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Elogi de la paraula catalana' 

EI vtríllJble can/ IJ m on en/endre 

Trobo jo en el cant sincer una acció 
altruista. El simple cant, portat a l'exe
cució solsament per donar lloc a una 

fl;~~b~~~~i~~lrt~~, h~f~~dS~Ófi~:i:sapi~i~~~~ 
litat humana: és una acció descarnada de 
sublimitat, és una manifestació esquelè
tica i .quasi crua i indigerible. Es un 
cant smcer, una manera de d01tar amb 
estimació, una manera de cultivar·nos la 
n9stra "!-at~i~a sim~atia ! per això ja he 
dIt al prmclpl que hi llegIU esculpida una 
sentència plena d'humanisme: altruisme. 
Moltes vegades en el "-ant hi ha un 
altruisme inconscient: S'esde\'é que can
tem per cnusar-nos gaudi; s'esdcv~ que 
celebrem per una major instrucciónostrn, 
t~empe,m la ~ostra pròpia critica i la pró
pla onentacló; s'esde,-~ que assimIlem 
amb un cant intim, que ens enriquim; 
llerò l'e~oisme que moires voltes potse r 
Jutjarlem en l'obra aquella del cant apa
rentment íntim, és purament-rares ex
cepcions - un egoisme fals: en aquest 
cant hi ha un egoisme aparent I un 
altruisme inconscient, però fecund, trans
cendental. El mateix acte porta un tre
ball ocult, que ocasiona una major per
fecció indiVidual pel bé col'lectiu. 

EIs que can/en : El m eu cant : Oríen/acl6 

Dit això, em confesso del meu propò
sit: jutjat bell noble i humà el desi~ de 
cantar, vull jo cantar també; el meu canl 
serà ple de sinceritat, el meu cant serà un 
himne més o menys perfecte, però, res
po~d~à al sentiment que nia en la meva 
'"tmlltat. 

E~ In mllsicn més dolça ¡clcant 
ql.lç ~O! lornn humils i bons, 
perquè té ¡UM de mare. 

J. Folguem 

Sento jo que el mar canta una cançó 
eterna; que qua~i totes les aus canten i en 
especial els ocells unes melodies rublertes 
d'una finor joiosa; que la reineta humil 
entona un càntic de salmoneix en la nit 
calda; que el grill ocult en la terra, fa 
ressonar son cant monorftmic; que la 
donzella en l'ombra de l'entrenant els 
boixets, remou els l1a\-is deixant-ne eixir 
una veu argentina de rierol, teixint una 
tendra cançó; sento que tot lo del món 
canta ple d'exccl'l~ncies musicals, ple 

~~~~~~~ensi~~~sib~~~e;s i %~d:~ ?~ ~~e~~rR~: 
militat, m'he sentit amb una frisança de 
cant, amb una iI'lusió de desf('r el calfred 
de la meva estança i embalsamar-la d'una 
musica per a mi agradable (suposant que 
per tots és agradable) i unir-me d'acord 
amb la meva manera d'ésser, el gran con
cert dels que canten. No vaig a celebrar 
una eixida de sol, ni la posta; no glossnr~ 
el ploricó del rierol escondit en la selva 
tenebrosa; ni el fiauteil5 rondinaire del 
fontinyol solitari; no diré la poesia de 
l'ocella a dalt del niu ocultant els tendres 
caparrons de sa fillada no,-ella : és a dir, 
no polsarc l'arpa gentil del poeta entonant 
albades; del poeta que extreu un suc 
melós de la natura portentosa i l'elabora 
en son obrador de la imaginació, oferint 
una jocunda l10ança de les coses que 
vibren prop dels sentits corporals i es
pirituals : cantaré jo, si, una lloança 
potser tambe:: sortirà embellida-però no 
des del punt d'albir del poeta sinó de l'es
timació. Canto a la lIeltgua me\'a, aque, 
lla que sé des de que puc articular;aquella 
que sento que corre en mes venes; aque-

::~\-?:fa ~~fasn~~t l~e~;;;u:a~Of¿~~~aé~a~:~ 
meva I la de tots els meus commntriotes 
de la progenitora Catalunya: reb la meva 



lloança com un present sincer; si em po
guessis titllar de flac i ignorant, lu et ca
llaràs ci repudi, jo ho Sé, perquè l'amor se 
t'emporta vers la nissaga dels teus ama
dors, 

Les parles í [a seva estètica 

Cap parla és despreciable, ni cap parla 
es deu repudiar : totes són eixides d'un 
manament divf: 

Senyor, que del C,~$tlg blbtlc 
de Ja dlvcr~l\a\ 
enshas fet unll JO!Il \Iln pura 
com el parlar de cllda u, (1 ) 

per això totes són igualment dignes-en 
essència-d'ésser respectades, estimades 
i lloades; mes, fugint d'aquesta reclusió 
d'essència d'una llengua, podem, si, pos
seir unes paraules d'honor per unes, j en 
canvi el revés pel' altres parles, perqu~ 
hi cap respecte aquest punt d'albir, la di
ligència o la negligència del seus posseï-

~~~ja c~~~f~~i~,tel~es 1 ~~~e~isJ~n%~;1e~~ ~ 
entenguis que al dir tres menes' de belle
sa, no és que jo admeti tres belleses cada 
lIna amb son imperi, sinó que és la bellesa 
baix trescaracteristiques d'ella-: bellesa 
arQ,ueològica, bellesa formal i bellesa his
tònca o propiament creada pel geni ca
talà, que fan d'aquella una rica empera
driu assentada en un soli sagrat: que té 
per pedestal, l'essència filològica primi
tiva; per braços de descans, la bellesa 
formal; per rica emmotllura del seient, la 
bellesa arqueològica i per orlat dosser, la 
bellesa històrica o propiament creada pel 
geni català, 

&sèncía fi[oldgica primitiva 

«La paraula no pot haver sigut inven
ció humana, Em sembla que ha sigut 
necessària la paraula per iO\,entar la pa
raula .. ens deia Rousseau. I així jo trobo 
a la parla catalana una propietat del 
Verb creador; però no una propietat que 
ancianitzant l'home l'ha produïda i ha 
passat en poder del Creador, com ho fa 
sobre la ja parnula creada enriquint-la, 
fet que el podríem anomenar, tramitació 

humana en la creació de la parla: jo albi
ro la parla catalana amb una dolça glòria, 
amb una música superhumana com l'es
pira tot ço que ha sortit de la mà d'obra 
del Creador; i per això entranya una re
verència religiosa, 

En totes les llengües, és un encís l'ar
ticulació sonora de la paraula i er copso 
així que la sento vibrar; mes, l'encís pur 
de la "paraula viva~ maragalliana, el 
trobo en la nostra parla: és un moment 
de quietud sagrada el de la concepció de 
la idea, ges~ació i infantament immediat 
del mot, de la paraula, de la clàusula; és 
acompanyat d'una inseparable música es
piritual. Potser direu que és un encega
ment passional massa elevat o bé una 
baixa emoció d'una particular cosa esti
mable, però, és aL-xi tal com ho sento, 
Som dos i e!;;tem sols dessota llna arbreda 
espessa d'una vessant obaga; dura una 
estona que-estem quiscu pensant, imper
ceptible, da,munt un motiu, sigui el que es 
vUlgui¡ aquells que tenim presents o bé 
qualsevulla altre de la ciutat, de la masia, 
de la donzella de trenes daurades i de 
llavis de carmí i d'esperit amorós, que se 
jo_ .. ! L\altre ha oït com d'una llampega
da, el ~belar d'una ovella sota l'ombra 
d'uns arbres i no ha vaci!'lat i diu: 
sents .. ,? Enclou tota Fannonia del mo
ment vivent,' Enclou una cT'eació : que 
és la cOl'pora1ització de la idea, ]0 li en
tesa aquella paraula sens vacil'lar de ço 
que volia dir;era la paraula seva i la pa
raula meva i m'ha entrat i me li feta tota 
meva, Vtig en aquesta paraula l'encis 
de tot un moment: però és tan suprem 

