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(l\J'l\ 

Jurrem3. 
Pelll>i ,56 

L'èxll dels aparells B ELL es demos
tra li tole5 les llars. 

S6n so!'lIcllals preferenlment per les 

recomanacions dels Qui la els pos

seeixen • els qu~ls merllvellals d'una 
rec.epcló lan clara i perfecta no dub
Ien un moment en fer l 'elogi meres

j;:ul d'aqueSTa gran marca BeL L [IL 



JOVENTUT CATALANA 
Any 11 Barcelona ,2J d 'a bril de 1925 NClIII_ ~ 

M;stic i tònic 
La terra gira enlorn del Ml1. El dia !;ucceeix 

a la nit i In nit al dia, Les t:staciOIl~ vénen 
l'una darrera l'altra, amb més o menys decisi6, 
!.>t:rÒ sempre amb prou dardat per qu~ l'estiu 
.... igui estiu i l'hivern, hi\'ern, La corrúa de les 
festes, agafada als fulls del calendari, tam~ 
PIlsI;a j repassa ... AqueU (¡ui té l'oblig .. ci6 
d'($Criure quotidianament 110 pot-ni \'ol----(1Ui
]Jt.'rar_:;c lIlassa d'aquesta llei de rotaci6 uni· 
versal. ~[és aviat; si {'S de meua irònica, acaba 
~r troLar un estranr plaer a sotmetre-s'hi ri
ROI'osamcllt, é9 a dir, a fer Ull article nada· 
lellc, cada Mp ClUC N'Mlal l'atrapa amb la 110-
lna als dits i un artide sobre la Quaresm.a 
cada rol> que en l1e\"3r-se d'uua taula magre 
ha d'ajupir-~ sohrc les c¡uarteH('s impòHutes 
Aque~l placr 1101 cap-d'\'all 110 serà un aspec

te dd plaer hUIIl3nfssim de \'èm,"t-r dificultats. 
de 5up<.:rar obstncl('s? 

Fer llIl article de ~adal Ilue tinj.(ui un bri 
d'emoció o d'originalitat é~ rc1l1ti\'ament fA
cil i (Iui és que 1\1~lm COI) no ha vist la famo
M di3d3 amb ulls e!>lX-cialmel1t el1tH"nits o es' 
!I\.'ciahncllt iròl1ic~? Pen) fer <;ada any Ull 
articlc dl.' Xadal que no sigui reproducci6 dels 
anteriors ¡;s ja l111a t't)!.R mflO diffcil, cada CO!, 
m{-sclifícil, 

A primeru vi'lta !',embla que siR'Ui aixf, però 
a segona "¡'¡,ta no ho fs ben bé. Per que re' 
sulta que si k~ festes """ les matcixc!-' cada 
ally, i la lIctra amh (~ue apareixen CIl el:.> al
mauao é"I si fa no fa idèntica, l1osaltn-s que 
hem de celebrar-il.-s o de l'cure com Ics cele
hren no Y.-m iguab, sill.) diferents I dc \'ega
dl."!; molt difercnt.!. I 

E l número vinent de 

Xo hi ha dos Nadals iguals, creieu-me. Ni 
ducs Quare.rnes, ni dos Sants Jordis 

Xi dos Sants Jordi!.! Això fs el que, fet i 
fet, \'Olia acaber per dir. El Sant Jordi d'en
guany, 110 s'asscmbla ¡(CllS al d'ara fa tres 
nn)'s, lli, C$Cl1t-li més germA, al d'ara fa un 
any. ObsL:n·cu din!. l'ostre i l'Cureu que cap 
de \'os.1ltr~ 110 !)ellsa amb el Sant Patró de 
Catalunya de la mateixa maDera que hi !>en
!iBva en Ics altres diade:. que n'ha conegut. No 
b el mateix Sa.nt? Xo són Ics !'>CHS illtatgc'i 

Ics mateixes? 1\'0 l'hi l'~ieu, armat d'espasa 
(I de 111l11Ç3, combatcnt amb el matcix bra6 el 
drac iufernal? Xo {-:. entr;ula la primavera I 

\'in/.:noa l'h0l""3 de tes rO!lotS? 
:-'or, si, Tol això l'S iRU.a1 El que no ~s iKtU11 

l:-,. el 110001r(' pensament i el nostre scntiment. 
Xi el cata\¡\ crcient ni el qUe no ho {"', podeu 
l>Cu ....... r en d Nlllt de Capadòcia i (>11 els heli!! 
...ímbol!. (111(: era de lh:i adjuntar a la 5(.·\'a glo
ri(>3.'l ftsta, amb ci mateix posat que hi pen
-..t .... cn temps enrera. Per què? 

PL'f què ci curs clcl5 esde\'enimeIlLS, de \'e
gade amh dolC'tsn, de "eKadc~ 11mb \;ol~ncia, 
11\0difictl, ~nsc.: c¡ue eus adong--Iu;m, In 1l000tra 
M:llsihi!itat, 

l ,.o:(-çi~llIellt diria que la nOSlra !ie1l.SÏbili 
tat d'al ui h ",6. madura quC' mai per assabo
rir la ~nta IIcR'enda de Sant Jordi, Pn Sant 
){uerrcr qUl' deslliura una donzella, pre;;oncra 
d'nn drac infernal, ql1~ \"Oleu l11éo;? AI costat 
dcl '\Cu delicat \'alor I11fMic, té Ull cxeel:lellt 
valor tònic, ;\[<; .. dilcm la l1cgcuda del ooratj6s 
CHnlllL"1" de Capadòcia. 

C~R.I.8S SOLDEV IL.\ 

JOVENTUT CATALANA 
qUe sortirà dijous, dia 30, serà dedicat preferentment a 

NOSTRA DONA DE MONTSERRAT 



LA TEORIA l LA PRACTICA 
DE L 'AMOR 

Ah, beneitones i beneitons, qui en llegir 
aquest titol haveu cregut descobrir assota una 
mena de secret de fer-se estimar. Per això és 
convenient de fer atenció i distinguir els au
tors com a autors, més que els títols de les 
obres. T així en veure el llom d'un autor, per 
poc que el conegueu, ja sabeu si és capaç d'es
t'rime el secret de fer-sc estimar, O bé de dir, 
per eoutnl, que no es pot donar, per què ai las! 
el posseïu quan l'haveu, àdhuc moltes vegades 
no volent-lo, i, ai las més encara t, no el tro
beu, us fuig més lluny, quan el cerqueu. 

Ara que som a la Primavera, i <Iue tants poe_ 
tes i prosadors canten l'amor ¡">eT ra6 de la 
Primavera, perquè ara fruiten i floren els ve
¡¡etals i animals; però ara que se!lto C01l1 mai 
consciència de l'amor, fins m'apar pecaminós 
de rlilrlar-ne per raó de Primavera, perquè n'é~ 
ra6 animal i física només. Recordo que Agam
\lleUOII cm digué que ja sabia jo què és l'amor, 
i jo li responguí, fa uu any, que no ho :>abia 
gaire. I és veritat, puix que saber-ne escenes, 
és 110 saber-ne, és haver-ne vist vestidures, les 
niés belles o Ics més grolleres, però vestidures 
l1omé~, que tall poden encobrir l'amor més 
$...1ut com el més bestial, i jo gairebé no recor
dava més que anècdotes d'amor, escenes: lla 
m'havia detingut a explicar-me l'lunor. 

Hi ha ell aquest món només ttll home com 
ideal d'rUllar per a cada dona? Hi ha només 
L1na dona ideal ¡>er a cada home r ~o! Adhuc 
en l'esfera més espiritual i més subtil, hi ha 
multiplicitat de maridatges ideals. 

Hi ha en aquest món, per a l'llomc scll:!-ible 
a l'ideal, a la justícia, a l'esperit lIomés una 
C:lU!>." que pugui a\)Ossiol1ar-lo? No. Totes les 
causes d'un mateix mínim de justícia i espiri
tunliwt poden apassionar-lo igualment. Qui diu 
cau~a diu professió, ciutat, naci6, ciència, etc. 
Però l'home ha de lliurar-se a !lila., elegir-ne 
l/na, i fer-ne l'eix de la seva vida, ~i vol ésser 
fecund, i superar el costum i el caprici, i és
ser digne. 1, encara, en això de la dignitat, 
noresmel1ys, la voluntat tant sols és instru
ment, i no pot crear-la si no n'hi ha pasta. 

Dignitat 6. fidelitat a la SUprenl.ll elecci6. La. 
suprema elecció és determinada pet la fatali
tat, 10. pn\ctica. i l'albir de l'home i de la dona. 

[..'honc¡;tcdat, el sentit humà en la suprema 
elecció és condicionar el conjunt material a 
l'espiritual; Ics afinitats i con~ellièDcies so-

cials a les culturals, i les culturals a les e!lP~
rituals. Le~ espirituals són les úniqnes defuw 
tives. Les espirituals no vol dir les religioses 
ni les morals. La moral i la religió poden ésser 
apre:;.es i adquirides com la cultura. Però el 
gra.u espirihla.l és Ilinscrit¡¡ en el ritme eteru 
i infinit, és natural, és humà, és íntim, pot 
ésser més o meuys encobert o descobert, però 
no s'adquireix humanament, és anterior a la 
persona. 

L'honestedat en els éssers elementals, fins 
en els més primitius, també existeix, i consis
teix a preferir la condició menys groUera, o bé, 
a condicionar Ics afinitats 'més primitives a les 
menys materials. 

El contacte, la proximitat persousl, flsico : 
cntre l'hotlle i la dona produeix un intercanvI 
d'infiltracions ¡ efluvis, d'emanacio\ls recípro
ques Q:ue lliguell i uneixen i identifiquen IIla
terial1l1cnt els dos éssers hUIl1l\US físicament 
fins a determinar l'impuls i desig de confusió, 
efusió, fusió i difusió que és l'amor. Els ena
morats són instrumeut de 1'l1utmt del mÓ11 

de reduïr diferències i crear diferències no' 
ves; però sempre u.aturalment, espontània
ment, 110 mai per imposició. Vet aquí la pràc
tica de l'amor. Els éssers que no tenen realitat 
espiritual més forta qu~ la física, la pràctiC;! 
els administra, els fa ballar, els uncix i el:. 
separa, p<."'t què la pràctica. cansa, la pràcticlI 
produeix e! costum i el caprici. 

Noresnllllys és c\olO!ós el de>.l!feIUlllell: fí
sic per causcs estranyes, per un allunyament 
imposat que té també els dos defectes d'e.xa· 
cerbar l'impuls emotiu i d'afeblir després els 
lligams o afinitats corporals de sentiment que 
el contacte linxi a produits. 

La vigoria e~piritual, l'albir i la voluntat 
podell cOIHliciollar, evitar j sal\'ar els ef~tes 
de la fatalitat i de la pràctica. l poden fer que 
l'home es serveixi i es valgui de Ics realitats 
externes que li ofereixin camí d'obrar i actuar 
i viure eu harmonia i disciplina a l'esperit, i 
apartar les pràctiques contràries. 

L'esperit té els cabells rossos o negres, la 
pell nacarina o bruna, els ulls blaus o castanys. 
el cos rabassut o esvelt; l'esperit no té cos, i 
pren totes Ics formes i colors qlle li serveixen 
i n'esdevenen per això simbolitzacions. L'a
mor dels principis és l'amor eterna, infinita, 
que cap forma ni cap color 110 poden vèncer. 
Vet aqllí Itt tcoria de l'amor; el grau espiritual 
sobre tot. 

LLIBERTADA 



MISSATGE D'AMOR 
La flaire de les fiors embauma l'aire i la 

fira de les roses és enguany tan concorreguda 
COm sempre. Al peu del q,ue lm dia .f~u c: 

:~au e1~~ ~~nefa~ft~bl~n~r~ 1: ;¡!~~~~; 
fira d.c les "roscs,' d'aquestes roses vessants d'a
JUor I patriotisme. Encara Ics mares, acompa
nyades dels fillets van a veure-la i fadrins i 
donzelles, en ple~r del treball, .van a retre 
hornenatje al més gentilment herOIC de tots els 
Sants i a comprar flors beneïdes amb l'alegria 
al C'Or i el somriure als llavis fill de l'encís i de 
l'amor que vessaut de les flors, s'escampa arreu 
SUatl i acaronador com Ull bes suavíssim. 

Però també ell mig' de l'alegrh, la tristor hi 
és. Hi ha també qui sentint l'alegria dels al
tres en aquestes festes en que la joia regna, 
~ut plor::tr son cor. Veieu-la, (;s una c\onzello 
{IUe tota sola es conf6n entre la multitud, com
pra a la fira :un pom de rosas mjes de vermell 
ciE: sang, i després d'haver fet la visita al Sant 
se'n va :;oleta ... per què cn mig de tanta gent, 
sent la punyida de l'enyor: No hi ha com an
tany al seu costat l'amant que l'acompanyava. 
Deixa la fira j retorna a casa. Al pas de la seva 
figureta escaient, que flors que hi cauen! 
Aquestes, però, 110 són pas del lloc de les flo
ristes, ni cap de les de la fira, fan un.a olor 
{¡Ue vola i la seva invisible rojor s'encomana a 
les galtes d'ella. Ella, però, les escolta amb els 
ulls baixos; i amb el pensament ben lluny 
?'allà, vola que vola vers el se1\ aimador, el 
JOvincel Que sapigué cnamorar-la. i compleix 
111\ deure impof,3t, . 

