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15 DE GESI~R 

Porlada, per /.0111 ,'''gltl/la, 
L'a\'ant"",ardi_me literari a Catnlunya, per iu,~p .V, 110roH,1I 

R~ra.<.#',.~, 

jnrdlmi_tet;')s,p<'f.l1f1ri¡, [)oIurs.lhlllt'lfl 
Omnt DI(>n cor, ~r Nu",Ii" .Irgi/flga. 
"etiIU pro~. per iV'III Trll/ld~ i Nier", 
AlbuDI de JC ... ntil~ dnmi'<t:l'h:~ 
Markd, ¡wr .Vllri" 1.1"'slI .-I·"llIrrillo, 
Epi¡"'Tllma,pt!r.lo.,rp.'/lHlld. 
I~irineu Cntnh\. 
Rndi·R1crnv..,lIa. l.;trndintele!on;n pel món. 
Gn:uHde n;,tnll d" II;¡rJ:':\hn~t, per .11(1I.</i N, .. 
Déu en 1.11. CI(ltndn, l'er IM. Folcll i Torre.. 
Els llibrucatnlan_, En I.InI(O'ln, ~r Tom,h NuiK" Llop 
La nO~lm col'Inborad6 eo-ponl:\nia. 
Parentela de In n,\vin, per S('/'">I,,, SdllcJU·.-j'lIlII. 
Let.eJr~Í<'i"n~. 

IlED,\CCI6 I '\D~I I K I ST R AC I 6 València, 184 Telèfon G 20 l i 

PREUS DE SüBSCR IP CIÓ 
BarcelQna, un mes. 1'10 Ptes. 
Pro\·lncic .... un ün~', 1:i'50 

... i" ï' 
(Pagament l a bestreta) 

A{jmct, en prefcrènda, In (,ol'\abo\'ació IHl\'en~'ann de Catalunya 



L 'Avantguard isme literari a Catalunya 

III 

Culrurn Cntn l lllln i post-simbolisme 

Tnt t:-,;~(>nt, pl'l!.J,ui c-,luòia l'a\antJ,:lHu', 
libm!.: hkran n Catalunya, la primera i 
prindral I.JUl,...,ti6, dall e ... "ks l'omlil''ion:-. I 
nt:('t:~.,ital~ .dl'i no-,tn' poble, la ut' Ic.., 
n.:laclOns 1 mt1uèn~'il's qut' 1\·"'p".'l"il i la 
lorma t1t' k,.; CSt'oles posl-simho]b{l''-; han 
pogullcnir snhre la n<l..,tfn ilh.·ipil·nti ....... imll 
l'llllum, ha l'<llgut, Iwril, f\,.'r d lh: ... bro-;· 
... ament r",kolúRk ncn;..,sari pt'r ,,'om· 
pn:mlrl' molte'" l'OSl'S 4l1t' cnln: n4UL,.,ta 
1 ayul'ill-!'i ral anotar. 

La pri.ndpnl feina a fer per lots nos
altres .. mÒ In únil'u, per ant i l;\nl 
('S la de l'c .... trudurat'iò i nfermam("l1t ue 
la Cullura Catalana, ..: ... ha dir, u'unn 
.\rtiritat ~ UIlC.., amnr-o i dolors, un pen 
.. amt.'nt, un art, una cKnçia, una litl'nl 
tu ra, una política, l't/._, hl'TI no:,;traues, en 
la qual, ¡ll'r Ullmunt ue tota fulkrrwa i 
!lnh'dota, ~'hi manifl'~ti:t lran:s tll'l'espai 
I del Il'mp __ , m¡uella ~aba pl'rsonali,.,,.,ima 
i \-i\-ilil';l\.Iorn, que tnl potlle amh una 
\-italital ~e~dla les ~C\'l'~ proJU!:doll~ i 
manifl'~Uh'i~)tl ... 

S' ha {'ombatut ue moltes rn;UWl"l'S 
l'a\"llOtl.:"uardbmc entrl' nn ... altn''i. Ih1l''', 
perú, ~ún il-~ que eos ,';.\1 reeoliir liquí, 
Iwr t:,., ... t:r fctl':o. de ... de d punt dt.: vi ... la qUl' 
mterl· ...... n a la nOstra ,ul1um. 

En llom de Il'S nl'n' ...... it:Hs i aspir:ldnns 
de ca:,;a 110~tra ~'ha \'llmhatut en l'onjunt 
l'a\-antguanli~mc cntrl' nosa!tl'cs, prc:-.{'n' 
l¡lOt· lo l'om d'un cs¡writ decadt'nt i mor· 
hó~, refu ... ant-Io per l'or de que nn l'Ib 
,-nnta~il''i, nl'l'l's~it:lI1t nlln neçCs:-.ill-m 
J'una müxima d~or i l'nerAia_ Pnt"'l'r 
si, que hi hn~i Ull inÍl"i dl' ra(¡, ~n titllar-In 
de dccndl'nt: pl'ri, (l'nt·hl) així tindril'n: 

A . X T:magó 

que rdu:-.al· tambl' l'I seu parc, l'I ... imbo· 
¡¡sme,4.uc semhla tenir ja una punIa de 
morho~I . .,me qUl' prengul' al n'an~ionar 
COnlra d parnas:,;bme i Ics \·ul/!.aritab 
M)\'int ldda\s tll'! naluml isme exar .. 'ehat, 
i qUe \'a trametre all':'; escolts que !'r.an 
~l'KlIil, t.:~pcdalml·nt en eh; pnï~:-.os inten
sanwnl 1iteratura,it/.ats, l't:ril d IX'rill, 
jo a .. 'l' no~:o. 1116, llon\'s, qu~' una opinió 
per,..()nnl, no rau en d Jecntlt·nti:-.ml' Je 
les c~t'oll'~ d'a\"[lnt~um'Ja, car en qOl'~
tion,.. de r",finamt'nts l'ullurals, mancnts 
com l'slem (j'una pl'óxima tratlidú intel· 
liAenl, ~':lr en., falt:l fl'r m~L"~l'~ ~'o.,e:o. en
~'nrn i ha l'"tat l'a\-'nnt~uaI'Ji ... ml' ma,..!<a 
per tlamum de Ib nt)...;tre~ pos"ihilil3tS 
pl'r:l 4l1e si¡.!ui un Iwril1 per una nl1lura 
ind pj{'nt ('om l'S, l'ol'ara! la nostrn: sinó 
4Ul' n'sla en peu, al l'On''LJl'rar la ttal:lit-
7.adl~ gairebé l'ompll,rta l"xl'Cpdò tcta 
Ut: \', Solé tic .sujo i d'alJ.!,"un nJtrt: dt.! 
\e:-. mnnifc:-.tal·iOll'> a\-ant~uard¡"tl' .. n Ca· 
Inlul1\"l1, l'l'n', 1Ii\\"l)f"; ja nu~:-. un perill 
d" dC~'ad t 'nli!<me, :-.inò d'a"similnl'ió u'u na 
cultura harhotcjant per la m~s alta tra 
didò n l1tura! d'Europa. E~ n·ritabk· 
ment una amennl,'ól. Tenim enl'a rn un 
e:o.pl'rit "t.!I'\-il de dcpl'ndl:nc-ia imel' Jet'tual 
4ue {'n~ ha {ct, rl'nl'l'ionant t'01Ura la 
l'a:,;tdlanil7.aci\\ amhil'nt, l'aurl' J,!"ain.'lX' 
unÍC'amellt Llins el ddl' d'atrncdó ah~or· 
b idnrn dl' la l'UJtllnL {ra!H'esa amh un 
l'mhadrw:\menl lh- provincian ... , I)crljui' 
J1t.:l!im unc,.. re\"i"tc~ france"'e~ i fullc({l'm 
quotidianamcnt uns diari ... parj.;t:n\'s ja 
c r l'i('m 1.,.,101' a~"'abentats tlt.! toll'S h:s ral 
pitadons tleI nmplc món. Desitgem no 
l'S repcteixi la ,l!nl'lilz:\l'Ïó dI.' l'esperit 



