesa ~ necessària per a formar una llar bella. 

Ja fetcs aquestes notes ens ve la notícia que En 
Joan Batista Batlle ens ve a ofrenar un !;(gon 
\"Olum de Goig¡ de Catalunya. No l'hem vist. Però 
a jutgar pel primer volum, pel que del segon ens 
han explicat i per l'interès que es mereix tot el que 
sigui el nostre art popular anticipadament el reco-

JO\lA-BoP.E 

TOll el. 111 bru que .I,uln I!nvlar •• JOVeNTUT CATALANA en nombre de dos o mh exemplari ter.n reten,lon.t, de. 
~hquutu pili/nu en una futur. Sct:t:1d tJlbllo,r~IIt: •. 

" 



P REG UNT E S 670. A.I B e li illlerr"l'n 11" adrecn de totel le~ ule, 
d'nJ>O~idon, d'lrt i ludicionl rou.ica!, de Rarcelona. 
Com ~Iue t~ de fou-diu-ho dl'oroneix. 

66,. Jordi HrlÍ, redactor de )onN"fn C"T.\I~'\ (Fonta· 
neIJa. la, Z, Ja), ,I~.itja 'o>teuir COtrt'llOndrncia 'ct
rnanal I,nh Itntilla .lami.cl-lll catalan:!., que tingui I. 
.ufiei".", taraciUI l'U li tnctar di\-u,<)' auurnplu. un 
d't'II~, tll'rincipaJi,.im, [a depuració dcl català. No hi fa 
rc~ que porti eh cabell. li la '(lr(O'HII, però, almenys, 
'IUC no ,¡.\Cui l'nin la U1:1.juria d""luco'e .... nyofrlu que 

671. Pur¡lldl ,"'drn demlnl: AI¡¡:ú po·dril dir-me la 
manera rnil ripida pu a Cllmlr ell .Jolor de dent.? 

Entre dI inlelli"en¡, leclou de l'e.timida rr .. i5Ia, 
podrien dir-me l'ldreça del "Centre Nlcionllista Ca
talà" de ~(lVI York~ 

::~~~!~tn laer::e:la31;)~~~i. pl:;f:~Ci~)Q:::c i .~;'~~\'~~:~c~~un~ R E s p o s T E s 
~inó agraciada, almenys 1,lenn .Ie bondat. 

6h. /\fm';a J. lic:fr GllrI de.i'j:uia sostenir corrupon
d~nciD amh (lami.dla de ~hnrcUl. per li millorar l'es
criptur •. I..a ,con 1l,lreço ~,: Plaça ~Iu,.~n Cinto Vtr
dajtutr (.1 ('1"lal del Regi.'re de In Propietat); Ter-

6/il_ Uort1l{ Mnl"/;, \o1dat del 8atall6 Expedicionari del 
Regiment de Jatn, número 71 .- Companyia, desitja 
trobulenyoret:lc3t:1hanaperacteuucorre,pondència. 

~6 ... ri·nn-"i elll demana la lletra de let c:an~n~ 

"Fe'ta Major" ¡ "Muntanyu del Canigó". 
AI mateix temp' "oldria .. ber el veritable nom de 

Glltl-hll, que collabora en aqueltl ~tcCi6. 

Tambt prtluma l'adreça i edil del 51'nyor Ventura 
Ma~,ip. Algú l'hi pot indicar? 

~65 .. f. Grlll I Ntl prelunta a un lenyor que dl'l 
d'aquesta .«(i6 "1 dir 'lue En Clovi, Eimeric en, En 
Pere M:alalonla, amb quin fonament ho dda, ja que 
ell up quI' el collaborador de E" Pn'lll" u diu Lluí, 
Eimerk. 

666. Rtl1 pTeguma quin !leminat leril moda aqunta tem
porada. 

667. Ro( SumI diu: De l'Arxiu Parroquial de QUl'rÓ!l 
vingui a Iu mevu maM una nota que diu: "A vuit 
del mu de Janer dI' 16]4 mori Joan Sala. aliu Serra
lIonRa, pasti de aul dI' QuerÓ., qual cou fu fe jo, 
AnlOni Serullon¡¡:a, Re<:lOr de Querós, ton fill". 