L'hora del correu, és l'única bora d'alegria 
pels soldats. Allí, allunyats de tot el Q.ue els 
parla de la seva terra, quan el (""orreu arriba, 
tots esperen rebre aquella lletra estimada que 
els portarà flaire enyorada de Ja terra que varen 

PETITES PROSES 
S ant f ord; 

Cavaller .que mates el drac, patró gloriós .. . 

~t· ;~1l. ~f~ir e~n:u~o~nu~ ~os::x:u~r:s ~~ 
jardí he ('ereat. T'oferesc la de color joliu, la 
Que sols al contemplar-la, ja diu tot el que vull 
dir-te .. Es roja com la sang que corre per mes 
venes I té la frescor de l'airet de primavera. 
Que bé estada sobre el pit de Ja dOll1.ella que 
he somniada I Que bé li esca urfa la rojor de 
la flor sobre la brusa de seda! .1\1 és no que 
les galtes d'ella envejarien el color de I~ rosa 
i tamb~ s'hi tornarien ... 

deixar un jorn. Allf, la mare, les germanes, i 
la promesa, en aquells plecs dictats pel cor, bi 
posen tot l'amor que senten vers el seu estimat, 
i aquest el reb com un joiell preuadíssim, per 
què aquestes ratlles s6n el con~1 del soldat, 
quan en Ie:; llargucs vetlles en que la son s'a
llunya de les seves parpelles, de massa enyorar, 
ls recorda i les viu amb l'esperança de tornar 
a veure'ls un dia, anc que la tardança sia tan 
cruel. 

Al campament ha arribat avui el correu, i 
tothom s'ha apresat a recollir-lo. 

Hi ha Ull jovillCel que l'espera amb fretura, 
j també uns plecs sagellats arriben a les sev~ 
mans; s'aparta del grup dels seus companys 
que l'envolten, per què a l'obrir-les i trobar-sc 
sol, li sembla que té més alegria, i amb les 
dues lletres a les mans, se'n va i assegut sobre 
una pedra les ohre. L'una és de la mare, l'al
tre és de la promesa. La de la mare és amoro
sa com solell ésser-bo totes; la de la promesa 
és plena d'il:Iu:-iolls i d'esperances, i a dintre 
el soldat hi troba una ofrena dolcíssima. 

Ha trobat clins el sobre una flor marcida, 
que al soldat li ha fel llagrimejar el~ ulls, de 
l'alegria de tocar-la amb les seves mans. 

Pren·la, tu, cavaller de les gestes heròiques i 
ofrena-la::;. ella, com jo voldria fer-ho. Enco
man:, a ~ flor la cfI;mor d~l teu cos i fes que 
sentl la mna de gràC1a senzilla, de riure triom
fant, la cremor en ses venes, en son pit i en 
son cor ... 

Fes que l'ofrena teva li sigui ellvejada per 
I~ altres donzelles i totes cuitin en l'esdeve
mdor a curullar-te de flors de mils tOllS mi
raC1llosos. 

Cavaller que mate:; el drac, ensorra la llan
ça! Que imperi arreu tot el bo i fineixi el 
dolent! Jo t'ofere.9C del meu jardí de parad{~ 
la rosa més bella que ~atura ha creada. 

JOAN TRULLAs RTERA 

I 



VIDA CATALANA 
No és aquest el lloc apropiat per a fer ulla 

crítica ni per nomenar noms. No voldríem fe
rir susceptibilitats, però el fet literari d'aquests 
dies entorn d'Ull poeta jove i d'Ull cirtit jove 
també, m'ha semblat digne d'ésser comentat 
sense fer aBusions per ningú i sols prenent 
peu de ¡fi. feta. 

La pscudo-crftica, cll ' gencral----cur conside
rem r¡ue bi ha crrtica i pseudo-crftica- fi Ca
lalWlya, 1111 patit el mal de la rebentada siste
m:'ltiCfl., o quan no, de donar peixet, oom vul
ganllcnt es diu. Les amistats o les simpaties 
pcnioOnals han inBllït poderosament en molts 
dels llostres crítics, i moltes vegades la pressió 
inteBectllal que ci comentarist..'1 ha rebut de 
l'amic autor per contra-cop la rep ¡'autor in
conegut personalment. Abd alhora que tina 
justificació té una explicació: la poca tradició 
i equilibri inteHectual que regna cntre nQSlll
tres. Tot quan farem per aconse¡;;uir-ho crC"Ïem 
que seri\ poc, Hem de treballar ince;santment 
perquè una equanimitat inte].1ectttnl sigui la 
Ilota comú -entre nosaltres. 

El que per qualsevol raó 110 podem dir, ca
llem-nos-bo. Mai la nostra boca s'obri per a 
la paraula insi11cera, ni la nostrtl ' ploma escri
gui cI que 110 pensem. TIcm d'ésser verfdics 
cn nostres afirmacions i sincers en nostres apre
ciacions. Especialment en un Jove c:;;criptor. 
una pscud<J-crític;¡ inex3cta o (¡espietada, pot 
influir moltíssim. 

No hem d'ésser partidaris clel I,blnf¡, a l'a
mericnna, sinó d'llua propaganda l1ògicn i ra
ci<Jna1. Cap mira d'amistat, de pnlTiotisme o 
t.an sols dc simpatia intdlectl1al ens faci é5SCf 

exagerats o injusts. No pcrql\e Ilun ohm, un!] 
producció, \In!] actuació signi <l'1t1l compatrici 
nostre l'hagi'll1 (l'alabar-la, inccnsor-ln, cn1ni
rar-la a ultr;:¡nça. La intcHigència té les seves 
revenR"es, i lIua d'elles és el ridfoo1. Precisa
ment Ull jove escriptor francès uns dics enrera 
mig irònicament hem preguntava si Ull dels 
nostres crrtic:;--i 110 era pns liternri--cra an
dalús. 

J. M BORONAT RF,CABENS 

" " 
RECORDEM, 

-La inlercssanUssim:a con/eraneia que l'c_ 
m.illent català/il Adolf Falgai.rolle donà a l'A
/ener~ Barcelonès, que tan interessants came/!
IMis fa a !lLa Pr~blicilatn sota. el pseruUmim de 
nLe CriUque sans illfluerlcen. 

-La conferèrreia q¡~e Josep JI.1. Tf'ias de 
Bes d!onà a l' A cad¿,,~ia. de Df'et de la Congf'e_ 
ga.ció de la. Itll./I!4crtlada. i Sa,¡t LlItis Gonçaga. 

-El eotlir~rü d'exposl'cions de pitrh~f'a qlte 

lli ha a les Galeries LaielalICs, ilspecialm-6nt Iu 
del ploral Isidre SorreU i les de F. Ff'anqu.w 

I Josep XlIri. 
-Les sessions del ¡. Tea.tn dei Piccoli r) ql~e 

al Goya. aq¡¡esls dics s'halI -vinglll celebrant 
Aixi co,,~ les sessions de Balls RII-Uos que eliS 

U pro"re$o.~ l'empre .. a del Liceu. 
-1.'exposició MOHl/J/í a /1'$ Galeries nal nwlI. 

qlle rel.!cla. ·IIU(I 101"la scusibililal il!lluida r 
ardida. 

-l.a bel/a 110'lJcUc/a d'Erl Tom.¡Js Rmg i L/op 
" El bldx()l, Imb/ieada a ul.a. Novena d'ArQu. 

-La nova. delllos/ració que aq¡tests dies s'hil 
pogrü eo"~probar del 111<)11 qlle ¡!Iteressen 11 

l/ostres coterra/11S inLel-l¡gell/s les qiies/ions de 
polí/ica eslrnl/¡:rera. 

-EI llibre de poesie .. de Ra~uoII Sam To
liell, IIFru.ils 1'ardl1l1s¡¡. 

-La conlerència que orRa~liLzada pels .-lll1ic.; 
dc la Poesia {fol/lI el li/l'ml /llelllall"\! Hcrr ;1r
Ilill/. T. "'egllcr IracfOlll sobrClIILa "poc·sia ale· 
¡¡¡.an)'a. ac/ualll. 

-Els llibres pròxims a fru b/icar-se dll J. JJ 
Lòpez-Pieó i d'EI¡ Pompeu Fab,a, pd editor 
JOI1I1 Sal/l'III, de Sa.badell. 

-La publicació que Ell BOlla.:ia ens Ira do-
1111/ sobre el lIo.~lre Lealre .. '¡¡¡tcelllista., Iol tir
si/jau/ que srr",,€Íxi aquesta obra d'esperó per 

a lasq!/.e.~ mb /tral/.L 

-El.ç (Hlicles l'!I<C fOMI Cre:\~e¡¡s ha. publicat 
a'll/l'sls die.ç 11 IIl~a PllblieilQfJI. 

AB RI L 

Per abril, l>O<1er6s, passa Sant Jordi 
i el SCI! corcer renilla fortament. 
Les roses s'han desclòs, els cors batCguC1l 
i als llavis neix la flor d'un jurament, 

Arborant més encar la flama viva 
que fa tant temps que crema en nostre pit 
ens inf6n nil daler de lluita aspriva 
que s:ttisfagui tot l'ardent neguit. 

R¡\pt1, TASIS l MARCA 



El nostre glori6:; Patró 
na<;<lué a Ca¡)Rclbcia, (Ie no

ble llinatge, i fou cavaller 
a Roma, CII tcmps de Dio
c¡ccià. Ocupà, ja ab vint 
anys, un càrre<: tan honori
fic com era cI de Tribut/Us 
mili lar de la glUtrdia impe
rial. Jordi era cristià, I 
ql1.'111 l'emperAdor empren

gué amb tota fúria In peT

SCeuci6 contra l'Església, 
ell 110 s'amagà de recrimi
nar-lo, per més qnc els SCllS 

amics li recomanessin pru
déncia. Xo cm pn .. que des
concixl"S la brntnlitat de 
Dioclccià. ci qual cra home 
cnpaç de $.'lcrificar ci millor 
de sos amics, 11 nil moment 
de malhumor. :'orés d'IUla 
vegada havia dC!;C:lrrc~nt \($ 
in'S imperials !'Ohre ets seus 
matcixos rredilcctcs i afa
vorits, qn:lIl eren cnstians 
Precisalllent pCr'Cuè sabia 
tot això i ,-cient rropcra la 
seva hora, s'apre!''!o:' a dis
tribuir Ics seves riqueses als 
pobrl"S i donar la llibertat 

Sant Jordi 
el furor més encès s'a¡)O(]e
rà de l'emperador, I manà 
tancar-lo a la presó, lligat 
de peus i amb mta grossa 
pedra damunt el pit. 

M à rt i r 

Patró de C atalunya Són im.'xI>licablcs els tur
ments variats i llarguíssim!! 
a què fou sotmès 3(jllCSt 

sant, nomenat gran nrd.rtir, 
prI"cep i corifeu de 1tIÀrtirs. 
Un dia demanà JX'T veure 
els déns falsos del temple. 
Dioclecià, creient-lo conven
çut i pensmJt que faria SI'l

crifid a sos déus, reuni el 
Senat i ci poble I)(:r a pre
senciar el que ell creia ""'11 
triomf. 'l'otl.'S Ics mirades es 
fixaren en el màrtir, qmlJl 
aquest, acostant-sc a l'ídol. 
estcnsrué la mà i, fent la 
senyal de In creu, li pre
guntà: l'ols que et faci sa
crifici com a Déu ?-}o 110 

s6 pas D~u, respongué l'{
dol; no hi 114 al/re nél¡ q,¡e 

el que tll prediques. I sor
tint de llurs Ixxllle~ udols 
terribl~. els idols caigueren 
desfets ell pols. Això fall 

ah; (.'SClau5, arreglant totes les seves coses de 
la millor manl'rn. No era pas home que s'aco
vardís: preparades 101es Ics seves coses, esco
meté de dret l'empemdor, ad,'QCAnt pels inno
cents cristians i reclamant per ells almenys la 
llibertat, ja que això en res perjudicava. p~,,

sa rn to" p.rn·i"dre. li digué manyagament 
Dioclccià. El sant jO"e mla"a a contestar, perà 

causa de què fos abreviat el martiri del Sant 
tallant-li ci caP. puix tallt el" humiliava i con
fonia fent con fessar la vcritat als matcixos déus 
falsos. A<lucst martiri tingué lloc t'any .;0."\. 

:-;.ant Jordi fou, doncs, un cavallet" complen , 

ple de "alenti~ r~ ~nlbl:~~ Il~I
tres bell ple~4j\ ~yi\!f'1Hi F\. pract1.l:3c. I en 
confcli&lr la ~lf.f~ri\'t/¡ te ~~lttll'!r. 



Sant Jordi triomfant 
Bella princesa empresonada 

quin dol que hi ha en el teu mirar. 

tens el posat i el bell parlar. 

Dins de la forre desolada 

'0 gran bellesa veu' s marcit. 

Un drac ferotge és a l'enlrada 

que l'urparà si ocis !Sorlir. 

L 
T¿ la m;mda lola enoc,a 

de gelosia i de rencor. 

No vol que vegin ta bellesa, 

no vol que el tingui ningú amor. 

Finestra enfora si t'aboques 

" escup la fera el seu ver;: 

si amb els teus clams ajut invoques, 

amb un bramul no ho deixa oir. 

Bella princesa empresonada 

quin somnia en els temps e/' abans 

quan de. Iols eres festejada 

i els reis et feien besamans. 