CataM, com passfl. ja, quan Ics corts sü\'ies 
de nostres reis mitge,-als quedaren cna
moriscats com d'una sirena temptadora, 
de la alia vars tot just iniciada, tradició 
CUltural francel'>a_ 

Aquestn comoditat, co"a molt digna 
d'estudiar-sc,que els nostres intel-lectua1s 
en general tenen, ha originat, per un 
procús fàcil de trobar, la posició dels que 
C?mbaten aquí a Catnlunya l'avantguar
du.me, dient que massa feina tenim, a 
casa nostra, per entretenir-nos en pas;.;a.-

t~~~:h~ (~~~eSidb~ef,ii~~r~~'s~~r~~s~ 
Rom pot permetre's aquests luxes, entre 
nosaltres, no sols ~ perjmlicial, sinò fins 
criminal i tot, car cnl tenir de totes pas
sades un nucli intel'lectual que en res 
desmereixi al ú:-òser compnrat amb altre:; 
grups intel'ligents d'Europa_ Són els 
que consideren el nostre poble com un 
infam ignorant, que cnl que hom l'hi 
~nsenyi uns certs en,""cnyaments receptats 
Ja, Són els que volen solament un grup 
d'escollits i una major instrucció pel po
ble, els que confonen la Instrucció i la 
Educació amb una Cultura, 

Si dcixem perdre per i¡.rnorància o 
per omissió aquesta magnflica ocasió que 
tot e,,(>crit renaixentista comporta per a 
prodUir una cultura autòctona aquf a 
Catalunya, escoltant-nos sirenes encisa
JQrcs o no \-cient hen clar la tita on cal 
llnar a parar, al¡.run din plorarem o 
ploraran Ics multi pIes generaciom, pos
sibles de catalans que poden venir, l'oca
~ió perduda_ Xosaltrcs creiem que per 
damunt del capellismc imperant, i de 
tots els d ismes" haguts i per haver hem 
de tindre l'afany d'una cultura r.ròpia que 
marqui totes les nostres maOlfcstacions 
i actes d'una catalanitat essencial i ines
horrablt:_ Es per això que sense oblidar 

~;:n~~ I~~ea t~~a ·1~t;~~~'~~~':/~~~a~~C~~~~ 
de tenir com arma i eina de treball i com 
a guia, mentres estem en període de 
formació d'una cultura autòctona, som 
partidaris de Ioles, Iotes les innovacions i 
correnties, vinguin d'alUl on vinguin, per 

f~ry!~~tn~~~ ~~s¿u~~~~a Cft~~~~ ~:~~~ 
estar per damunt de totes Ics filies i fòbIes_ 

L'excm plcde l'a vantgunrdisme, obrant 
com a despertador i reactiu ~nlutffer 
contra la pobresa de la intel'lectualitnt 
ambient, no ha fet entre nosaltn.'~ més 
que un b<: immens_ Xo mes cal mirar la 
joventut madura de nostres dies, que un 
temps fou iwantguardista , i comparar-la 