f~ri:~~ ~~r~~¿jo~i~~t~:~I:¿I~sé~~~7a~ió 
discursiva i perquè em fa \'eure un home 

~~~oaft.,~°S.e~~~i~ ~é~i~ud~uan ~~~i:ibri 
racial. Ell --- l'amic - podia en aquells 
moments tastar les delícies d'un pensa
ment amorós, mentre jo teixir una ~làu
sula irònica sobre uns esposats i així res
tar antagònics l'estat espiritual de quiscu, 
mentre queamb la paraula, totaideagueda 
clara i ¡¡'Iuminada i es fa peregrina l com 
hi dit prèn forma palpable,]aensho diu el 
nostre gran poeta En ~raragall : "crec que 
la paraula (,''5 la meravella major del món, 
perquè en el1a es lliguen i es compenetren 
tora la meravella corporal i tota la mera
velI.a espiritual de nostra naturalesa", 

Quirze ESTOP l PUTG (1) o.;,hlpoe5Is.0r .. cMdclapafll.ulaCP\alanll·O'I~a 
JoaquIm Folg,}era, PoesIes, publlcacl6de.l...a Re .. I~la', 
Im, (Conliuuurr),) 
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I Cançó d'un capvespre a marina 
Donzella del vestit blau 
i de les galles rosades, 
que tens l'ulllolamor6s 
i ets bonicll i perfumada; 
vols venir vora la mar 
ara que ~s verda i rosada 
i té el sospir del ad~u 
que el capvespre li ha donada, 
i té ni fons un riure clar 
que mirant-la s'encomana? 
Donzella, si vols venir 
et dir~ quatre paraules, 
en.! 1l.J5eurem a la .!orrn 
que les ones han mullada. 
gwtarem la .!alabror 
tple dúu el seu brodat de plata. 
t¿ al roslre un xiquet de llum 
de la sorra mig daurada. 
El dir~ sols qualre mots 
per no fer llarga la Iarda, 
peró els mew ulls i el meu cor 
slle'n diran de paraules, 
les que els ulb no puguin dir 
al cor en faran comanda, 
i aquesl amb un pan/eJar 
més fi que la marinada 
el dirA sols, mot per mol, 
l'amor que en ell hi té estada. 
Potser l'oreig, que és lan dolç, 
ens farA un ric de basarda, 
sentirem el rossinyol 
dalt de la pineda clara, 
la cançó dels mariners 
serA al lluny més apagada, 
I ens vlndrA la resp/andor 
d'una vela tola blanca, 
i l'estrella dall del cel 
serA una perla pescada. 
I fent igual que els ocells 
et besaré a cada galta. 

Pere CASAS 



PRIMER CONCURS DE 

JOVENTUT CATALANA 

La Direcció de ]OVEXTUT CATALANA afanyosa d'esti mular la 
col'laboració fotogràfica del seus innombrables lectors, amants d'aquesta 

~~f'~~~i~'acÍ! fOvFb~~G~À~?E~ DOE C$fs~~~S cfE~~~ j~Ls'D':ER:~111~ 
TES DE CATALUNYA, els concursants del qual s'hauran d'alendre 
a les BASES segOents: 

La Les fOlografies que es present in a concurs hauran de tenir un 
tnmany mínim de 9 X 12 o màxim de 18 X 24, directes o ampliades. 

2,- J lauran d'ésser presentades sobre paper pnsparto"t i enganxa
des sobre cart rolina. 

3.· Totes les fotografies s'hauran de trametre degudament embalades 
al Secretari del Jurat , a la Redacció de JOVENTUT CATALANt\ , Va
ll::ncia, 184, havent de porlar escrites al dors de les mateixes les rcfert:ncies 
necessàries i en lloc Visible la signatura de l'aulor. 

4. 1 Les fotografies premiades quedaran de propietat de JOVENTUT 
CATALANA, \"Coiot obligats els autors premiats a 00 reproduir les malei· 

j8'vaE~a.fü~rê.~T~tÀ~~~\ j~3~:a~~~~~~~b~~~¿~~:~~c~g~~: ~~~o~~~nes de 

5.11 El plaç d'admissió finirà el 31 del març pròxim; passats quinze 
dies es publicarà el \'eredictc. 

6.· Les fotografies no premiades seran tornades als seus autors, els 
d~~~s t¿~ (11~~~ r: r~~ln~~c~~sprés del veredicte no les han reclamadcs, per-
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CATALA NA. 
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(Continuació) 

lent, erll dolent, era condempnill ,.! Bene!dll sill 

la ¡rbcia del Senyor que aquests miracles obra! 

-Jo no ... oldria fer-Ie enfadilr .. empero per I girant-se altre cop al seu pare, di¡ué: 

mL. .... ull dir que t.$ dir-l'ho com ho penso, per - Es ofendre a Déu, que l'home, miserllble 

mL .. Déu no hi és ...... ull dir-te que nIngú l'haurà criatura, de ElI'dubti. Pec.,t és, 1'11 te, que ¡'home 

... lsl, Que di¡uéssim-lIcllbb en Jlln amb l'rous tinguI t'urc de veure l'Invisible als ulls de la 

angúnies, per Iii por de que el seu noi se 11 carn. de palpar l'Impalpable ... 

enfadés. -Aid em dius que jo no podré ... eure-in-

- Alabat sIa! terrompe el ... ell desesperantçal. 

- Te lorno a dir que no em prenguessis ptlS - No el veieu, perquè no voleu, pare, 

per ... Vull dlr·te que lo hi creuria si tu amb el -No l'entenc ... - ana ... a fenl en J/ln, dal-

leu saber m'ho contessis I me'] mostressis... guenHi a l'hora ellenir de conlrlldir tllnt I lant 

que diguéssim, lli seu no!. 

-S.,nl Torna!! ho deill com ... ós i fouSlInt; -El ... eureu, si vos plllU, en ... ós mateix, en 

-respongué Mo!!!!èn L1uis. IOles parts: en el cllmp I en Ili munlanyll, en el 

- Coi - pensll en Jan. - Aid digues que cel I en la lerra, en els IIrbres i en tes nors, en 

aQut.$t Sant era dels meus. I digues, com s'ho els ocells i en els homes,., Déu és en 101 perquè 

féu per a creure-hi? Déu ts tot ... 

- V., veure i va lacar. -No,no .. , Aixònohoenrenc;aixònoéspllS 

-Coi! Això ... ull, L1uis, lIixò ... ulll elqueJovoldri., ... Jo ... not'enfadessisplIII, ... ull 

En Lluis sentia que el seu cor se li esponja ... ., ... eure, ... ull locar;- lornava ell jan enlossudit, 

d'alegria, .. - Oh. nol son pare no era l'liS -L1l1vors la fe no hi fOrll, i per a ... eure'l, 

aquell dolent que ell havia ... 1151 tn les carles dtl cllI que hi sill la fe .. " 

Reclor. Mentalment donll gracies III cel: Gra- -M'ho dir~s Iu tl que és la Fe? 

des, Senyor, que Ilmb ... oslres raIgs de miserl- -Déu m"aJul! - Lli Fe éa el creure sense 

còrdia allunyeu la fosca del meu esperil.- Tingueu-ne, plIre meu, ¡ veureu 1ïn ... i-

Que cruels ha ... ien esllll aquells darrers lInys sible! 

d'estudis! Quinll dolor més imaginllble era per T.,n tendrament féu lIquesl prec que el pobre 

a el seu cor, el pensar que el seu pare erll do- Jan senlC un dolor a dinin: seu Inexplicable! En 



Lluïs sofria. pobre!, per culpa d'ell, per la seva 

lossuderla, per la sevll pOCll compren sió", A 

que preguntar la ni i volguer saber? Si en Lluís, 

que era la mateíKa sa¡Hència, creia i s'explicava 

ei per què de creure-hi, no era voler mlrejar 

al seu fili I fer-lo sofrir i enquielar-Io el voler 

