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Díada de Sant Jordi

Festa Patronal í de la Medalla d'Or

MB solemnitat i brillantor extraordinària, com feia alguns
anys no havia tingut lloc, el dia de Sant Jordi el CENTRE

celebrà la seva Festa Patronal i de la Medalla d'Or.
Damunt la taula presidencial es vejen uns ramells de les clàs-

siques roses vermelles, i a la capçalera, un tapís de] Sant Cavaller.
Prengueren seient a la presidència, el President del CENTRE, se-

nyor Maspons i Anglasell; el senyor Serra i Moret, Conseller del
Govern de la Generalitat de Catalunya; el senyor Xirau, Tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, els quals portaven la re-
presentació de les Corporacions respectives; els membres de la
Junta Directiva del CENTRE, juntament amb altres socis, senyors
Fontserè, Casades i Gramatxes, Turull, Coderch, Blasi, Ruiz i
Porta, Cabot, Matheu, i el Canonge Dr. Carles Cardó.

La presidència obrí L'acte i tot seguit el Dr. Cardó llegí la prosa
titulada

EL DRAC INTERIOR

Sabria greu de dir que l'episodi de Sant Jordi amb el drac i la
princesa alliberada és purament llegendari, si no sabíem la utilitat
de la llegenda, moltes vegades superior a la de la història.

La llegenda és la història dels illetrats: ells mateixos se l'ela-
boren, se la reformen i la van acomodant a la idea que tenen entre
tots de la persona o la institució que volen simbolitzar-hi. La ]le-
genda, tot alterant la part material de la història, en depura l'ele-
ment espiritual: la significació, la fisonomia, el símbol. Per això té
una virtut directiva en la vida moral del poble. Al seu costat, la
història és una eixarreïda lliçó d'estudí.

La llegenda de Sant Jordi nasqué en l'exaltada imaginació dels
croats, en veure les pintures amb qué era representat el Sant Ca-
valler als temples d'Orient, d'on van dur a l'Europa llatina aquesta
devoció. El Sant hi era figurat a cavall, matant un drac, i darrera
d'ell es veia l'espiritualíssirna efígie d'una donzella meravellada.



DIADA DE SANT JORDI	 135

Els artistes havien simbolitzat d'aquesta guisa el dragó de la infi-
delitat, del qual Sant Jordi havia alliberat la donzella, en conver-
tir-la a la fe cristiana. La metamòrfosi que sofrí el símbol en la
pensa d'aquells soldats desconeixedors de la història, és molt

adient a l'esperit cavalleresc de l'època en qué la coneixença del
Sant arribà a l'Occident d'Europa.

Catalunya, Aragó, Anglaterra í altres pobles adoptaren el seu
patronatge. Potser sí que als ulls dels homes és deguda a l'atzar
la fria dels Sants Patrons dels pobles, però no ho és pas als ulls

de la Providència, les intencions de la qual es revelen a través de
la història. La llegenda jordiana ha imprès carácter a les gestes
de la nostra getit. València, Mallorca, Sicília i sobretot ]'Orde de
la Mercè són empreses alliberadores, en les quals, si alguna ve-
gada ha apuntat un ideal polític, no ha estat imperialista. Canviar
un dogal per un altre, alliberar ]'esclau del sarraí per fer-lo des-
prés esclau propi, no ha estat mai la tasca dels jordíans de Ca-
talunya.

Val a dir que tampoc no hi hauria reeixit. Ens cal aprendre
aquesta veritat: els diversos esperits que es parteixen el llinatge
humà tenen destinat un període d'influència en la història del món,
aquell període precisament que té més retirada a la fisonomía de
cadascun. El Renaixament havia de sorgir a Itàlia, la llibertat a
Anglaterra, la igualtat a França, l'abrivada evangelitzadora del
Nou Món a Castella.

Canviar les èpoques sería canviar els papers: cada dia i cada
terra té el seu neguit, i cada terra espera la coincidència del seu
neguit amb el neguit del dia. No hi caben, doncs, impaciències, ni
exigències de satisfaccions individuals, poques vegades possibles.
Cal treballar d'acord amb el temps, fer exactament aquella feina
que el moment demana, no la d'ahir, ni la de demà, prescindint en
manera absoluta de la glòria personal í àdhuc de l'èxit immediat
de la nostra tasca. Després dels moments de reconcentració en qué
s'elaboren les valors invisibles, no gens cotitzats en la Llotja de la
finança, de la política o de la guerra, però prenys de la virtut de
demà dins el silenci germinal de llur modèstia, arriben infallible-
ment els esclats gloriosos de l'èxit extern, que rep la seva virtuali-
tat de la casligació aflictiva dels dies obscurs i no pas de la infinita
vanitat dels sorolls estatuaris.

Cal, encara, ais nostres jordians una altra virtut més difícil: la
de saber veure el drac allí on és, no allí on sembla que cueteja. Hi
ha qui consum la vida gesticulant contra un drac pintat, mentre el



136	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

drac viu li rosega les entranyes. En tota obra de perfecció, és in-
dispensable la collaboració de l'adversitat, que cal no confondre
amb l'essència del mal. Cap sant no s'ha santificat amb flors i vio-
les. L'heroi autèntic és el que arriba a la meta sagnant de les feri-
des rebudes: el que hi arribés endut per tota mena de facilitats, em-
pès per afalacs i aplaudiments i intoxicat pel núvol artificial d'una
glòria prematura, seria un heroi falsificat: una incisió en els seus
guants, en compte de sang, faria rajar serradures.

Potser hem arribat, potser arribarem aviat, en aquella hora en
qué un esclat d'esperit trenca la clofolla de la rnatèria llargament
castigada. El nostre drac, el nostre gran perill d'ara o d'aleshores,
seria de no voler revestir-nos de la túnica blanca que duien durant
vuit dies els nou-batejats de l'Església primitiva. Al nostre esperit,
tot just nat o naixedor - imminència sagrada -, li calen absoluta-
ment les candors baptismals.

Tal vegada, la nostra illusió d'experts, la nostra cultura ado-
lescent, que desitja i fins imita els capteniments de les cultures
assaonades, no voldrà renunciar a les gràcies deliquescents de les
decadències. Heus ací el drac que hem de matar. Potser haurem
mort el nostre secular casolanisme, però fàcilment ens restarà la
sensualitat enfleumidora, la ganyoneria de trobar cars els fruits de
la cultura o de la llibertat, mentre dilapidarem milions en luxes i
en vicis i en espectacles paganitzants vestits amb noms i colors

pomposos, l'enveja de l'èxit d'altri., no considerant que és la Don-
zella qui en beneficia.

Siguem purs, com infants acabats de néixer. Massa temps tin-
drà la malicia per a provar d'emmetzinar-nos les sangs quan, ar-
ribats a majoria d'edat, les nostres reaccions vitals podran ésser
vigoroses.

Si no conquerim violentament el candor baptísmal que allunyi
de nosaltres tota impuresa d'adult, tot mal esperit de gelosia i
d'intriga, és ben segur que el crepuscle prometedor que ara salu-
dem resultarà una aurora lunar que ens ensunyarà novarnent per
a unes quantes dècades.

Al Sant Jordi d'enguany, niés que la llança i el valor de blan-
dir-la estrènuament, demanem-li la certenitat del cop, la bona pun-

teria per occir el veritable drac, que no és tant el de fora com el
portem tots í.nviscerat en els nostres defectes.

El President manifestà que, per trobar-se malalt, el senyor Ra-
fel Patxot no podia concórrer a la festa i llegir unes quartelles que
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expressament havia escrit, a les quals donà lectura el senyor Joa-
quim Cabot.

El senyor Cabot, féu present quant honorat se sentia per l'en-
càrrec de llegir el següent treball del senyor Patxot;

Senyora Presidenta de l'«Institut de Cultura de la Dona»;
Senyores, senyors, companys del CENTRE:

Un arríe malaguanyat, el Rvnd. Dr. Norbert Font i Sagué, em
féu adonar, fa anys, de la naixença de la preuada Institució repre-
sentada per la medallista d'enguany; més endavant, vaig intimar-
ne la coneixença, a través del jovenívol entusiasme d'una filla,
qui ne compartí les tasques, i ara, em corlliga a l'Honorable Dama,
una escena de dolor.

Mes, àdhuc la dolor cruenta que esqueixa el cor i descarna
l'ànima, si la sublimeu amb esperit de sacrifici, us regalimarà se-
rena amor a d'altri, i és aquesta amor - filla de dolor - la que em
porta avui entre vosaltres.

Voldria que m'escoltessiu, no pas amb aquella mera curiositat
de] que percep cosa externa, que desperta sensacions externes
també; sinó que, recollint -vos, deixéssiu oír aquella veu interna
que tots duem tan fonda; tan fonda, que fàcilment ]'acalla la remor
del món.

També us proposo que, per uns moments, deixeu de sentir, a fi
de millor raonar, ben aplegats, únicament curosos de la Veritat.

Podria ésser que algunes de vosaltres, abrandades en la dalera
d'acció, sospitéssiu agressivitat eia la meva exposició; a les tals,
jo deman per endavant perdó

Honni solt qui mal y pense;

mes les pregaré igualment, que abans de judicar, recordin l'asse-
nyada dita dels escolàstics, els quals en el doll de la dialèctica
llur, no oblidaven pas que, de vegades, la veritat se habet ad op-
positum, i jo estic en aquella maturitat, des d'on ja es veu massa
clar el problema de la vida, í prou clara la lliçó de la mort.