amb eh temps dell'uralisme i dels~¡smes" 
locals per compendre les ànsies d'afina
ment espiritual, de subtilitats poètiques, 

~~~fe~~b~~_~~b~f~~~~~o~gg~~~p¿~'~a~e~ 
han ajudat a de~pertar, Estem en un 
grau culturalment massa baix per a que 
les subtilitats i super-refinaments de les 
\-eritnhles cu1ture,> dc nostra civilització 
occidentnl (crec que hom tindria que 
anomenar cultura a les manife~tacions 
nacionals d'una ch'ilització) en fassin 
témer per les nostres poqueses, 

Per afirmar co~e~ com aque~tes, ens 
hem hagut de basar en l'estudi de la psico' 
lo¡.ria col'lecth-a de nostre pohll', de les 
caracteri. ... tiques e:-òsendals dc la nostra 
reno\'ada tradició l'u\lural que no ens 
cansan.:m de repetir'ho es incipientfssima, 
estudis que tan intcres~ants ~ón i que 
tenen la importància uniea i enorme de 
donar-nos quelcom de llum per a conl!ixer 
les directnus de nostra catalanitat, Ics 
qüalitat~ dcl nostre mode d'é~ser, les pos
sibilitats ocultes ¡ esperançadores de que 

~o~ir~araa~o~ic~'lct~=~: ~~I'}~~t!~:::.~~:;~: 
cara l'I futur, tota nostrn Activitat dels 
temps a venir, amb una certa estructura
ció I afermament científic_ 

En tot el mo,'iment ayant¡.:-uardista, 
no hem sabut trobar, considerant-lo en 
aquest monogrúfic aspecte, psicol-Iògi
cament col 'lectiu i runh mIres a les 
nostres futuritats ('ullurals - cnp tort al 
esperit racialment emalA, a l'esperit pro
ducte de nostra raça, moddat pel territo
ri i e!'lructurat per la història, 

Tot aixt"> ho dicm, repetim-ho un altra 
,'cgada, tot tenint per lema «llumanisrfle 
i Cicntificismc" i creient que l'evolució 
del pen~ament europeu, i l'estat de con
ciència, potser patolt">gica, de nostre món 
occidcntal que produí el movimcnt a,-ant
guardista és avui gnirebe liquidat; ja que 
Ics sc\-es ultimes manifestacions a casa 
nostra (~Fluid,. de Sebastià SAnchez 
Juan, Ed, .~ova Cultura,., Barna" 
llibre sensibilis~im i • deliciosament plàs
tic" com ha dit bellament J. \1. Juno)") 
i en l'estranger amh el .sur'renlbme" 
o • supra,realisme ~ i que sota aquesta 
atrcient denominació no,'a, hi ha alguna 
COl'>a que fa molt temps que existeix, ye
nint a é~ser tot plegat re"jfal1e~ i res més 
que revifalles, 

Josep :\1,- BORON_\T REC .. \SEi\S 



Jardí misteriós 
Tot t'~coll(1Il1 1111 piall!) 

Alies e ... calilla/l's tic marbre grisel/c, acoronades pr/s arbusls i 
cuca/ipllls deljardf quan /Jnflu/ol solemnes al impuls ric! venf.l 

O arbres del jardf sellyol'ivol, tot Ple d'ombres i mis/l'ris.! ¡'l'l'ger 
deflors tristes i amagades baix les copes ombrlvoll's dri .. arbres tupits, 
011 el sol 110 lli l'111m l 

Pobrl's flors que tol just JlasCllde_~ ja lelliu sols fosca al 't'ostre 
('1/101'11 ,. 115 faUa la mn1l)'tll{uerifl, el dolr ¡¡,.es .... olr(q dc raire llif/re" del 
sol vivlfic~.' Com liS llaul{lIiu rI'w\'or dc la vida clflm.! 

O arel/a deljardl titlt'al, sOllprelall grisa, tautris/a, lall (Iuiela" 
O ris lerraplells llargs, . .:.ill'lIcioso$ i plots de mrlangia Sel/Sl' 'l.'erdor 
1ifa/UI " 

Dineu que és ulljartll eucalllat des de temp ... lb/lly() per les fades 
b/auques de .I/olllaire, ell crls/(I{ de la fugit/a de /a dllqm' . .:.ela amb UI/ 
crrfl'ol via lla III, 

Des de al/m'ors, qlUlII després de poc morireu d'ell)'orament els 
ItaM/allls del palall, les porles lum res/a/ c/O$rs i 1111 aire gris i malsà 
IUll'mbolcal/al de dol rI jart/I, 

O ja l'di mis/eriòs, i/leon/I/ut/ible, tic mIol' de celldra, 011 al}(lus 10/ 
cm (lll'gria. i flors rot(e..:. i grogm'..:. csc/a/all!." de l'idtl i lo/ era lIulII; 
dares joics, L'l'sca/iltala l'l'a bhil/ca i 1(1 j01'C/tllIl hi l'rtl pl('l/(1 d'(,llsom
llis pC/lsalll amb I/liS ulls MallS dI' miraria !rauquila! Com rI1"fl1:l'1I 
aJ/(l'vors els ocell:,;, acaballl dt'fer ",ls ('"lluerllal/ormllldl olds dI! 111/1/1, 

Torua-M,jardl, a la 't,ida d'aballs, n la joia clara del somriure dcl 
soli Fes qlle /es/ad('s blauques tit's:facill d mal ('I/c{s (llit' J'clIlbokalla/ 

Obrint mon cor 
'CInc el cor ple d'enyoranç.e. 
que no podria contar 
quIna mena de recança 
ve a endolar el meu pensar, 

.Varia Dolors JJ.L\'EXT 

'full l'amor ple d'aleçrta, 
amor sense po"lon~, 
que hi l'e'lnl la sImpatia 
I hi flairin les U'lusloM, 

805 oixb que eshmerlo.'!l, 
es o.'!Ilx!, com he peNal, 
es o.'!Ilxfs com Jo voldria, 
un arnol' sense peC6t! 

- - ---- ---------



DINTRE DUES SETMANES 

La millor Revisla d'Rrf? 

joventut Catalana 
La millor Revista de Literatura? 

joventut Catalana 
La millor Revbla de Hodes? 

joventut Catalana 
La millor Revista d 'Esporls? 

joventut Catalana 
La millor Revista de Dansa? 

joventut Catalana 
La míllor Revista d'ActuaUtais? 

joventut Catalana 
La millor Revista de Radiotelefonia? 

joventut Catalana 
La millor Revbla peb novençans? 

joventut Catalana 
La millor Revista pcb grans? 

joventut Catalana 
La míllor Revi.Jfa de Catalunya? 

joventut Catalana 

DINTRE DUES SETMANES 
J 



P e ti tes p r o ses 

I 
I 
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La Sagrada Famíl; a 

fNmlli"al per la l'.l·celsitud d'aquest retallle fam6s arreu del m611, ha 
Cflpit la lIostlf/leslala idea dr formar /tlla llar I/elameul catalalla. f(l'm 
errcal, l'litre mil rOSI/l'S de tfoll:ella, mil ulrt)clrrs fl'mel/ills, mil ocasiolls 
que cus ha brilldat el de:;.U, aqllella que 1I0sallres hem cn'gll t ésser-l/os lleccs' 
sdria per a compallyoufI de lola la 1.'ida .. , 

T f/ll'm trobada, o crq~J/trem trobar-Ja, Passarell les il'll/siolls de les 
rdaciolls; mal'i(/()Yl.'III,fcII1 prOl1lesa d'ajudar- llos ml/luamellt i ésser sols i 
exclusivament fUll pa a fallre, i hem {ormal/OI uill d'amor , .. obrl' la /crm 
lIostrada i sola el blat'd.;; cd de IfI Ptltria, 

I-Iem proCI/rat, e,xi¡.rif, que l'aire que es respirés a la llar fos bOI llostre, 
com elis ho ellscllyflrl'1I el pares i a l'/ls c/. ... 1I0:;lr(,5 avis, Hem cerca I ('11 les 
publicaciolls Ics que s611 C1I 11O."lra par/fi, i, ell cOlljuul, hem creal l/lla cbPia 
d'aquella SaKrada Família que cu cls trmp .... prelti ... lbrics forell lIfodd de 
morir/s, 

.4fts lard, nI 'l'eure'us fil redós de la IIII/Ia, poguérem cowvel/cc'us de la 
magestuosi lal mai i.t:l/alada que tt pa fi to/Jtomla Sngrada Famffia, .. 

.foa l/ TRl'Lf . .iS I RfERA 

A FI C IO N AT S A L A FOTOGRA F IAII 

Al pròxim número publicarem les 

B A S E S del primer Concurs de 

JOVENTUT CATALANA 

SET PREMIS EN METÀL'UC 
a la col'leccló de 10 fotografies de vistes 

generals d'ermites de Catalunya 



Àlbum de gentils damisel'les 

'N'o 7"\oI'ia eIuiSo A'squertno 



El Iren IInà para ni-se lentllmenl, entre mig 
d'un soroll de màquines i cadenes, AI fi rest.!! 