Referinl-lne a aquCl'a nota, pregunto amb la con
fiança de trob.r una lIe,idora o lIe¡¡:idor que em con
tuti: "-Qui fou la muller de l'anomenat don Joan 
de Srrrallonga?-Aquu, matrimoni. tingut fiIl5?
Quanl!.?-Aque" Amoni Serrallonga fou fill de don 
Joan ?-En e .. afirmatiu. per qut no ,'anomena An
toni Sala?-Per (Iuè Joan Sala ha p .... t a la hinòria 
amb el nom de JOln de !:errallon,a?" 

661. Flor dI lIil",'.1/ duitj .. ia sostenir correspondència 
amb jove pua millorar la nostra pari •. 

669. Manlltl Gol" (C .. rió, 11, 2, M.nrna), tambt vol
dria lo~tl'nir corrnpondtncia amb joveneta catalana 
per a perfeccionar l'ortogrlfia. 

'9 

4'9. T;rnbu;;>:6 tramet la lletra dt la nrdlna "Fe1l' 
Major". quI' fou delllllnldl en In pregunta númuo 5l~. 

Oh, quin Ildarull! 
Oh, quina "at~arll 
LI fUll mljor 
jan'tlarribadl; 
canten ell ocelll. 
CInta II mlinadl 
¡finlClntaelvent 
en aital dildl. 

La cobla preludia "Cltalunyl plotl": 
tothom \1 fent rotllo. Tlmb~ en fa l'lmor: 
bllllnt la lardlnl jo l'I vheill:con~iur; 
eldelatenotl,robltemttelcor. 

Al compi!! de II Ilrdlnl, 
(jue 1'11 refila dolçlment. 
;0 I~ blllo embadllida, 
puntejant·Ja alegrement. 
LI urd~nl .obitana 
h la dann delI amoTI; 
ella él la 'lue agermana 
del, cllllan< el~ COTI. 

11 

Ballem, clIll.nl, 
1I danll m~1 bella; 
donem·nOl lel mana, 
formemunluuelll, 
de cercle tln 'fln 
com la IlOJtrl terri; 
el.eu formó. Cln! 
tnel cor.'afeul. 

La cobll l'entoni l'última IIrd.nl, 
II "Fe'lI Mljor". Ail JI l'utà finint, 
Iu noiel 10lpiren, donc. ellu voldrien 
que l'lIcI re futa li,u~1 mi •• ovint. 



'\1 c"tIlph de Ja "Hdana. 
'Iue ell refila ,lol"3I11elll. 
jo II hallo emba,lali,b, 
plln1ejant-ln ale¡.:re'nenl 
La .. arJana ~ohír3na 
~< la ,lIn .. a del. amur.; 
ella C' I. que a¡;¡:trmana 
del .. Ul3lan. el. cur-

.30. "' ... ill ,i, CI/rall'I Nmc_t!!. a .U/UII/II. l'.eg;unu . • M, 
enviant-li la can~'; "La 8:Hcel"ni"3" l.1elr3 .Ie R" .. rnd 
I.IU.b3: mú .. ica olc \lIouel Tell 

ncl fulhol .Ót; cnlll .. ia't,,; 
jo mai dci:'llup partit; 
i de HII_, el "Jbrecloo." 
.... el meu Cluh preferi!. 
So' color .. de hlau i Krana 
prc'llImei:.., .mh iIlu .. ;<i, 
i orj.lullou e-de de vere
,Ic (Iur ,ill;:ui tl campió. 
I c' 'Iue ci ('Iub dcl "Harecl .. na" 

b3 demo .. tnl 
.'luet,un('luh·lurr .. porlll""li. 

