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EL CONCURS NACIONAL D'HISTÒRIA

DE CATALUNYA

a sigut
t es'	 enguany

nostra
ciutat la
escollida
per a ce-
lebrar -

^^ e )i s'hi el IX
Concurs
nacional

^---	 d'f istó-
ria de Catalunya. L'èxit assolit pel
mateix ha fet honors a la catalanitat
nostrada.

En vritat pot dir-se que la Pasqua
Granada d'enguany, en quals jorns
tingué lloc el Concurs, fou de debò,
fruitosa per a Catalunya i per a Saba-
dell.

A. la vigilia de Pasqua, dia 3 de Juny,
començaren a arribar a nostra ciutat
distingides personalitats i nombrosos
alumnes de Barcelona i d'altres pobla-
cions catalanes. Els referits alumnes
es traslladaren a les aules de l'Escola
Industrial, on dintre poca estona ana-
ven' .començar els exàmens.

A q, rts de quatre es constituiren
els tribunals dels que formaven part
donya Agnès Armengol, vídua de Ba-

día; donya Maria Domènec de Canye-
llas; donya Antonia Llop; les senyore-
tes donya Dolors Canals; donya Agnés
Viumala i donya Rosa Canals; essent
mestresses titulars.les quatre darreres.
Els senyors don Ferran de Segarra, el
canonge doctor Carles Cardó, don Fe-
rran Valls i Taberner; Mossèn Josep
Cardona; don Joan Ruiz i Porta; Mos

-sèn Gabriel Clausellas; don F. Flos i
Calcat; don Antoni Riera Ribes; don
F. Duran i Cañameras; don F. de P. Be-
dós; don Joan Montllor; don Manel de
Montoliu; don Joan Arús i Colomer;
don Joan Prats; don Josep Roure; don
Josep Marlet; don D. T. Pechamé; don
Jaume Cortada; don Lluís Mas, essent
mestres titulars els senyors Flos, Rie-
ra, Roure i Pechamé i catedràtics de la
nostra Escola Industrial els senyors
Cortada i Mas. Els senyors Folguera
i Duran i don P. Martí Peydró, pre-
sidents de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana i de la Comis-
sió Delegada de Sabadell. respectiva-
ment, es multiplicaven per a el bon or-
dre de la tasca.

El nombre d'inscrits, fou el de cent
setanta vuit alumnes, d'abdós sexes,
alguns de lliures i altres pertanyents
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a 17 establiments d'ensenyament. Tota
la tarda del dissabte i part del diumen-
ge, al matí, fou dedicada a examens,
procedint -se després a la classificació
dels alumnes, tasca certament un xic
difícil i entretinguda tenint en compte
que foren en gran nombre els escolars
que havien fet uns exàmens brillan-
tíssims.

El dilluns, en el magestuós Palau de
la Caixa d'Estalvis, va efectuar-se el
repartiment de premis als nois i noies
que varen pendre part al Concurs.

El Saló Regi del Palau fou el desti-
nat per a celebrar-hi l'acte.

A les 10, entrà en el saló una brillant
representació del nostre Ajuntament
presidida pel digne batlle Domenec
Saló.

Ocupa la presidència el senyor Saló,
tenint al seus costats el senyor Ramon
Picart i la honorable poetesa donya
Agnès Armengol de Badia, veient -se
als demés setis distingits al President
de la Protectora En Manel Folguera, el
Rvnd. Arxiprest de Sabadell, els dipu-
tats provincials senyors Domingo Fat

-jó i Alvar Vinyals, ex-diputat senyor
Sampere, els Rvnds. Carreras, Car

-dona i Clausellas, i altres nutrídes
representacions del Centre Català, Lli

-ga Regionalista, Joventut Catalanista,
Joventut Nacionalista, Bloc Naciona-
lista, Acadèmia Católica, Joventut Ca-
tblica, Centre de Dependents i de quasi
totes les entitats econòmiques de nos-
tra ciutat. Obra l'acte amb breus pa-
raules el venerable President de la
Protectora de l'Ensenyança Catalana,
En Manel Folguera Duran. El segueix
I'Arús amb el bell parlament que do-
nem en altre lloc. En Culi i Verdaguer
diu que el IX Concurs d'Història Na-
cional, s'ha celebrat a Sabadell per

ésser la ciutat en la que la Protectora
hi té major nombre de socis, i també

—¿per qué no dir-ho?—per ésser la ciutat
nadiva de 1'ilustre President de la pa-
triótica entitat, don Manel Folguera i
Duran.

A continuació esmenta el nombre de
concursants i detalla l'apoi'. econòmic
aportat al Concurs molt superior al de
Concursos anteriors.

Parla a continuació el President de
la Comissió delegada de la Protectora
en nostra ciutat, En Pere Martí Peydró
amb termes que ens fem nostres al co-
piar son discurs en el present número
de GARBA.