I ta paraula era oïda 

de tants de pobles com hi ha al m6n, 

... 



rr=======----------
j el rei mé.s all t'havia ungida Nua l'e.spa.sa, braç enlaire, 

amb un petó immortal al fronl. devés el drac avença ardit. 

Mes si el pouat l'esguard s'emporta, Del primer cop esqueixa l'aire; 

el cor s'emporta l'oocn;r: el segon cop l'hi estoma al pit. 

una clamor se sent prou forta Ja triomfant. 'a dama albira 

que la captiva pot oir. .. obre les portes diligent: 

Semblen cançons de la ucllúria ; ; mentre el monstre en terra expira 

Potser són himnes del present.. surt la princesa, rc.splendent. 

Es la remor de la boscúria Bella princesa alliberada 

quan de nit poua un cop de vent} com guspireja el leu mirar! 

O bé és l'onada quan arriba 

portant al !li la tempestat... 

A dins del cor de la capUlla 

Una esperança ha clarejat 

Es com després de la nil bruna 

que el sol,,, aixeca resplendent 

i la claró es llença tot d'una 

dins les tenebres del torrent . 

Entre les boires lluminoses 

Veu la princesa el bell demà. 

Quan els rosers s'omplin de roses 

blanc cavaller arribarà. 

tens el posat i el bell parlar 

I ella de tu té l'alegria 

perquè com tu a deixat el dol; 

que la llegenda és profecia , 

j el cor li diu que Déu ho vol. 

Que vingui l' hora pressentida 

que la llegenda reviurà .. 

Quan els ro.sers treu ran florida 

la profecia es complirà. 

JOSEP M: FOLCH I TORRES 
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Aquell matí, en el taller de n1odcsdcdollya 
Jsabel, lOles Ics oficiales varen arribo.r en retràs. 

Em ci dia de 5.1nl Jordi; totes havien aliat 
a visit.1r el Sant en sa capel la i tornaven amb 
TOSC!; vermelles COlli ses fiues galtes, comprades 
pel ¡>romès. 

Ell els ulls clars o ne~cs hi bri1la\'a l'ale
gria d'aquell jorn de primavera. Semblaven 
talment \III eixam d'abelles. Va {'SSCr impossi
ble a la mc'Stressa voler posar ordre ni silelld . 

Pel balcó obert per primera vegada aquell 
any, Ull raig de sol jogaller corria entre els 
dits manyosos de nina, Ics sedes, vels i punteS. 

El crit agut i joiós de Ics orelletes emplena
vn l 'espai, i Ics cançons punyien per sortir 
dels llavis rojos i jovenfvols de Ics noies. 

Sols la Roser estava trista. 
Les .. :otl1p.1nycs 110 trigaren en adollar-:¡.e'n. 
-Què tellS, Roser? 
-Estàs trista, ellutjada ? 
-Gi, i pi\H ida! No et trobes bé? 
A tot anava ella re!t]lonellt que 110. 

-Com {-:'t que ilO ¡)Ortes roses, avui? 
-Potser és per això que fas mala carona? 
_ TOllta, haver-ho dit, ja te'n donarem nos

~1trcs. 
Però la Roser seguia fent que no amb ci 

cap, i amb els llavis trernolosos cs mirà amb 
llgraïment ses companyes. 

-:\lercè~, no tinc res. 
--Sí, si, a tu te'n paSSo1 una. Si estàs a punt 

de plorar! 
Efecti\'ament, les llàgrimes brollaven ja dels 

ulls ciaT de la Roser. 
J com lotcs l'estimaven pe!' bona amiga i 

senzilla, totes cuitaren a consolar-la i voler 
saber el motiu d'aquella pena. 

La gentil modista no es va fCl" pregar per 
obrir el seti cor oprimit. 

-Ja us vaig contar COlli ell!;' \':lrem conèixer 
:1mb E:n Carles. C.'lCla dia eliS trob:hclIl pel car
rer a la nt.1t<:Ïx:a hora, di cap al despalix:, jo 
cap ací. En em mirava 1110lt, jo el trobava sim
pàtic. ¡ el dia de Sant Jordi, avni fa un any, 
\'a ¡>ar!ar-me per pril1H:ra vegada. 

Jo sortia de mi~1 de la eal dIa de Sant ]or
di, i m'csta\"a mirant amb admiració una pn
rada de roscs que hi ha\'ia a la portalada, 

Ell es. va at.1nçBr i cm va ¡)rcgar gcntilment 
que li pcrmet{'S d'oferir-me un ram d'aquelles 
r~ tant formoses, doncs era la diada. 

:-\0 sé com encara, mc Ics \'lligo \'eurc en Ics 
mans, i ell al meu costat devallant cap aquf. 

Després, em va acompanyar moltes voltes. 
Fins q,ue v{trem ésser promesos. 

Sabeu també, els mesos de felicitat que be 
J}3ssat, el que vaig arribo.r a \'olcr-lo, i Ics p0-

ques vegades que hem renyit, que aviat tor
llavem a tsscr amics. 

Però eixa d:urern hil estat per sempre. Ja fa 
un Illes que no ha tornat, Sé que no 1>QSSa pels 
mateixos llocs que abans, lli jo tampoC'. 
~o hi penseu més, deixeu-me; filiS avui , 

ja veieu que he sabut ama~r el meu dolor. 
Aqne!'>t mati al veure eixes Rors en Ics vostres 
man ... j al recordar la diada, la m{'S fe1iç.a. de 
ma vida, 110 he IlOgut deturar les llàgrimes, 

-Pobra niua ! 
-~o hi pensis mt-:;" creu-me. 
--Sí, Ro:;cr, oblida, 1lC) et devia \'Olcr gaire 

ql1.111 no ha lornat. A la sortida vina amb nos-
altres; hi tonJarem soles i et comprarem ro
scs, això et distreurà. 

-Xo, mercès. Sóu IllOlt bones per mi, però 
avui 110 podria tomar a pa~r per aquell lloc, 
ni veure el bullici de la gent, l'.llcgria del ccl, 
el perfum de les flors. Són records massa tris-
1<JoI;, (.om farien massa mal. 



Eml>crò a la sortilla I.l1an les companyes s'ha
vien scl.arat d'ella i l'S \'cg~ sola en mig del 
carrer, Ull gran dl'sig de r('\'cUrl: aquell carrer 
tant harceloní, rubJcrt (1(' floristes, a(IUclla 
gran Ix>rtalada olx:rl.'l sols aquell (lia, 011 em:ma 
hi haurien roses, s'apoderI\. d'clla, i gairebé 
scnsc \'oler, les ca1ll~ li portaren. 

Anava caminant fiu,; parar-sc davanl d'una 
parada de roses \'cr11\elles com si f()«sin de 
vellut. 

La s.'lng afluí al ~ll cor; S('UI! '1\1C anava 
a esclalar Cll plors, i tnuCflTlt els ulls a¡ú\ a 
córrer, fugir d'aquell lloc, quan ... sc sent( al u
rada ¡x:r una mà, i ~nt¡ 1\11:\ "CU que li (leia: 
-R~r, ROSér, Iler què fugies així? 
-Oh! Carles, 1\1 fll¡uí ?-féu amb veu tre-

molosa. 
-SI, el cor m'ha dit (¡ue encara m'estimn

ves i tomaries. Xo m'esperaves, tu? 

-:\0, 110 t'cspctava Illai m('S. 
-Dollcs he tornat i per scmpre, Ro;cCf, per 

no dcixar-te mai. Xo malC<'Ïxis el dia que n\
relll renyir. lIe pogul apreciar ell LÏxb !;CI
l1Ialle~ cic sc¡mraci6 ci que cI le\l nmor "al ~ 
mi, he colllprèí'> (IUC 110 Cili seria pO:'J~ible JIl 
viure !'.CIlSC Iu, i que t'estimo IIIOIt més d~1 
q¡l.le jo l'III creia. Ara tan sols qucda {p .... \'lllgtllS 

perdonar-me i oblidar a(IUCf,lcs llàgrimes que 
entelen I~ nines dels meus ulls. 

-Carh.os! 
-I com ofrC1a d'amor--nfegf més !.aix:ct-, 

r¡lIe accl'plis (r. 1 l'altre :Im' Ull pomell de ro
:>('5 Vols, RoslT? 

I la Ro:.(:r, el cor bategant cie joia, ag:1fà les 
flor~ de les mans d'ell, i SCI1!'e (IUe en Caries 
sc n'adoll4!s, ajupí el call fins ¡~')S.,'lf ulla b6a(\.L 
en el cà1zer d'\1IIa d'elles. 

JOR I)! C.\S'l'EL 

Aquest número ha passat per la censura militar 
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NOVES DE L 'ART MI ''l' 

- "Lliris entre la polsO) (lo, la darrera produc
ci6 cie Pola ~~egri, 
--. Abel Callc(: ha impressionat jn ¡e!> ¡,rime
re~ escenes del grau film ":-\apoh,'6,,, 
---' T,a «Fir!>! 1\atiOl1al" prepara dos films im
]X:rt.\l1ts: Ull cs titula "E111l6n lk:.>.'\parCSCI1lI' 
i \,altre «El mal I\cccss;.tri», '\<Jllcst darrer, in
terpretat ¡>er En Frank :\Iaro, 
---.: En Rex Jugralll ha contractat a :\Iiqtlel 
Floresco per a la interpretació d'un paper cn 
la']K:IHc"la II :\rare Nostrt1ltlU, cn la ( lIe hi tre
ballen també l'actriu Alice 1'erry i el cone¡;rl1t 
Anton.i :\lor<:I1O, 
- "El meu fill)) és la darrera ]}T()(lucd6 
d'Alia Nazimova, 
- Aiximatcix d.a petita Alll1a ROllnie" és 
la <Iarrera <¡tiC ha interpretat la simpàtica :Ma
r}' Pickford, 
- Cast6 Ravel colllellçMà <lintrc cle poc el 
film IIL'advocat>l, 
- Diu que cridarà força l'atenció la pcHícula 
ttKocnigsma rk l), qui liS protagOniMcS són Hu
guclte DuRos i ]:Icquc!> Catelail1, 
- Els operadors llc N'ortlamèrica tenen Ull 

sou dt 125 dòl1ars sctmauab i els jornals sols 
56n d' <¡lIatre i sis hon.-s de treball. 
- qOl1glas Fnirbanks i la i;C\'a 1I11lller ~Iary 
Pickford C'ò diu que impf<'ssiollarau una pel
Hcula ·vcramCllt important. 
- ¡~triC(, Jo~' i Em~t Torrance treballen 
cu In >eIHc\lla "llu modist d~ Parfs'" 
- na IIlllllUfl\ClIlra important alemanya ha 
comel çat la mOluUlH:ntnl pcHícula ,I. 'agonin 
d'un )m]'K'rill. 
- ¡ ¡all :l'iSOlit <:l títol cl1\'cjah\(.' de reis cic 
la pru talla (Iuranl el prCl>Cnl any 1<)25, 1'om:ls 
i\leighan i Bd:w Danicls. 
- rbla f\cgri cs troha actllalm('nl a Polònia, 
al costat de In :;('\'a mare. 

fuh ~flt:~:~~a!;:~I\~~i(;):~~LI::I:;:~ ~Vl~~:~¡~ 
per tílol «Les 1>el1es de Satan", 
- La .,.Fox Film Corpot'ation. ha adquirit 
nn espaiós tC1"rcny OTi hi serà construit un so
bcrbi (."'(Iifici·tentre dc 18 I~isos cnpaç pel' a 

~·500 ]x;rsoncs i quiu cost total ~ calcula ell 
c¡uatfl.: milions (Ie dòllars. 

f.ILMS SELECTES 

Terra promesa" ha ~tat cstrcnacla, Es dei
xell \'Cure ell aquC"St film, els a\'cnços de In ci
Ilelll:ltografia francesa, L'assumpte és interes' 
santíssim i la interpretació aCUT:'\da. Es d'mia 
gran moral i hi ha l'SC(.'nC"S d'Ull scntillleut.'lIis
me força arrelat. En aquesta no\'a producciÓ, 
Raquel ~lel1er i la ~\'n ~cnllana 'l'illa obtenen 
un falag\ler èxit. Felicitcm a la cas.1. Verda
gucr per ¡'adquisició d'aquesta pcHlcula, 

"L'Alarb". Un argument scll/.in de CO!>t umS 
11I0res, però cu c esdc\'( intercssant mcr~s a 
!l'S disposicions excèntriques I a la sublim in
terpretació d'En Ramon Ko\'arro i Alice 1'er
ry, així com a la direcció i decoració feta per 
Rex Ingram , fan que el públic .... e-gl amb vcri
table atenció la J)eHfcnla. Pertany a la «Locw
:\[etroll, de quina manufactura ('S concessio
nària la coueguda casa IIVi1ascca i Lc<lcs
ma, S. A,. 

"El miracle dels llops" i liLa eas.1 de la Tro
ra" han estat ]X\SS\dcs ell els aristocràtics s.'\-
10lls Pathé Palare i Reina Victòria, constituint 
nil falagtlcl èxit dels seus conct$'òionaris, 

Charlcs Chaplin i Sidney Chaplin, són ger
mans, Jacques Catclain i Louii>C \\ïlson, ma
rit i muller. l\lr, Shcuk i Norma 'l'almadgc, 
Cas.1t3 també. Carche Briant i Alia Xal':imova, 
casats, Mae Murray i Charlie :\llIrrny , ger
mallS. Stelle Taylor i Lal\fetli Taylor, g<1'
mans, Roscoc Arbukle (Fany) i Doris Dc::lnc. 
{'.'\sats. M, 1'ollr;ansky i Xal.llia }{o\'3nko. 
casats, 
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St:gIH .. ·ix I;n b darrera jornall.\, 1:. marxa as
C(:IHh,;nl dt. 1'(,.>(I\li1> blau-grana, encara (1\1(: el 
¡Jartit no fos pr(:(is.1I11cnt (lcl", II\le dOIlCII gralls 
(<spl:nlIlCéS pl:r a l 'a\'(:l1ir .. 