De la dona catalana, se n'ha parlat, se'n parla i se'n parlarà,
en termes de la major cortesia; no obstant, la cortesia, a] cap i a
la fi, és educació, no pas ensenyament, els preceptes del qual són
força més austers, menys placèvols, si bé més transcendents, per-
què enclouen els dictats de ]'experiència.

La visió d'ull solitari com jo, és massa monòtona i restringida
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per a tractar un tema tan perdedor com el vostre; mes, si el reduïm
a cosa experimental, ja em sento més emparat, i m'arriscaré a par-
lar-ne, encoratjat per la discreta confidència de l'escriptora de la
divuitena centúria, quan amb femenina subtilesa ens confessa que:
«la dona no es pot descobrir, però es deixa endevinar ».

Això comporta un gros marge d'incertesa, í m'hi acullo apres-
sadament, refiat de vosaltres, per a considerar uns aspectes so-
cials de la dona: la dona de la darreria del segle passat; la dèria
del «fernenisme»; la dona havent coneixença de si mateixa; o sia,
en termes sintètics: l'encongiment, l'esgarriament i la ponderació
de la dona.

Aquest és el ramell que porto a la Festa d'enguany. Són roses
de variades colors, si bé, respectant, el major saber de la natura,
no n'he tret ni una sola espina.

I en tractar les tares morals, preveig que oblidaré fàcilment el
nostre propòsit respecte del sentiment; mes, qualque sorpresa, no
serà pas greu falla en un parlament adressat a les dones, la
dona, ella mateixa, essent una sorpresa renaíxenta.

El tipus representatiu de la darrera meitat de la dinovena cen-
túr í a, i pel que es refereix a l'estament mitjà, és la collegiala, pre-
tesa glòria, í condemna vera, de l'època.

Per necessitat, les famílies foranes que vivien Lluny dels grans
centres de població; per vanitat molta gent ciutadana i no ciuta-
dana; unes vegades talment per egoisme, convertint la missió pa-
ternal en delegació mercenària; i altres, per sola feblesa d'imitació,
el fet és que les noies catalanes d'aleshores, foren portades als
internats de moda.

Allà tingueren de fer la creixença, moral i física, en un ambient
inconnexe amb la procedència llur, la influència i perduració del
qua], durant anys de disciplina, havia d'esmortuir ínevítablement
els lligams i les tradicions de la família, de manera que era cosa
prou corrent que les noies, en retornar a la llar pairal, hi resul-
tessin tan forasteres, com se n'havien trobat de primer en el
pensionat.

La seqüença ètica i material de la família esdevenia trencada, i
per raó de semblant desarrelament, la passada centúria produí
aquella incongruència de la collegiala.

Ensenyades en la desconfiança de si mateix; embolcades de
dubtes que les condemnaven a viure constantment intervingudes;
generalment desconeixedores de les feines i el port de la casa;
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sense clarícíes sobre llur alta missió social, í educades apríorístí-
cament per una societat abstracta que no existía sinó dintre el re-
cloïment, la majoria d'aquelles noies no sabien manejar-se, ni po-
dien situar-se, en la maror de la vida, de la qual eren eixides i a la
qual anaven tan malament destinades.

En aqueixes condicions, calia que una donzella tingués molt
forta personalitat per a llençar els inadequats caminadors i refer

-se'ls escaientment. Ordinàriament, esdevenien consiroses, s'encon-
gien, assajant de sostreure's al problema insospitat que les en-
voltava, que les tenia esmaperdudes, i que elles no gosaven enfon-
dír, totes esverades de trobar-se en el corrent del viure, que feia la
seva vía malgrat elles, trangolejant-les proporcionalment a la in-
adaptació llur.

Incongruent com era, la collegiala no hagué esment de la poemà-
tica exposició del senzill llenguatge bíblic, quan ens explica com Déu
féu la dona per «companya i ajut de l'home ». I així, quantes famílies
resultaren balderes per manca de la força moral que devia cohesio-
nar-les; quantes vides s'afollaren en una llar enfredorada, perquè
solament hi trobaren la collegiala í no pas la companya freturada.

El meu judici potser sembli inassa cru i sever, í certament no
l'hauria pas exposat en forma tan categòrica, si fos estat sola
apreciació personal meva, car sé prou com la indulgència és ben
avinguda amb una testa blanca. Mes, en aquest moment, jo em
sento representatiu d'una generació; parlo de cosa fallada per l'ex-
periència, i em seria fàcil refermar ço dit, amb l'autoritat de noms
que han deixat rastre en la història de la nostra terra, i que farien
respectable legió, des de savis sacerdots, fins a patriarques de la
família catalana.

Perquè és un tema d'època, que sovint fou escatit en aquells
cenacles intellectuals, í com a ressó d'una fase pretèrita, tenim
de pregonar amb recança: que aquelles collegiales, no solament
no compartiren, sinó que entrebancaren i desferen, la major part
de l'esforç social de la generació a la qual jo pertanyo.

No en faig pas retret a la collegiala, car ella n'era la primera
víctima; fou imprevisió dels que la consentiren, i greu tort dels que
la consumaren.

Guiatge de la intelligència, no vol pas dir enquístament, ni servi-
tud, usufructuables a posteriori; perquè aleshores sorgiria aquell
dilema, tan sovint tràgic en la humanitat, i que la Dictadura es-
panyola plantejà a Catalunya: o sobra el domini, o sobra la in-
telligéncia.



140	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Tal és lliçó, massa oblidada, en els temps dels quals jo us parlo,
i en la sofrença d'un ensenyament tan errat, nosaltres, de la pas=
sada centúria, no ens podíem pas estar de fer enyorívoles compa-
rances amb l'exemple del Gran Mestre: aquell Crist que anava
amb el poble, que del poble naixia, í trepitjant el mercadeig del
neón, pel poble moría.

I els mestres de la collegiala, poc hi anaven amb el poble, que
els havia donat acolliment.

En oposició a la collegíala, i com a reacció de la mateixa, la
dinàmica social ens ofereix el «femenísine que, en llenguatge al-
gebraic, ve a ésser una valor semblant, però de signe contrari.

La «collegíala» era essencialment negativa; la «femenista>, en
canvi, és estridentment afirmativa, fins al punt de donar al mot
«femeni.sme» un sentit, pràcticament, de dona enllà.

Constatem-hi la seqüença normal dels «ismes»; generalment
són fills de raó, que no trobant prou planer el camí llur, prenen un
caire passional, on perillen de descarrerar-se i d'oblidar llur pro-
vinença. En el femenisme, el perill s'agreuja amb la impressionabi-
litat de la dona.

És que els ideals no poden humanitzar-se altrament que mate-
rialitzant-se, o sia, deixant d'ésser idealitat. Si fóssim solamant
esperits, les coses anirien diferentment, però jo no sé si gaires «fe-
menístes» es resignarien de grat, a desdonar llur cos.

El femenisme aparegué per generació espontània en terres on
l'excés de població femenina deixava un marge de dones desplaça-
des, que calia situar dintre el complexe social. Això féu que la
dona, insensiblement, anés invadint camps d'acció abans reservats
als homes, i en alguns dels quals va resultant niés escaient que
ells. L'excés de població femenina derivà vers les possibilitats no-
velles, bo í esperant l'avinentesa d'un passador retorn a llur veri-
table condició de dones de sa casa.

Mes en restà una colla de no tan bon acontentar, que encisades
per la perspectiva, volgueren esbrinar les fires de la conquesta, per
a descompassar -les, si fites hi hagués. La raó originària era esde-
vinguda estat passional, amb totes les seves contres, í aleshores
es constituí el «femenisme> de brega, en el qual sobresurten mol-
tes dones que, ignorant-se o malconeíxent-se elles mateixes, no
saben ésser dones, i s'acaben de malmetre assajant d'imitar l'home.

Això, quant a l'aspiració doctrinal, perquè en el fons de llur
consciència, i encara que elles no gosin dir-s'ho, llur dalera foren
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els privilegis d'ambdós sexes. Heus ací una perífrasi de l'egoisme,

i voleu res més antitètic de la dona que l'egoisme?
Plau -me dir que a casa nostra, no he pas trobat el tipus feme-

nísta sencer, clàssic; sia perquè aquí no és encara prou motivat,
sia perquè visc massa enfora de la societat. Car, no és pas feme-
nísme el mal exemple d'aquelles noies de casa rica, que havent
estat a l'estranger, no el saberen veure, ni pair, i solament en du-
gueren estranyes ridiculeses.

Però, lluny d'ací, vaig presenciar una crisi aguda de «femenís-
me», en condicions rellevades que n'estimulaven l'anàlisi, í ço que
us diré, m'ho dicten les observacions que aleshores jo en fiu. Pot-
ser us serveixin d'impressió preventiva.

Com que Natura ama les desigualtats, puix són filles i collabo-
radores seves, en trobar-se amb la igualitària pretença, somriu
irònicament. Llavors, aquelles «femenistes» s'enfelloneíxen extre-
moses, fent-nos recordar els improperis del Spill de Mtre. Jacme
Roig, si és que no arriben a merèixer els dicteris del Crisòstom
qui, en reptar la follia de Bizanci, motejava la dona de «malvestat
pintada».

Totes vosaltres sabeu amb quina parcialitat Natura us ha afa-
vorides, mes n'hi ha que no s'adonen que la vostra força és
d'ordre moral i voldrien rnateríalitzar-la, confiant -la a la ]leí es-
crita, marbre inert on no glateix el sentiment, que és l'aurèola vos-
tra. Massa ignoreu que la humanitat s'està ofegant en l'excés de
legislació.