Acabat el repartiment de premis que
els alumnes reberen de mans del senyor
alcalde, el senyor Folguera i Duran
manifestà que s'havia procurat fer jus-
tícia, encara que aquesta mai no és
possible fer-la absoluta, però jo dema-
no—diu —que ningú entengui que hi
hagi pogut haver mala intenció. S'ha
d'endevinar en aquest repartiment de
premis una finalitat molt més alta a la
que tothom hi ha colaborat. Donem
impuls a aquests Concursos, fent que
sia difícil el celebrar-los... per excés
d'alumnes i de professors. Regracia a
tots la seva presència a l'acte, però
molt especialment a la Mancomunitat
i a l'Ajuntament de la ciutat més cata-
lana que totes les altres, com ho de-
mostra el fet d'haver-se cobert amb
excès el contingent de premis d'aquest
Concurs amb els donatius de la ma-
teixa ciutat; com ho demostra també
essent la que més socis ha ingressat a
la Protectora, superior proporcional-
ment a Barcelona. Remercia igualment
tot el què han fet, al Patronat de l'Es-
cola Industrial, a la Junta de la Caixa
d'Estalvis, als catalans d'Amèrica, a la
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Comissió Delegada i a son digne pre-
sident, als júrats, als alumnes, etc. En-
dreça un paragraf especial i brillantís-
sim a la cooperació de la dona cata-
lana. Dirigint-se als infants, els diu que
no han de pensar com els catalans de
cuaranta anys enrera, car per aixó s'els
ensenya en català i s'els dóna a conei-
xer l'Història da Catalunya. Si vos-
altres, avui infants, dem h quan sigueu
homes aspireu a ocupar c^lrrecs pú-
blics, si voleu ésser regidors, diputats,
etc., volgueu ser -ho d'una piitria lliure.
Si aneu a 1'extranger que sàpiguen que
sou de Catalunya, no pas de cap altra.
terra.

Clou la festa l'alcalde don Domènec
Saló qui en nom de la ciutat endreça

a tots la salutació més efusiva. Regra-
cia a la Protectora l'alt honor que ha
fet a Sabadell amb la celebració d'a-
quest Concurs i felicita a tots als que
han contribuït a l'èxit del mateix, es-
pecialment als alumnes , que seran
— diu—bons soldats de la patria cata-
lana. Remarca l'altíssima trascendèn-
cia d'aquests Concursos i prega a tots
que segueixin treballant per al bé de
Catalunya.

L'acte acabà a quarts de dotze ento-
nant els nois i noies concursants el
himne nacional Els Segadors.

La festa en conjunt fou ben bé digne
de Catalunya, de Sabadell i de Pasqua
Granada.

BELLESGUARD.



 

1XL El cansepiient patriota català En Manel
Folguera i Duran, fundador i President

de 1' Associació Protectora de 1' Ense-
nyança Catalana

min.:. t,;: 	 ,._:.n r . .n•. 5

PEL BON CAMÍ

M

Q
uan jo estudiava el Batxillerat
en l'internat d'un Col'legi de
Barcelona, no arribí mai a

fondre el meu esperit en el dels meus
guiadors.

Era un infant i ja sentia inquietuds
patriòtiques. En les poesies d'En Víc-
tor Balaguer, llegides d'amagat i apre-
ses de memória, jo hi beguí els primers

filtres suggeridors de l'amor a Catalu-
nya. I en bullanga popular que s'armà
amb ocasió d'un Tractat de Comerç
que es considerava ruinós per a la in-
dústria del pais, l'aparició de les bar-
retines sobre els caps dels nostres bur-
gesos i fins de les nostres datnisel'les,
ferí tan fondament la meva imaginació
i despert t amb tan fort sotrac el meu



cor, que ja aleshores es formà mon de-
finitiu propbsit de dedicar a les reivin-
dicacions catalanes tot el meu ésser.

No era certament aquest el sentir
dels meus superiors, amb els quals es-
tiguí en pugna un sens fi de vegades.

En el Col'legi, fora els moments de
esplai, hi era obligada la llengua cas-
tellana i jo no m'hi sabia avenir, car
1'aborria, no per
ser castellana,
sinó en quant
ussurpava els
drets de la me-
va pròpia. Espe-
cialment en els
actes de pietat,
la imposició de
l'idioma foraster
em treia de po-
llaguera i fins
posava en crisi
la meva con-
ciència.

Es potser de-
gut a aquesta
circumstància el
quejo no hagués
arribat a conge-
niar mai amb la
Direcció sentint

-m'hi deslligat i
rebel a la seva
influència ; i, a
1' eixir del Col-
legi vaig respirar amb la mateixa frui-
ció del qui acaba d'obtenir la seva lli

-bertat, no havent sentit en cap moment
de la vida el desig de retornar-hi a
visitar els meus antics preceptors.

Jo suposo que avui en l'internat de
referència no hi deu imperar el mateix
criteri de quaranta anys endarrera,
encar que ho fa témer la circunstlncia
d'estar principalment destinat als ni-

ños bien de la capital. Seria ara un
greu falliment lo que aleshores era un
xic excusable, pero deixant-ho apart,
quan jo observo el noble esprit catala-
nesc que carateritza les ensenyances
d'alguns centres docents,i que va intro-
duint-se en altres, sento com un frissa-
ment de recança que'm recorda aque-
lles inquietuds de la meva adolescèn-

cia. ¡ Oh , si "jo
hagués pogut
tenir uns profes-
sors com el be-
nemèrit P. Lluis
Rodés, de les Es-
coles Pies d'a-
questa ciutat!