la "Uilal! 
J" ,óc barceloní'l!!. 
f\l'encanla En Sami.ier, 
1".'\lo:anllrl i En Ptauk", 
'Iue c. el millor pOTlcr, 
('IITulla, H"orh, i Sançhn. 
\\'31Ier. Piera , ~'rIIaU, 
i ~:n Plana i Salti-Harba 

Barha, '1IIau! 

f\lolte~ fe'lr. pcr lc_ lar,ln 
jo v.i¡¡: al camp ,Ic Iu Cor"
on hi ju¡¡:a ci "Harcelona", 
'Iur Ü I"rquip mill')r tic l''h! 
1 de ""ili;: mon l"" "''''"l'lena, 
'Iuan alli, de C~ r. ~I .,,1, 
rl. xie[l!~ plen- ,renwoia.mc, 
ca,la l'U mar'lucn un 11;:01 

AI. contrlri. drl !li(\) Club, 
.i cotao han,lalll, 

Ico pilole., com 'Iui re .. 
,·.nco¡'¡oc3m 

I"n.'-.\O\ 

JUj;(ador- flln .. i animo .. ". 
"io avui no .. trr. campion_, 
iel reftu ,Ie."""ielòrie' 
'expan,l.,.i. per tna cant<)n~. 

Com el~ noi. tirI "Barcelona" t. imilil tlue hU"!,leu 
mé~ 11".lm'''1 i mt_ noblco enlloc: mh u trobaTeu. 

Per ai.ò Ique .. ' "aleni ("luh, lan cilltad.i. 
I. 1"0TII;:ull ,Ie n",trc pohle utaU. 

43'· 'JÍ.i" Jr l.·"'IIII' pon li ,ji .. po.iciú de C.lfl·1u¡ 
pre¡¡:unfa numero 166, r¡' \olum. llUC úemllna de la 
"BihliOlcca Patufel"' tn la OHa primCTa tpoca; peri, 
00 per li vcndrc"l., .inó tolamrot per a ]lell;:;r-Io_. Podria 
lamhè diT-li tluc!cmll .obrr la J!:enlil Pitu Alonso, ja 
<¡uelamho:: ioella una p;rallentu,ia'll; ,I malcill lemp' 

lO 

J!IIilp,ho In Pilar. tlu ~ul a la re,i_la" l'lrliculnrme''' 
'Iua" li ,lij.!lIi per 'Iuin milji l'OI deixar·ti ci .. lIihu-

,pl. La maleixa ("<lllle .. ln a II ['r.,¡,(UOla 36., de Florna 
n,n:a, diem-li 'l'.c la ('~I)D,h\("ia era un ami(" l'ai .. ,le 
1' .. \_i3 ~Ienur, 'Iual cari IaI f"u CC'_HU; _¡'ua,la 
t·"c •• de r.\nni-nia 

41J .• \i.i m:"ei. nJlllt"ld ~ J .. ,,,. ,rE,I'Tt' la _e"a ptr 
ItUnlanú",erosolI,nfrrin¡·>el)era_O.lenircorr""I'0l/· 
,Ièneia luac.itant l'idiu,n;t "a,tiu, Iota "r~adD 'Iue e· 
alicioua,la I1 fUlhol i a I·ucur.i"ni.mr. l'Trlf1 d'c" 
.iar ra,lre~a I I. rc.·i.u en :uL"C_t •• rcciu. 

41-4 .. ',¡rin ,I, Cu.nlll lamh~ wnle"la a P. 11 l.'., de ~anl 
Perc de l'orelló, preJtunla númrr" H1, 'Iue, al "' .. 
,"",lc.I ('Tileri, cI .. Irc. lIorl' ,Ie dona mi. (alnlal'" 
prr 3 halejar un:'! c,ialUfa, ",io: f\lun"'errat, "uri 
,Ja ria Ro.a o Ro.i.; el .. nom' "'honlr: )"rol;, Jaume 
(!tnintene<Hnplrlj\lCeTa rl n<><n de"I Klorió. re"; ("(In 
'Iurridorl i Rnn1un 

415. RitQ'.! C;! .. ,,,lfI euntc.ta a 1I""a G,'¡,;n {.'if .. """ 
'Iur ~I eo¡¡:num 'Iue Int_ do, p"rlen erru é. oriJ[inaTl 
,l'Andalu.ia, ja tlue la .cva familia de parI pa!ern 
to ~rana,jinl; a la ei",a. de Granatla Ui.,ci.en al¡¡:(lt,I 
'I"e porlen d eOl(oom dt Cifuell1u. 