Si no tinguéssiu major fermança que aquesta, sovint us la pren-
drien els esbarzers de les margenades socials. ¿Què no heu vist
amb quina facilitat la violació de les lleis escrites serveix de patent
de corsari als transgressors i contra les generacions incívíques?

Àdhuc suposant una dretura i efectivitat, desmentides cada
jorn, no cal pas tanta refiança en fórmules externes, 1'eíxutor de
les quals proclama aquell inhumà dura ¡ex sed ¡ex, que faria en-
terca i potser empedreíria 1 tot, la dona vera.

Mellor guiatge heureu de la veu interna que evocàvem al co-
Inençament, i en ella sentíreu que el vostre escreix moral és d'or-
dre superior, i té de romandre part damunt de les lleis escrites.

Vosaltres necessiteu quelcom de més íntim i fonamental; vosaltres
estatgeu cors que no comporten asprors; vosaltres sou d'una al-
tra Llei.

Llei vostra que, amarada d'emotivitat, concorda amb el carita-
tiu enunciat de Sant Pau, quan ens adverteix que «la lletra mata
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i l'esperit dóna vida»; però aquest esperit no és pas el que inspira
l'absurd mimetisme de les discordances femenistes.

A més, pareu esment que ara com ara, l'home, poc s'ho val que
el volgueu imitar; si de cas, l'hauríeu de superar. Criatura deca-
dent, ell es belluga per terra en ple minvant, fent corrues amorria-
des, i la seva fallida és tal que, qui sap? potser sia la dona qui
tingui de vindicar-lo; mal fos, emmenant- vos-el pel sentiment, fins

retornar-lo a consciència de si mateix.
Heus ací el bell ,femenísme», companya i ajut de l'home.

Per caminals no gaire afressats, hem arribat al vostre reialme,
on senyoregeu per espontani acatament de tothom.

La collegiala, malconeixia la dona; la femenista, la malversa;
vosaltres l'heu d'honorar, car en ella estreba la vostra força i
predomini.

Aquesta força és tal, que àdhuc les qui tenien la puixança d'un
imperí, no fou pas corn a sobiranes que majorment venceren.

No fou pas la potent Regina del Nil, la que amansí l'àguila ro-
mana, sinó la sirena d'Actium, la qui junyí I'eticisat triumvir, fent-ne

........the bellows and the fan
to cool a gipsy's lust. 	 (Shakespeare)

Si vencé gegants, capgirà muntanyes i aterrà monstres, Hércu-
les, també fou mansoi servidor del dabanell d'Omphal.

En la ¡Mitologia, la dona era talment activa, que amb aquell
barroer passar i traspassar de deesses í de nimfes en llurs esca-
pades a la terra, s'esquerdà la frevolesa de l'olímpica volta i acabà
per esfondrar-se; però el troçam encara guspireja i serveix de joiell

a la Poesia.
Per mor de la beutat d'una docta, s'abraonaren dos pobles de

l'antiguitat i llurs èpiques gestes retrunyen en l'estrofa homèrica,
enardint la nostra jovenesa erudita.

Amb un sol gest, la dona ha fet un girant en el camí dels po-
bles, o sí no, guaiteu el sacrifici de la matrona Lucretia, posant fi
a la monarquia romana i obrint les portes de la república. I àdhuc
en l'alba de jovenesa, una Donzella d'Orleans alçaprema el poble,
per retre una invasió.

Allà a l'Anglaterra, «una gelosia de cares boniques », segons
frase d'una escriptora, produí aquella tragèdia on la resignació de
Mary Stuart eclipsà el sol de vanitat de Queen Elizabeth. És una
variant de la guerra de Troia; una altra variant dels Nibelungen; la
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constant variant que ressona humanalment arreu, des de la gebre
emboirada de la Saga nòrdica, fins a la cálida fantasia oriental
del Càntic dels Càntics.

Escolteu la Revolució Francesa com ve precedida de rialles fe-

menines i flocs voleiants i fregadís de seda i testes empolvades
amb basament d'espatlles nues, fruit d'una moral més nua encar.
I quan desfermada la tempesta, que volgué castigar uns crims co-
metent-ne de pitjors, els llampecs esquincen la rojor de les nuvo-
iasses, en una clariana ens colpeix la silueta propiciatòria de
Charlotte Gorday.

I la nostra història, no n'és poc de solcada per la dona.
Recordeu aquell marc sorprenent dintre el qual En Muntaner

preludia l'atzarosa naixença del Reí Conqueridor, l'alt monarca
qui no temé «null enemic» i en canvi, es feia tan fàcilment captiu
d'un bell esguard.

Recordeu corn En Pere del Punyalet a les seves vellors es mu-
llerava per quarta vegada, amb una empordanesa que no sabia de
lletra, Na Sibilia de Fortià, prou eixerida per assolir la corona í
esdevenir protagonista en les discòrdies de la família reial.

Recordeu En Pere el Catòlic, qui es donava a la disbauxa la
nit abans d'una batalla que podia capgirar l'Europa Occidental, de
manera que en la plana de Muret, Simó de Monfort hagué de vèncer
un vençut de dona. Massa hi juga la dona en les nostres cròniques
i això que la història ha tingut la discreció d'ignorar-ne moltes.

àdhuc en la guerra europea, temps a venir les intimitats diplo-
màtiques diran fins a quin punt la dona contribuí a que la demo-
cràcia americana vingués a recordar-nos la llibertat dels pobles;
proclamació que l'Europa anorreada acollí en la dolor del penedí

-ment, però que els governants s'han afanyat a oblidar i ara els Es-
tats ja són curosos d'estrafer, per a recaure en llur pecat original.

Ja ho veieu: tostemps la vostra rossega ha escombrat reialmes;
us heu posat florons per fermalls; heu dut corones per manillars,
i fet puntes amb ceptres per boíxets. I si així a vostre albir somo-
veu i trasbalseu la humanitat, dona, per què la deixes anar? per
qué la deixes tornar, així?

Del vostre illimitat camp d'acció vull esmentar, insístenhnent,
dos conceptes fonamentals, que l'actual suposança civilitzada está
intervenint abusivament, amb intent d'apagar-ne la virtualitat. Vull
dir: la pròpia personalitat i la família.

Retornant al nostre propòsit, parlarem en soliloqui, fent exa-
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men de consciència, prescindint dels lirismes multicolors i del ga-
lant encenser que sol acompanyar aquests temes.

La Providència dotà el nostre ésser de facultats que, mitjançant
el cos com instrument, es correlacionen amb el món tangible, i si
bé en el vostre cas, per raó de sentiment, el cos aparenta més, no
per això passa de mer contingent de les facultats que determinen
l'ésser.

Aqueixes facultats són diverses í desigualment repartides, a fi
que de totes elles, aplegades, en resulti l'harmonia social, la qual,
per tant, requereix: no solament la veu de les íntelligències direc-
trius, sinó també l'amorós escalf dels cors sensibles í la transpa-
rent inconsciència de la donzella, duent gemada

........cette fleur de beauté
que n'a múrie encor aucun rayon d'été. 	 (Lamartine)

El posar dreturerament en obra les facultats individuals, és
afirmació de personalitat, i tothom té el deure d'exercir-les, per
febles i minúscules que semblin, car, sense elles, mancaría quelcom
a la humanitat, igualment que si els ocells només volessin part da-
munt les serres, tannpoc cantarien els rossinyols en la verneda.

Ara bé; a casa nostra hi ha la tradició errada, injusta i suma-
ment perillosa, de considerar virtut la falla de personalitat de
la dona.

L'errada, ja ens l'ha ensenyada la collegiala, en malbaratar la
seva personalitat, per romandre socialment desplaçada.

La injustícia, bé prou que la proclama la femenista, bo i agra
-vant-la quan, malpreant la pròpia personalitat, en reclama una

altra.
El perill, és a grapats al vostre entorn, en l'exemple de dones

que eixides de la pàtria potestat í no tenint salvaguarda marital,
són voliaines socials, víctimes de consellers massa interessats,
presa d'administradors tan hàbils cony poc controlats, o, de vega-
des, joguina d'un anal pastor.

La inanició de la impersonalitat dóna lleure sobrer per a cu-
rar del cos i, avesant -se en aqueixa atractívola comoditat, la dona
es fa serventa del viure superficial que, amb traïdoria, estimula
la floridura d'instints, cosa molt diferent i sovint adversa, de les
facultats de qué sou mestresses i que constitueixen la bella ri-
quesa d'ànima.

1 és volent explotar aqueixa mala disposició que, tots ho havem
oïtl com us tiraven floretes en ple dia í des de preteses sumitats,
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els mateixos qui avilien la dona entre els plecs ombrius de la nit
encobridora.

Tals són les conseqüències, l'expiació, de menysprear la perso-
nalitat de què sou providentment dotades per a concórrer a una
formació social que no pot estabilitzar-se, ni millorar, amb el sol
obrar de ]'home, i que no subsistiria, si la cruesa de seny dels ho-
mes no fos endolcit pel sentir de la dona.

Quan la crítica, que tan fàcilment es torna rondinaire, digué a
Mossèn Cinto que en l'Atlàntída mancava l'element humà, el poeta
reprengué sumís la lira í féu bategar el Pireneu per mor de Gri-
selda i de Flordeneu.