esbrinar el que ell ja esbrinat se renla? Volia 

ésser ell més savi que ei seu noi? 

Aid en 1an cedl, I escollll amb l'li ni ma tran

qull'la com Mossèn L1ui.:!, animal i fervorós. amb 

el cor baleganla nor de llavi, segur de la victò

ria, anava desfenl com podia, les boires mlsle-

rioses de [es eternes veritats, 

I ses paraules consoladores, enlairades i 

dolces, butzinejaven a mig entendre per les 

orelles i l'entenimenl del vell, COlli música nova 

que aixampla l'esperir i l'encongia a mida que 

eixien dels llavis de Mossèn L1uls, 

- Ne tindré, ne tindré, de fe;-se deia enJan 

Mnlinl-se vençut. 

Ja no li feien por els escarnots dels seus 

companys de lavuna, JlI senlill dinlre seu unll 

força mllgicll que li donava ales pet li encllrar-st 

amb lots ells I fer-los-hi enlendre l'erro en que 

havien eslat; se sentia apòstol de la gran ¡du 

redemplorll, com se n'havia sentil abans per a 

predicar l'odi I la desesperació que havill regnat 

duranltanlS anys a La Clotada, 

Tenia fe amb el cop de punya la taula de la 

taverna, amb la seva veu rogallosa i aUlorltllrin, 

amb la seva expressió i gesl que s'imposava a 

Iols els que l'escollaven, 

Una cosa lan sols l'anguniejavn, Un punl • 

negre qUe 1\ e",eiava la clara visió que hnvia 

esdevingut en ell. 

Bon punt s'hnvia fer el propòsit de corre 11 la 

laverna per a explicar les coses que havillnprb, 

unll amargor sobtadll li invadí el cor I el des
alenrll, 

era un pes feixuc aquell, que no se'l arren
carill en tala III vidll .. , 

Josep 101, fOLCH I TORRES 

(Conlinunr().) 

petites proses 

v.,t .. qut .. n • • Ur. d., I.,. m."I/r:.t.dotu 
pOpUhtr. que ud •• ")1 pñn ml:. pe .. en I. 
n(»Ir.Ie"., 

QuI no h. co"t.,mpl.t I. be",:dl«16 deb 
... Im.'et., que '''mUoJo lendl .. menjau ,.,.
le", com " enle"gdeul .. per/ecl.mfmll· .... 
le det di. d., JIJ"I A"lo .. i I 

Hom h. co .. lemp/4' 4q .. e"4 dl4d4 4mb 
Iol. l'.'egrl. q .. e e, me,.,b. I hem '1'/.1 
.q .. elle. rl., .. Je. "ove~, d. pk4rob .oItON, 
et, g ... rnlme"l, be,. 1,...",.'" I l.mW hem 
"in .I·~.mo>, 4q .. d'1tomeq .. .,eI~Jem~. 
dle~ ... r" .... "'''.,.,,41 oie ,.. rellgl4. però 
'I_ "O Hp]NU .... .e"M: pOrl.r. be"elr eb 
~eru ."lm4b COm .tr.J/d6 de I ........ Ie"., 
l.:om Grf1 .. lhh de motJr.r.,,, pdl>Ik.1I q .. " 
I·,.¡uth:".,,.,..,...u.quollJI." .... 1 

l'Ib I.rd, "." pltUltI pel b4n1 I!b T,.,. 
loml>.. H.I>III." pula.m.,,,, 4ml> .. IU Ira
¡o. que 1I.,,.e.,,, ene4r. perl .. m ol., bole. oie 
.... 11411"., pOrte,.., ..... d4"4,.1 I. ,.,,,,,er • 
hl.UJrle.. l "O pe"H;" .,,. allra eo_ que 
e" l'.I.,.rl4 del dl. I I. ~lg,.,ftc.d6 'I .. ., I~ 
per • elb I. 01/4014, mlll 4,.ome,,4d4 deb 
au., .. , Bell. "ol. de reclllud ., .. Ire .... 
m6 .. ¡ .. t:rI¡d .. 'f 

kHi.,. _el.I~/e.r,.,l~ d"Jogu/".,/lor. 
I ge .. 1 4/ .. r4d41 "lO d.,rg"" que be".,.,kr 
pit ..... " .IV' I ..... 11,., .,.,.. I .empre, .em-
pre, ..... e,'. dl.d. e" • .fer • • lmpdJklJ. La 
Irfwr:m I." be"." /e, o:o~ "oUre., No. 
que ItO e"~ le, pre"g"'''' 

Joa" TRULLAs RIUA 
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L es gra n s actrius cata l anes 

MARI A ;\ IORERA 

Aquest nom, tan representatiu COI11 il'lu~trc, 
ens evoca una l'!pocugloriosi~simadel nO~lrc 
¡CUlre. Sense claudIcacions ni ambicion~ 

~~I~~ ~CiS '11~as~~~s~,fd~ ~ a hLI~n :t:y~'~~¡\ ill;~~ 
lI evl\ t frescor ni espi ritun l jovcnc$'\ . Arn 
com udès, en l'escena nO~lru, In sentim 
r epresentnti"ndeladonncatalanu. 

(Fot. .\"""lco) 

II I 



PÀGINES RURALS 

GUARDANT EL RAMAT (Arlllu loveNTUT CAT ALANA) 
EN l.'ALTA MUNTANYA,. 

La vida al camp 
COlli Iii vldil de piJgtJ 
no " 'hi hnplu de mtllumquU'/iJt 
dUx6, qui III pot gOJltr, 
Jol, aquell :lilP el que t, l'Ida. 

LIt:vtJr-Jt: "puntfll de MJI, 
pc"Jart:n mu I en 1(I/iJmlll(J, 
(ol dJorn brcgtJ r amb delll 
I iJrrllr .di Jóc (11 Cdurr: ci d/d .• _ 

Aqut:JI t, el dol, f/o,,,r 
que 110 plilnliJ ili r:or e,plnr:" 
iJqueJt ts el do/~ gOJiJr 
del genl/u de p(lge,'". 

En/re ell, ,'hi veu l'hom robuJl 
I "d com un cor d'd/d' .. '. 
no hI encarI/a el "c' d el , (tll)l', 
In vcllcsiI tJjollr:nfvoliJ. 

Lluny, ben JlUtlY eb mil" Inlcnt" 
'empre hi Jom,.lu l'alcgrliJl 
mal iJrrclt:n dltu Jon cor 
n'l'engany nI Iii mlJlldiJ. 

Dtu mt: do l'Iure 0/1 plIgl:" 
que no piU iI ¡e, grilli' "lleJI 

Déu mt: do ¡',dre ben pur, 
no el 1Ildttl, pic de nrctdncs. 

Bor. ¡HIgi:, que a vII" v.u 
I l o n lloc nadiu obllde:t, 
no velU que ... u d la mori ••. 
mentre:t IlIge:t de III ,,/dd I 

No ddJCb m ,li ton Cd:tdJ 
per rUlló:t Ilrbt que MgIII 
ilO l'enlluernin eb goJg:t 
ni le$ buJldngue:t de .. 11"1 

ni el temptin Id1:to:t pl"eu 
que euent nlel, torllell nletzlne:t1 
Id verd lellclldt 
III pdU dJtxo:td Ilrdllqul/ ' /d, 

l'amor que elu :tenydla un eel 
on Iol el bo hi Ireu jlor/dd ••• 
110 ho eerqub enlre murJ d 'or, 
ellllldt:tl:JCder/e:t1 
eercd·ho en 10:t Jolllu gle .. er:t, 
en lo:t 1I0c:t Ile:t mdMe:t. 

Ramon l'fA5tFERN 





PRl,LEG 

D 'UNA ~i(PEDICIÓ 

CAT ALANA 

?::nI~;lt~r;~r~~;j~~::~,~:~I~:~:~i~~~~~~E\~~:~~r:~~é~n~~~~~:~!feli::~~'::¡: 
U!IIIP~, qllt' ja hi Imll h~gul el~ Jlmn~ fOl-~ generJll~ en I\quell~ conlrl\dc~. i 
Iu vl'J("lució tornll ,,1 seu reflOrir. Abunden en nqu"lI~ lloc, el~ l'mm fclin~ 
i pnquiderm~, nnll1op~, bli!nls i g¡rafe~ 

El bA~fII)I'e e\ \'ompón d'una trentena dI' l:no._ el qunt~. unll vCfrndn 

~~i~el~:~I~~nnl j:n ~.~~.;~¿I~l: ~rn~n~~I;~~;;~~ ~~ m"é
C! d~l~' q~I~~~~ :!~~i~'i'l~n:, ri~: 

formt'nunnt'nmHlnnndm,rllble. 

e~tilil~~~¡Ó t¡fid;~~·r~\j~~lfeu~:,b;ii;~"~l~\~'c~~n 11 ~:i~~' pircU~~~tl~::';~~~;~ t~ 
Dlos,"n I.~ I,él nnlmnl\divt",...'h. 

Tre deh exredl< ¡nnMi, jn feren un" "11m cllpc.Jkió Jlllrinn¡\ de I., 

~\:I:~:.~,:~t~~~; ~:nlfJ'~:~ ~~\~';,rl~ ~~,~';:~~~lj;'dr'i,~,.~!I~~~ );" '"lIn .. ~"~~:.; 
InH'Ofem. A1J'i ho e-~CI" pl.'! 11 ofrennr unn \Otere~)"nt inl'.rnuu·ió 
als nOUre. l'IIn"blc~ leclor~. 



.LA VENTAFOCS. EN 

Diver8es escenes (Ie 

. La Ventafocs ., 

celebrada ron(lalltlo de 

l'eminent literat Ell 
Josep Mttoria F olcl, i 

Torres, que l'ngrllpa_ 

ci6 de joves i senyore

tes de Sant Andreu (Ie 

Palomar (Barce lonn), 

. Els Amics de "Art. 

lt:l.II impressionat en 

projeccions IllImilloses, 

¡cLlxh DE LLnS 
BATLLE I BORI~S) 