immòbil del tOl. Un faqur de III eSlllci6 Vo!! cri
dar: Vno!!major de FormOSIl. Després de es
pera~ que Toquessin la campanll. seguidllment. 
qUo!!SL sense lemps de deixar baixar a un jove. el 

, Irenes posllen morxlI. 
El jove que va ésser lan tllrdaner a baixer, 

busc.!!lImb la mirada algun cllm.!!lic que li portés 
III malelo!!, però al veure que no hi ha\'fa ningú. 
va pensilr : • POlser no és costum d'flquesl 
P?ble •. i sense capflcar-se més, 1'1IB'lIfll ell ma~ 

'~~){q~l~r:ge~n~!:r~~~~~e;o~~:\,;lIat~~~~:IS~nSllub~: 
larla, L'home es qued.!! un xic Indecfs i després 
de donilr una ullllda d'all a billx del qui li pre

'gunla\'a, \'a dir ilmb veu baixa: 
• - Si:riil voslè per ventura el nebot del senyor 
Francesc Brunés? L'lIltre es va quedar Iiln es
IranytlldeQuèlan ilvlill l'htlguessir\conegul. que 
només va tenir esmll per moure af1rmllTivllmenl 
el cap, 

L'home, \'11 rer un somriure de sil,isfllCcló. 
• EnT permel li parli lli malern, menln's li con

'dueixo iI clIsa del seu oncle?- I sense esperar 
el cOl1!'lenlimenl. l'lIgarl/. i començ.!! a canllnar iI 
lan bon pas, que el nebol, qUlIsl bé ni el podill 
-aconseguir, Després d'una eslona de sllcnci, 
el que portllva In malelll. va dir: 

- A voslè li eSlrllnyllr.!! que l'hagi conegui 
l'tlln IIvio!!T, no? Doncs miri. no li eSlrllnyorll ai 
l'Issilhentilr-se que Ili fa més de tres selmanes 
que en el poble no es pllrlll d'altra COSil, que de 
loslè, i és clar. detnnt sentir-lotlnornenllr Iii el 
'"l!liI'])(em de memOri Il. • All. unll mico'! prim. ro
bust. Cllbells caslllnys, Caril hruna un xic 
plll'lidll, Ulls negres, Nas.... Bucno el nllS 
no sahrem COrri ellenla. perO ara veig que ellé 
moll boniqueT. 

El nebOI \'11 eslar a punt de creure que sc li 
estil VII emburlllnl. perO la ellfll de l'home era IlIn 
infnnl(vola. que ilI punl es \'11 desdir, 

L'home VII continuar: - Doncs si. senyor 
Lluis Jl.1i1ria Vililmors ... (sllbUI el nom del ne
bOlli direm en Llul!l Milria, perquè fil més bonic). 
En L1uis Mllrill. al f1 preguntll: 

- I qui ha sigut el que m'ho'! fellan populllr" 
- Oh, miri. E[ senyor Frllncesc va dir en 

secret al senyor IIlcalde, que esperavlI a VOSTè, 

Aquest ho va comunicar III secretari, i als pocs 
moments tOl el poble sllbia, ai;Xó si, en secret, 
que hllVill de arribllr un nebot del senyor Fran
cesc, IInomenllt L1uis Muia VlIllmor.9. que aca
bllva de assolir el més bell ideal del seu oncle 
lImb el !ftol de enginyer, que havia obtingut, 
desprb de UllS exllmens brlllllntfssims, [com 
que llit.!! trobava drnbunil posició baSlllnt enve
jable, hllvia fesoll casor-se 11mb una de [es for
moses noies de VIlllmlljor. 

En L1uis f.1dfill, al sentir lIixò, VII fer uno en
sopegllda del ensurT que va agafllr, ClISllr-se 
ell" D'on hil vien tret lIixó, Ara velll ben clllr 
el que \'olia l'oncle, Amb III exCUSII de que IInés 
11 passar els Ires mesos de vllcacions, el que 
volia era agllfar.lo i fer-lo carregllr 11mb algun.'! 
noia d'lIquell poble que li era detesTable, 

- Ail com me he deiltllr enredllr- pensà ple 
de despit, [a ben segur, que si no fórll per 
l'home que li dula l'equiplltlle, ho!!lluera fugil i 
agafo!!1 el primer Tren que sorTrs cap 11 Barcelona. 

En tlquests pensamenrs VtI IIrribo!!r a casa 
l'oncle, i després de donllr una bonll propinil o!! 
l'home que li hllVill donal dllros ran pr(!c!osos 
a III seva personll. va trucar all! porta, 

" 
L'oncle Francesc, \'a ésser lan amable i ser

viciill, que en Llllls Marlil qUilsi es VII avergo
nyir de haver pensat en fugir d'illll. Res li pilrl.!! 
dels prolecres mlltrimonillls, i VII creure de bonll 
le. que eren pnrlildes del poble, 

Però un dia, amb III excuSII de complir ilmb 
les personaiitllls de Iii IOClllltlll, el VII porTllr a 
clisa de l'lIlclIlde. AqueSI lenin dues filies, 
ïEugènln i lli Tereshnl, COml/lilVen li Iii \'orll 
de Irenla anys) peró conlessllven una vl!ilenll. 
TenIen els cllbel1s rossos com el bllll i no eren 
llelges del IOT, i a primera \'ISla eren força 
alrlllenles. encllra que després eslrobilven un 
xlcempalllgose!\, 

Aquestes reflexions es va fer en Lluis Jl.lilrill 
11 la segona IlIrda de ilnar-hl. El primer dia li 
vlin agrlldar els clll>ells rossos de lel" germanes, 
però després ;iI 11 Vlln fer l'!!sllc de III ni mirllr
se-ics i de senlir-les-hi dit li cada paSSil que les 
rosses eren força Idenls. 

A l'illlrt dia que li vlln convidllr 11 prendre el 
calé amb elles. Iii /lnn\'a a dir un no corn unil 
CIIsa, peró la Teresinil se'l mirilva 11mb uns ulls 



IlIn rodons i oberls, i unll bOQuelll 10111 IIlIlIr
Y'adll, Que soJamel11 per Què no res IIquella Cllrd 
de lorlugll 11111141111, li vel dir que 11mb moll ",uSI, 

Però és cl1tr,lIQ\Jell dlll Iii no mirll els cabells 
ros!'I()S i es dedicllll recórrer amb la ViSl1I IOlS 
els Quadros, ds bibelOls, les flgurines Que ador
nllvenlllsllllldel'illcalde, Unil samarilanll amb 
un canlirel. Un pilslorel sense remal .. , Des
prés es VII n_lIf amb un reltlll. col'loelll ell una 
IlIuleia en mig del saló, l?epresenlavlI la leSla 
airosa d'una damisel'llI, Que somreill iJmb una 
dolceslI enCllnlddora, Tenill ds cabells negre3, 
uns ulls grallS 11mb unes peslllnyes mdgn(flques, 
un nas pelllel ple de grllcla, i 1enlll IlInlll slmpa
lia en el seu mirar prorund, que ell en 10'11 l'es
lona no deix.!! de mirar·11I de reull. 

Responia amb una tnilndra coloslll a 101 lo 
qUI! li prellunlllven, i als cinc ,"inu.s, lO' el PO
ble parlava un xic emmandril, creient Que era 
l'úllima modll Barcelonlnll, 

AI fl VII pregunlc'lr: De qui és aquest relra.? 
L'Eugènia va con'es'ar amb un 10 de Imporl.!!n
cili: • És una amiga n08'rll que viu a Barce
IOIliL Es diu "Iaria r-1ercè, cls que la eslimen 
li diuen t-1aricel.., 

li' 
El senyor Francesc estil va rorça cOnlent: en 

L1uis Marlll després de Ires dies d'ltndr 11 caM 
l'lIlclllde, pcrqué ell s'ho prclll!Vll, IIcllbè per 
IInar-hi tOlS els dics per M pròpia volunlitl 
L'oncle, est.'lV1I ItIl1 joiós per IIQues.a venlurl!, 
que és clar, fa es veill ltl seu nebo. esdevingUI 
l'espós de IIlguna de les encanllldores fllles de 
Id ptimerll dulorir", del poble, 

Donc~ sr. en L1uis 1'-lari", cltda 1ardlt de~prh 
de dinar, se'n lIt1avlt a cllsa de leS r01>ses d'lIlli · 
sel'les, S'aSSenlltvil ell un sillò delslIló i sense 
Que elles s·en IIdoncssln, ltnllVlt conlemplan' d 

rc'tlll de la rormo.!!a ~Iarilt Mere}, qUedes de ' 
seu marc 11 enviavlI una !omrislt que ltl!l1t1!l bé, 
les IInvunies que pltSSIlVII escollanllt Je!Sgermtl1l~ 
esdeVingudes dues COlorreles, Però un dilt", Oh 
des¡:ràcill! L'Eugênill li pregunlà el seu pllrer 