Si analitzeu la vida, trobareu que tot hi és complementari, per
la raó que els humans som criatures duals. Així, mentre el cos fa
de l'amor una possessió, per a l'esperit sempre és donació, i com
que vosaltres sou un nexe entre el món moral i el físic, manteniu
en vostre reialme un fogar on l'aparent contraposició es fon en la
família, mirall de la vostra personalitat i tron de la grandesa vos-
tra; perquè, si

e] cor de l'home és una mar,
	tot l'Univers no l'ompliria,	 (Verdaguer)

en canvi, el cor de la dona, encar més gran, l'omple un lleu som
-riure d'infant.

En l'infant, la dona es fa àrbitre de la humanitat de demà, i en-
carant-se valerosament arnb un avenidor, que l'infant somnia
farcit de promeses i que la dona pressent vessant de perills; Re-
gina d'Amor, ensems per donació i per possessió, la Mare, amb el
fillet a la falda, és imatge d'una heroïcitat suprema en la donació,
cony ho veiem consagrat en el pujol del Calvari, quan consumat el
crim, nua ja l'aspa de la Creu i escorreguda la muntanya de multi-
tuds, la negror de la terra havent enfosquit el cel, encara allà al
peu del fust romania simbòlica la solitària Dolorosa, epíleg, conti-
nuació, hereva de sacrifici, que és modalitat ascética d'amor.

La família té d'ésser la roca de salvació de la societat, en l'ac-
tual temporal de liquidació i represa, on la maror vella esvora rom

-pents novells; perquè si la Mare segella primordialment les genera-
cions venídores, i aquestes, pietosament filials, mantenen desplégada
l'empresa moral que n'hagin rebuda, no hi haurà cap força poste-
rior, ni externa, que pugui arrebassar- les -hi, ni fer-les -hi arriar.

Aquest requeriment és tant més essencial, quant en la croada
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que la intelligència va proclamant per tot el món en defensa de la
personalitat humana, Catalunya ja hi ocupa el lloc a què ens do-
nava dret i autoritat la nostra condició victimària, al mateix temps
que ens feia un deure la llei moral. Cal refermar i eixamplar aquell
lloc, í per això necessitem homes en el sentit estricte del mot, í els
homes - recordeu -vos-en - són fills de mare.

Que us penseu que hauria existit Sparta per mera voluntat del
legislador? Sense l'aquiescència de la dona spartiana, no s'hauria
complert aquell enduriment deis naturals afectes; sense la compli-
citat de la dona spartiana, no s'haurien anticipat aquells desvaris
pre-galtonians, convertint la familia en erol de contribuients i en
obrador de reserves de soldats; la mateixa clotada que va engolint
la societat contemporània.

Així maltractada, la familia treu migrada florida, es marceix
i es corseca, i la seva mustíor agreuja les sofrences de la humani-
tat, facilitant la course à 1'enfant, per a desmaternitzar-lo, subs-
tituint ]'escola í el bell exemple de la Mare, per convencions llam-
pants i mercenàries, encobridores de materialitats concurrents í
organitzades per a tòrcer lleis naturals.

La família és el recés on la intimitat del viure es posa fora en-
calç de la vida pública; però, a casa nostra, això sol oblidar-se
perquè no existeix l'home, i la prívadesa de la llar és comparable
a un andén d'estació, accessible a tothom, àdhuc sense bitllet. Per
aquesta raó la família es veu tan deixatada í Ií plau massa d'es-
bandir-se al carrer, a la plaça, sota un cel ras de blau, amb un
sol enlluernador, que comparteix les nostres errades.

I a més del sol, que ens entra a cercar per la porta esbatanada,
la familia catalana, presa en l'alt sentit de cèllula social bàsica,
viu exposada a d'altres fa ll iments: la lleugeresa amb qué deleguem
el deure paternal o ens deixem prendre les nostres atribucions, i
la mala usança de vestir d'experiència solucions í pràctiques que,
ben mirat, no són altra cosa que egoismes vergonyants.

Aquests egoismes deis uns, barrejant -se amb la incapacitat dels
altres, i complicat per la intromissió de tercers, són una de les ma-

lures més greus que corquen la rel de la societat catalana.
Tot el qual és misèria de personalitat i manca de tremp, per

culpa d'un ensenyament defectuós i en certs conceptes fals.
Cal que ens alliberem d'aquests relleixos i que la familia sia

una fortalesa d'humanitat, regida per la llei moral.
No pogué fer-ho la collegiala, puix era transplantada i li cos-
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tava d'arrelar; no pot fer-ho la femenista, amb el tràfec que té de
masculinitzar-se; la defensa de la llar pertany a la dona vera, en
l'equànime plenitud de les seves facultats.

Deixeu que 1'honie basteixi el casal í n'asseguri les portes; vos-
altres, sense encongiment, ni pretensions fora natura, hi servareu
el fogar per emmotllar els cors en els quals s'humanitzarà la intel-
ligèncía, dignificant el sentiment. Així trobareu el vostre exalça-
ment en ésser lleals «companya i ajut de l'home ».

Si fos altrament, i oblidant que dona venç amb caritat deixant
-se vèncer, us envaníssiu de la vostra força, aleshores, nosaltres,

homes, us cridaríem a raó, i accentuant aquell dualisme, base de
la humana] unitat, ens afanyaríem a escatimar-vos el triomf, dient

-vos, amb noble premeditació masculina:
La vostra capdavantera Dama, si és medallista nostra!

Parlà després el President del CENTRE senyor Maspons. En co-
mençar digué que a Europa hi ha dos homes que havent tingut un
ideal considerat utòpic, l'han vist realitzat: Masarik i Macià. El que
ha fet aquest és conegut de tothom per haver-ho viscut.

Féu una comparació de les dificultats amb què toparen amb-
dues personalitats i remarcà com les que vencé Macià fou gràcies
al coneixement que el nostre poble té de la seva història. Aquest
coneixement es deu d'una manera molt principal al CENTRE ExcuR-
SIONISTA DE CATALUNYA. 1 és per això que s'ha pogut arribar a cele-
brar la Festa de Sant Jordi com s'ha festejat aquest any tot seguint
l'home que ha portat el poble a la victòria, la qual també és de-
guda a l'estol d'honres que ens han precedit.

Féu un elogi de la senyora Vídua Verdaguer i de l'obra que
realitza des de la presidència de l'Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona, a la qual ha estat adjudicada la medalla Pat-
xot, i pregà al representant del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya que fos ell qui executés aquesta adjudicació.

Enmig de grans aplaudiments, que la concurrència tributà a peu
dret, la senyora Vídua Verdaguer prengué seient a la presidència.

El senyor Serra i Moret digué que saludava els presents amb
el títol que acaben d'obtenir de ciutadans de Catalunya, a la qual
els socis del CENTRE han servit sempre con y a tals.

Féu un elogi del CENTRE i de les seves activitats, i digué que en
nom de l'altíssim símbol que representa, en nom de] President del
Govern de Catalunya lliurava la Medalla d'Or del CENTRE a aques-
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ta dama a qui havia estat adjudicada, a la qual no coneixia perso-
nalment, però que havia conegut prou el seu marit, aquell ciutadà
exemplar que s'anomeà Narcís Verdaguer í Callís.

Les primeres paraules de la senyora Vídua Verdaguer foren
d'agraïment al senyor Serra i Moret per les frases d'elogi i consi-
deració que aquest acabava de dedicar al seu marit, i tot seguit
llegí les següents quartilles:

Excros. Senyors del Govern de Catalunya i de la Ciutat.
Senyor President del CENTRE EXCURSIONISTA, Digníssima Junta, Se-

nyors, Senyores:
Plena d'emoció, senyor President, rebo de les vostres mans la

Medalla d'Or, que En Rafel Patxot i Jubert ha instituït sota el Pa-
tronatge del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA que tan digna-
ment presidiu i que ha estat concedida altres anys a honorables
patricis, per a portar-la reverent i submisa a l'Institut de Cultura
i Biblioteca Popular de la Dona a la Presidenta del qual tan benè-
volament l'haveu concedida.

Tenim rebudes del senyor Patxot, illustre patrici, proves inequí-
voques de la seva confiança; no solament amb la magnánima pro-
tecció material que ens ha prestat sempre i molt especialment en
els moments niés difícils de la nostra vida econòmica, compromesa
en ocasió no gaire llunyana i tenaçment sostinguda per certs ele-
ments polítics que haurien exaurit les nostres possibilitats í ener-
gies sitiant-nos per fans; sinó que ens ha permès gaudir de la bona
amistat de la seva esposa, d'un valor molt major, i seguir-hi l atan-
Çament a la nostra obra amb especial predilecció de les seves
filles estimades, que dues ja traspassades; guarda la nostra insti

-tució per a elles el major afecte i record inesborrable í compta en
les seves juntes com a preada joia, que bé s'ho mereix, a la que
els resta per consol i la joia de tots.

Aquests fets, cus han permès a través d'aquests éssers benvol-
guts, apreciar niés que molts d'altres, les virtuts d'aquest matrimoni
tan auster cons magnànim i gaudir del seu altíssim i clarivident
guiatge, així com redossar-nos sota la seva generositat, per portar
des de l'Institut de Cultura ajut i auxili a les jovenetes que, man-
cades de mitjans materials, però amb intelligència i esperit de tre-
ball, han pogut seguir diferents í importants disciplines; unes, din-
tre de Catalunya, i altres, arreu del món, ajudades de les Beques
de la Fundació Maria Patxot i Rabel].	 -



DIADA DE SANT JORDI	 149

Aquestes Beques, subvingudes únicament per aquests Senyors

a nom i bona memòria de la seva difunta filla María, han permès
amb forts auxilis econòmics adquirir títols i ampliar coneixements

de carreres superiors a Madrid, França, Alemanya í Estats Units,

on es troben actualment estudiant sis becàries, tríades com a les
més mereixedores d'aquest benefici, les quals funcionen totes sub-
vingudes per aquest matrimoni exemplar i sota el Patronatge de
D. Francesc Canibó i de l'Institut de Cultura de la Dona.