~~~~u:~~!~:,~:~\:'i2r:'\i~d~:~~~';~ ~i:.~:,jl\1~~~.:t~':.~~~~r~'·~1~~ 
"iMlur. c.nll unR ~.n(ben lIa"r d., 11.1.11 qu~ ..:..m<n(" ~n\"" la .. t'nLaf"",~ 

I el PrL"~"I' ... ? 

Mireu. III 1",!>r,l. l',,"ctlllna com In fan .... ,frlr la m'LfI"lr"II.·~ germana'I"c,. 1':11.,. I~ hUa .l,' ram I. n""lda (I.n ro

!>r,menl la h, 'uln •.• .I Ptr/) tU. crtU I ~l'C'rN ,a la ,-c. t,· Mart.'H 1'1,,'u ,-,,~ Iluina mcna d~ ,I;or"r hI h.cn ¡'"n" ó 

llU' broUa de lO me tndln dd ""!'u cor .. : "il ~.I dut>lu'n~ Il". I. M~,.., d.' '>.<u rc...:«ltuil._. 



PROJECCIONS LLUMINOSES 

les quals l11'"tll assolit 

un èxit ntÍ5tic defin itiu 

c u to ts els pobl es de 

Crttalul1ya On ¡I/iii 
sigut ptesentacles, jrt 

que l'n(b ptació cI 'a

questa famosa rOlldalln 

catn lnlla a la pantalla 

cons titu eix un gra ll 

l' l'U eu la perfeC'C' ió 

¡¡rtí.Hica d e In pro_ 

jecció lIumillosll fixa. 

(DII~ECCl() A ln(",T\(',\: 
HRL' 1{(¡\lU I (.\:-.111 .LO ) 



T. S. F. 

Notes gr?tGques es trangeres 

rndígencsde Zulul;)ndín delectnn-senmb un concert derndic 
tic In estnció J, B., n d05 mil kilón)etre~. de: di~tl) neia 

I. La primem an,líènctn n Zulu!i)ndin escollnnt amb In cürrega ni cap, 
li, Un contrn"! complet d'unn dnn," guerrera obtingudn per mitj,; d'un mdiQo(:on.;ert. 

L~=: UIU' escen:) de t'arrer li l.lIdysmi,h, 



El misteri de les ondes elèctriques 
p" AGUSTÍ RIU 

La persona menys filòsofn pen'a moltes vegndes, rigorOSrI. El que pnlSa és que t::1transmisor trnmet 

mentre e5coltn In T. S. F., però, com pot ésser que n l'Antena emissora una torrent e]~clrica alternn de 

nrribi n Jes mevel orellunquC>.ln músiu que esta" molts mils de volts però de molts pocs imperi, és n 

1000:J.nt Inn lluny d'uqui ... ? Yeritat que moltes ve- dit, una gran pressió elèctrica però de poen ¡ntensi· 

pdes ha pensat 11mb nl:lò? La mnlein curiositAt Int. Aquesta ~el .. iÓalarribllr Il l'antena, elmntei:r 

potser li Im fel cercar en Illlp\n tmclat de T. S. F. que dos "(¡vols que Il\ltll. el Jla.mpenlreetrs, produeix 

l, quasi estic scgur. de5prh de trobar m<Wt5 termes \lila dis¡ipllcló silencio!;.l\ ,de l'cner¡la i es propaga 

com • longitud de ondn·:-,~. freqLiencin., etz., haurll flmb]fI vettigiflosa velocitat de poder dOflar "uit 

atribnt a In conclusió de que la lnatèrin(!, quelcom vegadeS]fI volta fi IfI Terrfl en un legon. Aquestn 

"i.i com un misteri que l'ol permanèber secret per energia, arn, efllloc de corre perfil. fil. de I"antena, 

a ls profflns, Res d'flÍllò: és m(!., (!s de tot punt ne- es l1eflçn per l'eli(llli 11mb un mà.im I un mlnim de 

ceuar! ,Aber el mecflni~me que regeis: fi les tmns. valor segons vaigln variflflt ds valors de let corrent! 

formacions que]a .. eu, el cant i la musica iOfrei.en que pujen i bais:en moltes mil, l'egn.des pt'f' .eron 
p!!'r medi de]a T, S. F, .i tenim .olament unfl mÏ(:lt de!de J'e.trem l:iuredeJ'antenflfl ln terra. Aqlle5la 

de curiOl'ilat, no de inter-èa, perquè aleshores com- formfl d'energia propagada ret l'espai, és el que se'n 

pt'enc que representa un .,erdader martiri trt'lmllflr diuen onde. electromll¡nètiquu de¡rul al fet qlleflÓn 

IIUlbelementijdesconeguts, produYdupet un electeelèC'lric i nla¡rnètlc combl. 

