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AnJ n - NiJmcl'o .7 

JlOVI!MÇANA or: CATALUNVA 

ABONAMENT: l'50 PESSETES CADA MES 

ALS NOSTRES LECTORS 

Vençudes en part les dificultats que motivaren a ['anterior Empresa que edi
lava aquesta Revista a suspendre-la, toma avui a &Jeure la llum JO VENTUT CA
TALANA. amb el mateix dalit de sempre, i disposada a éuer el portanhJeu de la 
nodra Catalunya. 

No volem alabar l'obra nostra; 1I6n els llegidors qui la jutjaran. Plau-nos, si, 
però, oferir-los amb aquestes pàgines ci suplement L'actualitat gràfica. com a única 
publicaciÓ que ha sorlit, fins a la data, en la terra nostrada. amb Ics més novelles 
aefualitats. 

Quan la premsa diària catalana ea queixa de la manca d'una revista gràfica, 
veu novament la llum JOVENTUT CATALANA, amb la tan demanada informa
ció. Això sol ja ens diria l'èxit que tindrem, però no volem agrair-lo a l'oportunitat, 
sin6 als llegidors que repetidament ens han sollicitat nostre periòdic des de tots el. 
indreis de Catalunya. 

Permeteu-nos, ara, que anunciem que la Nova Editorial de JOVENTUT CA
TALANA res té que veure amb l'antiga Empresa. Donguin-se per enterats, doncs, 
tots aquells a qui pugui interessar-los quelcom del passat, .apiguin-t'ho aquells que 
directa o indirectament tenien coses pendents. Lo. Nova Editorial de JOVENTUT 
CAT ALANA no e. 1a solidària de cap dels compromisos crecta pe'" seus antecessors. 

Aixa no vol dir que, respectant les idee. que trobem justes i a propòsit amb 
les nostres 1orces, continuem algunes de les seccions que pels anteriors Directors fo
ren començades. 

Emprenem, done., tasca notla per tot. conceptes i estem a les ordre. del, 
nostre. llegidors per qualsevol punt que podem aclarir-los-hi. Sols en. resta, ara, do
nar lea més coral, mercès als que tan desinteressadament han intentat ajudar-no •. 

LA DIRECCIÓ 



EPISTOL ARI AMI CAL 

Als m.eus Bsti.ma.dúsim.s pares, com 
a testimoni am.or6s i humil ofrena,. 

LLE'rRES A JAUME QUALSEVOL 

Dilecte amic: Segurament tu també hauràs 
tingut ocasió de veure fe-ts interessants dintre (o 
mig en fora) d'un tramvia, perquè això és fruita 
del temp:., però estic completament segur, que no 
t'haurà estat donat veure una lliç6 d'heroisme 
(d'ara C'l1 avant així anomenaré a l'educació) tan 
clara i CQllvincent com per mi. 

Va ésser Ull lIlatí qualsevol, Ull cl'nqucsts dies, 
passats tIc pluJa COllt1nua i empipadora; cli!i!s en 
els quals el bOll barceloní ha cle revestir-se de tota 
la seva bonhomia per tal de CQmportar-se tal com 
cal amb tota persol1o que eoneixi }e¡, més rudi

mentàries regles. d'ur1xltlitat. 
nI tramvia pic «de gom fl gom)) cm feia ¡'efecte 

d'una cistella lllomll1lCnt.11 dintre de la qua1, col
locats per la mà j¡l\'bihlc i implacable del D~ure, 
cns aixafàvem els uns nIs altres; tots cls seients 
eren ocupats, enlloc hI tenia capiguda. una pe.r-

CANÇÓ SENTIMENTAL 

A LES DONZELLES SOMNIOSES 

Sou \:>rnllqui1l6 del jardí 
-meitat aresta i mig rosa
na convidàreu l'alosa, 
quan sc feia dcmati r 
Vostra nlbnda desoí 
Ja callç6 ml!s eneisera 
de l'alosa matinera 
dintre l'oire del matí? 
No goseu d'aquell diví 
raig de sol de meravella: 
clar de lIulla, bes d'estrella. 
i poncella a mig obrí? 
'ru no saps, donièlla fina, 
feta al joc i al follejar, 
que Ja més ~l1a joguina. 
é!:\ el saber éstimar. 

son~, quan d'entre els pass.atgers de la plataforma 
pooterior pogué sortir amb penes i treballs una 
velleta que auà a situar-se el; el pas:o.adís que for
men les dues fileres de seients ... Sentats érem bas
tant~ joves (bQ confcso sincerament i penedit) ; 
de; sobte s'alçà una dOl17.ellcta manyaga i blinca
diss.a i amb veu amatcnt scnse donar-hi cap me
na d'importància, li diu, mentre en la !><!va boque
ta divinament bonica, s'hi dibuixava un somriure 
ple de satisfacci6: 

--Segui, bona senyora .. 
Corn ja pots imaginar-te, hi hagtté \Ul breu re

fús per part de la velleta, mes a la fi acceptà re

merciallt tan bella gesta .. 
La lliç6 havia estat força crua i donada amb tan 

lloable senzillesa, que IlO trig"à :a. donar ¿b seus 
frl1its. Tot seguit, moguts, segurament per un 
mateix scntime-nt admiratiu, també ells alçàrem 
tres joves ... però uCjuesta vegada per cedir el 
llostre seient a la bonica i aixerida nineta .. l 
saps quin pensament fou eí primer que vingué al 
meu deficieut{ssim ((bloadcastingu vulgarment 
anomenat de!:otn» ? .. Que enenra ens resten a Ca
talw1ra damiseJ.les, gl;nlils i jovinC'c1s amb una 

engruna dc ... vergonya. 
Fim; la pròximn .. que crec que 110 trigarà. 

SI::V&R CIUTADÀ 

¡Q,uIN BON DIA! 

Avui si qt1~. fa nil bon dia, 
i ci llWI1 cor qt1e alegre està! 
Dl; bon 111aU, en despcrtnr-we, 
jn m'he pos.'1t a can lar. 
Quinn s.'\rdal1n Co.'1ntava? 
Qtüna deuria C!lntar? 
He fet un bes a la mare 
i clla també m'ha besat. 
I lot Co.'1ulant l'he flgafada 
i l'he feta puntejar ... 
I hem acabat en rialla, 
car ella ilO sap dansar! 

Avui sí que ia tUl bon dia; 
demà qui sap si el farà ! 

AURH!.f COR'rIgLT,A-M AR TRXT 



iG RATUI T AM E NT I 
PODEU OBTENIR ALGUNS D'AQUESTS OBCECTES, PROCURANT 
CERCAR, ENTRE LES VOSTRES AMISTATS, UNES QUANTES SUBS

CRIPCIONS A LA VOSTRA REVISTA 

JOVENTUT CATALANA 

HO OBTINDREU, JA QUE LA TASCA 

NO ES GENS DIFICIL, I PERQUE TAM

BE ES SABUT QUE 

JOVENTUT CATALANA 

ES LA REVISTA QUE CONEIX TOTHOM 

I LA QUE MANCAVA A CATALUNYA 

Un utl g anicura, dr l',. 
R "taua ca.o;a c.Ra.palkria 
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q (' tralaeti CI:-<C h1bs
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n.. VOIUll' ~k Ut .lIil,li t", .. l:.clltilo, a eacullir, al (¡Uc trnllldi 
la !\eva nt...np. ~J pn Ull ..auy .:lI' la \"OIitra r('\-i~la JO\'B:'\'ITT 
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tO_\·0111111.1 la .¡tibhQt(',·o (;.,lItiLo,. t'SCllllir! al ~U(' tr~mcti 
la "\.1 f;ul'lCri.l>C1Ó per Il"- .In" .1., la ,'OIIUa ~ ... ~t. ]O\ï~~Tt:T 
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lA notícia no li ha produït sorpresa li En Tomàs; al 
contrari, l'tlIperavI. 

QUilO el principal, amb veu severll. li hil ¡¡'no\"at de 
que no acrvi. per aquell emplen, que no tra pn di 
aqudl traginar eines d'un cantó a ¡'altre; (\U(' s~ntint· 
ho UlOlt tlI veia obligat a delpBh:ar-lo, ell, Rn Tomb, 
no ha pronunciat una paraula, ni nn !lQI mU8('~e de 1(\ 
seva cara .'ha contret i ningíl ha pogut S06pitar el gran 
.dapo.r~ment que aquestt" •. paraultl1 han prodult en la 
Ikva Alluna. No ha dIt tU, l, rduSRnt amb Ull gest altiu 
que lla li Hl]utia--atesa la seva aitllaci6-11\ .etmanada 
que l'amo li donava mBgIl4nim~ment. amb pa _ ae
guu ha obert la porta i ha eiXIt al carrer. 

L'aire t'fB vivificador, i t'I 101 brillava amb tanta de 
fcaplandar, qne tot semblava .. iart. Amb lea maus 11 le. 
Lub:aquCl de l'abric ha cOIlltnçat el camf de tota ell 
dies, del taller li casa seva. 

El feeord de b, seva mare li turmentava el cerve\l. 
Qu~ diria la pobra vrlleta cega quan a'usabentb del 
fet 1 I quan aapiguh que ni diner. portava per culpa 
del KU orgull que tant li reprobava? ?orb calmat, re-

~=~! dtnnO"h~::r 1~~~!;utUct:r:r~a C:~~ió"~~eg¡:;7e': 
la .etmana propera? Solament el pensar que a Ja seva 
velleta li faltú qnelcom, el tt'nia torturat. Bstigul 
tt'mptat de tornar t'nrem i anar a trobar altra volta a 
l'amo i demanar el!! diner. abans refusata. Perb el K U 
OTgull ICmpre viu li'n privA. 

lb atnU aniquilat .enllt l'ama de tomar a casa, i co
men .. A a aturar-n a toU 1'1$ aparadon, mirant senu 
nure et. brillanta ornamenta, les garlandu tan ben 
poudu entre Iu robes multicolor •... 

La 8t'va minoda errant el dt'tingal en un eapectaele 
que li ftu pa~l1ejar ela ull •. OafTera el taulell d'nna 
botiga, 1ID .enyor vell rebia de mana d'1In dependent, 
1IU bon ple<: de bit11eh de buc. Ell !It"¡' ¡'lIardA sense 
gaire bt mirar_'b, i un deli bitllet., rel1ilCant, va 
alure entre un munt d'objectH u:posats, quedant ama
pt. Bn Tom'" e. quedi fret; "jngt Kmblava h.va-· 
te'n adonat. HI lenyor aeab,¡ de deapedir"e i t nonqnil
lament lOrd al carrer. r .... primera. intenció fou la de 
t'OITe darreno H;U I ad1'ertir-lo, però tot M'pit .e'n detdf. 
Ua peRNIIl .. t el cremava i el feia tremolar. Aqultlü 

MARIA 

LLUI$A 

ASQUER1NO 

dineTl abandonat •• emblaven cridar·lo; ell veia allf la 
Beh nIvació. Ràpidament, ICnse ptl1,¡.ar-s'hi, entrA a 
la botiga i prcguntA el preu de qualsevol oi?jecte, j 
mentre el dependent tombà l'esquena,. el petit paper 
1I1nn s'esmund ('ntre les se"es lIIan. nervi()B('B i caiguE
~n la hutxnca de l'abric. Despri!:$ de donar una (,XC\lU., 
IOrtl al carrer apre:~Jndament. 