sobre In tadiOlddonia I ell diSlret li conleslb ; 

• Verdaderllmenl IIques'lI rormOS3_ Mltricel, 
és força IIlrltienla perqué em dltlelx] per t.onê¡· 
xer·lll' QUltl1 s'ltdonb del Que deia fa erllll1ilSsa 
'ard, VII ,'cure 11 las dues ¡¡-ermilnes amb eh.' ulls 
brillltt1ls de indignllció, I per més Que S'dprèsb a 
tapar el bunyol, elles no el van voler _es-collltr i 
se'n vlln ltnllr amb un posat de l"t,8'ines du
tronades. 

L'endemà. qUlln lornb, l'Eugênllt i III l'eresinll 
vlIn esldr més IIlllables amb ell, PerO el re'fiH 
havilt desllpltregul. • 

En L1uis Nllrla 11mb Ili e.!!lupefacci6lleneral 
i en pllr.icular del seu oncle i de I. rllmfha de 
l'ltlc;,ldese'n ¡orn.!l a Bltrcelona, • 

,v 
Ccrldemalf. en L1uis 1'-laria va rebre unll'lIrjll 

d'en Miquel Semius, un ltn.¡1l' comp<lny. i al 
mdleix lemps Que li IISSllben¡<lbll el .!leu PTòxim 
CltSIlJncn., li pregltba vol¡¡-uês IIssislir a III boda, 
Ell aceptll de bon gral, 

Arribll el dia del caSdmen¡ i després d'lttre
gldr·se Ull xic: bé doncs no era COSl! d'anllr de 
qualsevol Il1l1flera, se'n IInà a casll de 1'lImiç, 

En Ilt porla Irobll a varis compltnys que ma
'ltven ]'e~tonlt, velen baixar dels cOlxe.!l els ¡nvi
IaiS. feien brOl1lll, Arribllva un cOlxe i un ex
clamll\'a: Ara bo!lixarll un senyor, l, reia 1'lIllre, 
que ¡'hilS cregui, aril baixllr'!! ulta noia ,·en bu
rona .. , r s'obria Ili porlellll i er<\ una vella o 
cosa per l'es.jJ. ço Que era segui1 de le~ rialles 
dels loves, 

En Lluis Marilt s'alans.!! i pltrl~ .I!.na eslona 



amb ella. Un cOlxe arribA, Serll unil senyora 
grossa va fer un ... La portellil s'obrl i d'un lIall, 
balxtJ lIeu!rera canT un cop de neu, una genlil 

ddmlsel'la. Lluls Maria va llençar un cril, i da
vanI de la estupefacció dels lImiCII, que no sa
bien el que passava, Vd cOrrer dilrrera Iii !renlil 
flgurlna que pujava esCilles amunl. Cdl dIr-ho? 
Ell havia reconeguI en ella a la gentil Maricel 
que un dia 11 féu fugir de Vilamajor. SI, ~j] es~ 

IdVd segur, erd Id mdteUcd perÒ m~s bonica en~ 
cara que en Id fOlogTdf1a. 

Arriba a dalt, i Ja va veure entre un e~lol de 
lovenele~. Emocional s·alan~li. Erne~t, 
un amic va pre~elllilr, I quan ~ent( Ma~ 
ria Mercé Gaudi, li 8embJtJ com ~i le~ 
campanes Ioles. hlllrues~in de voleiar 
d'alegrla d'haver-Ia retrobar. Radiant 
de ~atisfdcciO va cridar: 

-l'1aricl"l! E[[a es queda tOtd sor~ 
presa. 

- Qui li ha dit aquest nom? J¡¡ 
haurllsllJut aquell xerraired·enEnric. 

- No, Maricel. no ha ~Igul ell. 
-Aixfdoncs? 
- Oh: eixó is una histÒria un xic 

IIdrgd. Pero primer haig de dir-li, que 
lo Id coneixo rd molt temps. Si, no 
cregui que desvariejo. Escolli: vostè, 
no lé une!! amigues a Vildmaior de 
fonnosil? Ella dS~enlr. 

- Doncs, dll( Iii vaig conéixer. 
Vostè estava lot~ els dies en el saló, 
en unll rOTogrdfla, i des de el seu mdrc 
m'envlavd una somrisa que era un rdig 
de sol. Em van dir que e~ deia MlIria 
~lercé, perÒeJs que la eslimen li deien 
f>laricel. Itot~elsdiesani1vdlo, aCllSd 
l'alcdlde i gustós soporlava Iu xerra~ 
meques d'aquelles senyoretes, per Iai 
de que vostè em somriguis des de el 
seu lloc. Compren tira perquè li dic 
que la ra Temps la coneixo? I perquè 
li he crldilt Marlcel? Només els que 
la volen li anomenen alxf. Li seria 
de~plaenl Que lo 11Imbé li digués mOll 
dolçament t>1¡uicel? No seta vostè tan 
amable com en Id rotografia i em .som
r¡urll com animant-me. a que més en
dllvent quan ja em coneixi millor li 
par·1I de quelcom que ens interessa a 
tOlS dos? Em permetera? 

t>faricel scgons m'htln aflrmal, va 
somriure més idelllmenl encara Que 
fOlografladd i donant la mll li en L1uis 
Maria va dir: 

-LI permeto. 
Corolllri : SI vols. pescar. a un xiCOl que 

t'agradi, mili per Clip mOliu deixis un relraT d'una 
noia més buronll que tu, en lloc visible doncs Iii 
saps el queel podriil succeir. 

t>laria Lluistl ASQUERINO 

EPIGRAMA U lla. cirern, dues cireres, 

Del llibre, Cireres, ofrenA 
de diversos Ruton al Me~tre 

Mn,l Morera I GaliciR 

quatre cirere.r j Ull cuerê ... 

oidà l nrrecades per la promesa 

i ulla promesa per "any que ve l 

J,"," AGULLÓ 
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La L/iga dc 'C~ Nacions convoc~da a Ginebra. crpcndeíx per fol 
Europa els discursos dels primers minis/res per mitJil dels mícrdfons Bell 
dc la Western E/ec/ric. 

Aquesls scrnibilíss;ms aparells són coNoca!s sobre la taula de l'ora
dor, com pot veure's a la part esquerra dc "adju1IIlJ fotografia. 

NÓTULA INTUEJ.fANr. _ Tol, .que/l. q" ... '10 .. " 'I,,/eren"/ ~r fe. QÓnlq ..... • ct",,,,,,,b 
q .. ., .obre I.. .."dlolde/m,'" pcl no"" ,,,,,,'n pllb/Jcltl., IIo./re e/l,. amic Edullrd 
RifA, eb I" .. o .... m qu., dt:. de J" ",,,,,,,1 ,,,Im.,, • • er." reprc'eJ Iu r:lfillJe • .,..6-
"Iq" ... l " mb urA IJmpll..,. I. InlormlJcl6 de RAOIOTUUON1A •• mb 'OI 
.,01-1 .. 1>0,., .. :16 (on,/",,,I de "e"pert ~c"1c N'Agu,tI Riu, cI q""I donarA .. co,,~lxcr 
cI. dlflm. In"",," de Ui ".dlo. r"mW hi JH'ndrA pttrl 11<;11ot. n(ulre bon IImfe 
Rllmon Rierol" /Omb le~ ...:v". 1".II ... ~/e. rndla-(l/~e., l ,,/lre. ~ltI""t",e~ "ompe· 
le"ts .m m<l/"ria d'aq"e~/ .. "'e, .. "",II... l',,bllt: .. ,t:m, .lIrament, "t. ut'<lI. I bla-
tI'~'" d",. ""(lI...,.., .... de R .. dla-San:.dona, S,.. U""""" pr ... ld" .. t d" "A.uot:/ad6 
N<lt:lo" .. 1 d" Rad/odlf ... d6, J. Oum"" Oan:./", dl,ector d" la "" .. tr.' e" .. /JOra, 
R. Noble, d" Radio n .. rcelo"., Alell, d/redor aritsllc, e/t:., "h:;. " .. a/m" .. 1 I .. a,,· 
""r.trc,,, " .... SIICC/Ó DIl NOVIIS _br" Itt radlo/e/elollln, l " .. CONSULTORI 
dc. dc 0" tot~ "h .. oolres Iccloro .re,." .te.o. e" Ic. Je"'" fKCtI""/c. _brc 
"q"".IIJ mc,.a .... U •• 



Circuït de cristall de llarg a bast 

La veg/lud M!crior vlIig descriure als lectors 100 metres de fil d'lIrllm de B cenlèssimes de 

de JOVENTUT CATALANA un Circun 11 Europll m¡l(metre de dilJmclre forral Ilmb unll ClIpll de 

per li rebre e[s concerts de les ernlssorei!l angle- sedl!. 
ses. !!Ilcmanyes, ¡r/llianes, franceses I In estació Tinc d'advertir que sl en lloc d'una vlllvula 

de MlIdrid. Ara parlaré de III mdnera de Irans- com havem indiclIl se n'hi posen dues (per al 

formllr ets receptors de crislillI 11mb ilpilrells de qual es nec:esslIri dupliCllr la llistI! del malerilll 

!lilrg IIbasl. Són els mis els 

que Icnen aquests IIpllrells i es 

comprén ben fllcilmenl 111 sa,is

facció que els produirb cI po

der IIgrllndir el seu radi d'acció 

11 cenTS i mils de quiJÒmclres. 

Lac.quenlll Que publico estil 

fclilll bllse de l'tlpllreJl que ven 

11mb peces solles III CIISII -Su