A la o·ilQ cir Pllil(l'erd~ hi ha un 'CTKent de earrJ' 
bineT> retirat 'Iue lamhc- 'a!lnme"na (,ifuenlU, COfa 

.a,"b~ ci direclnf del Manc !li .. pà Americi, de Madri," 
'lutt • .tiu)ulii(,ifucnIC' 

Si li ;nlerc"rnmht!rlal1 .. p"lldreçar-.ca !oeu,1"( 
Kell, Sant )1I.CI' de ("lla_an~. I. l ,rri· ,le¡c",Iamrn' 
eomplll/l;u.la 

416. Eo p"", 811/111 conte_la a Clin /'III".la, prell:un 
,a n8, 'IUC cI ,tU no", vuitahle c. Ricard ("i/nente
{~ru .tTrJ[elll. Podria dila Pnl,,~/1/ "ir·,ne el ,ua.ci, 
per milj.i d·aque'l3 ,C"CCi6~ En u_taria molt aj(rall 

427. Rr.po"3 de Jo,d, t:UQ" a l'. /. A". 11're1l;:UIII. S., 
La la..,a de bamenl de l'onop:rafia trUna lIeoj.!u. n .. 
e".'.lt a ma n, de 'Iual.e,·ol l'cr~OOIl, l'er ente'a flue .i/l;Y' 
co filolol(ia; mrreu, b unica orwKrllfia correeU i!. 1.\ 
'Iue dóna l'Aea,ltmia ("rcada .. Ilei.hllent per. ai:o.' 
A ("~Ialuny., en (""men~1r II renaixen .... cada "pcn)'a 
, fin. cada her;l'lor. li manea tir l'A("a,lè'nia, t, ru.rn~ 

un .. orlnlotr.fia l'ri'l.ia: mé~ tar,t. cOln en nalur.l, ,," 
lentil ,l"llniticar-la. oo.a IIUe" a'nh la iml'crfccri6 "hi 
I/.arla ¡Icl ,Ie">cunei.cmcnt 'Lua.i :lb.olul 'Iue lenien ,Iel 
falal:'itI'ahan.de la dcudi'ncia-punt¡Ie parli,laoh[' 
¡,(:u-f~u I"" .. \ea.li!mia oir Bonc, l.1elTc'''. AI/ue>tl .,n 
¡¡ralia li" fou lIecep,",la l'C. mol!, del. 'Iur t.ui,·it" 
rn catal'. eonlÏnuall1 ci \le'ga"el1 fin_ a I. HUfi<i ,le 
I"In.tilol ,¡'E"IUdio Catalan_. 

En a,¡ur t. tle'prh tI'r"udiar cI calal! meditnl i lc. 
I)ronun(ir, tir le, tli,timc_ eOIllIlT<luU catalallr', c. tle
ha.cren lotu le.quuliolh, i es f"rmularen une, n .. rme"_ 
'IU~ .e¡;¡:uidament forcn .cccplade~ per "'I~ ci. e,..,ril"or_ 
amh lc_ 'Iual. c, (onfeecionar(ll la Gramll..ita i el 
l)i«;UlIlHi tic la Uellg;ua ("atalana_luelolhom hlur; 
de J>II,"e;r-; eh qual .. , ultra don.r-,·o.lh úniqut. 1'1' 
raulc~ que ilÓu ("a!nlanc_, u. dOlien l'orlll¡,(ralia tic tot .. > 
e"11~~. 