Amb quina al-
tra il'lusió hau-
ria viscut jo a-
quells cinc anys
de la meva clau-
sura, que 'm re-
sultanen inter-
minables.

La verdadera
missió de l'edu-
cador és compe-
netrar-se amb
els seus deixe-
bles; fer-se'ls
seus. I quan el
P. Rodés m'apa-
reix , rodejat dels
seus deixebles

i auriolat amb la llur amorosa devo-
ció, estimat, respectat i escoltat de
tots ells, no puc fer-hi més, sento din-
tre mí una fonda commoció i se m'obre
el cor a la esperança de que s'haur^t
trobat per fi el talism<i segur per a
formar noves generacions de cata-
lans més útils a la Pàtria i a sí ma-
teixos.

Aixis sia.

M. FOLGUERA i DURAN.

Sabadell, Juny 1922.



ALUMNES PREMIATS

EN EL CONCURS D'HISTÒRIA D'ENGUANY

rat ens és felici-
tar als agraciats
en el Cancurs de
Història catala-
na i que ho fóren
en el següent
ordre:

Premis d'honor formats amb dona-
tius extraordinaris del senyor en Joa-
quím Muntal, de l'Havana, i de la Co-
missi ó delegada de Palmarito de Cauto
(Illa de Cuba).

Primer premi de 250 pessetes.
Joan Molet, del Pomell de Joventut

«Sempreviva», de Sabadell; professor,
P. Lluis Rodés, escolapi.

Segon premi 186 pessetes.
Josep Rosanes, de les escoles Cata-

lanes « Verdaguer » professor Carles
Magriñà.

Premis formats amb altres donatius
(nois).

Tercera secció:
Primer premi de 75 pessetes.
Francesca Aparicio de l'Escola Ca-

talana Gratuita, districte III, de Bar-
celona; professora N' Esperança Fi-
gueras.

Segons de 45 pessetes.
Hortència Brunet i Concepció Grau

Castells, les dues de l'Escola Catalana
Gratuita del districte III, de Barcelona
professora N'Esperança Figueras.

Segona secció:
Primers premis de 50 pessetes cada

un.
Maria Bedós Garcia-Ciaño i Delfina

Abadal, les dues inscrites lliurement.
Segon premi de 30 pessetes.
Pietat Bel Cabanelles, de l'Escola

Catalana Gratuita, del districte III, de
Barcelona, professora N'Esperança Fi-
gueras.

Secció primera:
Primers premis de 25 pessetes.
Maria Farrer Corominas i Agustina

Salvador Martin, les dues del Col'legi
de donya Carme Simó, de Sabadell
i Marianna Mestre Pujol de 1' Escola
Nacional Catalana de Bellcaire d'Ur-
gel, professor Jaume Arquer.

Segons premis de 15 pessetes.
Maria Calvo Sabatier; Dolors Grau

Pubill, de 1' Escola Catalana del dis-
tricte III de Barcelona.

Nois.
Secció tercera:
Primers premis de 75 pessetes.
Joan Falguera; Miqgel Torrella, del

Pomell de Joventut «Sempreviva», de
Sabadell, i Eduard Nicol, de les Esco-
les Catalanes del districte sisè de Bar-
celona.

Segons premis de 45 pessetes.
Francesc Enric, del Pomell de Joven-

tut «Sempreviva», de Sabadell; Salva-
dor Rafols i Atmetlla; Vicents Cambra
Bernaus, de l'Escola Catalana del dis-
tricte sisé, de Barcelona, i Pere Cla-
pera, de les Escoles Catalanes «Verda

-guer», de Barcelona.
Secció segona:
Primers premis de 50 pessetes.
Josep Camps Permanyer; Josep Solé

Vidal, de 1' Escola Catalana del dis-
tricte sisè, de Barcelona; Jaume Mun-
tané; Pere Peig, del Pomell de Joventut
« Sempreviva », de Sabadell; Joaquim
Arimon, del Pomell «Clavells de Pri-
mavera, de Sabsdell; Salvador Bedós
Garcia-Ciaño, del Pomell de Joventut
«Roger de Llúria», de Sabadell; Joa-
quím Plà; Lluis Bartolí, i August Bar-
bosa, de les Escoles Catalanes «Ver-
daguer».

Segons premis de 30:
Josep Alsina Menasac, Albert Bola-

ños i Gramunt, els dos de les Escoles
Catalanes del districte sisé, de Barce-
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celona; Ramon Ventura; Josep Basté;
Joan Canet; Ramon Jorba; Joan Paré;
Enric Ubach; Joan Morera, del Pomell
de Joventut « Sempreviva », de Saba-
dell. i Salvador Fariñes, de les Escoles
Catalanes «Verdaguer», de Barcelona.