prema. de Bllrcelona. Aquest 

tlptlrell. que li htln donlll el nom 

de PATUfET. funcionll molt bé 

i. si e1l flln les modinCllcions 

que donarem a continuació per

melerll rebre els concerls de les 

emissores que tlproximadllmenl 

esllguln 11 un milé de quilòme 

Ire1l de III emis1Iorll. 

PII·¡ 

Lli forma de disposllr les peces i III esquema que aClIbem de donu) aleshores rlllcanç ser.!l 

de ~onexions estlln ben ch'TlImenl indiClIls en doble. 
les figs. 1 i 2. Espero Que no hI h<lurll Clip ,\(¡unle1l coses una veglldll tingudes lImb 

dinculllll blllx aquesl punl de ViSIIl: en quan 11 III compte, veiem com se flln les dues bobinu Que 

conslrucció, vllig 11 donar unes explicacions Que en rell lilll l con5/ilUeixen un lrllnsformndor de 

considero necessàries. 11111'1 frequènchl, que Il'In cllrs 1Ión J 11Inl cosIen 

En primer lloc, suposant Que posseeix l'apa- de lrobnT en el comerç btllx una IIPllrièncl1l ncn-

rell PATUfET, el mlllerialllccessori que ales- bllda d'lIpllrell 

hores necess!111 ê1l el1legUenl : E1I començll per 11 donllr due1l o Ires Cllpes de 
I v.!llvula ~1ICRO. goma laCII 11111 des tubets de cIITlró esperllOl Que 

I soporl de Ja vlllvulll. s'nixugui 111 unll per li donaT l'elllrll. Si es vol 

reOS11I1 per al filnmenl, tamhé e1l pOl pinll1r lImb linlll xinll 10 QUlll dónel 

pilel per 11 la plllclI. una lIparièncin de eboniTlIIII lub. Aixr les coses 

• .. el filament. feies. es fil un forlldel i es començll per 11 enral-

lubs ~e carlró de 4 cm, de dilll1lelre per 4 llu el IUh 11mb el fll de sedll, l€onïnl comple d 

de Il lIr!!". Cllda mamen I de què quedi ben IIprellll I Iu es-



pires ben juntes dOlUIn' MlO volIes. acabndes les cursor menI res es buscll un l'un I sensible 

(ju.,ls es fa un altre foradel a l'extrem del lub i de 1<1 galena. Unll vegada se rep unll eSlllció 

s'hi passa l'extrem dei fil amb lo qual haurem ajuSIi's la rnlllor pOsició dels ¡ubs de carl r6 
acabal la primera bobina ren l-ae 

la segona idèntica a la primera. 

Una vegada felS nquels car

reIs la falta moll poca cosa a 

fer. Seguinl escrupulosamem 

la esquema de conexlons. se 

cOOl~cta el fil que ve de J'anlena 

11 Itt relxa deIa vlll\'ulaieldel. 

cursor als negalius de les dues 

bn lerles de piles. El reSlnnl 

eslllclaramenl explic/l1 a la es

quema. Les dues bobines po

sar-les Ul1l1 III cOSlnl de 1'IIIIrll 

11 cosa de un cenlfmerre de 

sepllrllci6, Tingui's en comple 

que varillnl una mica aqueS¡¡1 

dislllncia se nenlir~ més o 

menys forl, per al qual és con-

l'ili"2 

venient graduar-ho la primera vegada, l'erb, ohlinguda la qual s'hi fixin per qualsevol 

ulla volIa oblingur IIquesl a!usl Ja no hi ha que medi. 

locllr-Io mai més, Aquesl circu',~ ha sigUI publicat. lIdemés d'lI l-

Per a funcionar aquest aparell u procedeix Ires de jnrtressamrssims, a In 2,· edició del 

de la segUen! manera : S'encen III vo!ih'uhl i meu llibre RADIO RECEPCIÓN que acaba de 

teninl els auriculars a l'ortlla es VII movenl el sortir a la llum, 

A LA CASA "SUPREMA" : Pelai, 56 
trobnreu tots els (u:eessoris rer l\ In con~

trucció de l'ArMel1 descrit rl:' l Ii!('nic 

N'AGUS TI RI U 
tn aquest nLhlll:'rode JOnMTUl tATAUMA 

•• 
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(ContinuacIó) 

SI: de gelol'l;lI: d'una geloslll eSlranya de 
\'eure la seva donalan emprendadd del seu 1111. 
de veure com l'Iel menjllvlI amb els ulls i com 
l!Ie duvjvltl per lenlr-Io con Ien I I peixllr~[o amb 
els talls mél!llr]lIts 111mb la millor vlnndll ... 

-Perquè hllvia de gosar-hi Idnt cllll 11mb la 
lornadtl del noi'1 Perquè 101 el el bo i millor 
Ien III d'ésser per ell sense que ningú fes cns del 
parc, d'enJan, de I"lImo de la cal'lanla fi'1 No 
era fill de 10Isdos ... '1 

Aid Iu idees bal/lllaven en son cervell, C/lP~ 
girllnl~lI. Tan /lvi/ll es !ein el propòsil de fer 
com si aquell Mossèn Lluis no fos ningú per ell, 
com li venia la dèria de que essenI son flll, erll 
cosa mal feIa que III Ci1lca 1Ie1 acapllrf:s 101 
per elltI. 

Això penSllva, qutln III CisclI 10111 revifada i 
alegroia po1lava en el l'IaI blanc del seu fili una 
bonll ració de gallina. 

-Prou, mare. No pOdré pas tlcahllr-m'ho, 
-féu rolou!n L1uis. labocllnl el 1'[111 damunt 
del de son pllre, 11 féu escorre cap al seu l'IaI el 
11I1I escollir. 

- Teniu, pllre; - digué. 
En JlIn féu un movimenl per Impedir-ho, però 

en Uuis hi fou IImalenl] no po¡ué rebullllr-ho. 
RemugA en Jlln, petò es menjA ellall de bonll 

¡lInn. U Sllli1lfé la idell de que pOlser en Lli 
ClOI/ldll no hi hllvill ningú que per dinllr hagué1! 
menlar un 11I1I com lIqueU. 

TOl IUl'll lICabllVen de dinnr qu.an se pruen la 
11 III porlll el rec/or lIcompllnyal d'un senyor 
desconeguI. Erll el l'adri de m]l'IslI d'en Lluis: 
el riclllxo slc que pllrlava la CISCll, que "enia 
afnnyól'la donllT a Mossèn Uuis III bona nova 

de que li Pnlllu havien sllbulnprecinr son Inle nI 
i el nomenllven per a un alr c/lrrec de familillr 
del Sr. Bisbe. 

En Jan cn veure'laarribllr lInava 11 IIlçar-se 
pera sorlir, però en Uulsel preJ1ilué SUtlUmelll 
pel bras i després de sllludllr moll tlreCIU08llmenl 
als lIrribllls. els digué moslranl·els-hi en Jlln: 

- Tinc el gusl de presenlllr~111I1 meu pare. 
AQuell I!enyor 1I111111rgà III mil que en Jlln no 

&,os! a prendre. EslavlI confós I mirllva de 
reull, upllordil ... 

En Uuis lImoixanl·lo li digué: 
- Veiell, pllre'1 Aquesl is el meu proTeClor; 

mercès a ell he pogUT arribar on soc. 
En Jan. sense alçor el cap. 11 Clllvll unil mi~ 

rllda de gos esparverlll IIorn6 li seure un l'li és 
no és aparlal dels vlsllants. 

Des d'alll observavlI sorprès 101 el que pas
savlI. Li semblavlI 101 nou I cllnv]lI!. Se que
dava I)lIrlll de veure In Cisca reni complimenls. 
orerinl el banqllel de lallla1l1s dos arriba's, men" 
Ires que 11mb una veu que mai havia lingul 11In 
plenll de dolcesll els hi deia: <Sèguin. senyorl!, 
sèguin" 

-Coi! N'hi ha viII per 10rnllr"5e boig! - La 
Clscali semblllva una allra Cll'Ica; el Reclor, 
amb el lemps que havia Ir<'lnScorregul sense 
veure'l. ellrobh 101 dlterenr. Tenia el cap 101 
~IIII I els pocs cabells Que li quedtlyen lli dll
munl de Cllda orella. eren prims IlIlIrgs, alofa~ 

deiS com seda verge ... 
Lli conversll s·lInlm/l. La c:il'lca amb la carll 

radlllnl sels conlemplllva a 101l!, drela des de 
un recó. En 'IIn. Immòbil. IIsseguT. seguia amb 
el Clip IICOlal i els ulls enlonlils, més enTonlilS 



que les Orelles per Ira que li butzinejaven aque
lles coses mlll sentides que el seu fili parlavll 
amb aquells senyors, 

No ho enlenia pas 101 : aquell ¡>arlllr 11In fl, 