E .. a'luC>l. la únita orlOKralia I"urrccta; i ,i ho:: ~~ er" 
'lIlC al¡,(un e'eriplor etlCar3 u.a la 'LUC .h~n. haven 
f,.nelllal. noh pu("re\lfe-Ia a)"(,it<>TTrfll .• in,' l'eTlllr, 
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com diu IjUt dti. Guirn~r:i_un d't'IJ~.-no e.t:tria mala 
ment IIUt li It- .tVt~ \'ellc'e. ~e·l. uhligué, li aprell,I ... 
¡j'c,cr;ure;lnl, .. II,p."."cndcl.cillquarullcnpub1icar
~ .. In norm ... ,Ic l'ln'lilot i, t,,"~icllt, de llur deure 
.¡ hé u.en una orlo¡tulia caduca, ... tan roll\"CnçUh que 
amb cll. moriri. Irtt d'algun que ral',,,Sta ptr 11 rebre 
.uhvcncion •. 

.l~. RUPO'lh de Jo.d, Eu,," li .1I/1j"rI I",ln.Jd' Ipre
gunll Sll} i .li J¡;rJi J'Ur,eU (pregunta H31.-OU311 
lin¡.r;ucu algun dubte referent li si IIlguna "anula é\ o 
no clIIal:Jna, o bé l la ,e,". orIOKr:I.lill, I. millor ro.a 
'lut podeu fer h con.ullu tlI>jeçi"l1l1ri Orlogrific de 
l'ln~liHII d'E.tudi. Ca'aJan.-.¡ 110 ci tcniu podeu tro· 
bar-lo en (Iua.¡ fOIU re. bibliute'lut. u el feu comprar 
l'U la ,(I(,'ielal de I. Ilual formeu pari, tn dt'linacio 
11 la oe"lI bibljol~C8,-tl qlllll, ~j bi' no porta tl .igni· 
fical de Iu paraule., co.a 'IUC pol dur algun crror 
d'interpretació, podeu e.tar CUl 'lue paraula que no 
hi fi~ura, .i no ~~ \lariam d'alguna altra, 11(1 é~ cata· 
lana, per mh '1u~ u. ho a"egufill. 

Si hn important fo~ i no fi~ur~~ en el Diccionllri. Pom· 
peu Fahr. _CII:UramelH u< ~r()n.ellar:l: nin¡CIÍ Tni'. amb 
IlIlItafl;nrautia. 

U9. G,u/·ltll diu a R . . \'. Ipreltunl~ 5 .. 6) I¡UC el veritable 
nom del dibui.:ant 'jUC u firma "Quelu." f_ Mi'luel 
Cardona 

El ,-er;table ,Ie Guillem d'Oloro il Jo.ep 8roqueta' 
Tamhi! diu a L'" elda/n"i llUC tn el mimero lS del 

,te>aparegUl ~etmanar¡ lA Mn;,rnJa hi Irobar~ el reUII 
de l'heroi eÍ\-il irlandh Terenci Mae Swiney, alcalde 
tlt ('ork, oegu;1 .l'un "ibranl .. ticlt del nO~lrt Rovi .. 
i \'irll:ili.Tamt~ hi ha tl relrlt tle la vídua i III filleta 
.1000lI:ran palriula i un altrt article referent al matti. 
dc "Et Guia Joan". '\'jue_1 número 1'''1 adquirir·lo a la 
Rc,Iacti6'1ur fou ,ltl referit _elman .. i:urrerde \ïeh. 
• 6, imftremla (ürAda). 

Gllr/·ha Iramel per a Viri dI' CriU;tI I. cançó ritmica 
,tel me_lre LlouJl;:ucra. "Són deu noie_ I)cr c •• ar". que 
copiem: 

S(,ndcunnit.perea'ar, 
qut ~e'n van a p ... cja r; 

hi ha l'Annelll. 
la taleu, 
la Paulina 
i Ip ('Ipudina. 