Lea idees .'amOlllonave:n ('11 ci lleu «n'ell, idee!! fa
gili,-e., impreci5Ca com alia mal IOmni, i l'litre totes 
.'al .. a\·& imponent la de: què totholll que ana,"a pel Cllr
rer li cridava: 

cI .. ladrel Llndrel. 
UIIII allor fredn corrin pd se:u front. Volia BJaerc:n9r-

8e ell mateix: dient-sc, qlle si ell 110 bngui!:s collit ci 
bitllet, un altre ac l'hauria emportat, Ull altr que se
gunment no ern tan meDester6a com ell ... 

Perb n'S acon~e:guia calmar·'o, la gent li semMa..,a que 
el miraven d'unA ntranya faitó, que ci s~lI\'aln\"l'n al 
pal~ar. ~ guàrdin que COn\'l'IIlAVen el l'an t'lfcreir. 
Per fi, amb passos vaciHnnt., d'ubriac, entrà a ('11$0 se
l'a, pujà nerviosalllent lea e~<:nles qne .eparl\·en del 
caTTl'r el seu humil piset, i pau~.dllment obri In porta 
l'li lIIateix. Tosl ona mica i aSllajA on posat alC'pe per 
.aludar & la \"elleta qoe com cada dia nt COIItat del baI. 
eó desgranava roa.ari. i ml. toNr; •. 

-Ja cu aqnl, fiIl1-prfgtlnt.A IIlIIorosa-. RIt;" ml .. 
contenta si ho IIIbies, Tomb I Ara ja uo l'lliurAt de fer 
aquelles ftine. escarrassades i mili pagadu, que no
feien per tu. 

-Com dieu, mare l-digat tot upaordit creient vtnte 
en ICS paraulel un deacohriment del Jeu secrel. 

-Oh I ha e.11I1 una cou. meravel1O!1!1. Ha vingut 
aquell . nlie compa.ny teu de coJ.tegi, Hn Riqu~lme, i ha 
dit que ell la acva ca!l.a de banca tl un empleu per In, 
molt ben retribuit, i demh ene douarnn pis de Iranc. 
Pot. pensar la meva alegria, TomAt, i quan he aliat a 
remerciar-lo, ha refusat les mevel pamules ¡)'agraiment 
dient-me que ell erl ci belleficiat, done. trobava un 
empleat honrat com pocl .mb el que podia contar-hi
amb tota confiall .... 

En Tomàs reatà immòbil, ICntia remolina en Iu ore
\les, i gaireW inconscientment, ficà la mà a III butxaca 
i 1mb tremolor tragué el bitl1et i el duple1{A cUfOllllment . 
El. &eliS ulls van fixar-se en el paper amb exprtSllió fe
bril, i va. h.ver cI'agafar .. e a una cadira per no caure. 
HI cobejat paper bl.u lIOI.ament efl bitllet per UD c'ntó; 
en l'altre hi huia nn gall qlle amb IIn 1'ictoritS. oqui
quiriqu;' anunciavlI nn producte molt fam6.. 

Sentf com una lliberació, li .emblA com .i de IObte 
li ha1{uelJin tret nna pedra de dllnunt del pit ... i fupirà. 

-Fill men, que no te n'alegre. ?-féu la marc utra
lIyada. del &en .ilenci. I ell, rompent el glaç que I. IeV. 
acció li havia produït, caigué. de genolls . 1, pelli d'ella, 
I enfonsant el leU clp en la Ie.a. falda amOTOM, plori 
.mb UAgTimu d'alegria I penediment cI Itn pecat. 



LA DONA I LA LLAR 
AMB MOTIU DE .L' HOSPITAL DEL CANCER. 

Després d'haver pcwot una pila de dies sense 
comunicar-me amb vo:;,altres, avui vinc a po.rlar
vos de coses tristes, però de la tristesa llur vos-
altres en podeu treure un gran consol. Si Uegiu 
aquestes ratlles, veureu com ço que sembla una 
anomalia, no bo és. 

Segurament alguna de vosaltres deu d'ha.ver 
llegit un article del Dr. Josep M.· Petit Frcixas 
que publicl La Veu. de C.~llllunya en el n6mero 
COrTcsponent al dia '25 del mes de març, diada 
de la Mare de Déu. Aquest article que portava 
per capçal _Per l'Hospital del Càncer i l'hospita
lització dels cancer06O$1t, era a l'ensems un prec 
als catalans caritatius i lm crit d'alerta a uns i 
altres perquè ens defensem d'un perill que es va 
estenent de dia en dia. Demanava als t>rinlttS 
que ajudessin amb les seves almoines perquè p0.

gués bastir-se aviat a Barcelona l'Hospital del 
Cànccr, i deia així: Barcelona. Catalunya, men
tre aquest meu somni esdevé una realitat, què 
fas] Per què aquests milions de catalans no d0-
nen una pesseta d'Ull sol cop, per (>rear el nostre 
Hospital del Cànccr, i hospita1it7.ar els ll0!0trcs 
cancerOSOS]1I l a tots plegats mostrava el perill 
dient lli sinó mireu el càncer, la més terrible m.a
laltia que ha vist i veurà. el món, fa avui mig 
milió de víctimes a ¡'any; a Barcelona vuitcen
tes, a CD.talunya tres mil; demà en farà més si 
entre tots no aturem els avenÇOS>!. Jo estic segura 
de què tots els qUe ,"aren llegir aquest Rrticle 
restaren emocionats i disposats a fer quelcom pels 
pobres malalts a favor dels quals amb tan d'en
tusiasme treballa el Dr. Josep M.· Petit Freixas.; 
però passat el batec del mOtllent, a l'end('mà, 
molts són seguranlent els que ja no hi han pensat 
més. 

l ara jo us dic a vosaltres: Per què no ens fem 
ressò d'aquests clams] Tractant-se d'amor i ca
ritat, no 115 sembla que hem de respondre nosal
tres] No diu tothom que la influència de la dona 
dins. de la llar l'S molt gran] Per qnè no ens en 
serVIm per a treballar a favor d'aquesta obra? 
Moltes de vosaltret direu que de moll bona ~na, 
però com"1 Doncs sem:illament parlant-ne als 
vostres pares, marits, fills, germans, amb una 
po.raula, fent com se sol dir .atmÒSfera al voltant 
d'aquesta idea, i estenent el vO!>tre arostolat fins 
a les v~t'res amis.tats i coneixenscs, perqu~ tot
hom sàP1!P' del què es tmcta, perquè tothom vegi 
~ n~tat de que això es raci, i així el dia que 
s ~ln subscripcions encaminades a aquest fi no 
h~ hagi ningú de casa nostra que no hi contribuei-

%\s:r~~Òl:,~~oo m~tj~:r~' si totcs les don~ de 

CatalW1ya hi hem pogut portar el nostre gTanct 
de sorra, quin consol m~ gTan per a totes i cada 
una de noealtres I 

No cal dir si confio en qu~ les llegidores de 
JOVItNTUT CATAJ..ANA aculliran amb simpatia aques
ta idea. 

P er l'Hospital del Càncer 
La simpàtica agTUfXlció tcCenacle Blau" de la 

Barceloneta, 'responent a la humanfssima crida 
del Dr. Petit Frcixas en pro de ta creació d'un 
Hospital del Càncer a Barcelona, proposà la rea
lit7.aci6 d'una subscripció popular cntre els \'01· 
guts llegidors de JOVENTUT D.TAI.ANA. 

A tal fi. i per a major estlmul, l/Cenacle BlaulI 
encapsalà aquesta subscripció amb 5 pessetes, que 
trameté a la vella Direcció de JOVBNTUT CATAI,.ASA 

i on poden continuar-la tot!. els que eS sentin 
identificats amb aquesta pietosa manifestació d'aJ· 
truisme. 

I<Cenacle Blau. 
JOVENTUT CAnI..AN!\. 

D. RibRs Bancells 
Antoni Lozano . 
Amadeu .Mariné . 
Joan TruU~s i Riera , 
Josep Ribas Boada. 
Enric :\fartin . • 
)Iodcst Con7.àlez Farró . 
Febcr . • 
Joaquim 'Andrk , 
Joan Cadayol • 
Viola Boscana 
Agustf Sanmartf , 
R, Violan Si morra • 
Agosti Soler ' 

Total. 

5,-ptes. 
25,- 11 
5,-
2,- I) 

10,- 11 

1,- » 
2,50 

3,- " 
3,- 11 

,,
l,- 11 

2,50 li 

t,- 11 

3,- I) 

5,-

72,50 ptes. 

(Continua oberta la subscripció a la nostra 
adreça, ViI1arto«l, 12 i 14. on nostres volguts 
lectors poden 11iurar 11$ quantitats Que voluntà
riament hi vulguin destinar.) 



L'ACTUALITAT DE LA PANTALLA 

NOVES OE L'ART MUT 

-La casa americana Pa.ramonnt té en projecte 
l'adquisició del teatre Vaudeville, de Parfs, Vint
i-tres milions de francs serà el preu d'aquesta 
adquisició, 

-Dintre de poc els coneguts artistes Douglas 
Fairoo.nks i Mary Pickford celebraran les seves 
noces de (dush\JJ, nom que a Nord·Amòrica es 
dóna al fcr 1 cinc {lnys de vida matrimonial unn 
parella. 

""':"La Mctro-Goldwyn filmarà la l10veHa de 
Juli Verne titulada ((La illa misteriosa>l. Part de 
In mateixa serà fotografiada dessota les aigües 
del mar, pels procediments del germans Wi· 
11iamson, 

-La mateixa mauufactura americana ha sig
nat UD contracte amb l'as Ramon Novarro, quina 
duraci6 serà de cinc anys. 

-P.aramount es construeix un grata-cels de 
viut-i-uoll pisos, més tres de soterrnnis. El ter
reny eo"ta sis milions de dòlars i altrc~ ta11tS t'e
difici. 

-Els coneguts drtistes Mosjoukine i Kovanko 
seran els intèrprets de In cinta (lMiquel Strogoffn, 
popular 110v('[.)a d'En Juli Vente. 

-Ell Max Linder prepam una pe].\(c<>1..'l. que 
porta per títol (lEI cavaller BarkaS)J. 

-Dintre del proper any pensa visitar Espanya 
el genet Tom Mix. 

-La cas,a Universal, que és la quc té més ci· 
nemes en explotació a Nova York, ha adqlurit .al
gl11lS altres salon9. 