Partei.o de la base que vostè, ulim:u lector, ha naIs, La di.tlDeia compresa entre dos valOri mà. 

escoltat m(!s d'una ve¡radn amb un aparell més o .ims consecutius é. lo que .e'n diu ]ongilud d'ondn, 

meay. bo, Amb ai.ò ja en tinc prOu per" fer-li Encara que no ~i"ui penible '·eure·le. aqlle!ite. 

cOnlpendre tOl el mecanisme, ondu, crec que tenim baltant imaginació per a 

A ]'e5tRció emissora i ha un aparell COnecta! flmb fi¡rumr.nog,les, Aquestel ondes no estfln lill1itade.t 

l'antena que per medi d'una s~tle d'nrtificis molt per ('ontorn" podtlem dir que conili\ueis:en ~onet 

ingeniosos llença constantment raigJ d'energia el~l" d'innu~ncin que rallen de UfI mn:um a un mlnim, el 

trlca, invillibles I in.en5ible~ per ilis nostru sentits nlnteÏJ: que el camp magn~tÏ(: d'un imn. Resumint 

però enJ revela la seva presència mitjançant instru· el que. ncabem de dir .eria bo que IOlflulenl. mnntin· 

ments adequats. L'aparell que rroduel. aquelt ¡r\l(!s~im a In imn¡inaeió aquest let : Una ,IIacid 
resultnt l'anomena trnD~miuor i per a fer una com· emí.çwra trQIf~fo"'HQ la ,o,.,.,.,,,¡ cllc/,.if:a ~. OHdts 

parnció podriem comparar.Jo al' nostres pulmon. cI«tJ'OIIIIIC.,ttiq,jft que es 1I~lft" dt' dt 11"" 

que llencen l'aire arrastrnnt In paraula i el cnnt". 

però, nnem ma",,- depressa, Havem dit que el Crec:: que el meotanisme de la creació de Iu ofldes 

trnnsmis60r llença ondel, però lli.,:, no éll unn veritat i ('om se llencen ha '¡¡rut cQmprès~r tothom. Anl 



I.OndetltOnOI'U, 
t. MIc~r:ó~~lt~~::~nsl'orm. t .. on4u itO'ItOrts 
3, pn ~,~~f~~~ de la torr~nt elttlrltll produYd. pel 

4, AparenlmpllOclldor, 

5. pn c~\ln:~:r:~'ec:::I~~~,rrent mlcrorònlca ampliada I 

6. APIld-!\r~m:~::Jr~~~:.ro~~"\;re~~:e..n:: ~!~C~~:I~ 
ampnnclldoru proch,Ydu PII' MlcrOlen, de.,o .... 
men Iu cor"ntll d'lIlla IrvqUenela modelanl.ln 
~;::~a~lrg~. 1i unt t la veu, lo que M'n dIu 

7, Anl~~:lt:m~.:'e~J:~~í:n:!0rin~~~r~lt~rll:~Q~~\: 
propa¡UQnllmbvQIOClIalvertl¡lI\ouperl' .. p.I, 

01 que rrocumr;! u:rlicar ;!s <:om aquestes ondes modula II' ~ ones qlll' constantment emet l'f\ntena de 

porten la veu i I" mú~kn. la mateixa lIIanem que les corde. vocals lIIotlle;en 

\'o.tl:, per poc observndor que sigui, haurl) notat l'aire que surt dels pulmon" Segons Això veiem 

que ai no. expulsa lIire dels seus pulmons no pol que les ondes continues que surten de la ernisson¡ 

enraonar ni eantnr, Què <:5 ci què pnssa? Doncs són let portadore, del cant i de la vell permedidll 

senzillament que al passnr l'Rire per 11\ ¡-orja lelI deformacions que les fa sofrirlescorrentsprodul'dea 

cofdes vocals modulen l'aire que expulsen els pul- per ni micròfon prèviamellt amplificades, 

mon~ portant a les tòeves ales In pnraula ¡ el cant, 

non':$ en la Radiotelefonia p.'\ssn unn COSIt molt simi· 

lar. La corrent quI' Tl)('llll el mierofon motllejn, (COI/l ,mia"'; ,) 

1""""0000.0000""0000000"" •••• _ •••• "" ••••••••• 00 •• 00 •••• 0 •• " •••••••• " •••• " •••• 1 
g er 'r2 h plaça 'Nova ¡ 
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I>GOOOOOOOOOGOOOQODCIQOOOOOOOO .... oooooooooo .......... ooOOOOOODO .... OOOOOOOODOOOOOOOOoooooooooooPOaboc.oo 



El momen t actual de la R adio telefonia a B arcelona 

El curs que ve seguinl [tl r lldiOlelefonia a III 
noslra Clullll és, 11mb poquu Vllrianls, com hil 
estaI als tlllrts pll)"SSOS del mÓn, omb la sola 
d iferènclo que en les eSladlsliques no Irobem un 
pllrs que s"hi hllgl propllgal Itln rllpidamenl com 
en el nOslre, mOliu que IIlribuirem a la ¡ran 
tlflcló que sen1im per lo müsicll, I allemperllment 
enginy6s del calall.!, que fbcilmenl s'ho construïr 
rtlptlrell receplor, improvilztlnl-Se pellIs lallers 
per atendre les comll ndes de la famrlitl i els 
tlmies" 

Ara sols Cili que 11mb els eoneixemenlll lèc
nics que per mitJlI dels llibres s"hlln anll l diruo
dint, pugui 10grllr-lIe unll depuració eo lo perrec
ci6, perquè molIS s'tlCOnrenlen en senlir müs[ca, 
però 00 reneo en comple que III vibrllció de III 
nOia musical hil d'ésser suau I agrad<'lbte tl 
J'oïd<'l, de lat maner<'l que el so muslell! i d lim
bredel<'l veu humana fl1tralper lllgll lenll,1I rln
candesctncia de [<'I vllll/ula, dongui l"impressió <'11 
rlldiooleol queenlre III emissorlll rapllrel1 recep
Ior no hi medi! cap dislància" En subslbncla 
aquesla te rimpressi6 TelIl que deu causllr la 
radio recepció" 

Ara bé, mol ls creuran que els ha d"ésser difl· 
cll arriba r tllll perfecció que aCllbem dïndicar, 
mes, per tl aplllnar IOlS els dubles i IInomal1es 
que puguin succeir . JOVENTUT CATALANA htl 
oherl a disposició de IOlS ela seus leclors, un 
CONSULTom GRATUIT" 

AJrromenl , rambé ho conlribu"11 a que lon ràpi· 
domen l s'hogl propagot lo f tldioleleronitl, els 
concerts que de dio en djtl ho vingui dononr 
Rlldlo-BorctlOM, omb tlccenluodo millorll i Vll
riocló, i més s'htl observot unll oscll "loció' rovo
rtlble, llIs primers dies de relroosmissió de les 
òperes del Grtln TellTre del Liceu, espedlllmenl 
ol de r estrena de III òpero de Mozart. Lli flaula 
màgictl., que per primera vegodo al mÓn s"hi!' 
donol per rodioTeleronitl, i que per cerI S"lIcon
seguI 11mb modulació moll graduodo, gracies tl 
les ocerladts disposidons del Director de RadIo
BllrceloM senyor GuiIJéo Garclo, que en l'ins· 
lal" ladó de !fnies, acerloda col"locadó dels 
mlcròrons i en 1'0rganiTudó dels operodors, 
logrà un bil complel amb lo relronsmissió" 

Sembla, doncs, que hem lIrrlbll l III III fl que 
s'hllvia proposaT l'Associodó Nacionll! de Radio
di fussió, però al veu re [II IIISCII que vénen pre
parllnl els enginyers de Rtldio-Btlrcelona ens 
Irobem que moll reslo per 11 IIrribllr ol comple
menI de Iol el que sOho pToleclaL 

Mentre s"eslà ullimonl Itl inslill"loci6 de 
Hnles per III relrllnsmissió dels concerts del 
Orreó Catlllll, I Iu obres musicals dels lea Ires 
Tlvoli i NOveltlls, es porlen o cop 11 I"ensems, els 
Ireballs preporllloris per 11 lïnSlal"liI~IÓ de III 
nova i polenl emissoro, Iu perreccions de la qual 
SÓn IlIn e1ogilldes, que bé ens ftl preveure que 
cllusarll unll grlln impressi6" Eduord RIFA 

Les p arets tenen or elles ... 