Ohl Ehl 
La ~hria i ID Mercè! 
lli ha l'airo~a Mont_crrat. 
la pel ira Trinital, 
hi hala Tue.on •. 
T.mb~ hi h. l'Angelona. 

Ellw.n Rei In "a Irob.r, 
It_ Cc\lnel1-l;a a ~alu<hr' 

-1101., Annellll 
Oh, Laieu! 
1.1 Paulina 

T 

i la Claudina! 
Oh! Ehl 

La rolaria i la \lcrci! 
QUl- u.1 ~-a la Mont_errat? 
Com c.là la Trinitat? 
lla Tere"",naP_ 
l1nbc.al'\n¡cclona.-

Moll Jl;:alam elnvllller 
un prhenl le~ hi "01 fu. 

flor.II.'\nUtla 
i a Laieta. 
• Paulina 
i a CI.udina. 

Oh! Eh! 
A Mari. i. ~lercH 
¡\ l'airnoa ~I"nt,urat. 
a la .ic3 Trinitot 
i a In Tert_nna ... 
Diamont. li l'An¡.::clono. 

1'amh~ un !lliÇ df hfll color, 
l'trpo.or·lo al.ni¡¡:del cor. 

(¡roco:\nntta 
i a Laicla, 
a Paulina 
i. CI.u,lin •. 

Oh! Eh! 
AM.ri. i a Merdl 
Groc tatnbt' a la Mont<err.t. 
a la .:ic. Trinilat 
1I la Terunn •. 
Vermell.I'Anj.!rI<lOa 

El bon R~i. 'Iue UI' dan_.1 
.mb nda una IIn \011 .Ini . 

t'o Anntla, 
un Laicll, 
un Paulina 
i un Claudi na. 

Ohl Ehl 
l'n rolar;a i un Mercè! 
{'n l'airn~a r.lonhrrral, 
IIn la xica Trinitat 
i un III Terhuna .. 
Trc~ volt. amb l'An¡¡;tlona. 

El hon Rei .ha Itt CD •• r 
luna I\"ia \'01 tri ... 

~o é. Auncla, 
ni Laicla, 
ni Paulinll 
n; ('Ialldina. 

Oh! Eh! 
:\i \bria ni Muci! 
~Ol-. l'I;r<<oa Mom_errat, 
oi I.mpoc la Tr;nilal, 
ni I. Tcre-on •. _ 
E. n'a .mh l'An¡¡:rlooll 

N 

NOia: Prtauem .1. col-I.bC)rllllOl'll ll·lIqu~t. lredó ens Irllmnln en paper npaTlI1 Ioles In pJ'e'8'untel o NI'POSIQ. per 1.1 de flla
t.r I. I.ac. d'ordenaclÓ de I.,. matelKa, .Ixò b. que cadll ~OPIUltl que se'ps f.d o NlaPOlla que Iflm~ljn. l'ilul Hpar.d. de lea demt.. 

Altra: e. pl'q" d'uuloNl en Un' lola c.r. d,,1 p8p~r ¡.nolar a"l1I""" els nc.m~1'Ot de In pNlll'unla. qd ea l'Cf~NI.ln lea relpoeln 

J' 
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CO N SULTORI 

En :l(lut:~ta ~ció publiqut:m solament ¡l"S rC's
postC's de Its preguntes o consuhe~ que sobre orto
grafia catalana re~m dds nostres ectimats lectors 
atpeci:¡lmtnt, per la qual cosa i a fi de respondre el 
nombre mé!i gran pos~ible de preguntes, hem de~tinnt 
un redactor de la nostra revi~ta. 

RESPO'iHI 

AJanrrsà.-De [es regle~ sobre ¡'accentuació grà
fica as..~nlalades la !tetmana l'lassada, hi ha les se-
2;üenu cxttpcions: No formen diftong decreixent 
amb la \'ocal anterior (no essent, pu tant, subjun
tivt'S): 

La i de Iu terminacions i, is i ;/1 del preSt"nt de 
~ubjuntiu. Ex.: (rr ï, ('O" li nu ïn. 