-N. F. A. ha presentat druTeramcnt ((nI somni 
d'una nit d'istiull. 

-La darrera cinta fl'la pel simphtic Harold 
Lloyd es desenrotlla en 11!l oo~leg1 al1leric:\ i porta 
per títol ((Rah Rall Ruh>l. 

-Antoni Moreno reb <1i¡\riament cartes quin 
pes total 3rri\"3 als eCllt q\lilos. 

-Durant Ja darrera me~ada ens \'i~ità el mateix 
actor Moreno. A la cn~n que va pèndrer algUn~ 
moments de la seva visita nl~ nostrts D10llLlments, 
els prohihí tl'rminalltment r¡l1C vctlg-\lessin retrats 
d'ell, ocr 10 r¡llal va adf]l1irlr els c1ichés. 

¡,LS FfLlrs SELECTES 

-((El modcm Sherlock Holmes" interpretat 
per Bnster Renton, l'home que no ril! mai, ho. 
e!>t..'1t un verdader èxit. l,a !\(!1.l ecci6 òptima del 
pro¡trama \'ilaseca i T,e{lcsma, a la flUC pertany 
ar¡ucsta ciuta, ha assolit un triomf. 

-Cmudesa d'humils,), per l\farie Preyost, ha 
estat p..1!'!s..'1dn al Kursnal recentment. Es ulla pel-
11e\11.1 que (;~ desen1'ot1!a .entre la bOlla societat i 

té Ull argument força atraient. Pe.rtany a les Se
leccions Capitòlio del senyor Huguet, a qui feli· 
citem per la 5.Cva odq uisici6. 

_((L'epopeia de l'Evere!>t11 0s Ulla cinta. força 
interessant 011 podem g~udil" de les proeses dels 
excursionistes que feren la darrera ~t.ada a ¡'Hi· 
malaia.: El mèrit de la hnpr~i6 de la ciuta fou 
compensat pels plens a VCSS:.1r dels !O<'ab 011 es 
representà. 

-En Charlot acaba «(La quimera de l'O)"lJ. Sc
gOlls notícies rehudes de Hollywood la protlllcd6 
darrera que s'anuncia d'En Clu¡rJot (~ In m(.-::, 
grall comèdia feta fins a la data. Xo hi h.a parau
les per a descriure les escellC:; còmiques qnc ban 
estot fotografiades. nns trobarem 1l0VilllH:lll <1 .. '1' 
\"Hut del falil6s còmic ell cI gènere CjUI,! ¡'ll(1 fet 
tan popular. Serà Ell Charlot del ba~t6 insepara
hle, sabates estra.nyes, c.'lpcl1 i pa!lU>.loll~ amples 
d'altres \'egades. ' 

L'argwuc.'ut de ((La qUillH':r:.t de l'or 'I ens trt:
llnda a Klol!(1ique i üIlS prl'senta aquesta quimè
rica cm'rera cap a Alaska amb un sol pensnmcnt; 
trobar or. Aquest film ens descriu les privacions 
i fadigues suportades pds primers cercadors d'er 
que es varen dirigir cap aqnella perduda regió en· 
tre els gels. Charlot, en el paper d'intèrpret, ho fa 
amb un realisme inimitable, ensenyant-nos aque
lla vida crua i perillosa. L'escena dels m~llC1"S que 

valerosament s'nrrü,quell :"I sortejar els alts gels 
inaccessibles. malgrat la lleu, la fam i la mort, 
(:s reproduïda: d'Ulla manera tan Qlamàtica., que 
no scr:\ mcnys SCllsacional que un drama agitat. 

Aql1esta producció de Charlot fs remarcable 
per la seva p;randes:l i bellesa i s'anuncia oom la 
més formidable en la pantalla fins a la data. Es 
di!Otribuïda per Els Artistes Associats. 

-'Mary Pickford en ((La pelita Allita ROOlley» 
AqllCSta peHícllla, per no desmentir el seu nom 
d'irlandesa, oomença i acaba amb baralles. 

Aquesta pc~lícula, en la que Mary Pickford 
marca el seu retom de nena endimolltad.a, ha es
tat ja oomençada i debuta mb unfi .... erdadera ba
lalla entre dos camps de xioot~. Un dels dos. bàn
dols té per cnpitana [(La pctit.n Anital), i l'altre 
1111 testarut xicot enemic (]'Anitn. Elln tira vio
lentment maons, llegums i tot el que troba a mà, 
destrament. Pe¡ra cops dc p1111~', es defel1f"f1 amb 
Ics cames amb força insospitada quan es \'eu am
cada pels xicots. No hi hA més. quC' ul1n actriu 
que PUg"lli fel' (lLa petita Anitall i aquesta actriu 
és Mary Pickforc1. 

Aquesta història ellS (\ónn Ulla idea del que és 
l'c.xistència en un barri popular de Xm:a York, 
contenint incickllts de\:; humils com també aIe
grie:-> entrellnçades. A ben !>Cgllt scd de bon grat 
de tots els públ!cs. 
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xcment, crec que la seva Is.'\OeI sent pel meu Eduard tant.l 
!Simpatia i fins diré d'<ifecdó com és necessària peT una cir
cum~t;\1lci.1 SC1I1b1nnt. 

Xo ho sé J~~ aix~-fél1 En Dcsonnes--. No me n'he 
p~coctli'at m.'1i. Xo he prcl'::'tllltat mai res a la habcl rder(>nt 
a n'acluest plmt deliC.:lt. Dc l'as.'.;umpte del seu casament no 
n'hem tractat mai. Em ~mb13 que ella no hi pen~ pas, 
CDalta .. • 

- Bah! Es sap mai amb el què pensen les noies? ,_, La. de 
yostè, si no m'l'liui\"oc'O, ha heretat de la part de ta scva 
mare, duc eenb mil francs .. Té. doncs, Uegítimamcnt, el 
dret de dt.'sitj:u Ol$lt-!'IC •.• 

Yeritahlemcllt, té hOlla mcmòria,scnyor Frcmin, però 
"u11 confcsnr·}i qut.> aqll{" .. t~ cinc cents mil francs els he 001. 
locat en ci meu negoci d'armador mercant i per consegüent 
es trol)(,11 barrejats 11mb cl!f meu:<; caools i \"alors personals. 
Encara filie ha entrat n é"SCt major d'cdat, la meva filla no 
m'ha demanat mBi comptes de la meva tutoria. 

-.N'o hi f.'l res nixò I La. fortuna de vostè <.~ troba sòlida. 
ment nferm3.c1a i és importantíssima. 

-Aparentment, amic meu. ~o hi ha res tan expósat 
com la fortuna d'un aImador. Tots els meu~ bén,¡, tots els 
meu!I rCCtlfaos econòmics, es troben confiats al .. \'Cnts i a 
1<.'501'1<:3, Jo estic continuadament a k, mercè '.l'una tcmpe<ota 
o d'una catàstrofe!. 

-Yostè exagcr:l I Exagera molt, amic meu !-féu som
dent cI notari·-. ConcC' la S('V3 !'ituaci6 ñnanC'Ïcra gaircbé 
tan bé. tan com "(.,,tè mateix ... Pr~pc:1"a continuadament! 
La S('va firma ¡'otimo com una de les millors de la plaça 1... 
l'cru en~ allunyem del nostre assumpte. Permeti que ¡nsis. 
t..>ixi amh col nutci:x ... Puc comptar amb Que \'ostè parti. 
ciparà 3. la scn~·ont.'l Isabel h n](,\,3 proposició? 

-Cmamt'ntl 
-Bé I "1 si rom l'uposo. la ~va filla accepta casar·se amb 

el l1'eu fill, vostè hi afegir:\. ci sen consentiment, veritat? 
sr, hco\'olRut 1-'rcmin ... Pen) { ... la meva filla que deu 

decidir.,. Si ella tlCt"('pta, jo attcplaré també, amb gran 
joia .. , El seu Edl1~rdem sembla Ull xicot formal , un borne 

Joan BUV1ER 

El ( AIAMENT 
D' IS ABEl 

NOVELLA 

ALFONS ROURE 
(TRAD .) 

+ 
.IU\·' ,TUl' C.\l'.\L.\'\",\ 

\ïl::¡rw':l,lJil 

.AJ{nu.()!I..\ 



ES PROPIETAT 

Imp. G«rrolé.- Villarroel, 12 i 14.-·BARCtLONA 

-La mà de la meva filla I-féu En DeStQrnles fingint una 
sorpresa, que amb tot, dissimulava força malament la remar
cable satisfacció interior que l'omplenava. 

-Doncs ~í I-prosseguí .En Fremin, el notari-o Tinc 
l'honor de demanar-li la mà de la Isabel per al meu fill 
Eduard. Vostè coneix abastament la situaci6 exacta del meu 
fill. Des de fa dos anys m'ajuda a les meves tas,ques, és el 
passant principal, zelós i diligent, del meu despatx i quan 
em decideixi a abandonar els afers, ell serà el meu suc:cessor 
a la meva notaria. El seu caràcter i el seu temperament, 
vostè els coneix també. M'atreveixo a assegurar-li que l'E
duard és un minyó seriós, correcte, guaireM ;>Cnse eI més 
petit defecte ... Demés, el seu físic: IlO manca pas d'atractiuS. 
En fi, crec que ofereix totes les garanties que es poden exi
gir per fer-ne un bon marit i Wl bon pare de famflia. 

-Lluny de mi dubtar-ne el més mínim, amic meu ... 
-Per altre b.a.nda-continuà el notari----, la seva Is.abel 

acaba d'entrar a la major cdat i vostè deu llògicament pre
ocupar-se a·mb situarIa de la DJ8nera més convenient als 
seus interessos i als d'ella. 

-Els interessos de la Isabel són primer que els. meus, li 
asseguro. 

-Sens dubte! Però si ella e=> casa amb el meu fill, no 
es mourà d'aquí, d'aprop de vostè. Vostè estarà al costat 
d'ella. talment com si la tingués, a casa ... Aquesta circums
tància no deu pas ésser Wla cosa indift>rent per vostè .. 

_Veritablement. Isabel és la meva filla 6nica i seria un 
greu cop per mi separar-me d'ella, allunyar-me d'aprop seu ... 

-Aquest matrimoni ho arranjaria tot. Començant per
q è nostres fills són fets l'un per l'altre, doncs des de petits 
que es tracten, car la nostra amistat ês d'abans del seu nai-
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OOCGLAS FAIRB¡\NKS 

Darrer Tt:'trat d'aqu~'t popularfllliim artista, ct:'dit ~ntilO\C'nt per SfBffO'ret1r l'i\~¡atu 
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1>. ~ dels n.ixd]~ de ]e~ e'l(juadrcs .nglc~a 
i nordameri1:llna que dllrrcnlllu::nt \"i~itlHCII 
11 ,~trt' port. A la dr la; l'(lrpedillcr omt'· 
rid.\ "e~querrD: Cuirl~qDt .nglb. 