De l'altra difunta filla Montserrat Patxot í Rabell, en porta el
nom i el Patronatge la nostra Biblioteca Popular Femenina i ha
estat ajudada generosament pels seus Pares que poden veure en
les components de la seva Junta, el més respectuós afecte a la me-
mòria de la filla tan estimada.

Molts altres fets té registrats en el seu historial la vida de la
nostra Institució que palesen la força moral que ha rebut de l'e-
xemplaritat d'aquest patriota insigne, que ha sabut albirar el fi
altruista que perseguia i ha estat una de les compensacions més
positives que ha trobat en la seva vida de lluita i de sacrifici. Do-
nar a la dona per mitjà de la formació moral í humana el concepte
dels seus deures í de la seva responsabilitat tot subvenint a les
necessitats de la pròpia vida, cultivant la seva femenitat per tots
els mitjans al nostre abast, fent -la útil a la família í a la Pàtria, és
el nostre ideal, que ha trobat el millor ressò en aquesta família,
que solemnement avui confirma de nou la seva aprovació al nostre
treball, d'una manera tan gentil i tan encoratjadora.

No podem deixar de consignar en aquests moments, que també
d'aquest CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i dels individus que
componen la seva Junta, té rebudes la nostra Institució proves
paleses de protecció germanívola, tant en el que fa referència a la
Junta Permanent d'Esports i Excursions, que funciona plena de
vida í entusiasme en la nostra obra, la qual ha rebut repetides
proves d'alta consideració d'aquesta Entitat i una cooperació ben
positiva, amb conferències - projeccions, etc., com també, i molt
expressament, per haver-nos facilitat un redós a muntanya, anex
al Xalet Refugi de La Molina, per tal que en condicions excep-
cionals i avantatjoses puguin les nostres associades trobar en
les vacances que els permet el seu treball, un lleure restaurador
per a reprendre les tasques de la seva vida amb major delit i en-
fortides físicament com els cal.

Després d'aquestes manifestacions aclaridores í de fer l'acata
-ment degut, tant al fundador de la Medalla d'Or com a la Junta del
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, no hi ha cap dubte que per
predilecció, per magnanimitat, per encoratjament i per estímul, ens
ha estat feta aquesta distinció, per immerescuda que sigui...

Jo com a Presidenta de ]'Institut de Cultura i prenent-ne tota
la responsabilitat, prometo que seguírem sèria i serenament, la
nostra gesta social-femenina convençudes de la seva transcendèn-
cia, ja que lí reconeixen personalitats d'aquesta altura i entitats de
tanta solvència, í que mai no es podrá dir que no hem correspost
a mida de les nostres forces a la gratitud de què ens fem deutores.

Fits els ulls en l'engrandiment de la nostra terra catalana, din-
tre ]'Espanya de què forma part, treballarem infatigables i ardides
per l'Altar í per la Llar.

Una esclatant ovació coronà les darreres paraules de la se-
nyora Vídua Verdaguer.

Immediatament el senyor Cabot llegí la seva poesia inèdita de-
dicada a Sant Jordi, titulada

A SANT JORDI

ORACIÓ

Sant Jordi gloriós! — Amor de la Pàtria],
que avui festegem — amb flors i cantades;
joiós l'esperit — vulgau escoltar-nos.

Com Vós, al drac — hem clavat llançada;
llançada de mort — que ha tret d'esclavatge
la llar dels passats, — la terra estimada,
sa llengua, son dret, — fesomia i ànima.

Un abrandament — ha fet el miracle.
Poseu llenya al foc — d'aquesta áflamada,
que ha encegat a tots — perquè mai s'apague.

Doneu força al braç — de vostra filiada,
per jamai rendír — nostres quatre barres,
que la llibertat, — fa poc, ha besades.

Seny pels davanters, — fe i amor als altres,
a Vós demanem, — perquè una abraçada
juramenta a tots — a refer la pàtria,
amb ses tradicions — i noves frisances.
Pàtria renaixent] — Orgull de la raça!
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Sant Jordi gloriós! — Patró venerable]
que, amb Vós, va vetllant — des del seu retaule,
del ferm Montserrat — 1'«estel del guiatge »;
feu-nos defensors — de la nova Pàtria.

I si ve un nou drac — amb gest d'amenaça,
tant si és foraster — com si és nat a casa,
feu que, agermanats, — li dem la llançada.
Per glòria major — de Vós i Nosaltres.

Així sia — Amén.

La poesia del senyor Cabot, plena d'abrandament patriòtic,
meresqué un sorollós aplaudiment.

El President digué que abans d'acabar volia adreçar una salu-
tació a les autoritats que han tíngut la gentilesa d'assistir a la fes-
ta, a aquestes autoritats que, enguany - digué - són ben nostres
perquè són nascudes de la voluntad del poble.

Finalment, parlà el Tinent d'Alcalde senyor Joaquim Xirau. Di-
gué que manats per la ciutat, uns quants ciutadans modestos han
conquerit el govern de Barcelona i un cop fet això el poble els ha
assistit, els ha ajudat, els ha superat.

Barcelona ha quedat avui a l'alçària de la mílenària i santa tra-
dició que representa.

El discurs del senyor Xirau fou molt ovacionat.
El President aixecà l'acte i es passà a inaugurar l'Exposició

iconogràfica de Sant Jordi, que la Secció d'Arqueologia i Història
del CENTRE organitzà expressament per a aquest dia.

L'alta conca del ríu Gaíà

S EGONS diuen els penedesencs, el riu Gaià constitueix la línia
divisòria del Penedés i el Camp de Tarragona. Té el seu ori-
gen als vessants Sud de les muntanyes d'Aguiló, í rep les

aigües de les fonts de Santa Colorna de Queralt i de les de Sant
Magí de la Brufaganya. Ambdós indrets formen part de les serres
de Montagut, que els penedesencs inclouen al Penedés.

Tenim en projecte de dissertar sobre l'arbitrarietat que repre-
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senta el que les serres suara esmentades estiguin incloses a la
comarca del Penedès. Opinem que aquesta comarca está formada
pel Pla del Penedès, í les serres que l'envolten per la banda de
Ponent constitueixen un massís muntanyós ben definit, prou ex-
tens í característic que permet formar una demarcació pròpia, que
nosaltres anomenem Serres de Montagut.

L'alta conca del riu Gaià és poc coneguda dels catalans. Co-
mença a Pont d'Armentera i segueix amunt per la vora de Querol,
Sagué, Santa Perpètua í Pontils. El baix Gaià comprèn des del
primer poble indicat fins a l'aiguabarreig amb la Mediterrània,
prop de Tamarit.

Les muntanyes que limiten i guien el curs de les aigües del riu
Gaià formen part integrant de les Serres de Montagut, les caracte-
rístiques de les quals no tenen res a veure amb la comarca del Pe-
nedès. Naturalment, les diferències són més pronunciades a mesura
que hom s'endinsa en els indrets més alterosos d'aquestes serres.
Aquí, la naturalesa presenta tota la seva cruesa muntanyenca, em-
bolcallada per les tradicions i llegendes, í amarada de solitud. La
vida humana en fuig, d'aquests indrets, perquè els conreus són poc
remuneradors, i les necessitats de la vida moderna cada dia són
més exigents.

Sort que la natura no abandona el paisatge, i a cada nova ton-
gada aquest presenta un nou relleu. El paisatge de l'alta conca del
riu Gaià, de vegades és encisador. Des de Pont d'Armentera a
Querol el riu Gaià munta empresonat entre muntanyes de formes
capricioses, amb afraus, grenys i abismes, i amb castells encimbe-
llats en els punts culminants.

Fins a Pontils, l'obra de la naturalesa proporciona gaudis in-
esperats. En canvi, l'obra dels homes moderns produeix aquí un
lamentable desconhort, perquè moltes terres romanen ermes í les
masoveries estan abandonades. El bosc encara hi sosté el seu or-
gull d'antany, per bé que bastant esclarissat; els enrunats castells
són pàgines glorioses d'un passat de remembrances; la manca de
fàcils comunicacions allunya els vianants.

Els reduïts poblats de Pontils, Santa Perpètua, Querol í Valles-
pinosa estan encabits en els indrets més solitaris de les Serres de
Montagut, í llurs habitants es planyen de l'apartament en què ro-
manen, tot i estar voltats de llocs pintorescos i força interessants
per als excursionistes.

Els plans de Pontils í els plans de Santa Coloma de Queralt

estan pròxims a La Segarra. Els castells de Lacunella, de Santa
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Perpètua, de Vallespinosa, de Querol, de Sagué, de Queralt, de les
Torres de Sagurell .. resten endarrera, tot difumant-se llurs siluetes
esberlades i capricioses. Per ara, aquestes siluetes romanen fidels
a la seva tradició medieval; són un símbol només de la seva forti-
tud d'antany, i una desillusió per als records arqueològics.