La 11 de les terminacions llatinC's lIS i UI/I. Ex.: m; 
di Ul/I, hor mò ni um, Pi III. 

S'accC'ntua gràficamC'nt (amb l'accent grtu si la 
vocal forta ¿s una a, una r oberta o u~a Q oberta, i 
amb l'acttnt agut !li la vocal forta ét una t' tancada, 
una o tancada, una i o una u): 

Els {101i~íJ.l.abs aguts qu~ acaben ~n alguna d~ 1" 
terminacion~ S('gi.i~nt5: (1, t', i, o, u (no subjuntiva), 
as, n, is (amb j no subjuntiva), os, UI (amb l/ no 
subjuntin), t'n, in (amb j no subjuntiva). Ex~mpl": 
pt'rò, II'rà, cntalà, b(1nlÍs, boirós, oportlí, cOMilur;', 
tltén, c(1¡;s, tnc¡:n. 

~o porttn acc~nt: poruc, (u/ob, amic, ttHr, Joan. 
rnpon, xarop, />arall,', g(Jt'trn, capitans, camins i 
altrtl. 

També s'accentutn tots ris mots esdrúh;ols com: 
;poca, òliba, mètQd" úbia, ;nttl'¡ig;l/cin, cont,r;',
rin, ~Ie. 

J. ,1.-Ef«:li\"am~l1t, cal dir ptrdri, pumnri i no 
"ptrdtrt", ""t'rmttt'ri", CIC. Així mateix és una 

III 
PRO P E RAM ENT 

ORTOGRAFIC 

equivocació l'escriure o dir "combntim" i "coI/ubi"," 
('11 lloc d~ (olflb(ll{m i c07lubtlll, com hom ha de 
dir si \'01 parlar corr«:tam~nt. 

$fl7It(l,,/(/r;a.-EI plur:d de c(¡rth, és cori nos, amb 
una I . .Jculsor;, d ~u femení i llurs plurals s'es
criuen amb due~ ets('s. 

St; f!ara.-[,.'infinitiu uglni(1r no porta dihui, 
ptrò sí ris temps ~~üents d'nque~t verb: uglaï, 
tlglaÏl, rlg!alll. 

.Uariallnlt.-,l1rJ1t. mMta, mòlts, /l/MIt!, ~'aceen
tU('1l rrfeTÏnt-5C' al~ temrs drl "erb fIloldrt. ,UGlI 
(quantitatiu), rI f~mení i llurs plural~ no ponen 

O. LL.-Heus ací ('Is temps més irregulars dd 
\"('rbllllir: 

Pr~. d'i",l.: ~ing. /Iu o, lluus, /luu; pI. 1Il1ïm, l/ulu, 
/IUt'II. 

Pruo de ~ubj.: sing. I/ui, /litis, I/uï; pI. /lulm, 
/III/U, lluïn. 

Imperatiu: ~ing. 1I1l1l: pI. lluïm, lluïn. 

FI1.ÒLEO 

.. ldt·trt;mtnl.-Tott>. I('~ prtguntes dt$tinad~ a 
a'lue~ta ~('cció pr('~uom sit-n adreçad~ :t JOVE~'TUT 
C\T.·'L.·''''''' (Consultori OrtogrMic), Fontantlla, lO, 

2,2.-. 

CORRESPON D ENC IA 

i-ifJTA. Prtll:utm a fOf~ tll r.('~frCI IItfl:idorl que ftnen 
IrlmC~O' orifl:inal9 o c.pertn re'pO_la a Itl ItvCI Iltlre., 
linll:uin un xic dt paci"neia, ja que amb motiu del nlwi 
de local tcnim tndarrcridc. algunc~ de ICI .tttionl, entre 
lc~ qual, hi tifl:ura, tn primtr lloc, aque.tll. 