Elil gegant~ de nar~jona omh la 1I0\"{1 in· 
dumellt'rin qut' hOIl (·"lreTlat 1)llut:~t 1I11~·. 

SANT ANllR¡.:t: 

Ikl1cdicció del penó <1t 
10 jO\'l:llInt .Curt AIII-:"· 
li .... n d<:1 Cllsal Catòlic. 

(#"01. A,I$SII). 



N o T E S 

" 
SABADELL 

\'pl:\-te dtl l'AtIIll ,10.:1 Cl'utre Ite Sports durallt 
ci (",ti\'1I1 III ~ard3Il{'~ celebrat d/lrreraU!('nl 

(l'1I1.I'opb/II), 

~. llU_I de] J)¡rt\'lor de ¡'Eo;.oo'lI 'ncltl~tri81 d',,"~ i 
ofit:i~, I\n ~lIrd, Giralt SC'lIaré~, que r(,Cf'l1unent 

rou inaugllTnt 

Wol. Frascarl) . 

. 1· Ui~tin/{It jovent 'Iue prengué Illlrt en el (estinl! 
celebrat 1:11 l'I camp d~1 Centre de S~portl! 

(l-'ol.POrblil). 



L ' HOMENATGE DELS 
NOSTRES CAMPIONS DE 
FUTBOL A L'ORFEÓ CATALÀ 

{'ai I lI(l411hill~~iJ11 rl:~ultà l'(:f,de\'eniment celebrat diumenge pa"
~at al Comp de l,ell <..'ort~, en el partit d'homeuatge (Iue n()!;tr,~ 

~·1I1111)ioll~ dedicortn ol ¡;(1()riQ!;r~~im Orfeó Català. 
lx:~prÍ'lI de la tornada. de Roma, 011 nostra institllci6 cahdal 

l.<J11ql1l:r! la màxil1111 ~lof¡licaçi6 pel ~el1 art inimitable, e\~ e~porti~
tl:~ ~lItalan~. ~l1arn nrrihat~ tnml~ nmh In gràcia (ltI triomf. han 
k~tcjnt, nmh gest de rrall~n SÍ111pntin, als 1\OSlre$ brllus cantaire" 
Cl1l'nrnnt~ en III perllOna del nostrlssim mestre )li1\et. 

¡\ hi lIotjn presidencial. que estll\'a nixornadll gentilment, pr. n
gl1cfell seient els dire\,tius del I!orcelona i júpit('r, membr('9 de la 
Dir('cti,·o d~ l'Orfe6 ClIllllà, ~ellyon Cobot, )Ioragas, Boada i el 111('S· 
tre )[illet ¡ &I"'nyors Com1>6, \'e!1tOSll i Cnh·ell i altres distingidu 

persoualitau. 
LA festa at:al>l\ ell mig de l'c!usi6 de simpatia i ~erl11nnor que 

es fa prC'('l, de sen·ar-lo cntre el~ llostres records inoblid(lhlcs. 

HI primcr gol (pl"'l1all del l', C. Uarcelollll, m411rCllt per En Sa~;i. 



,. l\1colx,t)lnxi. 
m~¡.:' (IIIC Ilrl!l1¡.::n~ 
1)<ITt cu 111 t:ur~a. 

l. m Chllndlcr 
J{uiat per J. MIlIII 

.,. l'nr ladé '«'''n: D, 
h: . \\'. 

]_ .\. Reno111 • .... hf\: 
l larle,- I>~\ i"~," , . 

LA QUARTA PROVA 

PENYA RHIN 

\1¡.(1I11~ III( llit UI- (r"'II1t-~ta llit, '" .llit 

\·"r~" ,'dd,n,,1., 1;1 p,,~~al diulUU1¡':: 



ACTUALITATS DE FORA 

1.1.1':1 11,\ l"ua ""lla.ll1 ,I<- ~ard"m', n I" 1'1;,\'11 Ui!>ertnl I.LEJ[).\._ ¡.;¡ típic prl'/'':(, \lI1I1, cili K"gll n l~. 11I1 un1'i nuI 

h:~ fc_Ics. al PIH;S¡¡r pt: r la Rnmhln de l'crTu II 
(F,,/s. Ilrrgtsl. 

\R(;E:-OTo!\.\ 1.\Llt1ln'".\pltT \h: (;~rUl¡III"r dc Iu 
.jun:lllnl ¡,:","urs¡nu¡_t" •. i'\~-n, d'lIh:l1lt un t(pk ¡)alltt. 

(/'ol.llouCI). 

¡:¡.\;\ES. ['" ,kl~ ,iri¡.::i!.ks it;'¡¡Ulh .]'u" li,itar"n 
Harn,JOll.1, 111 Ila'~ar /x:r I" L'o.la Bra\'ll. 

, Wot, (;r<llrl'criJ) 

fll.OT 

Ro ... ·r .1..1 Trini, ml 
"'1(1;,1111\ ,'hi "pll'
KlLl"1I n ' U'II:,N .I," 
1><:r,ullu ¡""r n P'~ " _ 
1~'J"r I .. n'.tra tlpWIl 

tlnll~ll. 

(Fot. JQ1HII~). 



I. La pro.:I;~""¡ lI\- l'I s,an\;, s,.,U,l( 

(jue anualml;ut ,,~ \Tkhrll a Ilruja~ 

(1li:Igklll. l'na ,k k~ l'orro..~,,~ ti-

rada pN hou~ 

1.- l,u nenes ,,'un In~titut dt l,ufI

drl;~ I;n un dt1s ~l'U~ l'ariUh n{lm,,

ro~ de Gimmh R¡tmic :;UI;C 

.\. ,\Itre aSI>et::te de la resta cele-

¡,rada li l'inDugurar-se el cur!!, en 

Ull In"titut de l..olldres 



DE LA DARRERA EXPOSICiÓ DEL AUTOMÓBIL 

Com !!li curiositat. ens compla

vern en reproduYr la llista de les 

marques d'automòbils que actual-

ment existeixen en mercat 

.... ... 
Un eodel TORPEDO del WIl,1. VS KNIGHT ,I cmlu1ru. 7 placu 

l'ABllICACIO 
&.SPAN'YOLA 

Hi~pano.Suiu. 
BIp4I1a 
Blizalde 
Hisparto 
T. H. 
Mata. 
S. R. C. 
Garrig. 
A. r. R. A. M, 
Ab.dal-Buick 
Otro-Fotd 
J. B. R. 
Di~-CriIJo 
RiClrt·Pf;re~ 
Ideal 
B. N. C. 
Dl!vid 
Amf:rica 
Patri. 
Victoria 

Lo"" 
ANGLESA 

Rolls-Roige 
Lanchc!ter 
DormSTl 
&ripp~·nooth 
AltoD·Mart;" 
Clement.Talbot 
Snmbean 
Calhtorpe 
Mcr~r 

lorCrttdea 
lI<., ""', ""'h Walhr 
A .. 
Blite 
Do",,. 
Spikcr 
Rrupp 

DetaU del ullr'-eamld OVERLAND, utadlat I continU upecl.lmenl per I el "n'leI 
pucarn.ter"upan, ole. 



nm.GUI!S 

Metallutgl'lllc 
)!;ncn'li 
J' ~ 

Dic-í'lo,; 
)[axin ~ 

,\1 S-R[.\C,.\ 

~lcye1' 

L.I I,icorm: 
Hurti!. 
Delfol.j;e 
l'I:U~ot 
f'r<>t~ 
S:a\qISOUl 
)[aj"ln ... 
Scnn-hnl 
IklljnnlÍll 
Ui.roxn 
·\miknr 
G~n"stin 

\.,. l'~ uc 
l.;ilo¡mo 
IIl1l11i", 
RoI,illO 
rl'IlIp<-'rino 
\-"olllO 
~ils,.ni 

Pllcknr.1 
Cndill" 

rllilrd 
¡-u,l. 

\ukrm 
\Ut.UTU 
Arllll,r 
u.not 
lIIo ... h 
BeG.,.-I"ir" 
lklh·n!.· 
Hn-u 1-..,r,1 
HriiCOe 
J1nkk 
Colt 
l'I .. "" 
':'011 levr. 
l" hIl ili. 

I).f"re,,'~ mudel. d" ~~ .. flCf'nu Ind\!~uJal. con.trull' .. ~ ~I~ t~lItr,,"u/lnl(l dtl .tl l'''' CR~Riu~na, alltnt 
l'ORO dl'Rde l'a")I Wl!I. El mnd"1 mu dema""1 pel publlc f'~ tl dr <I"ld( ••. allrma la nu.lra m.~IIUUCIÓ eL 

feld"<luedL~rulmcnt"urtdelt.Llerun ct>lzed".queU 

FR.\NCJ1SHS 

Rflchet,~nci.kr 
R"lLnn·l'il:lin 
1I .. rli .. 
Pdllge 
Pc1ahllye 
Il ... nio Jlonton 
l:nic 
¡'¡'Jtulr,l·Vvuor 
Voisin 
Rr.uicr 
1..on'1: Dietrkh 
RC'I'I;\111t 
Trill rt·lhrr4C 
"1' !' 
1. •• 10-1 
tA Jl11ire 
La l'.-de 
Jon{fret 
!lonr-I)nvi! 
Flrlln 
í;r.goire 

ITALIANES 

Landa 
lliat 
lta\;¡ 
]liaUo 
grat 
I\urt. 
\Ifa-Romeo 
o- )1. 
nnpUi 
.'\Jr1lilll 
nigt'ln-~PIlt 
l'hirib 
lIianchl 
_,,, IHI 

I Un rnnchini 
Nanaro 
)I:.n;lli 
),I;lthi' 
.'ns:'do 
\¡d. 
Vennorel 

~mchcU 
N. S. U. 
F.lI:nu 
ZII\-"eCl! 
D<><1gc 
Gr;lIIt.,.<.¡ill: 
!'~lnll-r 

11al\lt' 
nort 
\\ïuton 
R",n17. 
H',I!c-ro 
)r"rle~ 
L¡¡><:l'''-
!t .... co .. ri ... 
11 . VI ~e~ 
R' ,lqtcr 
t.ezi11ton 
\PP no:'! 
,\lI.'" 
\rie~ 
\ln\'()n 
~r.,x 

CIIIII." 
¡:!t,·t:!an,] 
¡)nra11t 
Bari 
l,ocolUJbile 
U:cllr 
FI'UTl1ier 
l'r~n\r.lin 
Gazean 
Gray 
1-0 .. 1 
r.mc{,ln 
nll<l~on 
E~KlI: 

Ilupmo'-ile 
l' lo;lrron 
Chnbu" 
Ch tI 
IIn~ 

1I, ... tki"" 
eh nJJer 
l'l'all: 
T1l1pp 



Clu'vmlet !lól,lpltr Simplt-:'I: Ro In ChdJix ololsmooi1e rewpl~r l'ort"r h,t ... rnatioll:¡l o .• dllud Gordl1er !tu .. ly J\'d~ l'J~r,-u Fulton ~" . JUIl~ l':1ii"" ;R"n,re ~t tt~ JurJan R" Xapokon l",rill King ~tlld ·¡,aker h:lin<'"K.1r )k,b ;\[anell Stnb l'row_. !>\idi .Moon Sba:f ~kelto;lI WIII\I·h:,i!.ht.:m ';\farmOIl ~mHt-~ Pilot , ~r1al ,1 National Star " ibo'l 

Guia Infortnatlva 
Catalana 

BAST O NS IVO R I 

FABHICA 'l'ge, Bacardi CAPDEVILA I GRAI 

Rambla Centre, Plaça Reial Canuda, JJ 

BARCELONA BARCELONA 

BR A GUERS MARCS 

Antiga cosa ESCUER 
Fabricació de braguer,. 

i Vt'ntrerea 

HOllpitaJ, JJl - BARCELONA 

Casa CODINA-sln'" ¡.;, .I~ 
Marcs gravats per a quadro~ 
Arlides pera presenu; cor
nucòpies i relleus per a dI.. ... 