;>'loral1uéut jllllldicapa/, sortí el Barcelona ni 1 
camp, prc~ntallt-sc SI:II!;.C En Planas i amb En 
Samitiu malalt; \lila h()nI ahans dc COIJ1Cllçar 
c! p.1rtit, éS doulI\'a per s(:gura la 110 pRrtici
paci6 d':¡clucst jU,I.!ador cn la lluita, Pcrò amb 
tot i ;\llu(."'t<':. circul1Isll\nciL:-. cu COlltra, mai es 
podul MI]l0s.1r (llIC el ¡ artit acabés amb llUI 
\'ictf')rin tan dif'cilmC'ut alCluçada, màxim, le
nint \UI COIlCl:ptC oostant lleuger respecte al 
futhol madrilclly i con'l)talll amb l'efie:\cia de 
!t.:s dnrreres exhibicions dels clements del Dar
celona, enfront ds uruguais-, 

Però el ccrt fou, (IUC la dur("!;3 de joc dels 
lTIa(lri!enys, colltrarrest;\ d joc més científic i 
d(: més filigrana dels d'aquí , (Iue amb una 
gT'(:U (,.>(Iuh"ocadó arbitral, \,(:ge«:n dificilfssim el 
triomf (ue finalment pogueren obtcnir. 

DeLS DARReRS PARTITS DELS URUGUItIS. 

L':\rbitre, Ull xic \"ert en partits de t.mlt.'l im-

I)(¡rt;\ncia, s'atabalà, i encara quI.' féu una re- I 
guiar primem 1).1rl. eb crits del públic li algl1- celona, ncollf,Cguillt Samilitr el gol del triomí ¡' 
lles hrulfcies dels {l1l~lic$, fere n quc ell el se- ell Ull ma~mffic cop de cap, 
~CI1I t.emp'" no u'cncertl¡; ni nna I)CI' casualitat. El primer temps havia ac.1l'at CIl I:l1Il)at a 

.\ix! \'egér('IlI, tom ell Ull blocatjc (llIe féu un gol, aconscguit!ó; per En Sami tier i PalaciO!ò, 
En Platko, a l'il1tent..1r d~l)(;ndre',. de la pilo!..1 rcsl.ICCth·nmcnt 
fou carregat en I;vident falta Ix:r dos ju"adors, 
que amb els pun)'s el ]knçar(:u ¡x:r tcrra dins 
la ¡lOrta, mentre ds jugndor,. blnu-grana ni in .. 
11.'1118\,(,'11 tan 'iOl!> allunyar la lli Iota esperant el 
corrCS¡)()II(:nt ¡/Jul, clue l'àrbilrt: 110 donà, cou
cedint d gol qUt: t{ln brutalment aknnçaren cls 

mac1riknys. 
l ,a cridòria (Iue s'armi' fou de Ics <Iue for-

111(:11 èl)()Cfi, superant a la que hi hagué a la 
primera part, quant Ull jugador madrileny, 
(\UC fou degudament expubat, !)ujà a una llot
ja a (:!>tonl.1car a un del !lúblie. 

Allò que foti ci comcnç de la bronca, durà 
j:\ to: ci 113rtit, cs:;.cnt aquest .'t'ol injustament 
l:o:lccdit , 1:'1 darrera gota (Iue féu vessar el vas. 

Si'{ui CliC l'àrbitre rccone~lIés l'crmt del seu 
hil al cOllcedir aqucll gol, sigui flue C5 \"olgu(-s 
cajl:ar Ics simpatics dé! I)úblic, cI cert fou que 
1.'11 una cntrada un xic violcnta, però sempre 
legal . que feren a En Samitier, 1I0nà un penal 
(¡llI.' ~I1SC fret ni calor "algué l'empat al Bar-

Altrc partit (lifíeihnent guanyat. fou I)t:r l'A
rèna~ la !;eva prinH:ra s<:mifinal ;!mh d Celta, 
poguent eixir-ne amb una dif(-rèllcia l1\(nima 
amb tot i ténir camp i amhient f¡¡\'orahlcs, ' 

El llarg desplaçament (le l'ollí'e de Vigo, 
féll CIIIC Mlllests no pogllessin dOllar tot el ren
diment normal. presentant-5(: dificiUssim per 
l'AT(:lIa .. ci ¡..arlit del dilllllenge (IUe \'e a Vigo, 
CSSént més (IUe probable, sigui !l(,.'CCs&1ri Ull 
pMtit d(: <!c.·s<:mpat en camil nl:utral 

El Júpitcr IlO'¡lI\: acons;;¡:¡¡ir .1 )I:ulrid, llui
tant amh les (Ics\'entatr;:'cs (lc-l llarg \ i ¡tRe i JI~¡ . 

hlic i camp contrari, Ull hO!1o:-ahk eTlllll!, quc 
si bé 110 h c16na \Illa c\"illeut sl:periorit:tt, é!i 
(l'eslx:rar (1111.' :\(llIí tr iomfar:), acijlldicallHle cI 
títol ('e finalista .. 

FEnUR 
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1{',lsem l>tIlmau, 'Iue acaba d'ofrenar-Ilo. aquest \lihre, se'us 
IIp~r~l" altra -,"olln com !Hl ¡u\bi! prosi~tll. el qual, dolnt d'IIl!1I sen-

~~:"{I,~lltl~~l1fl~~~¡~ie~n~~Il,)l~,. e~:~lll'~~~sW~I~C~leco;'e~1I (~,~a~s':i) I~!~ 
d~rt::~~ it{l~~L~:~'tei~e~Il~'~~~el~:il~h~ cE,~~~;~~.~)ru . sen§(' ne«lsilat 

l.a tècnica ~ensllal, C~I~tacular d'lI'lneM ('mporJall~ij. es ¡llnu 
CI\ dCflCriure Anèedote~, Il('r¡':llnteri,,~ ,:1:1$ seus herois. ('('fCIlIII 11 lra
n~~ d'elles llur l'alitat p~il·oIÒRicn. Ko perse¡.:neix, COlli en 1c~ {/lli' 
!~-< ,'('llu o el~_ nmics he~tmrb, fiunhtnu lI1omlilzndorcII d'exemplar •. 
Ll:~ se,'!!!! IJtoltlo1t'~ ;;61\ mCU\'!I pl'llnms, m(!~ humil!! i ~r tant mt~ 
""llP.~tiques. 

110 ~~ ~~:;c~I!I%"~I~~Vt"n~~~t.~",I'~:lt~':;l (~~l;"~!~::b ~'I~ ~:~t~i'~'ni e~~)I!~~~ 
¡~~;1~1~~II::r:~~ ~~~~i~~;ó ~k;~~t~:~í~l~n~,f:~:~~u:t~~~ I~~~ tiil:e:~~¡ 
L A MADRINA DE GU ERRA 

J. )!JL,IDOT PUIG 
I.'l:xqui~idll RllIllbilitllt del Sl:U Rutor ens ha ft't 11 mons aque6t 

pt:tlt Ilit,re ,:t',cc>herta 'IIl¡;:-llallt, qut' tIIcllurill II1h t'n un qniosc que 
ell \Illa Ilihrcna 

Ens ha ~orpr&~ de 110 trobor-hi ('I lítol ell ('Otlll:\. I:hem llegit 
5l:J.(urs de (IU~ t'ns exp'icllrlell1 IIqlle~tll IInomalia i no hem Sl\but 
,"cure'lI d motiu ellllQ('. I!~ que b 111111 fra~ ronSllgrlldll o illtradnI
hil: 1 Si ho l:~, no ho '>Ilblem. ni l'libem explicar_nOlI ('I per qu~. 
Cr<:icm '1"1' l:U catlllà ti: IIn" traducci6 pt::rfCCI(' i fillS Llot populnrit· 
~ado. Potser ts (jlle 1'lIutor ha cre¡..'Ut qUI! així el tllol fóra mh 
~u){j.lc~lill i mi:s \"lsI6~ 1 Si és IIquesla In cousa, li censurem el reclam. 

En comcnçRf, hem compro\·ot amh gron ¡IIIlCr, que es Iractll d'Ulla 

:::~a ~~~i:~lIIl1::~r~t~~:."~'f.,lId!n;~) F~~: l~ool:il¡~!~II~it~~i~~'~)r~ú~:ft': 
i ('stahleix IImh fortlLlIO ('I COlltro~t d'àllimc~. Hn el clu\lcg, li: 1110-

~i;~~l~{.if¡:\i~fÑ~n~~11 id:~:o~:~~~:~~~t;~ 1I~;~!~~~l ~~~\h e~nt~e[:rs,~el~~e(w:: 
I.'Hrne~t i .1 .. I.aura. c·~ pr(,tnJ.:olli~te~, ~m tlu('~ fiK\lr .. ~ t'xcel

lel1lmenl <hhuIXlltLs. Hrlle~t \"t:llO.:ment. hllmOI1¡s~illl pllnxal d'ell\'o
l'onça ('11 ~on forçós cXlli, l'crea Ull ~mOtÓ!l eon!!Ol. Lo &e\'a jo\,('-"il 
tenocilnt l'O~8()ll"i:t' d(,Sllri:~ de Ilro\·I"~ dllrluimcs 'InI' dOlll"n 11 l'au
tor oc~sió dI" plontejar ('~cen('~ d'indohll" tl"ndr('SI\. l.our8, ell ('811\';. 
h loto IIs~':II\'~da, IImorosam('l1t lI~selwlldo, pro!! mlllda ('11 "oler 

A~~~~ ~~~i1::,r;~:'iJ'~::é~n~~e S:~l~li~rl'~;e~i!' ~r~íl! ~~II~i ~:l:~~ 
\,ivo dolçor l:B ¡;losa l'ohro! 

No sabrlelll objec.lor 11 l'autor (IUI" SOELpitem ;O\'('-(Iue 110 1('11-
cldxi 11 e'K:rinre co~('~ d'lllla tan \·i\·1I IIdLlalitllt. Hauria de ('('l'car 

1::~t~~~illl¡~':1I111~~~ (!~u:rlf~I~lInd~li711::1I~1:e~:'tti~:~::ldi;:~ 
pr""Istll ~ Col 110 QÒlidnr-ho, car III 8e\'1I obro que 1"11 hil es<:ril-no 
ho (1l1htem p05' mogul per semimcms nobill~sim5. poIlrio semblor 
a algil un truc literon o IIn intenl rOlllercial reprohllhle, QUI" en~ 
~rdmli, ~tÒ li diem en cordial C'Ol1cell i ell~ dol 1II0lt l'hB\"et de 
(hr-li. 

I.i pr('¡;:-orÍt'm i e~I)l'rtm oul" CI1~ cll('()ltarA--<]ue procuri una mo
jor Cllra en 1"('~rillre. 110 oblido1l1 10llt lo ¡;:-rOIlli\ticn, lIohretot 10 
~illloxi. 

~illeernl1ltl1t el (elid\elll i e~~rl"nI d'ell lIo\·e c:o~e~ '111(' eliS ~r· 
m('lm (te fer-u(' I\n el~i mh 1l1mndiciOllol. \mb tlln '·('lIll1rO'le~ 
primkit-~ tenim n(lc"ltre~ d('ure d'('sperar-ho i 1'11 deur(' de douar
llos-ho. 

QUEsn6 D 'HONOR 
Nowllo ptr E. B.ITRIl' 

Veu~ llei unll lIo\·eM('11I ('IItlllBlIl1 c!lcritll ('11 1111 uli! correct(', el('-

fn"t"~oi ~:':~'¡I\~~1tfi!:~'II;rfi~:~illq~~ t~ rJ:. :a~!.;lIl1i;;;~;r~"q~~ t:!h~ 
,'olgui. t'no ('xee58sh'a prC'OCnpadó moralib.lldora ~mbll1 prrdouli-

~~o~~~ò'~~~I~~, i!~:~:t!it~ài~;c.~n¡~~ S:-I.~~::~S:~:n~~~!~ 
No obstllnt, afirmem 1I00'sm~nl qn(' ulla ~Acil frescor ('11 la mll

n~rR d(' dit I 8 coses, 1\11 1I¡;:-lId Í1rslillt d'oI)f1ervllció i lo P]"()flll bI!~ 
con~tr"ido i ~¡;:-i1 de l~. fintriu ·boi rent-nOlI enyorllf que 110 hagt 
('~merçat le~ 8e~s dou induMllble. ell IlllR obrll Inh prttiu i orlen
IIIcla_lIlI reo'el('n 1111 bon temperllm('1I1 d~ n~lIista, I potser encara 
d(' contista m~A propiamf'.nt. 