Secció primera:
Primers premis de 25 pessetes.
Jaume Arquer Saltó; de l'Escola Na-

cional Catalana de Bellcaire d'Urgell;
Pere Marcó Carrió; Miquel Calveras
Pelat; Ramon Bou Alunas; de l'Escola
Mossèn Cinto. de Barcelona; Jaume
Molet; Francesc Astals; Ferrin Mor-
gui; Francesc Falguera del Pomell de
Joventut «Sempreviva», de Sabadell;
Enric Rodón, de les Escoles Catalanes

Verdaguer », de Barcelona; Tomas
Bedós Garcia-Ciaño, del Pomell de Jo-
ventut «Roger de Llúria», de Sabadell.

Segons premis de 15 pessetes.
Joan Marcó Carrió; Artur Mercader

Armengol, i Rafel Morella Cassanyes,
de l'Escola del Poble Nou, professor
Enric Gibert; Josep Maria Miralles;
Llorens Salvat, del Pomell de Joventut
«Sempreviva», de Sabadell, professor
Pare Lluis Rodés Sch.: Francesc Co-
dina, de les Escoles Catalanes « Verda-
guer», de Barcelona, professor Carles
Magriñà; Joaquim Cherta Forcadell; i
Antoni Nosas Orgués, de les Escoles
Catalanes del districte VI, de Barce-
lona, professor Joan Trigo.

Donatiu extraordinari de la Comissió
Delegada del Poble Nou:

Premi d'honor (s'ha dividit en tres).
El primer de 300 pessetes, concedit

al senyor Josep Parunella, director de
l'Escola Catalana «Mossèn Cinto», de
Barcelona, per la notable memòria pre-
sentada i els interessants treballs apor-

tats pels seus alumnes reveladors de
la mes sana orientació pedagógica per
a l'avenir.

Els dos segons de 100 pessetes cada
un per als senyors Pare Lluis Rodés,
professor del Pomell de Joventut «Sem-
previva » , de Sabadell, i en Joan Trigo,
professor de l'Escola Catalana del dis-
tricte VI, de Barcelona en igualtat de
mèrits, en atenció al gran nombre de
concursants presentats i al contingut
de premis obtinguts en relació als ma-
teixos.

El P. Rodès al recollir el premi rebé
una ovació reveladora de que tota re-
compensa és petita pel meritíssim pe-
dagog català.

Premi especial.
Una ploma estilogràfica capsada

d'or, donatiu de la Casa Joan Sallent,
de Sabadell, per a un dels alumnes d'a-
questa ciutat que s'hagin distingit més
en el Concurs, concedit pel Jurat al
jove del Pomell «Sempreviva», en Joan
Falguera, que segueix en ordre als
agraciats amb els premis d'honor.

Demés es concediren premis en lli-
bres al reste dels alumnes concursants.
A l'alumne de l'Ateneu Regionalista
del Poble Nou, En Ramon Bou, per la
seva especial condició d'ésser orfe de
pare i mare i mancat de recursos se li
entregaren 53 pessetes recollides entre
les persones que ocupaven l'estrada
presidencial. L'alcalde i altres perso-
naiitats encoratjaren i felicitaren al
noi Ramon Bou.

Fent recompte, trobem que els alum-
nes de Sabadell, com en altres concur-
sos anteriors, se n'han emportat la pal-
ma. Per molts anys.

RIUDOR.



PARLAMENT INICIAL
Liegit en la /esta de repartiment de premis
del Concurs d' Història de Catalunya.

n la obra de
restauració
de Catalu-
nya; en la
tasca de fer
del nostre
poble un
poble cons-
cient de la
pròpia per-

sonalitat i disposant de tots els atributs
que aquesta personalitat reclama, si
bé no som al començament de la ruta i
moltes coses són ja fetes per obra de
la nostra fè i de la nostra energia, no
podem dir tampoc que estem al terme
del camí, ans al contrari. Els que tin-
guin idea del qué fou i del qué ha d'és-
ser Catalunya, prou saben que moltes
coses resten a fer encara, en l'ordre
moral i en l'espiritual, i que no és arri

-bada pas l'hora de limitar la nostra
acció, ans bé de cada dia fer-la més
intensa.

Hi ha necessitats total o parcialment
acomplertes : la de restablir l'ús del
nostre idioma, per exemple, está en
gran part aconseguida. Però en molts
d'altres aspectes, o res no hem obtingut
o la tasca no és més que començada.
La qüestió mateixa de l'idioma, mal-
grat de ço que hem dit, té encara grans
llacunes que cal omplenar; la recon-
questa dels catalans per la seva llen-
gua, és purament fragmentíria. I si

són tants els catalans que desconeixen
el català; que, amb voluntat i tot d'es-
criure'l, no poden fer-ho per manca de
preparació, quants i quants no són els
que ignoren per complet l'història de
la seva terra i res no saben de tot això
que constitueix el nostre passat nacio-
nal, com no sigui els quatre tòpics que
han trobat en les històries d'Espanya,
convenientment arranjades per a ús
de les escoles oficials!