ES SOL'I./CITEN 

CORRESPONSALS FOl'OGRA

FICS A TOTES LES l'OBLACIONS 

DE CATALlNYA 

Escriure 8: 

JOVENTUT 
CATALANA 

cor8cJó 

S A BA T E R I E S 

A~TIGA SABATERIA 

.L'UNIÓ. 
Carme, 52 

HAI~ELONA 

L'anunci a la Gu!a 
Informativa de 

¡O\'ENTl'T CATALANA 

es econ'lmic I de 
r esultats positius. 

Villarroel, 12 i Iol-BARCELONA :\'OT.\ CO.\lIlA. pcrPluk 

Com et va el '10U Ilpurel!,. 
N\jla, no sento res i crtu-me 1UC ho sen/o moftJ 



~n .questa eecdó pUblicarem totes aquell el pregunt •• que ens vénen dels nostres 
cars llegidors, Ja siguin de Clrràcter hiltbric, literari, artlstic o científic, qUestions 
d'actualitat, modes, lectures, labors femenines etc., etc., les quals seran contestades 
en aquesta mateixa secció pels redactors de la Revista o pels llegidors que, espontà-

niament, vulguin formular la resposta 

(RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ) 

PREGUNTES 

205.- Ck1'ldi Gdmtz desitjaria sostenir correspondèn
cia amb senyoreta aficionada a la fotografia i 
que volgués practicar el català. Si sapigués 
el francès molt millor encarll, doncs desitjaria 
també perfeccionar-se en dita llengua. 

206.-Rosell<l Ca.la¡<lna formula les segü~llts pregun
tes: Algu\l lector o lectora de JOVlNTUT CAT~
l.~N~ podria indicar-me eiB nOlna veritable! 
d'.Abecé~ i de .Nyic~, que escriuen al setIna
lIari En Pa./uJct?-De$itjaria aaher l'autor i la 
lletra de la formosa sardAlla .SAnt Jordi triom
fanh. (AI 11úmero 25 de JOVII:NTUT C~T.u,ANA, 
dedieat a SlIIlt Jordi, hi figura In lletra que 
demaua, l'autor de la qual és En Josep M. 
Fo'ch i Torres). 

207.-Pere Amat fa les següents preguntes; Agraïria 
lIe m'indiq"é~ si En JO<1I1 G. Junceda, el pulere 
i notable Hll1slrador, dóna o hores extraordi
nàries qU;!lCuna. cluse de dibnix.-Desitjaria 
SO!ltenir Corresp<lndència amb un jOY¡;" qne 
s'interessi també per perfeccionar la nO!ltra 
Jtengua. 

208._Català demoua si algú li podria indicar algun 
llibre de teoria literària que tracti amb molta 
extensió de la dramàtica. 

2(l().-C. M. P. diu: Podrin algun amnble lector o 
lectora indicnr-me l'adrcça d'unn boua proles

, sora de frnnc.èa? Preferiria una prC1feKsora de 
poques alumlles que no una que tiugués sca· 
dèmis. 

'llo.-Rosella Vilanovina (n les tres seglÏeuts preo 
guntes: 1.. Desitjaria saber el parer dels let:
tors i lectores d'aquesta Revista referent si 
està bé que una senyoretn aphulf\cixi t:n el 
teatre o en alglwa vetllada, o si pcl C<.onlrari 
és ridícol com vàrem dir-me, doncs jo ho 
vaig fer per \·er t:ntusiasme, quan Ilcabaren 
de recitar Ulla po~sia, com també alguna ve
gadn ho he (et al teatre. ~.~ Agrniria si al¡pj. 
pogués trOll1etre'm una poesia que va publi_ 
car-se, fa molts Ilnys, al volgut setmanari Ell 
Patufet, i t'ra dedicada a \lna nena que va és
ser reina de !a festA dels Jocs Florals lnfan
tUs, i trec que començava així: .Vares ser rei
nn u!)~ estona-més (]UC una eatona un mo
ment-tot ostentnnt la corona-eres tfln maco 
i bufona--que t'admirava In genh. 3.- També 
agrairia em p<lguessin solucionar una petita 
curiositat, i és que no fa molts dies VAig anar 
RI Teatre Romea tenint el seient al rengle zero 
i em aein que seuria ni davant de tot, però 
vegi: qne encaro. al davant meu hi havia un 
altre rengle. PodriA algun amable lector dir
me qllina numeració té aquell rengle 1 

~n._Marla Mis Dolors Mas desitjaria que algun ca
ta.là li trametés la lletra èe eL'Emigrant.. 

T¡\I1l~ voldria se li aS5abentél on actna la c:an
tatriuRoser~n's. 

212.-l'rfa,ia d&ls Dolors Gallof,¿ desitjaria aaber els 

:~l(:a ~~~u!¡IllI:lIt8~~Y~:~~:tr~l~fe~~f~~:&~ on 
2l3.-Ratn(lhi5 de Lleida desitjarin saber qnin dia 

la setmana era l'ouze de setembre de 1714. 
214.-}ove Català Lleidatà desitjaria tenir correspon

dènciCl amb senyoreta barcelonina per a prac
ticar la parIn llostra i l'escriptura. BI mateix 
so~licita la lletra de la ssrdnna "La SantR Es
pina •. (Adualment no la podem publicar). 

215.-}os/';(I lIf. Pujol desitjaria que algun lector o 
lectora li trametés la lletra de la cançó .Bls 
fadrins de Sant Doi~. 

~16.-lrn.~ quants j01lI.1S ¡ damistUas, nÏJnants tots dIs 
de les cost:s nostres, tenen en progecte la fun
dació d'Ulla Associació el lema de la qual seria 
el d'enaltir amb ades pietosos i patriòtics les 
coses de la pàtria, baix l'advocació del nostre 
glorió~ patró Sant Jordi. Per de promte els 
mallc]uen persone~ de voluntat, disp<lsades a 
trebAllar de ferm per tal de crear aquesta Asso
ciació i decidir la seva orieutaciÓ. Tot aquell 
que s'iuteressi per tan bonica iniciativa e.s 
prega escrigui I!. Emili C. Lnplano, Arc de 
Sallt Ramon òet Cnl!. lO, Darcelonn. 

H7.-E. B. desitjaria establir corresp<lndèncin amb 
donztlla catalana aimant de Ics lletres i de la 
mt\sico. L'aòreça és: Major, 68-70, Soleds 
(Lleida). 

:u8.-TIlt1dl Tanu1 fa les cinc següents pregunteB; 
I.~ Què s'ha <le fer per evitar i curar els re
{rednh? 2.8 Qltina és l'ndreçn <le Joan Socs, 
Apa i Feliu nliea, tot \lna mateixa persona? 
.1.- Quinn és l'adreçn del ju~nclor de futbol En 
Vice.ns Piera? 4.- AII!;UII amoble lector em p0-
dria dir da verclaclers nOIllS i cognoms del que 
al setmanari Etl Pa/ulM ~i~llen, l'nn amb el 
seudòn;m de _Guillem d'Oloró. i l'nitre nmb 
el de .elovis Eimedc.? Tanillé ngnirirt qlle si 
els snbessill m'assabentessin de llurs domicilis. 
S.· Em podria nlllÚ trametre la lletrn de la 
sardnna. 'EI cO"al1tr enamorah, qaina m{¡sica 
és 'En Mnn6n? 

'J,l9.--SII!Jrll desitja teuir correspondència Amb àon-
7.ellll. de Barcelonn, per millorar l'ortografia de 
10 llostra parla. 

'l'lo.-Tcresa Gmn.bau desitjaria tenir correspondèn
cia nmb jove de dilltre o fora de Barcelona, 
per corretgir l'escripturn. Pot escriure a Tere
sn Gombau, Valls, j8, baixos, HostafrallCII 
(Bnrcelona). 

::I2I.-U" pobletd pregunta si algun amable lector 
d'aqlluta e.scaient Revista !nbria dir-li on p0-
dria trobar exemplar de la comèàia dumàtiea 



f:n tru aete. i en pro .. fArun l'abiD,., ori,;
ui de )nme Riba i S.lndor Sabater, ql1e ha 
viu reprt:Sf:ntar darrerament i amb u~olt uit 
en tru centre. eatòlka de CataII1D)'II. Iporo
dil1 __ i ét Que ha utat elgotada, car IlO en 
t robo eD cap llibreria. 'l'me eutb ql1e fou e.
trenada a l'AHOC:iació Catòlica de Sabadell, 
però com que dita entitat està clausurada fa 
molta meaoe, DO M; on diri,l!ir-me per a obteoir 
dita obra. Podria alp dooar-me la direcció 
deli autora? 

~H.-Jonl¡ da Ro,adawra deaitjaria r.oeteoir COITf:~ 
pondêocia amb damileRa catalann per ampliar 
coneixemetlt en literatura i m6siea li. l'eoJemt 
ql1e perfeccionar-1Ie eo l'ortografia catalana. 

223.-RD/d R,al • damildla catalana prO¡lOSarespe
tnosament establir m6.tna eorr("Spoud~ncla a fi 
d'amplier degudament els coneixemellll de la 
D<Jltra parla. 

224.--S,"ano de Riera sollicita lostrllir corrupon
dència amu ,lami5eRa talalan:. i en\"ia la lleva 

~2S.-~!:~: :d:C:I~~~1io lI~~l:i::HÍ<'ita ci mateix. 
Viu al carrer de Rosselló, 2R..;, farmàcia. 

u6.-Ram6n Trill/ós amu domicili al carrer de Di
putació, 3.">, lou .... 'a d.mzelkta caUlana per a 
praetie1\r el ~atnl.\ per oorrt'spoll<lèntIQ. 