-



NÒTULES 
1I111111111111U/IIIIIIIIIIIIIIUJlllIIlIlIIllIJlflllllllllllt1Irlllllllll 

ANIVERSARI DEL FOMENT DE 
LA SARDANA DE BARCELONA 

UI Pomellt de la Sardaua de BarcelonA ha celebrat 

:;:~~a~jó~tiül~ ~~~~¡¡~e:a C~~~:~i6~i:~~sa\~!I~~J: :~~ 
81ca1, nlla rcprcsentnció Icalrat 11 ROOl(!B i un con
Ctrt al l'alau de la ;\16sic~ Cauhma: 1:eu, ad aquea-

!;;,Sitf~~!d~l~ ~~è S:d~~~!~C(~~el ~~~l~~~~nPc~tp~ 
grama. 

El IIOpo.t de germanor tingué lloc el dia de Pasqua 
al r~tauranl .G ra u· :Metro •. Una 'l,uarantena de (X)-

h~~~~l:i$~'J¡!l a::~fiJ~:lt ¡A ela vr::.~~lt~5~d~lt~d:: 
ment, el oolUpoeitor Eduard Toldrà i els tres ex
pr~identll . 
. L.'àpnl tra ll5COrregu4! CD Ull ambient de franca iu

lumtat. En arribar a les po¡trcs 110 podien m!lm:ar 

~!~e~~~~~!\a p::ild~~~:I~~. ~re~iln:l1~~:. ¿~~ 
que tenim intenció de donar-lo cu 1111 dels n6ml':tos 
Pròxims ens ahstenim de parlar-ne. A instAnciea dels 
assi~ l enl, digueren tambf, breus p!'Iraulea e], qnl 
hnVlen ocupat la presid"'ncia del Foment de La Sar
dana de ,Barce]ona en anys anterior.. :Manifestaren 
e~tar satisfets que el ColiseU DirectiU .ctual conti-
11\1~S amb tanta perida i bon zel la t.sc. per e]1J 

~::l~~~~d~l~ I~S~érjrn:~~ns:~d~ir7~~~~~:s d:~~ 
herint-sealu festurolllmemorativude la naixença 
de La ptimena entital satdllninll. H] cronista fou 
també obligut li dir uns mou, <Iue foren d'l':logi per 
1\1 l:omellt 1 els seus Directius. ofermt a a(lueSU les 
pAg.nl':s de JOH~TI" CAhl..\~\, .i el. f085in mai IU,'· 
~~driu, En ;\1l1nuel Capdevila, finalment, f~u una 
defensa de l 'Mdlllli~me conlra ¡l<lnell!! que demanen 
rob 8Clh'i13l I men}', d8n!lll, 110 eotnpre,nenl l'enor
inI': lasca que 11mb la !IIIrdana e. '-e rellhlU\llt: 

I.a futa acahll amb vi~que8 a ]'eull tflt fest<-lada, 
I.'end<-mà al mati es ~Ietltll l'excunió • la .1'10-

~!~"l'~f:~~"d;lr~'lIl(~~~~~u:l1¡a~l~r~1 qi~~r~i 
du de Jeroui de )Ioragas, és per als UI,oments (Iue 
.el JOI crema a I ra\~S de les ¡'r~nquu I l'omh,, al 
fred fa lluir le~ ca~eu. ell~ féu Oir nn ben triat pro
J.,'1'alllll. I, quina (m1cló "e conlemlllar nostra dllnsa. 
dllllre el mllre II1é~ aprop,al a ena: la Natura I 

l'er q uè no ,,'or,ll'lln¡tleu mh, ¡l'ilI del I-"oll1el1t, 
de feslelO com aque.ta? 

HI maleix dilluns de Pa!lqga, a la Iarda. l'eminent 
dolinista Hduard Toldri. ens ofen un recital llcom
pa,n'al al piano per R, Cusilió, 

I)~:~i~~ ~~:tr:OI;:;;(Íc~~:¿I~r~~, ~~'~i~~ati :i ;;nfi~ 
:~~~~n:I~~ qÏe~.,~1l1~1~~ ¿¡:e~1l ellOl!~~ferr:r:t:: ~']~ 
nfi{"ionllt, ~ la houa mÚ~lCII passem, en sentlr·lo. es· 
IOI1l~~ ~lll'.ll1amenl deliciO'llu, I nna d'aqu('~te~ (ou 
l'audició de J'oI,ra de Lttlair. II1tejttll\"en tl segon 