Hem de creure que Catalunya és un
poble perquè sí, un poble sense tradi-
dició, o que el seu passat sigui tan
menyspreable que no mereixi ni ésser
recordat? Hem de creure que nosaltres
tenim una llengua comú, uns usos i
costums peculiars, un dret propi i un
art característic i que tot això pugui
ésser, simplement, obra d'improvitza-
ció ? No delata, aquesta comunitat que
hi ha en tots els ordres, entre els cata-
lans, l'existència d'un esperit col'lec-
tiu, d'una personalitat inalienable que
hem de conservar i defensar?

Els pobles, com els homes, no tenen
dret a desconeixer el seu passat. Cal
de tant en tant mirar enrera, ja sigui
per a continuar els actes nobles de la
nostra vida i, si és possible, superar-
los, ja per a rectificar els errors que
hagin pogut haver-hi. Jo estic segur
que si tots els catalans s'aboquessin al
passat de Catalunya, en obirar-ne tota
la grandesa i aquilatar les altes vir-
tuts de la nostra raça es sentirien més
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catalans que mai, i no tindrien, ni
remotament, la recança de no haver
nascut en altra banda. I estic segur
que d'aquest coneixement en naixeria
l'amor, que potser avui no senten, per
la nostra Pàtria, i d'aquest amor Va-
fany de servir-la constantment i de
sacrificar-se per ella fins a veure-la tan
o més gran que un dia. Jo he conegut
més d'un home de la nostra terra que,
havent assolit en la seva vida un grau
envejable d'esplendor i de prosperitat,
com a coronament del seu esforç per-
sonal, s'ha vist després empobrit i gai

-rebé menyspreat dels seus semblants.
Perca en aquest home, el record del que
fou, esperonant la seva dignitat , li
ha donat prou forces per a redreçar -se
i superar-se a sí mateix, fins a repos-
seir aquella prosperitat que un temps
li fou donada. Aquest és el cas de Ca-
talunya; aquest és el cas que hem
d'imitar tots els catalans. El passat ha
d'ésser per a nosaltres, no tan sols un
motiu d'embadaliment, ni un simple
tema líric, sinó un estimulant que ens
impulsi al reconqueriment i a la supe-
ració de les passades grandeses.

Estem preparats avui els catalans
per a això? Aquí no es tracta d'un cas
individual sinó d'un cas col'lectiu,
suma, per tant, d'un nombre més o
menys gros d'individualitats. Aquest
nombre, el nombre dels catalans cons-
cients de la seva personalitat nacional
i dels seus deures envers la Pàtria, és
molt extens ? Dissortadament, podem
dir, hem de dir que no. Perquè nosal-
tres no entenem per nacionalistes purs
aquells milers de catalans que emeten
el sufragi el dia d'el'leccions, o aquells
que estan disposats tothora a cantar
els Segadors, si el seu nacionalisme no
passa d'això, si no implica per elis el

compliment d'altres deures més enlai-
rats, a voltes més durs i més difícils.
Nosaltres, per exemple, no dubtaríem
entre la puritat nacionalista d'aquell
que deixa de votar, però contribueix
a ¡l'obra de la Protectora de l'Ense-
nyança Catalana, i la d'aquell altre
que es pren la petita molèstia de votar
de tant en tant, però es desentén de
pertànyer a la Protectora i no està dis-
posat a fer, per l'afirmació del seu na

-cionalisme, cap lleu sacrifici, ni que
sigui econòmic.

Aquest estat de consciència sobre el
qual els pobles esclavitzats fonamen-
ten el seu dret a la llibertat, potser
a Catalunya — entre nosaltres podem
parlar sincerament — no passa d'ésser
un mer concepte teòric. Perquè, fixeu

-vos-hi bé : En aquest moment s'estan
celebrant a la nostra terra dos actes
verament importants : el IX Concurs
d'Història de Catalunya i la Conferèn-
cia Nacional Catalana: doncs podem
estar ben segurs que una immensa
majoria de catalans ignoren per com-
plert o no es recorden d'aquests actes,
indiferents en absolut a la llur signifi-
cació . I jo dic: podem en aquestes cir-
cumstàncies plantejar un problema de
llibertat col lectiva davant 1' Estat?
Podem presentar-li una força de con-
venciment o de violència prou decis-
siva que faci inevitable la solució del
nostre plet ? No. Per això hem de tenir
ben entès—i això molts de nacionalis-
tes no ho volen reconeixer—que, a no
ésser que es produeixi abans un fenò-
men polític excepcional, propici a la
nostra causa, aquesta ha de comptar
necessàriament amb un factor indis-
pensable, que és el temps. De lo qual
s'esdevé, naturalment, el deure que
tenim de treballar pel demà, preparant
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les coses de tal manera que aquest
demà sigui el més pròxim possible. Es
necessari que les noves generacions
estiguin millor preparades i capacita-
des que nosaltres per a l'adveniment
del nostre ideal; és precís que els cata-
lans de demà sentin d'una manera més
conscient i, per tant, més intensa
aquest ideal de Pàtria i de llibertat,
fins a fer-lo triomfar. L' .Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana
ha tingut la visió justa i clara de tot
això i aquest és l'esperit que inspira
tota la seva obra. L'obra de la Protec-
tora no és, en realitat, cap obra polí-
tica; però és, indubtablement, l'obra
més profundament i més eficientment
patriòtica que es realitza avui a Cata-
lunya. Després dels darrers experi-
ments polítics dissortadament frus-
trats, en els quals posàrem una con-
fiança massa irreflexiva i davant la
indiferència amb qué bona part del
nostre poble esguarda el moviment na-
cionalista, és l'obra de la Protectora la
que sosté la nostra fè en l'esdevenidor
de Catalunya; en aquell temps que la
possibilitat del nostre triomf no depen-
gui de concessions que ens vinguin de
fora sinó de la plenitud i de la força
creadora del nostre sentiment i de la
nostra consciència nacionalistes; quan
el patriotisme no sigui del domini d'uns
quants sinó de tot el poble de Cata-
lunya i cada català en faci un deure
segons el qual s'erigeixi en soldat in-
condicional de la Pàtria,