AqueSltl dita popul<'lr-sovi consell de pru
dtncia en el ptlr lll r -Ialrobem moll adienlll I 
11mb Ctl[re de rea[[11I1 en aquesls venlurosos 
lemps de Itl Telefonia sens Fils, en que l'onlenll 
simbolilZl! el fil de la vida modernll" 

MlIlgrlll no lingueu ascensor a casa vOSl ra I 
patiu de l'emburec, trobllreu que és un bell espec
lacle pujar a da[¡ del lerrar, i comlemplllr el pa
nor<'lma de Barcelona, que se us obra 11111 ulls 
com les planes d'unll Geomelrla, donada rim
mensa vllrietal d"tlnlenes de Ioles formes" Mes 
no a6n pn preclsamenl els ollerosos pals que 

IIgullnlen grans [[ lIrglldes de Ols dalt de lea teu
Iodes, per a copsar millor les ondes, lo que més 
ens enlusiasma del misteri de [a Radio" 

La sorprt$a, ¡-esrronyeM, el goig ens el d6ntl 
mts que IÓI, la pellla tlntena Inlerior, aquells 
flls que segueixen els reCOns d"una ClImbra com 
unll rerenylno" Es allllvors, qUlln reclosos 11 
casa escollanl per exemple els grans concerls 
del Liceu, Irasmesos per Radio, que ens mirem 
amb 1I0tisftlccló els flls penjals ol soslre, i 11mb 
lIire de Iriomf un xic mofela pensem amb IIqueJl 
proplelari de la CSSII que no l/olguenl-u enlen-



dre de invents, ens recomlln.!J que ens deixéssim 
de ramilnsos ntllAm-noa el permís d'insta]']ar 
una pelila !lntenll al terrat, perquè ell poc entès 
en la mlltèriil renIll por de que li cnlgués un 
IIl1mp, li trenquéssim una teulll o el govern li 
lIugmenlb Ili contribució. Desprts d'lIlxò, 
mirem els bllh::ons I nne:!llrllls, 101 nllllenca!. les 
perds s6n gruixudes, pensem, i malgrill IIlxO hi 
enlril III ml1sic:II, és que les parelS lenen orelles. 

Lli noalra ildmlrllci6 per les Mlenes inleriora. 
esdevin¡ué mt" enluslllslll fil pocs die", mercès 
IIlrècnlc N'Aguslf Riu, qui ens convldll 11 escol
Iar lea més principals Irllnsmissores europees, 
des de Sani Gervasi. 11mb unallnlena Inttrior de 
10 me:rea (III m/nima expressiÓ d'lInltOIl) i la 
presll de- ferril. 11mb un fHferre lJençlll sobre els 

fajols, L'lI.udiciÓ resullà perfecta i en reslàrem 
II.dmirll.ls, L'aparell reuplor no lenill. cap cir
cuil especilll per aquesl experimenl de recepci6, 
erllsimplemenluneperell renexde 2 Ibm pares, 
de la casll _Bell., 

Aquesl merevellós resullat, que revela Iol el 
prodIgi de recursos en lea anTenes, ens féu 
lISsaborlr unti vegada més el goig d'irònic de 
que parlàvem suara referenT als propie.aris un 
xic: II.lrllssets i poc condescendents per deixar 
Ins111l'lllr anlenes ex.eriors, Si les parets lenen 
orelles per copsar les ondes, Tinguin IlI.mbé els 
senyors propietllrls, orelles per escollar II[S in
quilins que per gaudir d'un 11 n:ajor perfecció en 
les eudicions, sol'lIciten inslal'lar IIn'enes ilis 
terrers, Rllmon RlEROLA 

Secció de Noves 

Radio Barcelonll c:srA orgllnilulnl els pro~ _ A Moscou s'he ¡nsllll'llIl una emissorll que 
grames pet' la relrllnsmiseló de Iel! Operes in'e- emheix els seus programes a .:5200 melres de 
grals que, lli Orlin Liceu, canlarà el fam6sIenor longi/uei, Unll. veglldll al mes emi'elx amb espè-
Hipòlir LàzlIro, que no dublem serb un esdeve-
nimenl, 

- Un mes després de III. InllUguracl6del1l novII 
Irllnsmla&Ora de RlIdio Barcelona, slnaugurllrA 
una 1I11rll de Igual potència 11 SanI Seba!llib, 
!lImbé summinislrada per Telèrons Bell, S, A, 

- A l'Hospilll1 de leprosos. de Filipines. s'hil 
inslal'lal unll pOlent eslllcl6 receplora, per a que 
els pobres alaC:lIlS de 11In espllnlosn enfermetlll 
puguin trobar uns momenls d'&livien la dislrllc
ciO Que els proporciona III radiotelefonill, únic:a 
manerll d'eslllblir entre els malllllsel conlllcle 
tl1nb el món, 

- A Auslralla s'ha prolectal inSlal'llIr unll 
e,slllció d'ondes dirigides de 100 melres de lon
gilud d'onda. per 11 cOmUl1lCllr II.mb Anglaterra, 
El sistema que s'emplearb és el de refiectdr 
pprabòlic, 

- e[ lovenl 11Iponè.s hil publicllt el reglament 
que deuran reilr-se les eslaOons emissores I 
receptores, Les emissores treballarlln 11mb on
dt,3 de.:560 11 m metres de longilud d'ondll, 

- Lli Briliscg BroadcllSllng Compllny, asso
ciaci6 similbr a l'Associació Nadonlll de Radio
difusl6. reb subvencions d"enlilllls i de própd'un 
mil'\ic;S de sods proteclors que li reporla un [n
grés IInunl de uns dOlze mll'lions I ml8' de pcs
seies, Amb 101 I lI.ixò no han pogul donll.r la 
relrllnsmissi6 fnleirll de les òperes com ho fa 
Rlldio Barcelona, 

- Com tn les grans empreses de c1nemlllo
grllna, les eslacions emissores comencen li 'enir 
exclusives d'artisles; lIixC veiem com J'lIr'iSIIl 
Jllki~ Cooglln no hil pogul accep'ar la invitació 
del Dirt!cJor dc.l'emissorn de Viena perqut pllr
lés davllnl dd micròfon. dqullI que una emis
sorn ameriçana !llenic contractadll la pllrllula, 

"'"_ Les ullirnes noves de f>111.drld són de que 
s'eslan .IIcllbllnJ els Irehlllls de redllcc:l6 per fun
dll.r tI primer radio-dill.ri d'Europll, Seran Irll, 
mesos per radlolelefonla els arliélu, novq., 
.e\q¡:ral1Jea, t:o¡i,zlIcions, el:." 11 unll hora detv
miuda, Ell. "UPG troballa pel'. aquells que rels 
iUJlo'(nn llegir, R, 



La nove11a d'un R 'adio-escolta 
i\lignjeg-m en In Ilonjesad'un sil.ló americl\,am~ 

e!speusdnmuntdelatauln,l1naplpaenlabO¡'R¡ 
un casc en el cap, Albert S!tJl,r escoltav,!, 11mb 1111 
apftrell muntnt per ell matel:r,lln dels pruner9con-

CerIS de Radio-telefonia que es donnven a Barcelo
na. Vivia sol amb una minyona i la se\'a antiga 
mainadera en un elegant piset del carrer ~e Vllll:n
cia, doncs era orle 1 no tenia ger1~lIlns ili parents 
prò:rimsjperÒerR un :ricoldeseny I bones costums 
que no havia fel cap mal lis de In seva indcpcndl:n
ciai Ilibenat. 