~fl~be~ ~ 1k)~~llill;~,1I ~~.~~~/r cill,r,~i!~ ~e l('~~:~ï~ 
~~~;::. (~~;:'I:~t~~:': ~~~~u~:ki"t~~'e~~~;¡6 
~ta,C:i:~·t!! t::~I~ Pd'~n(v!?~ldirfian:!.t~ra i:'~ 
~olada, Oracld III mall! i I.tI bl~badoru. 1'611iln del, 

~~:'~~ ,f~u::Ít~ ,x:r n~":~ ~:I!:Ç:!e:".IS~~i~~; s:.~ 
ariMocrlitica Ca"çd I./uh X III , Pat'llf1(J. de Coopc
rm, i un P,~/"dl , a/ltg~u de PU,lt'nan;, obra de lIui
ment per al mecani~me del d(llini~ta. Per calmar 

el, .plaudimel1t5 de l públic fou CIecutad. forll de 
progt'allltl III ",~(.Ieu, de Coupenn. 

I III \'ellpre, per tal d'acllbar la dioda amb festll 

~~Ilf¡~í~~. Lad~~~DX:ta dde~O:ae:. eIDS.~~U p,::;orJ~ 
mirllí'le80, De ]a interpretació JOls c.1 dir q ue rOll 
d'al]uellu a que el •• clon de nostre teatre ell' te. 
nell '('(JlltUU,tlt.: excdlentlssim •. 

No d.i~posal1t de més esPlli. ruer\'ell1 per al 116-
mero VIDent de parlar de l concert del dia 19.1 Caut 
de III nostra m65ica. 

I!~purnu d'or. 
l.alllluarill 
I lfn',ica 
Enyornnçll 
I.a donzella de la COita. 
LaCiseta. 

Ser ra 
$crrl! 
Casa], 
) Iorer¡¡, 
Garret.ll 
Toldn'! • 

1). 

a 'la ];~I~~ad~a e~1a 'ê,¡~~~e~e~~d!\o~~, ~ie~i~~l'.~fei 
mati, C<M,la .La PrmClpal Bar~lnlllDa., 

El hoc de les ginesleru . Toldn\ 
;\f9,rÍJI-Rou ' Lloret 
;\¡uulanyu del )Iomgó, Vicens 
l,.a 1't'.!It.II::.\laj()r ) [QI'r'ra 
"a \'iola d'or. SIIderra 
Lo I]h, roja. l'i 

Per l 'Holpltal del CWloer. SlIshcripció oberta 
11 profit d'uu .lIoo-pltal dtl Cllncer. • Barcelrma, que, 
orgnl1llwda per I Agrupad6 .Cenacle Blano de la 
llan·tlnlleta, realilu. Jon:sTl,. C~T~I.\N~ enlre e ls 
.eu lIe¡.:idnrs· 

)08'1uim Andr('., 
)OQn C;.o¡larol. 
Viola 1I0/;('ana 
A,It'u~t( Sanmartf 

PttJ. 

SIIm.a aPl/trlOf'. .<;9, 

R. \·¡olllll Simorra. .},_ 

tU/Dl, ó7,~'> 

(Conlinu. oberta la suiJscripci6 11 llostres Oficines, 
C(lll~ell d~ Cellt, 1OI, pral., segon., i a la Cua. Su
prem', Ptll\'o, ,<,6). 



T. S. F. 
Els sords senten 

p er mhjà de la ràdio 

Im 

¡m¡' BROQUETAS 

¡¡ li ¡¡ 

No es tracta, naturalment, dels absolutament 
~rd~l. ja ~igui de naixement \) per posterior 
lnutlht7.aCl6 absoluta de l'aparell audiiu o del 
lIinri. fònic i cncara aquests poden arribar a 
pfJrt.ebre tot el q,llC convingui pel procediment 
que més n,'aU esmentarem, però d'això ilO 
se'n pot <lir pròpiament sentir. Els que real
ment senten per medi de la Ràdio, són els ano
menats dltrs d'orell" en major o lIlenor g¡-8U, 
és a dir, quc si crideu prou us arriben li scu
tir. per poc que sigui. 

A<luesta afecció 110 és gaire Il'I~lIyS aflictiva 
que la sonlcra absoluta i és certament un grau 
avenç haver trobat medi d'alleugerir la des
gràcia dels <Iui la l>atcixcl1. 

La Lliga de/s dIns d'ore/la de ~o,'a York 
ha estat 'a iniciadora d'aquest nou :;istc.tna que 
s'inaugurà fa poques set
manes en lm important 
teatre del Broodway amb 
la reprcscntació del drama 
.. SilenciN escollit expressa
ment pel seu car~cter 
quiet i r~trct, ço que fa 
més intercss:mt que els 
50rds hagin pogut sentir
Ia. L'argument és el dra
ma d'un home a punt d'és
~r condemnat a. mort per 
homicidi i que no \'01 de
mostrar So.'!. innocència de 
por de comprometre una 
persona a cui est ima . El 
seu usilenC1n d6na caràc
ter al drama. 

Dones a t'qucsta repre
sentació, les persones l>ri
vades del placr del tentre 
per son defecte d'oïda. 
prengu('T"cn seient amb els 
nitres i ho !h..ntiren tot 
tan bé com tothom. 

Això fou possible grà
eies n la instnHaci6 en el 

teatre de poder05&.. amplificadors public-a.d
dress, els qunls permeten fer fu ncionar graus 
altaveus per adreçar-se a les multituds. La 
il1stall.aci6 fou feta per la W esleru Electtic Co. 
i consistia en microfons ell t'es.::euari per r(.
collir tots els SOllS quc s'hi produïen, l'ampli
ficador "u.blic-address, i en lloc dels grans al
taveus, més de cent cascs telefòn ics repartits 
per la sala a dis¡>osici6 dels OCU¡)Qnts dc les 
butaques. En aquests seients I>roveits de telè
fons s'acomodaren els espectadors sords i grà
c ics al potent so produït arran d'orella pogue
ren seguir paraula per paraula tot el que en 
l'escenari s'anava dient. 

El gravat de baix rcpr1..'Senta IIna escena del 
drama 1, Silcnci». En el primer es vellen algulls 
espectadors pro\'cits dels caSC's telefònics. La 

~Ilyora que té el progra
ma a la mà l'S migs Anna 
Peck, Secretària de la Lli
~Q. dels dIUS d'orello, de 
Nova York, organitzadora 
de l'acte. El tercer gTa\'3t 
ens mostra \Illa curiosa 
manera de dissimular el 
micròfon en 1'('SCenari, col
lacant-lo en l'i ci!;ote1l dels 
papers. 

Hem indicat al principi 
(l'aquest article qlle tam
bé. els absolutament sords 
JXKlen f!cr-cebre els sons 
per mitjà de la ràdio. Es-
tà per inventar cncara. al
.In'" aparell qne trameti 
directament al cervell vi
')rncione; elèctriqucc; o ma¡:r
nètiqlles reprC"oCnt.'\tiv~ 
ric sone; ~se l'intermedia
ri de l'orella ni el nin·i. 
Xo direm cuc això no si
~ui teòricament ¡"K)SSible, 
però no ha\-ctn arribat en
cara a tnl perfecci6. Pe"fÒ 

-



per medi del sentit dd tacte, hi ha sord-mut!! 
a 0mèrica i Anglaterra, que han après a co
n~lxer i entendre Ics I).'lnlulcs i la mÍ1 ... iea sen
l.:llal1lcllt poStlnt cls (Iil~ sobrc el diafragma 
d UI] auricular. Es qücstió :¡ols 
de pacient estudi i ço (Iue uns 
quants han lagrat, est:\ segu
rament a l'abast de totholl1. 

)orolts anys enrera, fou im'cn
tat un apo.rell consistent ell una 
placa ressonant cie cartulina o 
ebo~ita que sostinguda entre In 
".1~ 1 les dents sup<>riors en po
slCl6 CUT\"3, recollia Ics vibra
Cons sonorcs i l'individu tocant 
la dita placa amb la punta de 

CURSET DE RADIO 

Ell el bobinat d'induet:\ncics (os 011 més s'ha 
de procurar defugir les pèrdues per capacitat, 
Ja ha\'em dit allteriomlent que l)er" evitar la 
re~istència ohlUica calia <luC ci fil 110 fos massa 
Prtm .• '\ra ('IlS cal advertir que- per cvilar la 
caPl.'-citat ('xeessiva tampoc ha d'ésser massa 
grtnX l\t. r':fl'CIivament, I)OC es guanya ell aug
mentar el guia del fil en un parell de dècimes 
de milfmetre ml-s <Iuan ja és d'Ull gruix rao
nable, car de-gut a l'electe de pell Ics corrent!-
~le n\dio passen pcr la superfície del conductor 
1 a{luesta no s'ha augmentat pas en proporci6 
a ço Que ha augmentat la maSSJ del fil. 

Ull gru ix cxceJ.lent per tola 111ena d'induc
tàncies dc rccc¡x:i6 per ondes ellrtes és ci C0111-
près entre 4 / 10 i 6: 10 de millmctrc, Per b0-
bines de poc compromfs com són Ics de reacció, 
xoc, absorció i altres, es ¡)Ot fins usar fils d'lI
lla o dues dècimes sens cap inconvcoient. Les 
inductàncies on lI\(os C9 scnten les p~rdl1cs SÓI1 
el primari j secundari dcls circuits d'antena i 
ressonància o sigui la part d'alta frcqüènci:¡ 
de l'aparell receptor-, 

Mollcs formes de bobinat han eí.tat prOI~
dcs amb el fi d'e\'itar pèrdues per capacitat. 
Enumerarem Ics condicions desitjables que 
han de rellnir per aconseguir nixò: Fil no 
massa gruixut, oom ja ha,'em indicat Ab
sència o iml>ortant reducci6 de suports. ScJXIo 
raeió cntre espires. Supressió dc vernissos. Ab
sència d'aïllamcnt cn el fil. Allunyament de 
tot material ¡¡àlid de l'aparell 00111 panel, basc, 
oonden5.'ldors. etc. Separació suficient dels fils 
d'entrada i sortida, 

Fàcilment es comprèn filie l .... 1I101t difícil 
fCunir totc!! cixcr. exc.:J.lents condicions cn 
uua 1)01 ina, particularment en una coJ1struï<!:¡ 
per l'aficionat. P<'"Tc) scns arribar a ar¡lIc .. t dc· 
sidcràtum hom pot apropar-s'hi força con .. -
truint qual'òC\'ulla dc les bohines (Iue anem a 
descriure, cada ulla de Ics quals es di .. tingcix 
per al¡runa ck les <1II:llitats Cl1lI1I1CraclC'> 

la llengua ks percebia i les inH:rpretava. Amh 
a(IU(:st aparell anomenat ol/d(lou, alguns .sords 
nbsohlts arrib."lrell a interpretar perfectament 
les \ibraciolls percebudes, tal com si Ics oï!>Sin, 

¡)Crò tenia el defecte de donar 
poca intensitat vibratòria. Des
apareixia aquest defecte amb els 
amplificadors de ràdio que poden 
proporcionar a la placa vibrant 
una amplitud OM:iHatòria tan 
gl.ll1 COlli cs desitgi (m('S gran 
durant l'aprenentatge, m(os pe_ 
tita després), obrint així un nou 
camp a Ics activitats dc les per
sones mancades d'oïda i als pro
fessors de sords i !IIuts. 

Tenim en primer lloc la bobina cilíndrica 
constnüda damunt Ull tnb dc cartró ben sec, 
El suport de cartró ('S d'fnfima importància 
com a material sòlid j usant fil recobert de 
dues capes de cotó i bobinant aprctadmnent es 
pot evitar l'{¡s de vernissos amb el qual ja ha
,'em donat Ull pas vcrs l'climinació de pèrdues 
El fil cobert de cot6 té l'avcntatge sobre ci r0-
ben d'esmalt o de seda d'wla menor capacitat 
entre espires encara (IUe aquestes es toquin, 
deg\lt a la mcnor força dielèctrica del cotó i a 
sa major ("sponjositat (IUe manté ci lllel;!.U del 
fil a major- separació. 

Una millora es pot fer (:11 a(luesta bobina 
consistent en bobiuar dos fils alhora procurant 
qucdin ben plans i quan un d'cUs està ben 
subjl'Ctat per ambdós caps, es treu l'altre, 
(Jlledallt llavors la hobina amb ampla separaci6 
entre espires. 

Es pol sUl)I""imir del tot ci SU\)ort de cartró 
procedint de la següent manera: Damunt un 
tub de cartró es bobina un cordiU d'UllS dO!> 
miHmetres de gruix de manera que quedi el 
tuh bell rccobcrl. E, .. subjc-cta a(luest cordill 
per 31111xl6s Cal)!! (:1\ forats del crlrtr6 i llavors 
es rcoobreix el tot amb Ull full de paper que 
es subjecta amb 1111 xic de goma aràbiga. Això 
és el 1I10tl10 sobre el (1l1al cs farà la bobina. 
Es prencn lIa\'ors quatre trossos de cinta aï
llant d'electricista 1111 xic més llargs que el tub 
de cartró i s'cnganxen sobre el paper a igual 
distància l'llIla dc l'altre i en sentit rmralel a 
l'eix del tl1b, El hobinat es fa amb fil cobert 
de cot6 de 6' lO, cn doble procurnnt (Iue quedi 
ben enganxat a la cinta aïllant. Quau el bobi
nat és fet es trcu 1111 dels dos fils quedant l'altre 
en e ... pires espaiade!'t i cnganxat a la cinta ai
Ilant. Llavors c." doblc~IIC11 els llOSSOS sobrers 
de la cinta damuut el hobinat per acabar de 
subjectar-lo i desfent Ull Clip del cordill quc 
hi ha ~r(' el tuh .de cartró es VA dC!;Cnrago-
lant. ",n v¡rtut d'clxa operació ci tub de car
tró ~tir:\ f.'cilmCl1\ després d'haver ser\'it de 
suport i ell lli. bobina sols hi qucdarà cI p."lf)Cr 
enganxat a 1::- cinla aïllant, ci ql.!al serà fàcil 
d'arrcncat. TlI1drem aixf una bobina cilfn<lrirn 



a m b e¡;pai ('l1tre espires i su portada soho p(:r m eut els ¡>t1UtS d ' e ncreuament del bobin at de 
q uatre tires de ci nta a ïllant, ço q Ue és ci 11\1- n a n e ra (IUC aq uest ilO p ugui d espr endre's en 
llim de s u port sòlid q ue pot t cni r una bobina. ca p d irccci6 i llavors a m b estisores es talla el 

Es un x ic d if ícil de constru ir u na bobina cart ró per la Imrt ccn tral i es vall treien ! lotc:;. 
a ixí, i per tant s'han idcat altres combinacions les aletes mcn ys u ua q u e serveix de suport 
no tan complicades. Ulla d ' cUes és l'ordini'lria per m untar la bobina. 
bobina fOlld de pal/¡er modificad a així: Un 
cop feta, amb agulla i fi l es lliguen pcrfccta- RADlOFI L 

RADIO NOVES DE TOT ARREU 
¡'NA ESCOLA DE 1'RLBGRAPIA SE NSE FIl..s 

~ ~~~I~A~naEk~r:l(krof~I~~~fi~et T~I~fo~¡:II~I~:; 
fil'!. 

Aquelta escola t~ per obgttte perfecdonar ell 
.amateurs- de 1'. S. 1'" ,ixi <:om preparar ope.rpdol'l 
per a la marina i l'aeronàutica. 

_ 1:IDnSSIO DH SER1010NS RHI,IGIOSOS A 

!~~~~,~~s I~b:~~~ :eelft'lte:;~i~~~re~a~i~~e=' 
~ic~ "1~;d a a't;::i~f~~lit~llsaer~~:;a {fer r:J¡I~~!I c:f~ 
com contrarrealat ds efectes de In propa¡;:andes 
illsanes. 

I.A PRIMERA EM1SSORA A NORUEGA ns 
MOI,1' l'ROTF.GIDA.-III ~talada a Cri~t i allia s'ho 
inaugurat una emis!lQra de l 'S ki1ov¡¡t~ dc potència, 
la <¡ual compta amb ulla proteeei6_ digno de tot eJo. 

fri¡)u~i~el~le:1 n;!~ h:::::i~~:t.la CIutat. set mil COll' 

_ I,I\S EXPOSICIONS DE RA Dl O A l1'AI. IA. 
I)unull el mes de llIoig prbxim t'I «I(lmlrà ulla ill1-
~~:t~e e~>'l:~~~ia~lI1erdal de radiotelefonia n la 

",OVA A FAVOR DE LES ONDES CURTES. 
Des del 1II0nt .Llbeno (Slr in), :\1r. H. ¡';:or¡¡n ell el 
seu obten'aton ha aCOll.'lt'glIlt rebre Sl'1I}'als (Iuh" 
lon~itud d'onda enn de JO metrel. Aquestes ~n~-al. 
eren d'una estacm IImencana. Encaro que poc mh 
inten~ rebin la mbica i IB pnraula amb c\nr!'t(lt. 

o la\.~'~~~ireflè:~~t~:bll!n~~~S ~~(~i1'~'~~elr~~~! 
pHfeceiOllnt que u conei" al. mï:, fabrient pels in' 
¡;:t:nitr~ de la Western Rlectn (Man:n H("\l). Aquest 
aparell receptor h el dupereterodin quI" ha donol In 

f~~:II!~~~~a.,n a:~II~;~~dacsu:~;b l~if;;:~:di~;.OT.d;R~~ 
perfectaml"nt Ic~ emissions de les estacions nmen' 
eanc~ e!Jm les I:uropees amb quadre interlor. Es l'tul
mirnció dels t«::nic~ per la pulcritud I){' rfecta d~ la 
sev¡¡ fabricació. 

El. DP..sCAPDF.LI.A1'.1HNT DE LA R¡\DlO 
¡\LE:\IANVA.-I,a radiotr8nlm;a~ió 8 Alemanya utà 
akançnnt una gran import¡\ncia, com ern d'esperar 
d 'ulI Ilaf, tan l ndelantat ell Iu principals illdú,tries 
tle\lIlÓIl. 

. \ctualmenl, al 11ac de Koche\!-t'e (n~v itl'a), a'està 
lnuntnnt una gran t'ltacm quina pottncWl -no de let 
més notablu d'Europa, rebe.Ilt-!-t' 11J(Ñt W des de 
llostra tl"rra nmb aparells de h\mpaTt'R. 

- 1/J!M1SSORA SUECA D'ONDES I.I. ,\RGl'US.
Amb certn rtBerVt'l recol lim lA nova de que n Suècia 
est¡\ prÒlCim n inangutllr-te una tmis"Oro, de 1.800 
mettt'l de longitud d'onda. La teva 6nahtat b de, 

dica.r·qe a Iu lrllnsmi$Sion~ Iransatl¡\ntiquea. Estrorà. 
equIpada amb dos generadors d'alta freqüència d'U
na potència dI": ~ ki lovllu. 

m, cm"-GRES INTERNACIONAL DE RADIO 
ot .PARIS._E1 comitè intemadonal de r¡\dio roll¡;U-

~I~ll! ~~~:g~~t :~1r~~~li!l~aref~ ~~r~:Iain:r~~;~~I~:~ 
!~~I·el~lp~:;:'1!~~e.r'1:eÍan~:~~ in n:l~i~:ur~a~~;:=; 
aspectes lega15 dintre lo lIrtfstic, tècnic i COlller(·¡:II, 

E l. CONCURS DE J) IRIGIB I.T\S A.:\!ER IC>' 
Hn el concurs dI" di rigibles que dintre poc. u efle
h~ar¡\ a. Te"n~, .Ies gtll~S aerionaus eltaron pro\<eld,:' 
d e~taClons enns!lOtes I receptores de radiote!ffolUIl 
per fer ("~pcriènfÍe~ entre UllS i ¡¡ltres dir;/(lh lt'l i 
~lIlh l e~ emiS80fC:S de terra. 

A .\LB:\1AN\'A FUNCIO~EN 14 rnnSSORl!S.
\ mb de le¡ 1.4 emiSSQre~ que actualment fUllCIOuen 

i)~~~;l~~·n~;:a's~~t~~1 el b~h~~~~d~'illsta)lallr-ne a Kid, 
l,a de Dresde que a\';lIt ('()lI1ençar(¡ el període de 

¡'~~t\~~:: ho fllrà 11mb uTla longitud d'onda de lIP 

LA KAmOTHI,EFO~ I " XINI{SA .. \qul"l1 paf~ 

!~::~hll~~~~~r~~I~II~:~~n~nl~~1 ~~~elr~~s aitl~~~l~ede ~~~ 
Ilr~~5, tam'''''' sent tl~ entu$Í8smu per la ra<liote
IcfmulI. El, fi]]~ del Cele~l Imperi han aixecat unes 
grn.nR torrc:s als dores dI" Pekin per I! i~~tallr-hi nn~ 
eml~fI(lra Qne OOlllrasta prop del! edIficIs dI" l'arqm
tectura prÒpill. 

I.' I NTE:-;~ TRERAI,I, DE LA R\mo :o.L\RI-
1'1":\r,\ De dia en din ~';nten~ific. el ten-I"i rlldiote
!eUmie entre \"1Ipors i c8tadons ['(llIteres. RI \'apor 

~~~:r~~!~~erii ~~b~~ll:t~r~~;it 1~~I~~e~II:~~:il~n~t~{;, ll~'ii 
mis.nt¡;:es eqllh'altllt$ 11 i.VI.OOO pornnles el qnr su
P""l! unes .\ I 4 paraules per manut en eadll \'latge 
reaht>:at. 

1,.\ R,\J)JOTm,EI'O:-; IA AI. C,\:'III' .\":\IF.RI-

~~-ln\llradfo~~ief'!:I~';:1l :~~:~crla j¡~o.;r;~~~~roV:~~~ 
:"-(lrdnmèri~a, Rtgon~ \Illa utadlstlU feta pel l\fini~-

. aquesta 
apa

olts de 

.;10 . 
rer al camperol ianqui, aquesta ml"l'1Ivello<a in\'en

ci6 del !-t'~11" x" ha e~tst ana \'eritable bencdkció 
del cel. Ell. no ~Is li d61111 benefici~ fl"nt-Io PIIrtkip 
de l. plner~ e~piritual~ de Qut únÍl':lIlIIt ll t frulen els 
Que rtsidiella In cintat. 8;nó nue tamb!! li proporcio
lla altru a\'entntll" de c:\lr(¡cter pràcti<:; :o.t itjsn
çant 1"11 ben or,l!'llnit.za.h IW'rveis d'informadó romer
dal i \'ulgflritudó c:ientffi<:. quI" el )'Iini~ter; d'A
J{ricultu ra tf, e~trohh:rts. el <:ampetol ianqui viu oons
tantml"nt 8~SIIhen t at de tot el q ue pusa a !I()f1 pafs, 
trobant-!-t' ai.! tU mi110rt c:ondidona pe1' • saber 
tot tl relatiu al. &eus productes Ittl camp. 