I per a això no hi ha altre camí que
el de guanyar les joventuts que pugen;
cal, per tant, apoderar- se de l'escola:
fer de l'escola una institució nostra
d'a on l'infant català en surti, no pas
desnaturalitzat, com fins ara, sinó més
català que abans, més conscientment i

més orgullosament català. El coneixe-
ment de la llengua i la literatura catala-
nes,no menys que el coneixement de la
nostra història, han d' ésser factors
decissius i de fecunda transcendència
en aquest sentit. Perquè, per ésser bon
català s'ha de conèixer Catalunya, i
s'ha de conèixer, no d'una manera su-
perficial i externa, sinó d'una manera
espiritual i profunda, que és aquella
que desperta en nosaltres la dolça
afecció de l'amor. Altrament la nostra
coneixensa fóra com la d'una dona
bella de la qual no sabéssim res més
sinó que és bella corporalment. I tanta
eficàcia té per a l'infant el coneixement
de la història de la seva terra que bé
podem dir que si els homes fan la his-
tòria també a voltes és la història la
que fa els homes, i, en el nostre cas,
els catalans; i que si un deure filial ens
obliga a respectar i estimar i treballar
pels nostres pares, hi ha també una llei
de filialitat envers la terra que reclama
de nosaltres iguals sentiments.

Si provem d'establir un contrast en-
tre el nombre reduït de catalans que
tenen noció del passat del nostre poble i
]'infinitament superior dels que els suc-
ceiran en aquest coneixement dintre
dues o tres generacions — perquè d'això
crec que no podem dubtar-ne—veurem
eixamplar -se prodigiosament la possi-
bilitat de recabar per la nostra terra
el reconeixement de la seva persona-
litat. 1 quan, amb l'esforç de tots, l'es-
cola a Catalunya sigui nostra; quan els
infants de Catalunya puguin ésser mo-
delats espiritualment per les nostres
pròpies mans i sentin en ells la flama
inextingible del patriotisme, com una
llum que els guïi en el camí, com una
estrella que els faci esguardar enlaire,
o com una foguera que encengui d'he-
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roïsmes el seu cor, aleshores l'hora
de Catalunya cregueu que no serà
gaire lluny.

Entant, celebrem l'èxit esplendorós
del concurs que acabem de cloure i
saludem en aquests infants una antici-
pació del que han d'ésser dem a tots els
infants de Catalunya: aquells infants
als quals no se'ls haurà parlat d'altra
Pàtria que de la seva i que tindran la
pròpia llengua per la més bella i digna
del món; aquells infants que mai no

podran considerar la història de la
seva terra com un fragment desprecia-
ble de la història d'Espanya, sinó com
una història pròpia, amb resplendors
ben autèntiques, i que sabran perfec-
tament tot el que hi ha hagut abans
del Parlament de Casp, abans dels
Reis Catòlics i abans del 1714.

He dit.

JoAN ARÚS.

EN _MANEL FOLGUERA I DURAN

I

j}
uiés 1Ve-

^J nel Fololgue-

Ar
ra i Duran?

,/°g reu de
Catalunya
el nom d'a-
quest home

 1 benemèrit
• deu pronun-

ciar-se amb respecte i veneració.
Els qui no sltpiguen qui és i els que

no ho volen saber, pitjor per a ells.
Hi ha qui el coneix de la manera que
és i qui el vol conèixer d'una altra,
però els que comencem a ovirar en la
vida el sol rogent de la tardor i ja fa
anys que estem entregats amb cos i
ànima en el suprem ideal d'alliberació
de la nostra pàtria esclavitzada, sabem
de sobres qui és ell. Tot just al sortir de
la nostra adolescència , en aquells
temps en que es comença a despertar
1'intelecte i el cor batega per a tots els
neguits i entusiasmes que floreixen

arran del camí de la inexperta joven-
tut, és quan per primera volta el tro-
bàrem davant nostre. El trobàrem
aferrat a nostra sacro-santa bandera i
avui encara el retrobem igual, sense
que cruentes amargors sofertes hagin
pogut fer defallir la seva abnegació de
patriota, Per damunt de tot ell hi ha
posat la pàtria i tota la seva vida n'és
un testimoni permanent.