ELS REGALS POPULAR S 
que mensualment repartirà 

JOVENTUT CATALANA 

T/POCIfA!'IA CA TALA"'A • <. ........ J. Vid" T.U/ ... C 1~71 



6VIiIA :m:NrfOIRMATIiIV~ 
"~O:-D E ~~ 

JOVENTUT flTllaNl 
ACADEHIES CANISERIES 

ACADEM IA DU RAN Rodríg uez i Ferrer 
COME'l(,:, 1I110MKS Boqueria, J6 i ]8· IlARCELONA 
!lJnUI»; I TAOl'I)1f.C':A 

Carrer Aragó, 14J • BARCE LONA 

LICEU DALMAU 
Valènch, :l4S : IIARCELON A 

Rambla Cll18lul1\-II, 114 - U.\KCIILO"' .. 

ARTICLES D ' ESPORT 

PRODUCTES T U S ELL 
Ronda Sl. Pere, I ~ . BARCKLO~ A 

Vídua i Fi lls Josep Borru ll 
XAHXt''' l 'EM ,\ IT1"801. I TFX"'., 

Pbç .. delc!;Ollr~.9- B<l.RCELONA 

ARTICLES D'ESCRIPTORI 

. ¡¡AZAR A:\J)C\LUCES 
Plaça Reial, 5 • IlARC~:LOr.:A 

BASTONS 

FABRICA: l'ge. llacard! 
Rambla Centre.l'laçR Reial 
BARCELONA 

BRAG U ERS 

~SA ESCUER 

CA~llSER IA ROY AL 
CllrfCr Pelai, p IIARCEI.ONA 

CAPSES DE L U XE 

BARGUÉS ~AAS~~~~SZ~ 
CIITrer Sant Pa .. , 38· BARCELONA 

COL · LEGIS 

COl.·LEGl DE CATALUNVA 
[)irector: [)r. ';e¡:;~là, Catedrihic 

CAltIl~1t P MI.AI. 24 - BARCELONA 

DIBUIXANTS 

CA RL ES V ER A 
~o"dll S;\nt l'all, 67' BARCELONA 

ESPECfFICS 

PEN E LL ONS 
TOPle ORRIOI.5. 

Pa~8ejl! de Gn\cift, 59 (Farm;\cia) 

ESSENCIES I PERFUl'fS 

POTOGRAFS 

AMADEO 
Rbla. Can.lete~, 'S • BARCELONA 

IVORI 

Capdevila i Grau 
Carre rCanuda,ll 

BARCEl.ONA 

INSTRUl'fENTS DE l'filS/CA 

Cas a GJ MÉ NE Z 
1:-':"TMI)oI~:'IlTS ~I("'ICA 
MAQ!lIS",> I DISI'OS 

Sant Anloni Abad, ~5· B, IIÇIl:LQII'A 

1'1ARCS 

Casa CO D I A 
.nl(·L.,,.n~.,,,,,,,,,T~ 

""""'''.'K>I' •• ,L.' 
n .... "'"<)M.C'Ó 

Banys Kous, 14 . Telèfon 954 A, 

SABATERI E S 

A~T ¡ GA SA B AT ¡,R I A 

« L 'UN IÓ» 
Carrer Carme, 25 . I3ARCEI.Oi\A 

SASTRERIES 

LA REFOR~IADORA 
rR\J0<; 1 AIIMI(",,!lS Ql·~:· 

n.\MAS ('0" N"OI'S{;IMATS 
AI.ME\t .. 

Trar.l¡;ar, 9 (j, p, Ur,) - Barcetona 

l'AIIMICACló nE BRAGUERS FOTOGRAFIA 
XAVIER PEUJC" J. BA C Il - Sas tre 

Carrer I¡ollpilal, 1)2- BARCELONA Ronda Sani l'au, 16· BARCE LONA l'." ,No~a~~, primer. UARC~LOXA 
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COTS 
Fundada l 'an, 1899 

ASIGNATURES 

Archs, 10 
Telèfon 5041 A. 
Apartat número 782 

BARCELONA 
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