11In bonic, lan agradós erll ben nou per ell, però 
si que li [a millor n'enlenia unll i encllra l'aca
bava de marejar mis, 

Allf, en aquell 11 ClISII enrunada I fosca sense 
raJoles, on no hi hllvia enlrallll misèria perquè 
Ili Clsca era com era, se senlia par[lIr del se
nyor Bisbe i de Palau, enlenenl en Jan com sl 
el senyor Bisbe demanis a n'el seu Uuls per a 
lenir-Io li casa ~eva, en el seu pa!au, I admiral, 
senlill en Jan com e[ seu noi delll que no i que 
no, que ell volia quedllT-se allf, si el senyor 
Bisbe no li mllnava altra cosa; que ell volill re
genlar IIquellll parròquill morlll per a desCllnsar 
el vellel reClor, ' 

J a[]avors", oh, allavors com sofrt en Jan! 
E[ senyor J~ector amb una veu Irisla I somorla 
explicà les penes que li esptraven, sl ra queda
va a La Clolada; amb aquells feligresos endi
monillls que el mlltllrien li disgustos; lImb IIque
lla genlota mal afllmllda que Ien ien alerrorit:r.ada 
la vall .. , 

I en JM, com si es 8entí8 ell tot sol cuJpllbte 
de 101 allò que el Rector delll. se sentill enrollir 
les Illllles ¡ Iremolllr el cor, flns que 11 venill un 
defalliment estrany, una confusió de senlimel\ls 
i de Idees que el pessigllven per dintre amb una 
insistència que el desesperava, 

De sobto.! es reeordll que erll 111 horll de la 
limha, Ara estllrien esperllnl-!o, en Feliu, en 
JaClIS, el Sid ro, IOls el8 bont8 pe8se8 de La 
Cloladll, 11 c!n Pau taverner, 

A n'en JlIn li feill lIngoixlI el peMar,hi; mis 
s'haurlll e81imllt no rec:ordllr-se'n ¡ per aixÒ no 
no ra decidf li moure's, 

DIntre de 101 d'ell senil unll COSII eSlranya: 
com un senlimenl d'lIversló envers els seus 
compllnys, Pensà en Ili vldll miSl!:riosa qUI!: 
pOrlllvl!:n i pu un moment bllrrejanl en I!:nbulladll 
confusió Il!:s impressions qUI!: havia rl!:bul squl!:· 
lla I/lrdll, se 8tnl{ moll superior li IOlS 1!:18 81!:US 
company8 .. , e Què !llIbi"n tlls de les coses 
que 8'hllvien di! a CllSII seva? Com podil!:n ells 
ni pensllr amb que alH ran mllleix d'ell !lI!: parla
va dI!:! Bisbe com si Iai cosa? Com hlluril!:n 
pOgul pl!:nSllr ni crl!:ure que el seu noi era dema
nal expressament per ell, I que venien sl!:nyors, 
grans senyors a cl!:rc/lr·lo en lIquell rons de 
munlanyes?-

Oh, ho, Aqul!:!l Mossèn L1ui8 dl!:vla ésSl!:r 
cosa dI!: vall!:r .. , i era un SI!:U, I!:r/l el 81!:U noi. el 
SI!:U L!uiset d'allrl!:S lemps", era slIng de la 
malelxa sang d'ell. Coi i recoll .. , Quinll !luor 
li punlavlI el rront III penslIr-hi1 I ell que volill 
fer-lo tirar per horlalàl .. 

losl!:p M, FOLCH I TORRES 

(Con!;nuar:J,j 

AL NÚMERO PRÒXIM 
publicarem vari!'> fragments de In for
mosa l'onda1la del nostre ¡¡'lustre amic 
J. ~I. FOLCII I TORRES 

L A VE NT A FOCS 
I 
I 

en projeccions l\uminoscR, que forma part 
de la tasca que n:ncn realitzant uns amics 
nostres nndreucnc!i, de la qual varem 

parlar-ne la. passaJa setmana 



ELS LLIBRES CATALANS 

En Llagosta ' 

No f4 pas un lIny Que Sarllntll.!! complavtl 
en JanOI entre els seus beneits més r<'l/xeudes i 
inokmsius. 

Era Ior un personatge de Clip li peu !'i. Hom 
li atribun" d'abans de fu-sr ctlebre. unll his
IÒri ... irisa : un destre flldr( silb,ller amb moll 
bona p.!lrròquin i una agrild0311 veu de lenor de 
sarsuela. Es casll, plogueren els fills i les 
misèries, i res: • Es II1l1m - que deia la sevlI 
dona -11 va capgirar sa pensa_, 

Aleshores, amb lo pensa c.!Ipgirad4, en Janot 
ja no Vil sirgar mllí mts dn!:l. Lea eines es mo
riren de faSlie enTorn de 18 ¡lIulrl/!, les sabates 
li fugiren de mica en mica i aquelJlI veu de lenor 
de sarsuela. 11mb el ribot del vi, Vil esrnusSllr
se-li i ja no suvf ni per esponlar les xules. 

I a Cdo Mailanquis ben promple hi aprengue. 
enTre les bavors de l'alcohol, 1'00ci ml!s folglll : 
el de ilandul. 

Delí! que etí! roOci Que li provava més, l, 
ja venl en popa, s'hi IInll ensini:urllnl, 11mb IOles 
Its exigències de la professió, no rebaixa ni-se 
11 fer un pas per ningú ni a eSlendre el brllç 
per copsu, en la mci csprimalxada i polida, cap 
almoina, 

Oavnnl d'aquellt criteri, qualllevol alrre mi
serable s'hauria corllecal de fam, Bn JnnOl, no; 
ell pla bé sabia el que es feill : li bastavll expio
lar la lleva elegllncill ¡"nlllll, i prou, 

I ben recert que no s'errllva (¡'ens ni micll, 
aquell galif.cndeu : La seva còrporll era cepadll 
i vincllldillsft alhorll, elll caients de son rOSI re 
ftcabaven de fer més correclll unll bllrbelll negra 
I pulcrlsslmll, i l'aire de cllmcs I braços erll 
Iftn harmònic sense esforç, era lan mesural i O 
sense lIfectaci6. que real meni podien els lJmerl
C(MOS f)III1XU!S i lluents ves!ir-Io ftmb Ilurll robes 
aid que s'esmolllven. En Janol era un figuri 
vivenl que Vll lenir la malestruganç.'l de no 
haver nallCUI en els (¡'rllns Boulevards de Pnris, 

Ollmunt de les $f:VU espallles, IOls els vts
lilS millornven per la grllcia d'unll admirable 
espontanenal a saber-los porlnr... Hom hllUrlll 
di! que era un etern convidat a lIpats sump
tuosos, 

Per això, qUlln _estrenll. tI jaqué, armillll 
de punt i panlalons de quadros amb els seus 
flamants coll I punys - ofrenll de Don laimilU, 
el més xiroi dels rlcatxos replllriats-hi va 
haver en 101 Saranella una felllaslla de riotes, 
De llavors uçll en Janolla no fou en Janot: fou 
en _Llagosta_, 

.E'ragment 

I no podien rebalelar-Io amb més Iraça, 
aquella genI mllrinera, Llago~lIa ~i posaren 
perquè per qualse ... ol incidènCia la hi anava, l, 
burxanl ml!s endiulI, perquè aquell gemleman 
original. Iot fenl l'orni. dnrrera de les vesli-
1l1enteshaviasabulafi1erar-hlplatssucu!enls, 
arrapllnHse 11 les costelles d'uns I altres sense 
cap dejuni obliglllori per en,remig 

A en Llagosla, amb la beguda li va enlrar 
un gr<'ln coneixemel1l de la vida. I, per Iai de 
poder viure amb l'esquena drela i no /Senllr mai 
els grinYOls de III tragèdia en son venlrell - de 
la consciència mfllor que no en parlem - lO' el 
seu Ireb<'lll consls,J4I-duranl les hores que el 
div( Bacus li donllva permls - a mantenir-se 
dinlre un 10 de rbnci<'l ariSlocrllcia. La sev<'l 
lInima, amb el IrnCle amb els rics i amb els que 
ho semblavtlt1, \141 esdevenir una mena. de ma~ 
galzem de llurs qualllatll i defectes"." Per això 
en Lla.gosta lI<'1hia ca.mina.r a.mb un suau gron
urnenl de mig cos per amunt, engalltll, salu
dan! amb un<'l Ileugerll inclinaci6 de cap, les 
mllns plegades al d.:lrrera qUMi semprl", i feru 
un par.lar drectllt que II permetia <'Ifebllr el so. de 
les úlllmu sil'labes, com un Iruc de sensibilllat 
reHnad<'l, 

Explo/anl aquc81a pose, en LlagosliJ vivia 
feliç, Ell podlll no recordar-se que havlll funda! 