Repassem amb atenció una mica de
la seva història :

Molt abans de trobar-lo nosaltres,
havia pertenescut a aquella llevor de
joventuts nomenada «Centre Escolar
Catalanista» de Barcelona, de quina
sigué el primer president al mateix
temps que era el primer secretari En
Prat de la Riba. Dintre d'aquesta jo-
ventut es formaren els homes que hi
ha hagut de més relleu en el Catala-
nisme polític. A més d'En Prat i de
molts:d'altres hi perteneixien En Cam-
bó i En Puig i Cadafalch.

Temps després, érem una colla de
joves llençats a l'etzar de la primera
volada que vàrem sentir la seva veu i
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amb ell ens congregàrem. Allavors
sortia `Lo Catalanista» i ell hi tenia
una actuació constant, habent -hi sofert
dugues denúncies, una d'elles quan
l'Alonso Martínez atacà el Dret Civil
Catalá. Desseguida fou conegut per
nosaltres amb simpatia. Era en el
bieni 1898-1899 que ell era president
del nostre «Centre Català» i guiats per
ell fundarem la «Joventut Catalanista»
que junt amb el «Centre» tant ha tre-
ballat per al nostre ideal.

Són de remarcar els dos discursos
presidencials que llegí en aquest bieni,
versant sobre els següents temes :
1888. — Descentralització, Regionalis-

me i Nacionalisme. — Naturalesa
del Catalanisme.— Carácter de son
increment actual i circumstància
indispensable per a son complert i
perfecte desenrotllo.

1899. — El Catalanisme conté la única
regeneració possible de Catalunya.
Temperament i procediment a se-
guir. — Esperit de la seva pro-
paganda.

Dos anys més tard, aquella pul-
quèrrima «Unió Catalanista» guarda-
dora de la llàntia encesa de tota la
puresa del nostre abrandament, que
allavors estava en període intens d'a-
postolat, el cridà també a la seva pre-
sidència i juntament amb aquells altres
homes que es deien Martí i Julih i Josep
M .  Roca, s'estengueren per tots els
pobles de la nostra terra a sotraguejar
els esperits, fins a arribar a celebrar
aquella famosa Assemblea deTerrassa
del 1901, de quina també tingué d'es-
caure's en ell l'ésser president.

Així és com el coneguérem als nos-
tres primers temps, i per a acabar de
completar el reconeixement que fins
allavores devíem tenir envers ell, el
veiem aparèixer en un moment de tri-
gica revolta en mig del poble, d'aquell
poble català que ell estima tant, per a
imposar-li el seny. Era aquella set-
mana d'agost del 1909 que mentres
molts ciutadans fugien acovardats
abandonant la pròpia llar a l'odi irre-
flexiu, ell al davant d'uns altres bons

patricis pujó un dia al balcó de l'Ate-
neu de Sabadell per a recordar el pa-
trimoni de tots i demanant serenitat.
La seva paraula sigué tan forta, dita
amb aquella vehemència que nosaltres
li sabem tan bé, que el poble no tingué
més remei que correspondre a la seva
noble excitació. La nostra ciutat per
més que fagi mai li pagarà a abasta-
ment aquesta anécdota tan plena d'hu-
manitat que vingué a estalviar alguna
altra vida i altres esbogerraments.

A l'any 1910 apareix a la Diputació
Provincial ostentant la representació
de la nostra ciutat i si bé es pot dir que
aquest fet trencd el seu motllo d'auste-
ritat i d'apolític, resultà profitosa la
seva gestió i tingué bona ocasió per a
afirmar encara més la seva catalanitat.
A la primera sessió ordinària que va
assistir que era el dia 11 de gener, jun-
tament amb En Sunyol ja presentaren
batalla signant tots dos les següents
proposicions:

Primera: Que la Diputació afirmés
la seva aspiració a la reconstitució eco-
nòmica de la personalitat catalana
amb plena autonomia administrativa.

Segona: Que s'acordés la llengua
catalana com a cooficial de la caste-
llana i que per a dar facilitat a l'acord
quedés autoritzat explícitament l'ús de
la llengua catalana a tots els diputats
a les sessions de la corporació, tant
en els seus parlaments, com en les pro-
posicions escrites, memòries, dictà-
mens, etc...

Tercera: Que s'acordés que en les
festes assenyalades i solemnitats des
d'aquell moment s'hi posés a la fatxada
del palau la bandera catalana.

Aquestes proposicions pogueren és-
ser discutides i esmenades, però en va
quedar tota l'essència i que cal tinguin
ben present tots els catalans que, prin-
cipalment amb la primera proposició,
sigué 1' indiscutible propulsor de la
Mancomunitat Catalana.

Després d'haver complert el seu co-
mès a la Diputació, on no pogué tor-
nar-hi per segona vegada degut a les
males arts electorals dels que encara
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es valen del mangoneig caciquil, ho
abandonis tot per a dedicar-se de plé a
1' «Associació Protectora de 1' Ense-
nyança Catalana».