227. -Emili Calvo de~itjaria eau.Llir e"rref,p"Il,I~nda 

RESPOSTES 

ÓS.-{Jn era/Meg contuta a Gllei-lIw (pregunta 33) : 
Crec que jX"r mitjà de la Grafotogül u rot arri
bar a conèixer el~ principall ¡\efede5 i !¡ualita15 
de cadlllCú. Tant \"Cl$tè eom tota els qoe s'inte
relllCn per aquesta ciència potIen comprobar·ho 
enviant-me 11. n'a'luestll dir«dó: LliLreria Ca
talònill (Escriptura per a Grafologia), Plaça de 
ClltalUllyl, 17, aaredo"", set o \uit rllt1le~ de la 
!IC'·a lletra corrent, escrita en paper no ratllat, 
i la acn signatura hahitual lo eucarll que liRD; 
uo nom suposat amb la r6lorica aco.tumada) 
jllOt amb duca J>C'IIHea per eada ellCriptnra, i 
podran pasaar " recollir la res¡>OfIln o rebre-la 
a l'adreça que hagin indicat, trea o Quatre diea 
mb tard. Un Gra/Mel tindria molt gD~t en fer
ho de (ranc all .implt;cI Ile.cridors de jO\lINTUT 
Cl.UL.-~:';~, ptrò li ~I impasloible per la gran pèr
dua de templ que representa l'eltudi de cada 
esc.riptura. 

66.-J. S,lous contesta a III pregonta núm. 3S que ja 
En J. Duati. Ttarte eo el número 18 de JO\'IN
Tt .. 1 CAl'~LANA, IIObre una obra que ¡>arli deia 
dl,ul mito·Ògica: N'o conet: up mitologia edi· 
tada en idioma cataU,. En caltellà ac n'ban editat 
moltea. Aqur van algonea anotadea : Bu 1881 la 
cua nlpasa i C.A, publicà . Loa diOlCI de Gre
eia y Rom .. ,escrita per V{ctor Gephllrdt ; dOi 
volum. en {ol~ d'nnea 700 pAgine. atapcIdea d'i l· 
I~stracion, llllogral.fiquea intercalade. amb vi· 
nea làmioes lttografiades, reprodaecioo. de QU· 
dr06 de Boocher, Prlldilla, Jourdan, Ticíano, Ra
bent, VeroneJC, Velbquez, Bougnerellu, etc. Ig
noro qui pot proporcionar-li aqaesta obra, que 
1,. molt notable. POUtr la podria veure en al
guna bibliotec:. pllblica, 

Exilteu:: u.n dieetonari mitològic en dae ,.~ 
lum. Laman, 16 per ~ 5 cma, titulat: .Di«;ona
rio Uni-.er'llll de Mitologta o de la F'b1dIJ, per 
B. C. P., editat en 1835, eatampat per Ell Joacp 
Taulo, a Bareelona. Bn le. Ilibreriu venturttca 
pot.« li donaraa raó. 

Un la llibreria del SUCCCI_ dt Ba.UDOI del 
carrer de Pelai, trobarl 1:uaa mito&ogia infantil 

an,lua amb jove o dODUUa catalau', a .6. de: 
pr.CliCllr dit idiom •. Viu Argentona, 16, tont. 

uS.-E. F. LI., IIOldat del b.talló de Caçador. de 
Talavera n6mero J8, destae.t a Lllucien (Te
tu&n), tomcita damueJ.l.a catalana com a pa
drina de guerra. 