unn fdmflia-Id qun! es peJxa.v<'la la bona. de 
Diu - però no s'oblldava mai d'esguardilT amb 
despeclivlIsuperioriTala[s <'lItres pelllcllnyes que 
ho eren ls nI corn ell m<'lteix, Ni un sol diven
dres Ilngut la templació d'acompanyar-los en 
III caplll tradicional, ni mili lampoc va barreJar~ 
s'hi en les xirinoles que armaven SOlli el ponI. 

Això feia que IOlS els pobres. envejosos 
com uns infanls, 11 tinguessin quimera, 

I, sl en Irobar-ne un d'escandalós no el podi<'l 
defugir, s'excusavanmb veu viva i alia: 

- Aquesta genlussa, i eix l, no fa per mi. 
Amb tOl, hi va haber Iem porades que en Lla

gosla no era en LlaQ'os/e; eren leslemporlldes 
de massa vi. quan amb les esses se li esfumava 
la digni'lI' i queia en la immensa Ilelgesa d'anar 
omplint. lunt amb l'escombriaire, el carro de les 
rampòlnes de vila .. , Con/rasI violent que ningll 
no s'explicava, ni lIdhuc el senyor meSlre. pou 
de ciència Hlosònca, 

Tomb ROIG I LLOP 



La nostra 

col'laboració 

espontània 

Apunt p~r 

JOSEP MACH PLA 

PARENTETA DE LA NÚVIA 

Pdrt:nfeta de la ndllla, 
tam~ ve,tldd de blanc. 

De la fel'(t mà ,e'n l'Olen 
le, abt:lIe, al tell eor. 

S"bft.II.Ua"bu·lllftn 

Sl Amor llllt:1Iça una ro,a 

a III el pOlia IIn bes di fronf. 

- Cada parallla fI: mel 
I cada crit, cera en flamc,. 

Pdrt:n/efa de Jd ndvJa, 
cU una dllra ndvla, Inltu;fa. 



L E S EX PO S ICIONS 

Sal6 Parés, expol1ició Piu.' Mocn!Jir.
Son exhibits a la tlpica Sd i., del CdTrer de 
Petrilx(J1 uns qUoldres una micn rutlntlrls d'ob 
jecte, <'!Jnb J'drli~ta que treballa en el seu laller. 
la ballarina nssegudd en un sor ... amb un pomell 
de nors als peus, 141 con.'~dbudll nalura morIa 
amb les cebe.'4: ]'01111 d'aram. I els imprescindi
bles rams de nors. 

Sota el pinz.ell d'En ~Ioensa tOIes aquestes 
coses adquireixen prestiJli arr;slk, qU4llildl 
pictòrica, 

Travem a mancar-hi. però. aquell buf divf 
que no :'l'adquireix li base de pdci~nda ni 
d'expcrlència tècnica, perquc IH)fI1é.!1 éi'l d,) 
dels temperamenls selectes i originals, 

Oa lerlu La ietànes , - Expo"icl6 de cr!r;)
mica de M. Bonet. Conlinua obertll /Iques/ol 
uposici6, de la qUd l no varem poguer ocupar
nos per mancll d'csp"i cn 1/1 crònica paS5nd,1. 

Cada did per ventura són mes els arlistcs 
ben dotllts quc cerquen unil lècnica més com
plicada i un<'l mdtèrla misdiJ1cilment treballa ble 
que la teia llisa per d lli plasmncló de l'art, 
Industrializant-Io ::sen!'!e renunci4lr pt!rtl res li [a 

sev~n~i'1~~~~sles arts que és Ili ceràmicll de 
tan bella Irlldici6 clIlnl/lna. ha trOb<'l1 una bona 
seqUenci<l en P>1e1c1or Bonel, el qual amb Ir<'lçll 
conscient i cura impecable ha Irai'llllldal a ta 
ralola cl.!Jssiques creacions com _l.a Cena~ de 
Leonardo de Vinci j el _Sant FrllMcesc. de 
Murillo, o bé hd reproduïl amb molla digni tat In 

tl.'sta gloriosa d'Angel Guiml.'r .... , o bé ha dibui
X<'It mOliu!! !!enZ.ilIdmenl ornaml.'nllll!! com aque' 
110'1 graciosa _Gerrera. que exhibeix. 

T.1n de hò el bon gust de força arti!\res corn 
cn Bonet. fos tingut en conpte en aquesta lerra 
on sol mifllt·se com a secundari l'a rI decor.lliu, 

Exposició M. Moreno. - El call1leg ¡mprb 
d'aquesta altra exposici6 que és oberta a 
Lu Galeries. la ens predispOsava a frui r la 
gr .... cia pletòrica d'un gust caragolat i barroc, 
Llegim el pròleg i velem que es IrdCla d'un 
pintor lIevllntf. lmpre~sionat per la transpa
r~ncia del cel i l'tlcolorime"' de la terra valen
CIana. 

I una volta dins el sal6. restem efectivament 
enlluernats de l'declisme dels colors lla exube· 
r .... neia de formtl de les coses que l'in ra, El di, 
buix,la slnceri l atdela l(nea,l'austeri tatclllssica. 
101 es perd en una folgadesa ulraordinltria ; els 
~eus jardins prenen qualitat de garlandes en flor 
I els seus campI! de ,'ergers on els perfums i les 
abellu s'hi rabelen. 

TOlS el.s camin" van a Roma, i cada escolli, 
ben trilctada és Ili millor. i En Moreno mostra 
cl.'rtament Unti direcció ben ferma i segu rll , i te 
un procedimen t I unll visIó del color mllgnfflcs. 

A méll, ens plllu aquest plnlor perquè SllP 
ésser ben fidel a la seva lerrll. amb l'esperit dI.' 
la qual sembla con fondre's quan en tre iu glid· 
nes o els gerllnill fa apunlllr, com un motiu més 
de pllisarge Iraclat lli seu gUSl, un temll lIrqui· 
tectònic d'nrl dii'lsetè vllieneià, 

ENTRE LES MILLORES que s'introduiran a 
JOVENTUT CATALAN A cal cimentar la secció 

PÀGINES RURALS 
pcr medi de la qual donarem a conc!lx.er les 
costums i els treball, del camp t de la muntanya. 
Preparem, to.mb~, una Informo.ci6 d'enginyeria 
t arquitectura catalanel, que en pròxim 
número ja donarem amplel refer~nctCl. 



ELS GRANS REGALS DE 

JOVENTUT CATALANA 
Oportunament volem ofrenar als nostres lectors i lectores una 
SELECCiÓ DE REGALS, cedils generosament per varies cases 

comercials de Barcelona. les quals simpa titzen amb 

JOVE NT UT CATAL ANA 
des de la seva aparició 

Nosaltres, que ens hem Imposar ia missió d'afavorir als Que"amb lanll! 
slmpa!la ens han prodigar un bon aculllmenl, no volem refusar la 
generositat d'aquests senyors dona nIs, als quals. des de nostres pàgi-

nes donem mercès a l'avançada. 

Properament donarem a conèixer la selecció de regals, 

I les cases donadores, 

en les pàgines de 

JOVENTUT CATALANA 

No es deix i de llegir l 'anunci que setmanalment inserim 
a EN PATUFET, I els que oportunament publicarem 
als r otatius «L a Publicitat » i «La Veu de Catalunya. 
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UN 
TRIOMf 

El famós i més 

dels receplors 

E 

-I 

musicals de 

Radio-Barce

lona. 

La inslal-

fareu amb5minuts . 

El plaer que us pro

porcionarà aquest merave

llós aparell serà Iols els 

dies i comprar-lo 

sols ~s un instant . 

Solament costa 30 pessetes 

Exposició I venda: 

L 

__ p_ e_l_a_i._ 5_ 6 __ '._.'_ •• '_._.~_.~_._~_~_._) ___________ J BARCELONA 



l 

L' n"ellll ml,l 

de la ndlole-

lefoDla fi ,'oli. 
k.ri.de llA n ... 

SeDle cap pre· 
pal.cl6 I~cnl 

c., qu.hevol 
pol maneJ.r 
eh ap.relli 
receplorl BELL 

Els millors concerts d'Europa i els de Radio-Barcelona poden 
sentir-se amb els 

de fama mundial. Al escoltar Ics noles musicals i la veu humana 
amb els aparells BELL des de l'ostres cases sentireu 

satisfacció i benestar. 

Consulteu a la casa 

li E A 
PELAI, 56 

i us indicarà l'nparell receptor més apropiat per la situació de 110(' 
on esteu. i ac larirà tpts els \-OSlres dubtes tècnics, per la 

construcció, instal'lació i maneig dels 
aparells receptors. L __________________ ~ 
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