F. B. V.

Les valls del Flamísell
í Noguera del Tor (*)

PÓRTIC

E
RA per Sant Jaume de l'any 1916 que arranjàvem el nostre
bagatge d'excursió, contents i dalerosos de poder anar a
inaugurar el Xalet de la Renclusa i petjar les muntanyes que

havia civilitzat el nostre Juli Soler. Perquè era En Juli Soler qui
havia esvaït els horribles pesonibres que ens causaven les malves-
tats atribuïdes a la Maladeta, per altra part, massa ben cantades
per Mossèn Jacint Verdaguer. Cent í una vegades el nostre amic
Soler ens havia dit: oNo ho són de rnaleïdes, aquelles muntanyes;
al contrari, són un bé de Déu. Veniu-hi una vegada, determineu

-vos, i en quedareu enamorats per tota la vida».
Però, ai!, dos dies després del referit de Sant Jaume de 1916, la

Maladeta volgué ratificar contundentment el nom bàrbar anib qué
indegudament hom l'ha conegut: el de Muntanyes Maleïdes. Aquell
dia un llamp matà els nostres Adolff Blass i Josep Sayó... L'es-
pantable tragèdia suspengué la inauguració del Xalet; i nosaltres,
des d'aquell dia, cobràreni tan forta avorrició a la Maladeta, que
per res del món no hauríem volgut acostar-nos -hi.

Enguany, però, una invitació singular per a visitar la installa-
ció eléctrica de Capdella, ens féu trencar el propòsit i idear una
excursió que començaria a Capdella, seguiria per Caldes de Bohí
i acabaria a Viella, després d'haver pujat o intentat pujar, a Aneto.
Tot í que la idea ens feia una gran illusió, no obstant, ens torna-
ren a envair les recances esvaïdes en temps d'En Juli Soler, rein-

(') Conferències donades en el CENTRE els dies 7 114 de maig del 1930.
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tegrades després per la tragèdia esmentada, i ara aparellades
amb les seguretats que de Capdella avant, durant una pila de dies,
anàvem a córrer Ilarguíssimes jornades per un món inconegut,
apartat de la cívílització i mancat, per tant, de tot servei públic.
Ens feia l'efecte que anàvem a exiliar-nos voluntàriament, a patir
incomoditats, ara ja desacostumades, i fatigues que de molt temps
no havíem suportat. Fins eixírem de casa tant o més cohibits i te-
morosos que l'ambaixador al qual es confia una delicada missió.

EN RUTA

I en automòbil sortírem de Barcelona de bon matí, a l'hora de
l'alegria, quan totes les coses revifades per la llum, escalfor i be-
Ilesa del sol, sembla que riguin i, per endòsmosi aèria, comuniquin
llur alegria al cor de L'home. I el nostre cor s'arborà d'optimisme
i l'optimisme influí en la nostra fantasia en forma que, pujant Llo-
bregat amunt, veiérem les legions romanes que vingueren a civilit-
zar la nostra terra, les que a Martorell construïren un pont més ai-
rós que el vell actual si havia de correspondre a la importància de
la carretera que anava de Gades (Cadis) a Roma.

A Igualada ens semblà d'arribar-hi ensems qué la gent del
1808, que venía del Bruc gojosa després d'haver estenallat per pri-
mera vegada una águila napoleònica. A Cervera, férem reviure
l'antiga universitat i els estols d'estudiants que cercaven llurs
distraccions en els encants camperols, més saludables que els en-
cants deis mil trencacolls que ara troben en la babilònica Barce-
lona. A Tàrrega, per la seva situació geogràfica, ens adonàrem
del que significa una carretera, la qual és com una font, i, allá, font
abundosa que recull els fruits d'una bona part de la Plana d'Ur-
gell í els de la muntanya, des de serra Comiols i Conca de Tremp
fins al Pireneu.

PER LA PLANA D'URGELL

I a Tàrrega, encara nosaltres tinguérem la sort de trobar uns
bons amics, capitanejats pel que ho és de tota la nostra vida excur-
sionista, ànima visible que ha estat i ànima invisible que és avui del
nostre CENTRE, l'Eduard Vidal i Riba. Amb ell i amb els seus com-
panys la casualitat féu que féssim fins a Caldes la mateixa excur-
sió. Tan bona sort ens compensà una mica de la manca de les co-
moditats que havíem de tenir, puix haguérem de deixar el nostre
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esplèndid automòbil í pujar al departament de la cua d'un auto de
línia, llarg com la Quaresma; un departament, per tant, incòmode,
saltironaire i ballaruc. I per comble, l'auto anava ple í nosaltres
haguérem d'aprofitar les escletxes que es formaven entre els pas-

satgers de prop de les finestretes, si volguéreiu mig ullar 1'exhube-
rància de la Plana d'Urgell, els pobles que la vivifiquen i el famós
canal que la fecunda. I així arribàrem a Agramunt, la terra on

fan torrons les noies,
torrons d'Agramunt,
menjar de la glòria,

que deia el poeta; i, no obstant, per a nosaltres és més interessant
Agramunt per la seva església parroquial i per la seva formosa
portalada, portalada famosa, que, naturalment, no poguérem re-
veure perquè no gosàrem baixar de l'auto davant dels nous pas-
satgers que encara s'hi encabiren, bo i estrenyent el nostre seient
fins al punt de no deixar -nos ni bellugar.

I així, inés incòmodament encara, arribàrem al poble que uneix
el pla i la muntanya, Artesa de Segre, on dinàrem, per a reempren-
dre tot seguit la marxa en les mateixes condicions d'abans de di-
nar; la qual cosa ens obligà a renunciar a la més mínima con-
templació del paissatge. Prou volíem veure la disposició dels ar-
bres, del brancatge dels quals en surten, o en fan, les forques de
remoure la palla; per ésser la primera vegada que passàvem per
aquell lloc, prou volíem orientar-nos í fixar la situació de la serra
de Comíols, tant inés, quant ens donava lleure la poca velocitat que
duía l'auto en aquella fatigosa i inacabable pujada, on és posada
a prova la potència dels motors, que s'esgargamellen desesperada-
ment. No fou possible. El que allà es posà a prova fou la nostra
paciència i àdhuc la nostra fermesa de caràcter.

És perquè allà, entre els passatgers no abaltits per difícil di-
gestió, per la xafogor que ens ofegava o pel cansament que tots
sentíem, s'entaulà una conversa que acabà d'acoquinar-nos, una
conversa en la qual es publicaren unes noves molèsties que potser
nosaltres hauríem d'afegir a les recances tingudes en planejar l'ex-
cursió. Deia un passatger, bo í fent broma de la poca condícia de la
gent de certs llocs: «Foren tants els insectes (xinxes) arreplegats
en la casa on vaig dormir que em vegí obligat, en arribar a la vora
del riu, a despullar-me a pèl, i a netejar pacientment cadascuna de
les peces del vestit. Així que tenia una peça neta, per tal que no es
tornés a poblar, la passava a l'altra vorera del riu, fins que, passa-
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des totes, poguí vestir-me sense temor». I un altre viatger afegí, per
a ponderar la manca d'adequats aixoplucs entre els pobles situats
a llargues distàncies: «Un dia, jo anava, tot mudat, a festa major
de... Em sobtà una ten pesta en plena muntanya. Jo que sí, em
despullo, plego la roba i la poso entre dues pedres, la de damunt
fent de teula. Mentrestant, jo vinga córrer d'ací cap allà, per tal de
no refredar-me. Passat el temporal, vaig vestir-me novament. En
arribar al poble ningú no volgué creure's que llavors arribava; és

que els que m'havien precedít, hi havien arribat en forma que la
roba els era com una capa d'aigua ».

Això es digué en aquell auto, com si fos dit per a minvar el
nostre entusiasme; però, també cal dir que les converses que se-
guiren foren expresses per a reanimar-nos, o, millor dit, per a dis-
treure la nostra atenció d'un assumpte tan poc graciós. Entre les
dones que venien en l'auto es comentaren les nuditats referides
per les precedents anècdotes; í succeí que, entre els acudits desim-
bolts de les dones í les respostes més desimboltes encara deis ho-
mes, la conversa girà, pujà de to i fins prengué, enmig de rialles
generals, uns viaranys que a nosalt r es se'ns antullaren els ma-
teixos per on es perdé, i ens va perdre a tots, la nostra mare Eva.

PER LA CONCA DF TREMP

I així arribàrem a la collada, on de bona gana nosaltres hau-
ríem baixat per conèixer í saludar la famosa Conca de Tremp;
però, justament, com si l'auto estigués cansat d'anar a poc a poc,

prengué vertiginosa marxa i davallà pels zig-zags de la carretera,
amb tal bellugueíg, que nosaltres, per tal que poguéssim tocar to-
tes les tecles de la dissort, tinguérem d'heure el trist espectacle que
fa la gent que es mareja. I així í tot, no paràrem fins a sota d'un
indret de Biscarri, i solament el temps que emprà en baixar la dona
de llengua més atrevida. On paràrem una estona fou a Isona, la
romana Isona, avui capital comarcal d'aquell indret de la Conca;
allí baixàrem de l'auto amb el desig d'ullar la famosa conca des
de tan bell indret; però, l'horitzó, bafarat pel sol, se'ns aparegué
indeterminat, barrat per subtil boirina. Llavors, acabada la pacièn-

cia, per no poder satisfer cap desig, ens lliuràrem a la ventura,
com un malalt a les mans del metge; i, naturalment, en reempren-
dre la marxa, el viatge se'ns féu llarg, pesat í avorrit, de tal faiçó

que, ni per aconhortar-nos una mica, ens recordàrem d'antany,
30 ó 40 anys enrera, quan, per a emprendre-el viatge que fèiem, ca-
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lia confessar-se i combregar, i també carregar -se de paciència per
a sobredur les molèsties d'un viatge de dos dies, ara salvat en
unes poques hores.