RADlO,.IO:-; 

-



LA NOSTRA DANSA 
Amb moliu de I. publicació 
de si" 5ardane., per n ¡nf!lnb 

!'ernpre hI! cre¡¡ut (¡ue les obres de~tin~des aLI¡ in
f.1nls pream ten per a llur autor rné!< dificultat!' que 
le~ nitres. Perquè 11mb eJJe~ ~'ha de portAr li <:al' la 
'n~lIció artlstica, recorda ut que els ¡l1fllnt~ <ell la 
<e\'~ nua sinceritat no admeten sinó els frallcs rit
Illes de Jn simplicitat ;ngl,11111u l'er dir-ho amb parSlI
]o:s del mestre ]\fillet. 

I IlÏ;ol"ò no ho fa qU!lI~e\'oJ: per «lmpondrc aquc~
tes obres s'ha d'ésser 1\11 ¡.rrlm tJ,rtistn. Ai:d veiem 
que Ja millor obra ¡il,m\ria per a infant!; escrita en 
nustra llengua són .Les aventures d'En Perot ]\Iar
tasquh, d'En Carles Riba, competent heHenista, poe
la de primera fila, crltit erudit, en totes les quals 
:tctivitats cxcdleix. Aid N'Enric Morera, el gron 
Inús;c, ha compo!lt la seva .Co~le~ci6 d'Or. i bon 
nombre de cançonetes, CJue ultra é~$er una dellcia 
~6!l a propòsit per 11 la nostra mainada. J nixl d'al
tres, com Lola Anglada, NarcisR Frei"es, ete_ 

Aquests hau sapigut ,sllbordinar In inspiraci6 a le~ 
formes senzilles que els infants demanen, però senae 
(11Ie aCJuella en desmereixés; han dit amb paraules 
'òbries, amb poques IInies, amb simples acords, el 
mateix CJue haurien dit, i potser no tan bellament, 
nUlL frases més ornpuloses, música més atapeida, 
dibui"os 111é~ complexes ... En uua paraula, han in
f6s en obres materialment petites, nna gran àni
ma. J ho !Jan fet d'unA mestr!vo1a foisó. 

Però mantes "egades hi ha qui oblida <Jue l'e1>
pre~si6 ha d'ésser esclal'a del sentiment i no aquut 
• le la plaslllaci6 '"uterinl, i creen obres fredea, Rens' 

abrandlldes pel {oc de I~ inspir~ció, la qual vole" 
suplir ,Illo]tell l'olte~ amh una certa dosi de romanti
cisme, qne no enent l'incer no cal dir l'decte de
plorable que produt'ix. ns aquest el ('as d'un Ilctual 
('seriptor que hal'enl trooat les àn¡IlIU del~ infant, 
UcilmC!1t inl1anlllbles pt'1 contacte d'obre!! romànti
qneS-lIIotin pel qual n'hnurien d'<!sl!er bfn IIl1nnvnb 

M' n'ha l'nlRut pt'r n~so¡;r Ilna gr!\n popU]nTÍtlll, 
il1'1Ii!ujulst'nsern6d'¡!,sser. 

]..a verll popularitat, i per tllnt ben mere~n!d~. ,,~ 

I~ lJue s'obté pe! roureu r!t' l'~rt en tota sa IIOTeIl8. 

·~cuse haver de recórrer ~ fal!;Ol\ IIrtificis que diui 
,,¡ulin ]0 mancançll d'unA força de creació, 11mb ]a 

po.~se~~i6 dc 13 CJuul seriR inneeessAria tot~ ajlldA 
~r 11 111 conc~pci6 estètica. 

Fixant·nos amb l'obra qlle ha motivat aque5te¡¡ rat. 
lles (,), ,'eit'1l\ que ]'aotor s'ha deixat endur ma&M 
per la idea que escrivia per a infants. lIcI sis sar. 
rlanes se'n ressenten, naturalment. Encarn que ~i. 

guin d'una melodia honica. hom hi pot notar un;¡ 
estructuraci6 quelcom rleficient. lIs «Instant la pre. 
()Cupació d'En Duran de fer m(,sica n ¡'abast de t(l
les lefi mans, i aquesta preocupaci6 fa que resulti 
perjudicada la perfecci6 de ¡e~ snrdanes. f qna~i 
.'!'OSllr[em a afirmar que "qDeNtes han estat ordenll
des segons la dificultat. 

No gens menys, com din JonI) J.,\ouKuera~ eu el~ 

hreU5 mots que sen,cixen d'introducció, .és sem
pre d'lllabar que hi hagi ni mlin qui es recordi del ... 
infants, i els procuri,ambamot, <:05esd'sqllelleeque 
~'I trobin III seu Illcanç •. Per aiIò, !nalgrat tot, no 
podem meuya d'elogiar In publicaci6 de les ais ur· 
llanes d'En Joon Duran. 

DI\NSAMQ.R 

f') Ju.\l' DL'III:". 'is 5llroJ<l>lt5 l't. 11 ¡HJa,,/s . 
¡'reu S pies. 

Primer Concurs de JOVENTUT CATALANA 
La Direcció de Jon!I'<'T!JT ~T,4.I,A.NA afanyosa d'esti. 

mular la co~lllboració fotogràfica dels seua innom· 
hrab]es leetonl, amants d'aquesta branca d'art d'avui 

:~ie!¡6 0t;¡:t 6 uFg-?~J1:~rl~r ri~ ~IK;ÉSiaGit-
NBRAr..s D'ERMITES DE CATALUNYA, els cou· 
cursants del qual ,'hauran d'lltcndre a les BASES 
~t'güent$ ; ,.' 

!lliades quedaran de propie
, yenint obligau e]g autora 

I~::n I~!~ii~:~e: acares a~~~~ 
oea de JOVItNT!Jl' ~T,4.UN,4. juntament amb els retrats 
de 60S autoTII. 

s.- El plaç d'admissió finirA el 31 de julio] prò
xim j passau quinu: dies ea publicar.li t'I veredu::te. 

~~~.; a~·t~6r:~t~r.r~~~~9u~iPd~~~ir~d~~ls~~~ !f:sr;;'r~~S d~t 
I·l'rediete. no lel ban reclamlldes, perdran tot dret n 
r('''¡nm~c!6. 

POR?omN EL JURAT 

f're~fdetll.-R.afe] Garriga, enginyer i dirt'ctor de 
lA reVista El PrOgTUO FotiJgrdJico . 

. 'ecretllrl._Ramon Rierola. 
l'oclI/s.-Jacint Rifà, Ricard Carcas!IOna i el direc. 

to!" dc JOVlONTt/T C,4.T,4.LAN,4. 

Primer. 
Segon 
Tercer 
Quart 
Cinquè· . 
Sisè 
Setè. . 

Barcelona, abril de 1925. 

»REr.ns 
200 pessetes 

'5' 

5' 
'5 



( PREGUNTES l RESPOSTES 

;8~Sa?I~~~~r!~j~I~I&~~¡d':~~r¡~~:; h~~Ò~~: lf[eer~~i,t~Sr t~~t¡c e~s ci:~~¡';I~el:U'::f~~: 
d'actua htat, modes, lectures, labors femenines etc., etc., les quals aeran èontestad •• 
en aquesta mateixa secclO pels redactora de la Revista o pels llegidora que, esponli. 

nlament, vulguin formular la resposta 

(RESERVAT EH. DRET D'ADMISSiÓ) 

PR EGUNTES 

C\TU\:"i~. per tal fle P.t ~innllr 'ortOJffll' 
fia CAlRIana. Serveixl's el jove intCttaanl 
trametre la uva Idrt:çll per mitjl d'aqne~la 
.• ecd6. 

l"~ "lli desitjaria lIll>cr l'adreça dr Franct'\r 
l'lntko, porter del P. C. narctl~a. 

¡h" ",l'lrll, ~mlullll grru'lr¡C4l, duitJaria .. htr 
l'adrrça de Cra., davalltrr ('entre. del C. 
n. Europa. 

pr~ga." lea n~lru 11~Jt;i. 

i6~'~:' 1~~~~~e~'aY;~II~'lJ~ 
o odes cantant ¡'eucl! cid 

I nom dco l'antor i on fOtI. 
puhlica . 
L Vfl1d'u ¡Collltal, ~o, 2.on, Barcelona). de· 

:t~I~r/:E0~e~i~:I~~~i~~1~e:~0;:!~í~~ 
-~r~:~:;;~~:! ~;S:ri~~i~~~.;:: ~~tti8M~II~~: 
lta pc~fculea qne h~ interpreta.t durant l, lleva 
actllacl6 d 'e~trcoJ\a i .i h "rntat qllr 801. lo! 
1Jallys 

CI nlAteix prt(Unta; Bxisleix aqnl a Bar· 
celonA alguna IOCICtat que realitzi viatgta d'e"7 
tudi \'era les region. africanes i qne ae«ptl 
la cooJM:rlci6 \'olunt1ria, anant lot a cArrec de 
laaocletatl 

.-\bdmateix li intere ..... ber el nombre exac· 
le de •• rdanes qne aduahnellt hi han tacritu. 

!.~~~~:e i co~,~i:a eif!;Q~I::n~;~~ln ïl~t~a d;el~:e:; 
tenell. 

~!~:;, ~~r~r~~:d~fl~~~~::{:~:~:l:J:!~ 
~~~en;: dl~I~~~~r~~~~:I1¡~t I ;~~Ifo~~l~' qd; 
l'i1UtllUt d'n,tudia Catallln~ 
Urla.lltgldora. pregunta: Vol<lria fer-me un \'e~' 
tito COfII m'aoon'lC'lIcon fer·mt'l? Curt o qutl· 
('Om llarg? 
Ja.llrne Pcnu f 'ïtadmru ena inttre~q la publi
caci6 de l'tnaenyança tknka de puntejar III 
.ardana. 
Jlbtl Soba.dtlUs diu: Ha vinJ(ut a It~ I11tve~ 
man. un leRtI1 qUt rtunf!ix lta M'güent. caral" 

~~;~~t:~:~~e:"Od~u h~adaí~~r .~~~u.biiq~:~\;r~l;: 
çlu~eo ; a lIai" .~o l'UI. Pa~tcouu, • a un COI\I.:II 
.1'Ql\tuo. So~,rf!po!Iat i en lIetrel d'impremb 
"n l1.cJ(re, dm: .Grand Lihan 2.50 piutrn. 
1'(l<!t11 algun .mRMe ltetor o. lectora dir·m" 
l'nAquesta mAteiXA M'cci6aqumaC(l\ilnia fran 
cua pertam'~ 

1;6. ~,~fo~~g~~ta":~e~~ ~~~I;~cu::~~Ïit.:[;~ I~A: 
~~; ~~ ~~~~~~t~~i~:;;:aTfrrl!r~~~:'~e li fl;gut~ 
~; e~ puhlica alguna rc,i~ta l'lhn!lflt en an· 
"Ih·fr,"cès o anglè~-t~ran_\'nl i punt de .. ub~· 
,"ri¡X'i5 .. -\ mf:8, Intete, .. a IIIR"na .cn,·ureta 
llue "oIJl"llh Iu pricti~ con algun del~ e~mcon· 
tnh idlomu, O en CAllllà. trameti la 'IC"'a 

l¡fl ~,I.r~~~·,·oldriA ~al"'r l'aflreça. clel folklori tl\ Fn· 
rir Vigo. 

!~h;:-il:;:I~O ,~oïdria e~~:.~~tr~~ ~:i~;r.;. 
per a fer IInA excllui6 al lIegeodari mnne~tir 
dr Sallt Martf del Canigó. 

\1 mate;.: tcmp~ ~oUiclta la lletra de t'himne 
nn("il>nn1 fund~ 

Tambf: l'o1flria que alg6 li cxpJiquf:~ qlle b 
.)retà(nrao. 

li'n C_lIItrmlna p"!,, propoü qllt CI puh1iqui en 
lco~ ........ Irco~ f'il¡:!'I!1rll rl ret.ru del ~envor J~e" 
'farlll Sala~ ,'nh~. ¡lt qlll htm "nl,lio:Arir~ .1· 
JrLlnu narraclon,. 

TamM rr~ltnnta tl~ l'erTtAh1cs nnn.'! fltl~ el' 
rriptnr C\o,·c. I!imrrit- ¡ (;uillpm ,",'()Jnrl'>. ll't" 
dI'JIi d"Rn Patufet.. 

La mateixa drma"a J'arirrça. dr l'arti.ta ci
nem,.tn~"'fi('"a Lcofla n,·. pr.-.ta¡ron¡~ta dt _Los 
hiiOll de nadle_, 

Taml¡f: fle .. ;tjaria que al~n lIe,I!"Ïdor li trA' 
Inetl'! la IIrtra ric .Canc;/l dt ta.,·etna., d'BlI 
.",pe"-' lfrAtrc'! i la de "F'it.fl .. r d'on, de )Joe
wn Cinto. 

TSI 'I. Tosca prrgunb cili lk>r. on enac.nyen de 
htllIar la .. rdana. Abreviant li diem qllc con un 
del. n6mera. p .... ta ho pllblicivem. 