U9.-Ml!ler Galexi pregunta quin aignificat tenell 
Iu paraule • • Junion. i . 5cDiorso . .\1 mateit: 

~~~I:: o~r~::s~i;i ~~r=~'::!:sr~n:::' 
ta¡ràfiCl. 

~30.-Ha/ael Real .'interessa en laber quine. a6n les 
obru de Shakespeare i Byron traduïdes al 
cataU., el leu pleu i OD Iu vetll.:u. 

~3J·-."aJaraba demana ela domicili. deli .enyors J~ 
acp c.mtr, JOIIquim Folguer., }D'lo Arb i 
Sah·arlor Alhert, i demana tambt la lletra de bo 
J:lfc]ana .L'H,.tal de la Pe;r ••. .\Igun altre 
llegidor ho lab 1 

232, El Cunit voldria poncir lea lletres ret;pertivcI 
de IeA I-rIrdAUU .Prelumidetn., .Saltl i cama· 
de .. i .La troua dea.rta •. El mateíx diu .i CI

tnn traduïdes al català les obru de Shak.e .. 
penrc i de Kant. 

233. .\lQfÍ<l mall 1Q~licita la lletra de la aardana 
.Carme gtnti¡. i le. de Icl can~'(>us popolan 
.La rondalla d'hi,·enh í .La dODl.elktu. 

que val dutl ptssctea, quin ant~r h Cecili' 
Bobl fie Fnber de ArrQIl de Ayala, qui firmava 
amb el pseudònim de Fernan Caballero. 

l.G CAli Calleja de :o.faflrid, t~llIW, t~ editad. 
Ulla mitologia conS('U1l¡]allt a t'anterior en ta.
many, ennlf que diferent el text i el. gravau, 
que tamLl 1lÓ0 al looix. 

La ella Garnier Ge""an!!, de ParlJ, edità en 
caltellà una mitologia eaerita per P. CODlInelio. 
COnt~ 78 fotOR"fRvaU 11 ploma i autotfpicl. Segu
rament trobarà a:gun ezeUlplar en qualseYol lli
breria. 

6-,. Calerlna ¡,anda. JCHln COtllaJ. Ardit Cavaller, 
C. C. B. i M. BaÚJl"e,., han eoviat a J. M. G. 

irr:~';i~a ¿'~~~.laq~l:tr:O~~n:t;a Pubilleta., d'En 

1.-~eDia cinc .n)" •• _i, pell viaranyl,_com bo 
perdlueta,_de l'libe a la nit--corria .mb dalit._ 
).U. maca, pobreta I-HI roatre, preciós ;-or de 
cabell ros,-Ia pell, .. tinada ;-Iea d!':nt. pio~ 
nets ;_1, Ulli, ute1et.;--t1e tOtl utimada.
Angelet del cd-tothom amb auhel_!i deia,
ma fillll I-Si creizea ai.d--del IfllS de can Pi
--acrú la pubilla._ElJa, al ICl1d això,-<leill: 
Oh I oh 1 oh I-Que en tindrf; de COIIC.I-Que 
rica seti I-Que maca aniti I-Que flora i que 
fOies I-I anava al jard{_i es guarnia al1l_1 
cap de ridolta,_i {cia rame1lJ.-de l1in i chYel1a 
_i. TOlta que volta l-Son pare era vell ,_a 
ulare~ com el1,~nannta .ny. tenia.-No te
mi. J' paa ;-pubill •• uàJ.-d'aqoesta masia.
Angelet del cel-tothom amb anhel-li deia 
rateta I-Si ereixes aixf--del :Mu de can Pi-ae
rh pubi1let •. _II._EI Mas de clin Pi uo dia 
bullf-de tauta catzara.-Hi buia blteig. --Bm 
sembla que vei,_l pare i la mare I-HI veU, 
.Iegroi,-ja tenta on noi......que IOD desig era._ 
Vetlia i mireu ¡-ja tenim hueu.-La. meva f.l. 
lera._La mare .mb neJ1lit-pcn .. va en d llit
amb 1& 'ua filla :-)a, tot el que pot-tenir, .. 
un dot.-Ja DO h 1& pubiUa.-La Iloia, jUpllot, 
corrent i .. Itant,-cridan, innoecata :-Ja t~ 
nim hereti :-YeDia i mirea._Ai, qua eatic C(lIDo 



tUlta' ! I,L .,"!"nt entrant ,Jeia bromejant: -I 
dvru:~, fill" m<,v!l1-Què ¡]n h:t l'bere'uet,-que 
Jlp <¡u, t'ha tr,t- ... le r.uoc:ta tevo1-EI pare, que 
ho ~lIt. tan,I,i! li .Iiu riellt :-$¡, ,i; ês veri
tat, ¡iUa; l'h("r,,ut'ho bn rot..l1t¡-ja t:ha des
hauent; JII. IlO "u la put..iI1a.-La DOla. umb 
un pl,'r· ,¡n, \',1 treDci.I ci cor-va cridar: Ai, 
ni lr,,'· :\<.> l'C"tIlitlltU pttl j- m'ha r"bat el )ras ; 

nl'110 h:t. Jit el UIl~U pare. -UI.-L."1 1I0ia d'En 
\', \all çolllcnçà • dr.-c:~tà m:11a\tela.-Va 
Inlta per tul,' no din mai un mot, .. -l Qué et 
1','Ma, fill, ta1 Res----t:lJa \"a dient-i 60" va 
H'itn-" 110 " k! poII>, -l'n'li Ull IIcslaml.-culI 
el l..uon.l{l. arn'n<;a !Illa T"O!III._Xo--diu quau ho 
Y<'U ;· __ tot h ,Ie l'hereu ;--ja llO sóc pd,lIIa.
l "id ,., \-'a l1u!.n';nt- i CI ,'a ugrog'lleillt.-Ai, 
b. mh'a filla 1- Fill" dd men ('"Or!- ·Qué tc:u~. 
mou ,no90r '.-1'I .. rlll1t, t'liu la mllre._:-'fare, DO 
CUl ¡'e~eu, -qu.: lIÓI1 de l'herl'u-aqnesta beSO!' 
aril. -jll l'lora 1"1 1't'lit,-jn li d6na el pit,-la 
m~rt, allJo(QjMn. 1.::11 u]e l'ha rohatl---va dient, 
i "lIullt_ln Il"in, plorOlla. __ F.n VII el pare din
IIl11h l'nfan\' !Ub ,·iu :-No tellli~, ma filla;
per \'0 110 st·'t trl'lI; -~i el nin é~ l'hereu-tu 
n'eh I ... pubillll_ :\i 110. porl'. nol_pnbil1a DO 
.Ó--reJf'''ll In !J0hn·t .... -I ",ixi ca va (:Iúl~qu;nt, 

¡ nixl es \'a lIl:'lrc'¡nl-('OI1l nua florela.-IV.
\1 :'1[ .... <t' ,'nil l'i hi lla t.~nt de trll¡;rl-qu~ 

tot11<l\1I \"It en ,1,.m~lI. I.r'l noil1 se'l~ mor.-L:I 
IIll\n', quin 1,I,tTl--jn 110 hi hil esperonçn.-)[a-

~('~_,:'~. p1~,~t~,~. -j~a,t::~~1 ~~t:~u~~~~. ~r~:: 
pne ~ R <I,,, h,. ,r·vOll. (J\I'1lI esta en pl'ril1.
tot ,,1 oig d·1 !ill ~1I8 mlLta la filb.-Viu tu, 

tr Ior, ; In rl~1 n"!lI cor_.er1. la pubi
liti \'ai', n IIn, ""litint -(lI't jn ~m vllig mo
rint. \r.tm_ml 1I n 1neta,- i [·h,·teu. dr¡;pré!l, 

Ul' u n a ,hnrr-.pcr ft 'In' h Cflixet:l,-
P eu 1 In. ooLliu t'ton !it/s.- i fea-me 

h, vol I~ 11 "' nr la po-
Qlllnd illa del men cori 

noia ja h mort L.~ l'I'. ~ la 
1CC1t;·e I.' lllortnl'he-
n Votll J, nt ï t'I pil-

It ~, . 1 .. Tu. hf'-
l" ~1I11 êa la 

(" Ib, l , IlU.t.l n ~I,.,'a .f" .\f"'llstrrllt 
I r tint 7'11. ,,,. l'llu ,n,· J,' '" lO\'f"Dtnt, ne 

l'.Jl li i T.rrr'l-"!Ifaln,l, .1 fi ot trubar 11. la lli
breria e ullrm •• t'hris, I., \\,r,·,IOllll. 
~/1l,la .\"UI l''t.tl,c. SIIl1> Q(>fIlicili a lo l':oçn Te
t0.111, l, .,.n ' ... 'n'q't-I!. tenir l'orn'¡;po::ul,',llcia 
111111, '-n ¡.l ... ,fot ror/,Ha, 

'70. I. (" ,. , .. 1"'Inpl u cOlLtI~I,r a hi 'uHllj"e¡·I~ Na 
.'f'lrl,1 Ui ',a, f[l1e fn la pr...,,,untll. ~J. IISMI,entont-
1I 'Iu~d j"ve'jlwucril1 t'LI t! lIelman"ri eatalA 
1'1 II"r/.n." ao)l, 11 I,seudònim .jl'nli del Vab b 
I~n j ...... loI1l1 l'enina, 11\ direc('¡,', del qnal u re
.. r\'l per (h'l<;r«,;6. 

11. N.uro,,,,. '-Outest:lllt a la pregunta 77, diu l 
{;1I41_"1I l'rM:! qne foll nll\,ptCr. de dir .Quina 
han;] I, rl p<)t di, tnmho!, .Quin" g'O!IIIdia!., Km-
1,lImt-tlle '111",.:(111.1 tUb fi, i tr;,.met per a la 
lIale1XII la IIrtr4 de la call\'6 1'otorll m~dn: 
• cuyo," WCMlrc e lA mal.lt;· l~ l'haurlem d'aul 

" nur~ " .. _Sellyor IIwMtre él molt "cllet,- li 
tr~lIlol ... la bart>l"tn._. - I\lltrntt'm d'un a un-per 
ilO monrt' g'airc- frua;- entrarem .tllse di Ull 

1IL"t,- -Iol .. li 111"'1\1 ft\·"rèndll.-Se.nyor ml:stre, 
lellyur mtllt"·.-llr~U(''''·II'''ot heli CUf:lr,--que 
l'u<:ob, està 1..1n tri.t.- que fa gauet ... e Il!orarl 

Si pc;:r cu preguuta rCI.-per a fcr-lo pollà 
slcgrc.-Ii ,!irem que el hiat ja b ros--i él 
norida la gincata ;-li direm I/ue el~ ocellet.. 
hOIl fet niu 11. la fin.trll-pc.r on elll I>caava cI 
801-mrlltre .prenl,om de Ilctr .... -SenyOf mes
tre, ICnyor me"trr .... pl'r.lCwen-voa hen ~ur.r,. 
qu>: l'escvla estA tan tri~ta-que fa ganes de 
pl"rnrl...--L1etr~ de l'. SitjA i Pineda. ~f6sic:a 
de S .. reeta l're':UI, 

,~. -J. Penina.contetlto a C .. tt-ku. tam~ el següent: 
Que ci 1lI~1 Ullal en clltlllà per ma",f(.~tar el 
mut .Quina uorral. a dIr .Quin corllt¡.:t'!. !li 
e, tmctl1 d'nil alloumpte coratjós, de valor. etc .• 

i tractant-sl' ,l'nnn co~a IlII1!fetn el mée actrtat 
h dir .Qaina poca"rrgol1\'n I. 

7J.--j<'an /!ar~rll>U' ('"Ontutn a In l11:ltci:o:n p.n'guuta 
dient: :\1 !lleu l'lItl"ndre l'cxprrui6 .Qlllna bar
ra!. ¡Is una tXflrellli6 '11Ie 110 cnl eorn:lgit, p"t
'In'" (k!ll~~ d'~~~rr molt J.(tAlku ilO té .res de 
grOJ1H. però pOfiat~ a cercar equLvaJcllh JO pro-

~~;J:~~c:i~~~I~:·:~:~n~>;~I~~~1 ~li\;~i:~I~~Q~~~Il:i~;i. 
!icn In fl'llIlilat d(' no avt.-r;'::ull~'lt-ile ll~ COIll·.~ 
"erg"lI .. i<lore~, éf, el que mb l'nltlsta nI sentit 
,Ie I~lrr 

.IIItuul l'lIns Rb'I·!r.JIIG ('()nteJtn n r¡,,,,!s¡lc .(pre. 
'Ilntn 781 11 1IIr<\ntul. .St·n .. a! de fest:!>, la fa 

tel11pl que r.,I1 pub¡¡,·nda. l'I I U :lnh,r h ~n 
l' rC' Orllu: v~1 a peswtC'!o ól 'a calIA .\lier, 1'\..:1\'1' 
le (.'\I..'\lnn, • ]7 (Llih«n, Cat"lòni~). lbrcdo-

n ;., nt~: :~t~:, \~e,t~u J~~ ~I~; ,:no ,..~;\~;Ii~le -la 
IIlore ·t unll aO'!'I i I" :llar, 1l e:wt:, la n,,"ch
t: n ta n Il. l t ,t hrr nt I·amllna/.'!"~--i a' b 
IUTIO lo .¡ pnrlfi: Rei,t m'u. lli. telldreaa 

mon ¡;roIg. Dlll "'IU' 1- mé. rrea:ula.- Tu etil 
, IQrt t n'" n 3M, n-iet mel!_ Si l'eetim~ que 

b 'Jr 1>611 l". )f('}lt",' amorosa el 
\ a r i 11:111 \1 C)lleul<1 retna l'1l h pla
nn 'Oli ... il r al llull\' 1mb t"ndre .':\nt-d 
1"1'llne e l'p.' l' na ,td;\ua .\il, que l'in-
1,11t no \' l ,v'¡rnll1'- 11 eHn~6 \'01 eJ;COlta.r 
¡lI<' ,11. jn traMa. Jeu co¡l\p .. n<!te que ¡!,¡ nllleut 

" l'P",pvnI6. 1 mogn,'nl-u .1"' e.1ll¡rtt's--bu· 
fml<tc' 1011 prUi tOll 1,LlIl<'~ t tr,n ¡xtJtt---flelll-

~~:,:r~\:;·ll~~]~'~~:·~i~?~:·~~':~Y~;~~~::~r~;~ :~~: a}f~: 
~rb l'I nin nlbrg~ IV>II t,r;lCl·tll lS xica peuets
'li lIlf"'l'nt- ROlIlricut--i .~¡.::nillt el cant,--va I,n_ 
It"nt.r~nt laltir"neh- -i l'untrinnt els heUi com
l'as$OfI.- J.!l:ttint-nt Ilc jl,ia ~¡, UUI dOlI 1.'0"
mArl" i fill fAn nmh 8()1. ¡,rnçoa--bel1e llaços
II·nIllClT. 

7<. -Jrp" collte~tant li In preguuta 78 feta ptr. Pla-. 
,,!~tI,. deu manifntu-li que per fer-'Ie I>OCI del 
Cluh de X;lt~d6 de n~rçdona pot dirigir-se totll 
el~ dies d'onit fi tlUII del mati a l'estatge del 
mateÍlr t'I lill .1'Escalltra . 

Nou:PreaucmalleO\.,.!)<>tldorld'lquetta.eeelden,ttlllle!lnenpaper lepatlt tOIU Iu crrepDlelO ,u
POltU, a 11 de 'acimar la IUU d'Ofden.cld de les mateixu. ÇO ~I. Que c:a"a eonllllta que n'nal.c:1 o , .. poata qUI! 