Qué hi fareml.. El temps canvia í la paciència també; i així com
de viatjar amb més bones condicions, en arribar a Tremp, la capí

-tal de la Conca, hauríem corregut a saludar la Mare de Déu
amb el títol de Davall les Flors, aquell dia no ens moguérem de
l'auto, tant més, quan poguérem reemplaçar un passatger que ocu-
pava un seient al costat d'una finestreta. D'aquí que, de Tremp
amunt i des de tan bon lloc, tot en nosaltres fossin ulls per a con-
templar, ací, 1'encinglerat, vetust i històric poble de Talarn, í, allà,
la resclosa de 82 metres d'alçària que tanca l'estret de Susterri í
que embassa 225 milions de metres cúbics d'aigua, i bo i formant
l'embassament com un llac natural de 12 quilòmetres de llargària,
les voreres del qual són ribetejades d'arbredes i prats frondosos.
I com les aigües d'aquest llac, atavellades en la superfície pel ven-
tijol, reprodueixen en son si, per reflexe, les muntanyes que l'en-
cerclen, sembla que siguin aquestes les que es moguin, titillants
com la llum dels estels.

Aquest espectacle no el deuen veure bonic així la gent del po-
ble de Salars; í és perquè, segons se'ns digué, el susdit embassa

-ment anegà les millors terres del terme... Què sempre, o Déu, en
totes les coses del món hi hagi d'haver una víctima... A Salars no
paràrem inés que per deixar-hi el correu. Volem dir, que al cap de
poc arribàvem a Pobla de Segur, una altra capital comarcal de la
Conca de Tremp, situada precisament al capdamunt d'aquesta
Conca i al peu de la Muntanya, filla directa del Pireneu. És per
això que la Pobla participa dels encants naturals característics de
la Conca i de la Muntanya, com si l'una i l'altra, el mateix que uns
enamorats rivals, haguessin jugat a qui faria més simpàtica i ria-
llera aquesta població. Àdhuc a nosaltres ens fou allá possible de
reunir-nos, per fi, amb els companys d'En Vidal, i fins posar-nos
de bou grat sota la direcció d'aquest esmentat amic, el cap de colla
Inés competent i atent que hagi eixit del nostre CENTRE.

CAVIL•LACIONS

Mercès a ell, nosaltres, lliures de tota previsió i administració
de cabals del viatge, poguérem lliurar -nos a les nostres cabòries
a cor que vols i a cor que desitges. I així, mentre ell es basquejava
per tal de prendre els passatges del nou automòbil que havia
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de conduir-nos, i mentre tots els altres companys s'avorrien en
espera d'aquell nou auto que no venia mai, que es féu esperar el
mateix que un tren de càrrega, com si el temps per a aquests vehi-
cles no comptés, nosaltres, asseguts en el pedrís d'una casa, els ulls
tancats, els colzes descansant en els genolls i la cara a les mans,
poguérem meditar a plaer sobre l'aspecte en conjunt i l'efecte que
ens produí aquell dia la visió de Catalunya, travessada de biaix.

D'antuvi ens recordàrem d'aquells versos castellans que, per
ponderar les gestes d'Espanya, diuen que no hay un puñado de
tierra sin una tumba española; els recordàrem perquè nosaltres,
estrafent-los i no dient-ho en vers, voldríem que a Catalunya no
hi hagués un pam de terra que no dongués un bell profit. I és per-
qué havíem vist massa pams de terra sense conrear, massa munta-
nyes descarnades, massa comarques desertes, massa pobles en-
cimbellats allà al lluny i lluny de fàcil comunicació; havíem vist
abandonats antics castells, torreons que foren de la pàtria; havíem
vist campanars escanyolits, corresponents a veïnats més escanyo-
lits encara, i corresponents, sense dubte, a esglésies que deuen és-
ser un escarni de l'Art i de Déu i tot, i comprenguérem, finalment,
que la vida que es duu en molts llocs de Catalunya no és de bon
tros tan falaguera com ens pensem de Barcelona estant i a través
de les nostres publicacions...

Que això és inevitable, qui ho dubta? A Barcelona mateix te-
nim cases i carrers que són també un escarni de... la higiene,
no diguem més que higiene... Però, entenem que cal dir-ho, això i
allò, de tant en tant, encara que dolgui, per tal que el que pugui
ho vagi corregint; i així es vagi desinfectant de mica en mica aques-
ta part infecta de Barcelona, i així la Catalunya trista i desolada
es vagi transformant en rica i plena, i la visió de tota ella tingui
el mateix encant que ara ens produeix, i ens produí aquell dia, la
magnificència del Pla del Llobregat, l'exhuberància de la Plana
d'Urgell, la verdor de les zones conreades de la Conca de Tremp,
la ufana de les hortes que envolten les poblacions i l'esplendidesa
de tot lloc on hi ha un corrent d'aigua, les voreres del qual ar-
reu apareixen gerrades í colorídes. Aquell dia, aquestes terres,
als nostres ulls, prengueren la forma de flor i fruit alhora, cony un
senyal que són i seran, per poc que nosaltres volguem, una terra

de paradís aquestes terres catalanes que ens ha atorgat Déu.
I una de les comarques ben paradisíaques és la vall del Flamí-

sell, que nosaltres anàvem a veure ben repapats en ]'automòbil
que va de la Pobla de Segur a Capdella. Aquell repapanient ens féu
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deduir, però, que l'automòbil está renyit amb l'excursionisme; per-

què el viatge es fa cony si fos una mena de somni, í els somnis no
heuen coses pràctiques ni íntegralment profitoses. Sort tinguérem
de les explicacions que, de bon grat, ens anà donant durant el tra-
jecte un company de viatje, negociant de bestiar de la vall, jove
d'uns 25 anys, secardí i viu com una centella. No obstant, a nosal-
tres ens dolia de distreure'l d'un altre negoci que duia entre mans,
la conquista del cor d'una gallarda mossa, d'ulls llampeguejants i
de pell tan agitanada que hom l'hauria feta del cor de l'Índia í no
pas d'aquella terra, talment com una demostració més que a la
nostra terra hi ha de tot, i com un altre privilegi d'aquella que, des
de llavors, considerem vall excepcional, en virtut de les explica-
cions d'aquell jove, del record que servàrem de les ressenyes fetes
pel nostre malaguanyat amic En Ceferí Rocafort i de tot allò que
nosaltres poguérem veure en aquell viatge.

LA VALL DEL FLAMISELL

L'excellència de la vall del Flamisell li prové de la seva situació
geogràfica. Fent una frase hom diria que aquesta vall, com la seva
germana del Noguera del Tor, tenen el mateix ofici que els drenat-
ges que es posen en un cos humà, el de descongestionar per arti-
ficials conductes, el nucli central pírenenc, massa gros per a elimi-
nar les aigües per via natural. Però, a més, la vall del Flamísell,
més que la del Tor, té l'avantatge que, a ulls vistos, lliga el Pireneu
amb el Pla, com si diguéssim el cap amb el naixement del pit de
Catalunya. Així, en la capçalera de la vall hom troba envoltats de
desolació, cims que arriben gairebé als 3.000 metres d'altitud, men-
tre que la part jussana de la vall no passa gaire dels 500 metres bo
i desenrotllant-s'hi ben pletórica la vida. I la vall, en substància, no
té gaire més de 40 quilòmetres de llargària; í no cal dir que en tan
curt espai hom veu presentada la bella gama climatològica que la
diferéncia esmentada d'altitud comporta, diferéncia ben acusada
pel regne vegetal en zones perfectament característiques i deter-
minades; així, per exemple, el congost d'Erinyà - ja ens ho ha-
via dit En Rocafort - separa la regió dels prats de la dels ceps
i oliveres.

A propòsit d'això, a nosaltres se'ns acudí que caldria estudiar,
amb mira terapéutica, les condicions de salubrítat de la vall, al
nostre albir ben excellents pel fet d'ésser habitada arreu fins als
2.315 metres d'altitud. Llavors potser Catalunya trobaria en aques-
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ta val], amb més barator i igualtat d'èxit, allò que ara cerca a l'es-
tranger per al guariment d'una greu malaltia.

VALL DEL FLIMISELL AMUNT

En la cosa en la qual ara IIo hi pot haver dubte és que és una
vall bellíssima, com una bona filla pirenenca. De bones a primeres,
a nosaltres ens deixà bocabadats aquell congost d'Erinyà, que és
com un sinuós, llarg i feréstec portal d'entrada, on, a cada pas, honi
creu que un pic de la vall, convertit en gegant, es presentará a de-
manar-nos el passaport i a impedir el pas deis qui no siguin uns

vertaders enamorats de la natura. Al passatge de la Vall Fosca, ens
férem la illusió que de sobte vèiem minvar visiblement la claror del
dia, cona si per comptes de pujar vall oberta amunt, volguéssim en-
dinsar-nos sota terra per entre un pregon i altívol estret, el fons
del qual fins al sol, encara que vulgui., Ii costa molt d'ullar. En les
innumerables tortuositats de la vall, i darrera de cadascuna d'elles,
nosaltres veiérem presentar-se invariablement, ara una plana, que
fa l'efecte d'una plaça d'armes, i ara un pic, que ens semblava co-
ronat per un fort castell, per tal de defensar la vall, i com si l'una
i l'altre no fossin producte de la naturalesa, sinó d'indústria hu-
mana, a la manera del gelós que, anib mil-i-un entrebancs i portes,
priva l'accés a l'alcàsser de la seva enamorada.