AI sentir 9ue s'obria In porta es giri< distreta" 

~eí~teFes:, \I:~t,~tuari~¡s~r~~i n~U~~iu~~ ~~~~~!i;I~~~ 
que de viSin, i es treg\1~ el casc que el pnvava 
de sentir, 

El Sr. Monturiol,desprésd'e:rcl1snr-se per haver
lo molestat, li e:rplkàqueaquella nit havia estrenat 

~ï ~gl~~r~~r~~,¿u~~r:cll~~~lfn;~~ndc¡jap~~Ò"q~~ 11(~n~~ 
les ¡àmpures se li havia apngat repenlinament, i 
com que sabia qu~ l'Albert ~'hayia muntat ell ma-

~~!~r~;r.~:,e~ònv~I'~ll p~~g~l~¿~~~l ts~c:;are~o~~r rl~~~ 
d'acnbnr-hod'espatllnr. 

- Segun~ll1¡,nt s'lu\\m) ros la h\mparn - digué 

~~~~~~l~ del~~~[~a~f ~~n~~~:t I::~u~s~~e~i:, niri no es 
El Sr. )Ionturi.ol refusà, el jove ¡nsistl i per fi 

guanyI! aqucst U!t'Ul quenmbJnl¡'l1npn.rn nlabutxa-

;~s:~~i~~~~I¡"~'r~~~I~q~:s~t~~ l~~a ~S~'~od1}nirb~~~ 
tant gran, \l'luminat per una I~mpara de peu de 
color blau que don!\va una 1111m slmpúticn; discre
ta,itres oqualTe lamparetes mt':$ posades ell cls 
recons de l'habitació, que tenia un aspecte molt 

hnnt!~ :lI1~g~~~Ïnbl~~lbAl)aPp~~e!\e ~: ~~l~i~a[~~~~iab¡ 
~fll:.v:l¿n~~r~~~~i~~~ ~~~i;!~"l e~a~~: ~~~~~:"lei~~~ 
la $e\'n filll11inica i companya inseparable, la genti
ItssimaEulària. 

con~per~:;Sq:~ Sh;u~\~~~~r~1 jsO'~::i'~llf~;l\ ~~r~~e~¡ 
seu lloc la que ell havlll.pnrl:u, rccnman~nt que no 
donessin In voltn ni botóm~squeloprec¡spera que 
les IAmpares s'encenguessin, doncs aixl, era fàcil 
d'evitar que es fessin mnlbé \lIn depressa. Anava 

{:~~i~~tii;ta~-~: e~l~~~ :~a~'~'l1 ~~~~~:Jg l~edil~~é l'~~\: 
pares,que supO$ll\'a que amb una sola no podria 

~r!~r ~~:diil~~e~is~%i~~\nc~an¿~lr~ ~}!s hd~(~'i~/o~t,~~~~ 
ncept:\l'ofenmenli un llIoment més tard eSlnven 
tot~ tres assentau com antics nmics. In noia fent 

~~~;~àf~::~n~:n; ~e:tk1~1~~:II~eq:l~r n~~!;lI:à e~~led~~ 
se'nsentia01olestndn.. 

L'Albert frni'n una g-r:ln sensació de beneSlar!l1 
trobar-se en nqllell interior rlg:mdable que une'!! 
lliMIS femenines havien emb.:lIll; aquell pili em 
e:ractamenti~l1alql1eeld'ell,tenia.el mnte¡":i' nom-

r:;l:~~i~~c;:rò,le~n¡rr~tí~:~siPr'~S~:~Jonl~ ~~~~~i:i~ 

debmobles,!eslamparetes, els coiJ:ins, els gerros 
plens de flors, els tnpet~ damunt de les taule" tot 
assenyaln"a hll;'rescncin de una dona cuidndosa i 
activa, elegant 1 de bon gust, que s'ocupava de lots 
el~ pelits detalls que embe1!el:ren i fan agradable 
I1nallar, 

La orquestra ezeClllnvn diferents bnllables amb 

~~S~i:ti~~~~lirln ~n~~~~il~ ef c~~p~~e s:~=ed~~~i~~r~ 
se'nambclsseu~ peuetsfinamentcalçnlS, i l'Albert, 



~U3i ~~s~~~11! f:Il~.de parlnr una mie. amb elta, 

~11l mirà a n'el leu pore com demanant-li per
ml~, iai ''l'ureel seu signe afirmatiu s·ai:recAjolosa· 

~~~!:~ae~ :~Iq~~ trora nl':~~r~nl~II!\~C~i~1 ~~e 1~1\~~~ 

i co~~eiÓ; ~~Ait!:r~~~!~~ill-:t~~:!e~:b !\d:i,~~~: 
bnnalitat 

- Balll\ admirablement bé-li digu6 tOl lliscant 
de baadR .. band.a de III pla dnmunt de la Ilru1n¡da 

cat~aN~u:~K~;:êe~~~J ,:: ~~r:eP::~~;ca-rea
:fFc~1 t~~: :i~:~~ ~~~y~t q:~e:~~b¡: h~ 
MUnl poquluiwetl"f'gades ¡ només en reunioua de 
poc~{~~p :~:~r be aUi¡;lit a cap bnll de debó. 

~~~o~~~°.r.~ei·~~fc~~!~~· 
En nquf'1I bnll no dillueren mél que coses de poca 

importlla..-i... Ea el ~Ilon parlaren de nlúlica, I ell 

:~~~~:::·II~\1up~~:I~~ d:~,~1;:a ~~d~ de:~ :r:!: 
ella prl'gunlll. quinel eren les peces que més li ""ra' 
d.aveni liprometétocar·l~al.1II'va Intenció. 

En t'llereer ball parlaren de Jlibre., dlKutint 

diferenu l\ul015 ¡ chnntcndnscú le~ obres que pte
leria;i el ball els hi ,embh\ e:rcesslvament curt 

Seri .. diflcilpreci~ardequêpar1arendumntelquart 
i ullim ball; no ml!. al! que fi cadn un d'ell~ li semblA 

~Orl~I~~e~~~:~~:o R1Usr~el?o~~!~~i q~:r~nl'~"'u~nb~~~ 
coltnnt amb ¡rran.boll., 11',1 .isó donava a la leva 
convenia un 10d'lI\tlmLtnl i ~onfiaaça. 

S'aCllbllrl'n l'Ili bRIlAbles, i l'n els deu minut. de 
dI$Cl\n$qlle/le¡:uirl'nelsdosjove.anarenas.eure 
altm vl'gnda al COStat dI'! Sr. Monluriol, coml'n' 
çnnt-seenlre l'Is tres una IInimRdlssimn conveUl1 
que fou inll'rrompuda per III I;onlinundódelconcert. 

A ",,"s Onil' es 5epnrlU~n l'ncanlAlS el. ~na dl'!s 

:!~}~~~ d:\~:~S~,,~~~und~~::nbnà~an~~bll~~,:~r q~~~ 
lorn~. 50vinl. i de~pr~s d'EuIAria, a In que eSlrl'ny6 
dllsivaml'nt IR mA 101 adrl'("anl-II una mimdn de In 
que seria difldl trnduir la eloqU~neia perO que lou 

r.erl~ta.menteompresnitlmidaml'ntcontestadnpl'r a nom 
... M(islnrd,moltmés tard, dintre de quinu o 

Ol'int anys, Albert I Eulilrin esplicamn a llursfill.
per a qui I!, T. S. F. 51'rà COl>R tnn C<lrrenl i Sl'nse 
Importànem com pl'r a nO!i.llltrul'lIlUIren lram ... ia
com deuen n n'aquf"'t in"'l'nl ml'mvellÓl l'hav~r·5e 
conegutil'Sllmnl. 