trllmeII!L,IIIiIUlstparldldeludarnêl. 

AH'" Itt P'''''S d'l!ac:tlureren una .oIa Ufa al paper I .not .. leULprc ell !llimerOl dt Iu prtlnDI" a quc'l fdf'# 
re[xlnIu fUPOlt", 



<:>TRENCA e A P S <:> 

Inaugurem, avni, aqn~ta &eeci6 a ]O\'INTUr CATA. 

""NA ugun de que ha d'lner grata als n05tr~ lle
gidou. I, \'oleut estimular ala que cerquin les .olu· 
cions, hem e:regut Opc:lrtl1 premiar t. ac •• taac:a, ofe· 
rint nn pre.mi de VlNT·I~INC putetes al Degidor 
o llegidora que endevini tota els trencaea~ que pu' 
blicarem en el. n6.merc. :l7 i lS del pruent mes 

TARJ'A. 

p. Casa 

'CortellA 

COIlII inar 'tUl' tea Iletrea ,Il' 1Il1l1lt'f4 que en re~ulti 

I the I a'nn P' ri)¡f~ 

LOGOGRIF 

2:\ <4 l' úpm 

" :-;,,1. 

80 ""ota 

(I ~ ~oll 

9" ... letra 

17 I.letr4 

7<427QOl.!l74 Tempt de verb 

XARADA 

Un UgC>IlCl ck naixement 

.'eslllvafentel total, 

Vol dir, qne'. !'P"Il·prl_ra1 

-li preguntA l'Eduard. 

I,utAc:lar, no'. van cntcndre 

i et toUal li va fer mal. 

de juny. Es COndició indispensahle per a .. olir et 
premi, que 11:1 tolucioul vagin acompllnyade:1 dela 
eupoDJ I i 2 que ,uccCl~ivame:nt publicarem en 
cada edició. Si s/m dOlo o méa els llegidor. que: ende
vinin els trencacaps, el repartirà entre ells et premi 
de: VINT·I.QNC peuc:tc:s. 

GEROGLtFlce 

E:\ El S At:kOI'LA:-;S «()~S():-;Ar-;T \'UCAI. 

ES ARTICLE M50 ~lI:"iFRAI. :>;OT.\ 

k K 

CUPÓ NUM. 
cnRRp.!'POJo;P:NT AI. MP:S OP. Jl'NV 

Nom 

Adreça 

Població 



NÒTULES 
Sota I. diretei6 del, ."¡ste. Frank Mar.haU i Cli

ment Louno, .'ha CfHt en la I\08tra ciutat una agència 
• rtfttle_ anomenada amb l'ucaient nom de rl:oocerb 
Catalòni ... 

Ti el projecte aqut.lta .~DC¡'. de doaar a coDfuu 

:it!:~:.tr:i:fe:on~~~:~t~r_:~lc:~.:n::t~~e:bi ::: 
11l~ .rtistCl fo .... n •. 

.Concert, Catdòoia. compta ja amb un espaiós local 
de~tin.t a lata de concerta, 011 tindran IOD estatge ¡m
porli:lnll ... oc¡acion. de m6Jica i la nova .Filharmònica 
Marahalh. 

Rn el p~r n6mero publicarem el darrer retrat de 
\'arti.t. ciuematog-ràfica Mary ]'iclúord, luara rebut 
de Nord-Amèrica. 

lIB. sortit la .Guia de ICI GuillcriclI" editada amb 
molta cura pel concgudl!l.lim Centre Ibcoraioniata de 
Cataluny" 

Atenent precs <l'il1nombrahJcl llegidora, inaugurem 
cn aquest n(¡mero la IC'cd6 ele correspoudència, dcs d'on 
aCfan atc~u qllantu manirutadODS rde:re:ntt a la n08· 
tra publicació e:n~ facin ~~ ~scrit. 

EliS e:nte:rcm .que, prologat per En Rouen Llatc:s, c:atl 
a punt de: IOnlr uo llibre: de pr08U titulat .Efusions., 
original Il'En Euse:bi Uor!e:!L. 

El prO¡K'f n6mf'ro de: JOHSTI!T Ct'I:A.I.AN_\ c:atarA dedicat 
a la cinlAt de Re:u. A m~. d'una important infonoa· 
ció grAfica J'aque:lla ciutat catalana, contem amb bona 
coYaborac:ió lite:rAria de: c:one:gudc:s aignaturoea rens· 
ac:nqu~s. 

Amb .quf'll nlhnc:ro intlugur.re:m un" aêrie: de: edi· 
ciont dedicadc:t a let mtl importantt v¡¡u i cintats de 
Catalunyt. 

Cal nmenttr l'tpariei6 df' do. llibret nou,; .L'amor 
de: Iu tret ttrongel i tltru poemes., de Guillem Colom 
i PerrA, i .w ofrene:. ctpiritutl~., llibre de: sonets d'En 
Tharrab, amb un proleg.d: ~abriel Alomar. 

Ha .paregut el primer volum de: la .niblioteca novu. 
Porta per titol .Els caminanta de la ternu, i n'b .utor 
el Me:ltre Santiago Ru.if\ol. 

En. plau .notar: 
El n6me:ro 233 de .Lo Revi~tn>. 
El. editorials de .nt Diu, de Te:rrassa. 
ni llibre: .Me:dallons., de: :-'fu.sè.n Anton Navarro. 
I/homenntge: al novc:J.lista Nucfl Oller. 
La darre:r. producc:ió de: JOIIe:p Pla, que porta ¡K'r 

títol .Coac:, "ilte:u. 

En, pennc:tem adreçar leII 111~' corals merda a tot. 
els qui, inten:llIIlIt-.c per la contin nació de JOVlNT1.lT 
CAT.U.MU., du de ¡et )')Aginn de: lLa Public:it.b ban 
angmentat el caliu que: necenitava 1lJla taae. auspc:sa. 
Remerc:iem de tot tor' lea lIetru d'encoratjament. 

Per «Iebru ci Doctor Cardenal lel .c,.es noc:u d'or 
amb la ei~ueia, a'.plepren fa poc. die. ell la ac:?1 tot· 
D,.orial c .. a bon nombre: d'ami.tats i pc:rIOIles conc
.,.de •. S'homenatjava a l'home que ha COUIple:rt eI. .so 
anys de proleuió, amb la matei:u braó i d.Ilit d'nn jD1"e 
acabat de sortir de lel alllu. 

J. beu Ueg;t la plgina del. regale de: JOVlMTtlT CAT ... . 
I,.AM'" 1 Dedicant UIU !DOment. • uOMltrc:a, «reant.no. 
Dnn •• ubacripcinu, podeu. obteulr-lne. Va. rKOmllOelD 
aq.uta tuca. 

RI!CORDEM 

-La pulcr. ren.ta apareguda a Terr .... amb el DOm 

de .Lluln Novella>. 
-L'aportació catalana a 1'.B::I1~ici6 Iuternaeion.¡ de.

le' Arts Decorativu. a ParU . 
-La importAneia progres.iva que VIlO prene:nt entre 

nosaltru revi~tCl com .La Paraula Cristiana. i .LA 
Revista de Clulun,.., publieaciol1l qne ja han e.sde
,.ingut a cua nOltta una ne«asiut. 

-L'art novl .. im que Arnold 5ch6cnbe.rg en. ha donat 
a con~i::l1er, art que a pesar de tot, t~ a mb d'una .in
ceritat de rOll' una me10dia ute:mammt .ubtilfuima. 

-L'aparició de lLa Revi.t. de LJibn:so, que 1"C • 

bsc:r continuació del .butlletf Bibliogràfic C.ta~l., qne 
filU ara ha editat la coilc:c:eió de .EI. llostres cl1asic ••. 

-L'edici6 de: les IObra COmpldu de Balmeu .mb 
els dOI volum •• EI Criterio> i .Biogrllllau, núms. XI 
i xn de la ~rie. No podrin fe:r hOID uua ac:mblant 
coea, en catalA? 

-La novella .Una dona. que l'Ignasi Folch j Torres 
acaba de publicar. 

-La demn.traciÓ de ¡tropa. pictòrica que e:1 jove ar
tista v. So!~ Jorba Cili ha dont amb la ac:va última u
posició a .m Cnmarlm. 

-La 1\0 celebraci6--delpr~. de molts any. de conti· 
nuitat-dels nostre. JOCI Florals. 

-Vobra que s!')ta eJ suggc:stiu thol de IHi9tòria del 
I,lulisme. ha publicat MOIlèn Joan Avinyó. 

-El non re:cull de contes de JD.!.ep Carner .Les Bon
bomic:s. publicat ¡K't ¡'Editorial Cata.lana 
-L'artic1~ de Joell Soc •• E!. ~redia\·elisme .. que 

nosaltres desitj.rlem \coure'l contestat, <:II.r t~ nn in· 
terès bàsic pc:r la ddensa de la modernitat. 

-L'c:xpolució que En Carles V.lero cc:1ebrA a l'Ate
neu Encic1op«1ie Popular. 

CORRESPONDENCJA 
JOStp Molill~ Anguera (Badalona) : Enviat l'exemplar 

que dem'na. - Prancc:ac Villauhi Vinyals (Badalona): 
El matei::l1. - Fran«ac: J1ahra (Sao Pau'o-Brasil): BI 
mate:ix, però rererent a la .nhsc:ripciÓ no sabem a què 
e. rererei::ll. - Sal1"ll.OOr Vilalta Sur&. (Castellar d'En 
Huc) : Anotad. la vOlltra luhecripció. Podeu enviar per 
gir postal pc:.setell 9 del primer lK'D1utrc. - Marian 
Quiot Cubell. (Renll : Re:bnt l'original. Contestarem. -
Roc Datlle (Dateelona) : Tenim 11 la Itva di~posieió el. 
rebuts eorrupone:nts al. ,i, mes<» de snbscripciÓ. Ser
,·eixi'. retirar·10l d'aquesla atlmin¡.trari6. - Joan B. 
Popbl. (Sabadell) : Publiquem lea dues fotografies. En
vieu dOlI retrat. vnatres per a exten(!re: el earnet.
Pere Dolar! Ca.u (Sant Pere de "oreIl6) ; Prenem nota 
de l'augmeut en el paqnet. L'altre no fou arccptat. -
Dom A. R. O. S. D. (}ernlllem) : Rebuts els orig;nata. 
'Mud •. - J. :Malagelada (Cane:t de Mar): Rebuda la 
.eva Veiam ai en,.i. quelcom. La prova tramesa no t~ 
interès per nosaltres. _ Antoni ncrg~1 (Lleida) : Pode:u 
enviar dues fntOl pel carnet, que enviarem seguida. 
ment. - NUa Tize:ira Sanfield (C6rdobt, Repúbfica Ar· 
gentina) : Rebut ::lleC. Mertt •. Anotada .ubtcripció. Pot 
trametre'us les restants JJ peuete. pel mateix con· 
dncte. - Pran«. de P. Jaumc (Oint): Euvieu duel 
fotoa per compoear el carnet 1"OItre. _ AntOtli Graupe
ra (Calde:te.): Conforme la.cn lletra. N'hcom aprofitada 
un.. - Fran«sc Bouet (Ciutat): Sc:neixi'a pa.1at' 
qualac:vol dia de .et a rut. - J'lIme Ba"egoda (Vila
franca del Penedia) : Tc:aim en .aspent lo dels ~gal •• 
ja que arecta a l'antiga empreaa. Veurem .i podem aa:t
tin1l8r·hn. - Ramnn Pi",l. (Sant Hipòlit de: Voltregl) : 
Des del primer de m.i, u ,.. _pC'ndre la pllbliaci6.. 
A1"1Ii tornem al e.rrer 1 ~ en,.iem l'exemplar. _ ),fi
que:1 Sc:.ñan (Cilltlt): )fen:u dc la "'OItrl atenció. -
ADtoni Ari .... (Sant Audreu) : Enviat el carnet. - /U~ 
tur Blad~ (lkninaaet) : Pot c:t1viar t'import del trim_ 
tre pc:r¡ir~tal. 



E. i J. PUJOL XICOY 
AdreçA telegràfica Pulobella 

ROD ES METÀllQU ES 

RUOG E WHITWORTH 

Compta kilòmetres.. O S 
li revolucions . I 

Rellotges. . .. . \ • • 
Elevadors de gasolina 

"PARCHE" INSTANTÀNI 

RUSTINES 
Claris, 103 Telèfon 371 G . 

BARCELONA 

RELLOTGERIA "EL MARINO " 

~ 
Jaime Fonollosa 

. Jl - ?.~:If,~,~I~~. ~ 

B I SUTER I A PINA 

al ... : .. ,. 1:1. MILLOR RfLt..OTOI! 

.,~ ...... ~ 
Relojsulzod~predsJ6n. l.'dnic que', i'rantell: 

_ DerCINC.n1' en tota cl ... ed' .. ulu-

F O R (: A 
TOT A RR EU ON vA. 

Tant en carreteres rectes com en 
camins de sorra O plens de fang 

pujant pendents i baixant costes 
o poc-a-poc pels carrers de tràfec 

STUDEBAKER 
li donarà sempre complerta satisfacció 

REPRESENTANT GENERAL PER ESPANYA '4lÓ STUDEBAK ER 

STEVENSON, ROI'fAGOSA I e.' I. PON S 

València , 295 BAR CE L ONA Pg. de Gràcia , 54 



No llenceu els diners. Abans d'encarregar el vestit al vostre &astre, 
visiteu les 

PANYERIES SALMERON 
De la Cooperativa de Fabricants de Sabadell 

Estalviareu un 70 per 100 

13 - SALMERON - 13 

BARCELONA 

Imp. G.1TOÍ~. _ VmarTOel. u i lot. - BarcdoD. 
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