I és perquè la vall a cada moment es va fent més interessant,
més recòndita i Inés embellida pels conreus, pels prats, pels bos-
cos, pels caserius del fons de la vall, pels caserius escalonats en
els cims i per unes reconades de parcs naturals, més bonics que si
fossin mansió de fades; llocs, per tant, d'encant i platxeri inefa-
bles. És a un d'aquests llocs, a Molins, que hom veu aparèixer
anib gran sorpresa esvelts i moderns xalets, de construcció allà
insòlita, en contraposició amb les vetustes construccions de la
vall, plenes de deficiències higièniques, sortosament, però, cor

-regides pel sol benefactor, pel continuat oxigenament de l'am-
bient i pel baldeig que la a tothora de la contrada un element tan
o més benefactor que el sol, l'aigua. Perquè és l'aigua la causa se-
creta de la bellesa i fertilitat de la vall. És l'aigua la que fa pro-
duir els esponerosos conreus de la plana, els rics pasturatges deis
cims . i, per trista ambició humana, els massa pocs arbrats d'avui,
que no són ni sombra d'allò que havien estat, un empori de ri-
quesa. És l'aigua la que pasta millor que cap pintor del món el
verd amb qué es colora la vegetació de la vall, en una gradació de
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tons impossible de destriar. És l'aigua la que anima la vall, en vir-
tut dels seus cants eterns, intraduïbles en el pentàgrama, així quan
davalla escumosa dels cims, bo i fent salts d'indòmit bordegàs,
com quan corre tranquilla i placèvola per la plana, bo i imitant
les passes d'una dona casta. És l'aigua, doncs, la que fa d'aquella
vall una vall rica, una vall verda, una vall remorejant.

RECORD GEOLOGIC

Per això nosaltres, corpresos d'aquella magnificència, en ca-
dascun deis interminables aturs de 1'autòmnibus en els pobles del
trajecte, tancàvem els ulls, í reconcentrant -nos fortament, volíem
veure d'una ullada aquesta vall des del primer moment de la seva
existència, després deis períodes de la formació de la terra, molts
dels quals, el silúric, el devònic i l'antracolític, de l'era primària, i
els tres de la secundària, hi són bellament representats, segons es-
tudis fets pel nostre Lluís Marian Vidal, recensíonats pel no menys
nostre Mossèn Font i Sagué.

ÀPUNTACIÓ GEOGRAFICA

Nosaltres volíem veure de quina manera l'aigua, adés sòlida,
adés líquida, ha anat esgratinyant í soscavant í, finalment, se n'ha
anat emportant els materials de qué es compon la vall fins a en-
fondir-la tal com és avui, en què els pics de la serra que li fan
d'espona i de capçalera són allò que se'n diu uns senyors pics, des
del moment que els ports principals de comunicació de la vall ul-
trapassen els 2000 metres d'altitud. Tals són el port Triador, a l'Est,
que comunica la vall amb la del Noguera Pallaresa; el deis Gavat-
xos, al Nord, que la comunica amb les valls de Sant Nicolau i d'Es-
pot, i el port de Rus, a l'Oest, que ho fa amb la del Noguera del Tor,
o riera de Caldes, afluent del Noguera Ribagorçana. I encara no li
parlo - ens havia dit el nostre veí - del port Filià, perqué aquest
posa en comunicació la nostra vall amb una vall que Ii és filial, la
de Llevata, on s'origina la riera de Sarroca, afluent del Flamisell.

APUNTACIÓ PREHISTÓRICA

Heus ací - ens dèiem nosaltres en un altre atur de l'automòbil -
el perqué aquesta vall tan placèvola i regalada, tan rica per si.ma-
teixa i tan forta pels altívols i escarpats murs naturals que la de-
fensen, hagi estat habitada tostemps, i des deis temps prehistò-
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rics, segons demostren plenament els monuments megalítics que
]'esmentat Lluís Marian Vidal trobà en aquests verals. I heus ací
perquè de la reconquesta aràbiga ençà aquesta vall te una impor-
tància històrica que sí no fos demostrada per documents, a basta-
tament ho seria per la resta de les edificacions que encara es veuen
i per les tradicions que de viva veu s'ha tramès el poble.

DUBS TRADICIONS

I això ens ho dèiem perquè recordàvem el que ens havia contat
En Ceferí Rocafort, un dels descriptors més enamorats de la vall. Els
comtes de Pallars no solament tenien jurisdicció en la vall sinó que
un temps habitaren í tot el castell de Peramea, situat dalt de la
serra, entre Pobleta de Bellveí í Gerri de la Sal, bo í dominant el Pla
de Corts; per cert, que en l'església d'aquest castell els comtes ve-
neraven les relíquies de dos sants Innoscents. Precisament, aquest
record piadós - continuava En Rocafort - em ve com anell al dit
per a explicar una bella tradició. És el cas - diu aquesta - que un
dels comtes de Pallars, un hivern, anant de cacera, passà per da-
munt de l'estany, llavors glaçat, de Montcortés (diguem de pas que
l'aigua d'aquest estany aflueix al Flamisell); però, en un cert indret
del llac, el pes de] comte ensorrà el glaç, i arrossegat per aquest
el comte s'anava ensorrant també, de manera que, en veure's per-
dut, invocà de cor i féu una prometença a la Mare de Déu del Mo-
nestir de Gerri. I la Mare de Déu el salvà, per bé que ho degué
fer per un mitjà tan natural i planer, que el comte pensà tot seguit
oblidar-se de la prometença, tot dient: «Aigua passada, Mare de
Déu enganyada ». Ni mai que ho hagués dit, perquè al punt quedà
cec, i no recobrà la vista fins que complí la prometença, la qual
fou feta després de l'escarment, amb escreix i tot.

Així mateix - ens anava dient el nostre esmentat i malaurat
amic - a Ponent de la vall, en la ribera de Sarroca, el castell de
Sarroca de Bellera fou cap de baronia i casa pairal dels Belleres,
una família noble catalana que, com la dels Erills de Bohí, tenen
un gran predicament en la nostra història; actualment, del castell
de Sarroca no queden més que les parets caigudes, i un dels seus
destructors - diu una altra tradició - fou un diable, un diable ena

-morat d'una garrida pastora, amb la qual concertà un tracte d'a-
mor. Cal saber abans, que de Sarroca de Bellera a Bastida de Be-
llera hi ha tina gran distància i fins s'ha de travessar el coll de
Fades; que entre Bastida de Bellera i Estivili hi ha les ruïnes d'un
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convent de benets anomenat de Sant Genís, i que aquest convent
donà nom a una riera que desaigua entre Pobleta i Senterada. Ara
bé; ]a riera aquesta, a poc de néixer, s'abisma en un estret profun-
díssim d'una amplària que no deu tenir gaire enllà de dos metres,
els suficients, no obstant, perquè, per a passar d'una a l'altra
vorera, s'hagi de fer una caminada interminable; aquesta cami-
nada era la cosa que molestava a la pastora i que volgué remeiar el
diable, bo i construint-li en una nít, amb la pedra que arrancava

i traginava del castell de Sarroca, el pont que avui encara es veu
i que per voler de Déu, per tal de salvar la innocent pastora, fou
beneït amb el senyal de la creu per un monjo de Sant Genís, en
el moment que el diable portava la darrera pedra. Per aquell
senyal de la creu no solament la pedra ja no pogué ésser posada,
sinó que pedra i diable s'abismaren per l'estret cap a l'infern, en-
tremig de flamarades de foc i insuportables sentors de sofre. I com
que el pont no fou acabat, la pastora quedà lliure del tracte.

VISIÓ DELS POBLES DE LA VALL

Terra de tan belles tradicions, en les quals són actors els caps
de l'escala social, magnats í pastors, forçosament ha estat una
terra religiosa. Nosaltres estàvem segurs d'haver vist, en sengles
fotografies, írnatges i esglésies romàniques de la val], com l'esglé-
sia de Sant Martí de prop de Torre de Capdella. I preguntàrem per
aquests tresors artístics al nostre veí, cortaler. Però, el nostre veí
cortaler es despenjà amb aquesta declaració: dels vint -i-tants po-
bles de la comarca, n'hi ha uns que si Déu Nostre Senyor els va
fer, de segur que no se n'ha recordat més; n'hi ha d'altres, que
semblen nius d'àligues, coni a situats entremig d'alteroses penyes;
n'hi ha d'encastellats al cim d'una muntanya, com sí encara hagués
de tornar la senyoria feudal; n'hi ha d'arreconats el mateix que els
nens d'un collegi castigats a estar-se en un recó per a purgar una
malifeta; n'hi ha que talment sembla que són allà on són perquè
s'han perdut, això és, com la gent que es perd en una afrau i s'as-
seu finalment i allà es queda, passi el que passi, de tan cansada
de cercar la sortida... I no obstant, els paisatges que envolten tots
aquests pobles, amb els cims que els defensen í els corrents que
els netegen i alegren, tenen per a mi, no sé ni coni dir-ho, un en-
cant que prou voldria 'saber expressar, almenys per agraïment,
perquè aquests pobles em donen el pa de cada dia...

(Con(inurà)
	 JOAN DANÉS I VERNEDAS
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