JORDI Q. 

T. S. F. CONSUL TORI GRATUIT T. S . F. 
sota la direcció tècnica de 

AGUSTI RIU 

En Que rc ... idd:x 

C(lrrer 11,° 

demalla n jOl'ENTUT CAT.ILA;".I, sueM de T. S. F ., ¡; ... igui co'l/e ... · 

ladn la pregtm/a l/t/e té a bé/orml/lar sobre la Y(u/io/cle/ollia, Qual moliu 

is 

T. S. F. 



1-
Els grans regals de 

JOVENTUT CATALANA 
La revista que mlJnCaV4 a Catalunya 

TOls els Itelors d'aquesla Revisra que vulgln ~)lm¡cipar dels Gr ••• lIe' .... que etilà 
porlanl ft cap, deuran omplir, rell:lllar i Ira metre li la nOSlr. Redacció, València, 1&4, 
8arcelona, el bulllelf que Inserim més l!yal1, procunml que ¡'escrip'ura sllfUi ben 

comprensible I ben concises les anOlaclons 

Milfançanr la Irllmesa de radlunl bUllit/I. es podrll logrllr Que enviem per rigorÓ3 lorn : 

PRIMER : El cup6 D,- 1 per li ésser parfrcep dds Gnlu Reiab de " JOVENTUT 
CATALAN"" els Quals se:filn uposals convenien meni li les pllgines del 
n.o 14 d'lIqueslll revista. corresponent ili dia 3 de (ehr!!:r: li lea pllginu de 
En Patufet del 7 de rebrer, j .,Is rOlilllua ca/alan!! • Lli Publlcllllr~ I • La Veu 
dI!; C"Iil.lunya' en els númuos dels primers del ma/elx mes, 

SEGON El Lllbrd. OfnDa de " JOVENTUT CATALAtrfA" consistent en un gentil 
fascicle nodril d'orientacions a lea jovenlulS de Calelunya, Milfançlnl 
aquesllIibrel es podrbeconse¡uir une subscripció Grafulla de "JOVENTUT 
CATALANA" per un any. 

TERCER : V ... rls Se,ell¡. Shnbo1 de la revist ... "JOVENTUT CATALANA" els quals 
ser ... n dutlnals per 11 poder~se adherir al darrera drls envelops de les 
voslru lIelres par1icul"'rs, llibres, objecles, en:. 

Tot això ho trametem completament gratult a tothom qui 
en$ tau; remeM de l'adjunl bullletl, convenientment omplclUtt 

i $ignat pd remitent / I 
JOVENTUT CATALANA, amb les millores Que s'hi introduiran, serbla Revislll genlil 
per excel'lència, i I ... que ve assolfnl mt:s èxit erreu de ClI ... lunye per ¡ ... seva prtsentadó, 

preu mòdic I lea direrenls seccions de Que consla el seu conllngul 

Feu·vo •• u.crlplou d'ella o adqulrlu~la a foh eh I.dret. de Dodra ferra, ler' UD deli 
millor. ,edo. que tarea en la l'odra l'Ida I I 

....- ---------- - ---, 
BUTLLETI DE REFERtNCIA 

En quelliulJ 

Prollfncill de CllrN'r n,-
demantllJ fil Redl1CCió de JOVENTUT CATALANA li s/~uln lIfurèlts 'ufllUamenl 
i al seu domicm, els tru presents que per mJtjlt d'aquest IJnunci manifesten 
trametre 11 tothom que ho sol ' liclll, 

d. de 1925 

(f'tllnqutllf HQ'ill de I dnllrn.) 

I 
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g de punt. mitgeria. guanteria § 
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§ en .rtlcl •• del seu ram g 
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l "Radio -Recepción" i ¡ g 
g MESTRE DE LA T . S . F. i 
¡ ¡ 
I AGUSTI RIU I 
I INSTAL' U.DOR I e:::~~:R OI! L' ESTACIÓ I I RADIO - B.A:CELONA I 
!8 D'aquest llibre de divulgació) §¡ 
8 iniciació cienUfica se n'ha fet la § 
• SEGONA EDICIÓ ' 

i. augmentada ¡ ovalada amb 8
11 

nombrosos "esquemas" ori· I ginals de nous circuils. I 
I Altrament inserei)( completes I 
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LECTURA DE PRIMA ;::::"""""1 
LA NUVEL'LA JUVENIL ¡ 
La Primavera vinent serà més es- g 
plcndorosn. gràcies a l'n.pnricíó de § 

L~bh~'~Ó~~"~'~~~ " JUVENIL I 
l'Rba1>tdetole' le~(OrlUM'. g 

I Sortirà el primer i tercer 
dijous de uda mos, eo
!llençant el !lles de març. 

CadaDllmerounnnovel'll\ 
in~ditll. MI.lfge~lh·a ¡ inte-
re~,nnt, propill!llent per n 
IC5 joventuts de Cntalun}'Il. 

CRdn novel'ln conHituirà 
una lecturn selecta I un es' 
limul per a elimiruu le, 
leclufU insanh que tant 
abunden a la nostra terra. 

lA MOUl"U oIOVUll 
e~ vendrà arreu de Cnta-
lunyall llcilll •• excmplnf, 
prolU!.Rmenl pre~cntadn i 
j['lustmda, 

I ~'~'~~~~TUT CATALANA" 
! BARCELONA 

! ... ~ ...... " ............... o ......... " ... g 
LA TIPO(.RA FICA: J. Prou~, S. cn C. : Cnrrer de\'Rlència, 111-1 : TelHon G·:?t)17 : BARCEI.ONA 



El meravellós urar~1I ,eceplor R 500 de IIt l1lundial
,ucnl {mllO~a[llarca 

BELL 
és el prc:Ceri'~l~~¡C~\~ d~t~,~d~ K.~~~~~~~'l~ls concerts 

~~~,!::~~~~~:l~::t~~~~~~~~~~f~~~~~~lr;,~~~,~;~~~~:~~~~ 
perfe>:dó tnl.que el~ ha (ol'lo<:at en lloc preferent ell 

noStra Clluat com cn les m(!s grans del món. 
Compr(\r lo é<¡ In. ded~,i,i d'Hn moment. El pl(\~r 

qllC \IS propor<"ion:lra ser:. tots (lIs dics. 
\'¡,Iteu l'e~po~idó dels úllims U\odels de receptors 

BELL 



L'èxit dels receptors "BELL" 
amb les retransmissions del GRAN TEATRE DEL LICEU 

Els receptors BELL SÓn fabricats pe. III • Western Eleclrlc., quines ràbriques 
als EstilIS Unirs reuneixen més de .''10,000 obrers. Considl'Tlldll com ¡el primera 

orgllnllzació indu:!l1rial rlldiorelefÒn1cll del món. 

EXllmJneu els. receptors BELL i us convencereu que són uns aparells mestres 
en III perfecció, ¡ sJ els proveu us meraveJlllreu dels seus griln:!! resultar!!, rebent 
els COnCerl(ll de rOl Euro".,. Funcionen sem~e aCUmuladors. VIIn 11mb pila stca 

Rlldio LOT de mfnim consum i gft!n re~1I1èncill . 

EXPOSICiÓ I VENDA 

SUPREMA 
Pelai, 58 (1II.'.,.nt l' .. tac l. de •• r, •• ) : BARCELONA 
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