.. 



N.ESPOSTES 
S8.-G. F. contesta les següen~ pre¡;:'llctes: 

A la lIenyoreta Nil Roso-Maria li conteau. 
,¡ut els mestres sardanistes són nombrosos, 

~~~~e;~simi~ ~icee~~taB:~ ~Ia~~~~b~ ~;~~;!~ 
.:om En Lamothe, En Garreta, En Manén, 
En Toldrà i d'altres, ,que no ,'ecordo, que po
drien complaure-la Sl la lletra ela hi escau. 
El més popular en matèria de sardanes, DO 
l'ni (Iir que és ~l mestre Morera, director d¡, 
l'Escola Munic'pal de l'.Hisica, que es trobll 
al Parc de Barcelona. 

A la sem·oreta. NoUria de la CosIa li cou-

~~S~~ê:l c~~r~~t ¿s a1l1::rr\~~er;8~:~Fe~n!~tr~~I~ 
geres que es trobeu en uu llibre en el mateix 
Idioma que estA escrit el llibre. I la ra6 ês 

::,'laseen:¡I!~~è:,i ~-;t;x~:I~e~~it~u~aiJi~ 
ma pronunciaria la paraula si 110 sap el xi
nè~? Doncs en el mateix en què estA escrit 
elll,bre. Si \"ost~ no coneix c-\ ruq i troba ulla 
parnula rusa, també la pronuncinr~ en l'idio-
1110. dd lIihre, etc., etc. Molta creuen que fer 
"I contrari del que dic demostra iKllor~ndp, 
però jo so~tinc que uo ês més que uua petu
Mncia, per qué per n fer les Cf)~es 11 mitje.o 
lIlês VIII no c¡¡se,n'ar l'orella; ¡ In iguorància 
~~!.lti,~~C~~s.r:t~f,~.:i1l1ent en r1elllo~trar émr 

.... la ~eltOnll. preguutn conte~tll dient-li que 
Claris s'escriu seuse al.'centuar In .i •. La raó 
e~ troba llegim els mil10u historiadors que 

no accentuen la .h eSlient un d'cU. Bn 
Francesc Manel ;\[elo, portuguès, nat a Lis
boa, qui per ordre del rei Felip IV va venir 

~aJ:t~llI)êo,~~:_D~~sed,B'I~v!~er~~a f.:~:f:; 
de Ja Corona d'Ara,gó podrà trobar mh de· 
1011s 50bre elpa.rt1cular. 

.\ ,Y'€stcve DlIT'ult li contesta que en català 
11" hI ha mês que un tractat de Composició 
i Harmcmia del mestre N'Enric Morera. Tot 

~!~~~~~!o~~¿8ei~~~:~~~:~!C~::r:;r~:d!~t1r: 
¡t qUIl! eftele pcnsa traduir-ne alguns d'ex
trangers creient que amb això sortirem ,iua· 
1I)'ant tots, AI demés 110 puc contestar.1! so
tlsfactòrioment, 

A la senyoreta MQlllserfat li contesta que 
el senyor Alió \'0 edilar fa molu anys una 
obra amb totCti les cançons populars catala
lles, musicode. pel mestre Pedrell, en la 

~Ii~~ ~L~:~:c~¿~:(1:~neVi~. ~:;:;1~~~:~ 
guera, que viu al carrer de NC¡">'Tevernb, 
que ês un dels que té la dita obro., li dei· 
:I:.1T~ copinr et !"Jue n vostè li intHe~~n. 

lc:,n:;~1~:;O~~~i~1~ae~ c~6~li~~¡s (~~n¡;;~9 '\!i~ 
ir1iOll1e~ . 

. \ {'ua .'larla barcelonIna, li contesto el 
que hn ditahnns a lasen"oreta)lonlserrnt, 
referint-me a la se,', terecra pregullta. 

Nou: Preguem alseol'laboradorall'aqunta u,celó ena tramelln en paper aeparat tOIU Iu preguntn o ru
pOlIu, a fi de facilitar la tBSCII d'ordenAció de Iu matelJCu. ço éa, que cada consulta que ae'na faci o fUpolta que 
IrllmeUn, Ilgu;aepaTllda deleldemi!s. 

A~TRa: E'prega d'taerlllre.en una lola carP RI ppper i Ill10larnmpre ell númerol de Iu prel:unlU I que'. refe· 
reblnleart:BPoBtu. 

COL'LABORACIO ESPONTANIA 

que /Jiu a pro/Jincla de 
carrer mim. 

tramet amb [apresent Iworlglnal (.) deslínat a les 
pàgines dejOVENTUT CATALANA, el tilol del qual és 

resposta definlll/Ja d'acceptació COllIra el segell de 
d, 

confiaul rebre la 
cèts. que acompanyo 

de 192 
Sl(l;naluTR, 

I · ) Ven 
Prou 
Conte 
Novel'la 

( hpa¡ tU .m,I,nITI la DltlCdO d. JOVENTUT CATALANA) 

POlowrafta 



" S E e e IOR E CA LS" 

DotzC'"a lli .. ,. del~ que b.an lramè. ci butlletí; que .c'l. rClnelra .. els Ire. pre.senb, 

oportun'menl ; per .iguros torn, .1 domicili ll ur 

](015 Ahllld. QilDe.UH, O".etllo ... 
t616 lh.l. V,II., B .... .,.]o .... 
1617 J oan SoM Tornatd, 01.,., de U .......... . 
\618 A. Duatl6. Ripoll 
1619 MeJcl6 Jullln .... ' F.b.f. 0 ....... )0111 
IMO Cor",. Llao •• d6 :Wil~. S.I ... d.1 Cua". 
Ini F.nu lh.Hn, 1b.o.loll •. 
1'5fl l'il .. E",.r.,. 8areelo"lla. 
II¡U .... d.l.íd. AbeIl6 S.lItil. Bueelo ... 
16iU ¡hri .. <>eo .. FOllt, Sabadell. 
1&l.5 Ro.. Dome ..... b. a .. calolll 
11Ii!> Moal ..... , COIl1 .. , T.u ...... 
IW Dllllil Be..lrall, B.reelollll, 
1628 J_P 101.' Roma Roic, 8"0.\011& 
1G'29 R.,uon COlli, Bar.-elGDa. 
]030 Rou A.tlu G.li. Buc.lonl 
lf~11 loI.,¡a a ••• , . o, Bare,lonl. 
II\a'l M .. ~ M .. n.d~. 'Bllte.lon". 
l1i38 "" .. la Vibl., Barcelona. 
]&31 ('.,neeuel6 Punti, Vkh 
IIl35 tt.mon Ordel. Terne.b ... , Vid. 
168111 Wlllual 011, •• Burlina. S.n' Pol d. )h, 
1687 Jaum, T.lam600 C .. IlII., Sant Pol dI lhr 
lQJ8 ¡OMpI ("a.kU, RaDlOn. \"i] .. au d, Mar, 
1638 C •• olia • .Jaael, lIh'anS 
1640 SI]ndor Riu, S">I E.t. .. , di 1'.I.at.ordl'l. 
1641 l"unc.o Durb RlMIric"n •• Sar",lon, 
ISol2 Aatòni. CoU, S,", Po] di lla .. 
1648 .J_pa 801-'0"'. Bareelonl. 
leu IOMP li' l'al ... UroII. S.III J.ume d.l. !M.mfoJ. 
IIlU Co .. ct\)c;4 S'.'.,a, B .. calo ... 
1U.r. RaI,1 l'ltlu !lLi,el, B_'''110n. 
1647 .'rlDcuea E.(¡ .. lrrl. Barulonl. 
16411 T ...... AI.in~t F\I.t~, Bo .... 8;_"11"'. 
16411 o.malri Fibl .. \'ln"'7, QUlrllt 
LtI&IJ JO.O)I l'ui. Am.III ... S.al Feli" d. G .. ,."¡. 
ltoIl .\nt.Jni. S,bu, Colonil OUIU 
IIIW lIaria S"I'I. VIt_nS. 
ItI6a M .. la Aqlla C.pdeyila. S.nI ¡".II d. )la<J.""a 
Lto.W Amldlu Bullc:om\)t •• T.rr_. 
IIIU J'-PI 8ui ..... L'o.l. Tu,,,,oll. 
lliM J.ume Todó Solé. Co.beu d·EI". 
LMl J . A X,l".. Clou.. 8 .. ",I"na 
16M W •• , .. A Cioa ... R.,colonl 
1115' J,..n !ta .. ; ... , V¡eh 
LWO ... "". CI""'I. Barcol"n •. 
1001 M,quel LluII,h .. t Gulm~.l. IJ .. ~.I"" . 
IW1 .Jou R,bol, 8ue • .\ou 
1001 Jo~n l'u;. Fl.ula, OirOll.Ua 
1\164 J_P Rod']I"". Berl' 
1&11& J_II III.' S .. ",14. Sa ... I<>III. 

ADVER.TIM 

1(I6(i l .. b,l PIUeil BIll. 8 .. "'10 .... 
11167 lo.ep l'ieN, S.I .. rIIlJ. 
1&Ge Ro.a F,r'I', ClrtlOa.. 
1009 Iu .. POlli, B .. ",:oal. 
11170 J_p RI"I El<!ud', AIIIIIIlI de llero!a. 
1671 .Jo..p Ripoll. VindreU. 
16" lI.,il Roi •• Reul. 
1671 Jo •• \) CUbollell. B.,caICllla. 
16U EII.iqutll Ol¡",rh. FIl .. , 
1671i COlI .. Oal",rh, Fa1 .. t, 
1676 Allioli C .. ldeUl Coll, OioI 
1677 Von\.Hr .. 1 Cu.deU', Olot 
1671 lIIaril M.r~ 0. ..... , Olot 
1679 Roa. Ctmr. L!eide. 
1&80 ll.re. Cudinae"-. Vld, 
1661 l1li .. 1. Te ..... AlmlrlU. Barelloa. 
166'l JoaquIm ..... 0.,.. E.plulla de Llobll,,1t 
1688 Ter .. a Ab.d FonI, Sab.deU. 
1664. Roa, Pr.d ro.,., S.1I1 Feliu d. Oui>lol . 
1686 nlmoll Codilll, Oi,onelll. 
16M Nuri. Velllu .. Ollldrou, Barcelona 
lG117 .Joaquim 8.1. Poal, Ho!!pil.l., d, Llob .... , 
1688 ¡oall Tnllll llor,t •• To"eU .. de Foi>l 
188i Lh,,'- VO'lld .. Tarr.Jt. Torrell .. d, 1"0;, 
1$80 lor.q,urm S,.r"l SuU. Tord ... 
U181 Joaa O.mi .... , CODODI. 
Im Emili 1"0111 FO"I, Copo ... , 
1611 JOM¡¡ Boi. Z ..... ou, Elllh ••• d. F .. llco!, 
IeN Dolore Paloma Rod ... \'m .. l l eU 
16t15 Dolo .. maria Briall..!, B .. ",lo"a 
L698 V.nu.l n,mOOl. Barcelona. 
1697 namoll Fer" To ...... Pll de C.b •• 
1698 I.IlIIu.1 G,I.be,t M.n. B.~loll' 
t6t9 ll"aei Olt.n, Cuald4. T.r ...... 
ITOO Vllia Roa. V,luqnerllaluqulr, OI"'.;"". 
1701 JOtIQul". Puflel Compt., Ilolllroil 
1'1lIiI Pau Gulmel P"'a, Lleida 
1108 J_p A1mtrieb S.lcell, Oareeloll' 
11(1.1 R.mon W ..... IIO LII_lera, B .. cal ..... 
1101 Plre V¡lelta Sernl, Bn"'lo .... 
lroI .'rlne_ Oilo ... Wo .. \.H,",I. V¡lIoba.1 
1107 I ... ei Penadk, V¡I.be.1 
1108 )fIri, V.I, .. , Slreelo .. 
1'701 Camil Slrc.l4. P.I.m .... 
1710 11 .. 1, Oldl •• ".U. 
L711 T .. _ Alcobo>.ro L:i.~. 8aru·0". 
ln~ Moul ..... t Oulol. MallI, n'rNlona 
1111 C.rme li ...... u. Elplu, ... Blfc,lo ... 
I1U 8o ... VllltU .. P .. di"l F...,uIJ. O"cololl. 
1716 Tir ... Ri' .. O •• el., Ptat. de Llu .. a •• 
1116 .l_p .... C .. doa. PalI", Onco]o ... 

PReus De SUBSCRIPCiÓ De JO VENTUT CATALANA 
Barcelona, un mes. 1'10 Ptes Prov¡ncies, sis mesos, 7'-
Provlncles , un any. 13'50 tres 3'50 

(Pü¡'¡8111ent a la bes tr eta) 

JOV &-NT UT CA TA L A NA : Edlclon. Con.ell de Clot, 261, prlll., 2.' BARCELONA 



PRIMERES COMUNIONS 
El millor assortit en devocionaris, rosaris, meda

ll es i allres objectes reJ'lIg¡o~s els lrobareu 11 la 

68ítDríal 90líglota 
rl'efrifxol, 8 

Imprimim els recordatoris en Ire!! diea 

Consulteu els noSlres preus aba ns de fer els vos
tres endrrecs i us convencereu que som Ja (.8S8 
que té el millor assortit i e ls preus més reduïts 

Próxima-obertura dels establiments 

BJ.POtlel6I ... end,: 

SUPREMA Pelayo, 56 - BARCE L ONA 



"'"T 
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