I aquí ha sigut a on ha pogut desple-
gar tot el seu immens amor a Cata-
lunya. Aquí ha sigut el lloc predilecte
dels seus entusiasmes i a on s'ha forti-
ficat amb les més sòlides armes que
han d'assegurar nostre triomf defini-
tiu. Ell sab que els infants d'avui
poden realitzar algun dia el nostre
ideal i per a això treballa. Ell sab que
la generació que ara és major d'edat,
en general está mancada encara d'a-
quell convenciment de la nostra histò-
rica personalitat i per a això la fa
inculcar als plançons que pugen. Ell
sab que avui encara hi han molts cata-
lans que per deixadesa d'unes passa-
des generacions de senyors Esteves,
no saben escriure la pròpia llengua, i
per a això va escampant escoles. Ell
sab de sobres la naturalesa actual i
s'esmerça enterament a crear la gene-
ració nova.

La seva tasca ha sigut incomparable
i ;tant ha sigut així reconeguda que
tothom s'ha afanyat a portar -hi el seu
concurs. Si quan ell va entrar a la
Protectora eren un centenar de socis,
avui ja es compten a milers, havent-hi
un lluit aportament dels que's troben
emigrats de la patria.

En mig d'aquesta creuada, al 1920
se 1'anit a trobar perquè acceptés la
seva presentació de candidat per a
anar a les Corts Espanyoles, cosa que

sigué bastant dificultosa donat el seu
temperament sincer i radical, però hi
hagué una sola manera de portar -ho a
cap, puix, es tingueren en compte les
salvetats que ell feia per a la seva en-
tera llibertat d'acció perquè si sortia
triomfant sapiguessin amb qui tracta-
ven. L'entera acceptacíó de les seves
reserves es manifestà ben clarament
amb el nombre de sufragis que obtin-
gué. Perdé de poca cosa, com l'altra
vegada de Diputats Provincials, i per-
dé per aquells que sempre acostumen
a ésser una vergonya eterna de les
ciutats que tenen la dissort de mante-
nir-los. Diguem com dèiem: Pitjor
per a ells, que cap mal Ii han causat,
perquè ell impertorbable va seguint
l'obra més intensa que avui hi ha a fer,

Davant de la Protectora es troba i
mai més la deixarà.

I ara, després de fer aquest lleuger
resum que palesa notòriament la seva
abnegació i sinceritat d'ideal, quina
cosa es pot dir contra aquest home ?

Solament us en diran una que sentim
de tant en tant: « Que és massa cata-
lanista ». Oidia ! Nosaltres no volem
res més. Que sigui força catalanista i
que no abandoni mai el seu darrer
baluart.

I diguem ben alt, que aquest lloc que
ocupa tan dignament val molt més
per a la riostra santa causa, avui com
avui, que tingués qualsevol acta de
diputat.

JOAN TRIAS FÀBREGAS.
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LA CATALANITAT ESCOLAR

DEL P. LLUIS RODÉS

Meritíssim mestre premiat en el darrer
Concurs d'Història de Catalunya

a `é	 x	 nútil fóra1	 F
cercar, en
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^,,. o 	lunya altra

é	 - o	 ciutat tan
fosa amb
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l'Escola
Pia , com
la nostra.
Així es pa-
lesà en el
centenari

del seu establiment entre nosaltres,
puix que la mateixa ciutat s'immor-
talitzí declarant -se en marbre pe-
renne filla de l'Escola Pia. El diví
Plató somniava de veure com el seny
d'una pedagogia ritma la vida de la
república; i la nostra ciutat n'és una
bella realització. La institució cala-
sinzia li és consubstancial; entre els
seus mestres i el nostre llinatge hi ha
una correntia dolça d'esperit, adhuc
una llei de gratitud que compensa l'es-
forç paternal de l'educació amb una
falange d'escolapis il'lustres, que són
alhora honra de l'Ordre i de la Ciutat.
La nostra civilitat és una democràcia
calasànzia, permeteu el mot, generosa,
feinera, cordial, amiga de la llibertat
i avinguda amb l'ordre, avençadora i
tradicional, en la qual la sinceritat
ofega el mal gram del faritzeisme i
una íntima flonjor pia és sempre pro-
pícia als esplendors de la religiositat.
Si en l'eficàcia popular, així l'Escola
Pia forma el nostre carácter, en les
falanges escollides igual; en els nos-
tres homes de lletres, en els economis-
tes, en els grans sacerdots, la benig-

nitat escolàpia hi ha posat la seva dei-
xa de senzillesa enérgica, de simpatia
intel-ligent, que auriolen la bondat de
cor d'homes tan representatius com
En Joan Sallarès i el Dr. Feliu Sardà
i Salvany.

D' aquesta avinença cordial entre
l'escolapi i el sabadellenc en pervé la
convivència de simpatia, amb què a
tots ens abelleix de fer-nos i estimar-
nos. Com a casa s'hi troben els fills de
Sant Josep de Calasanz, així que l'obe-
diència els dóna estada regular entre
nosaltres, tant que s'hi connaturalit-
zen. I en totes les generacions saba

-dellenques veureu com hi ha l'emprem-
ta espiritual d'escolapis eminents, que
deixen enyor al cor de la nostra gent
i es fan dignes de llur nom honorat
públicament per la ciutat. Recordeu de
cap ença, entre els morts, el P. Fran-
cisco Sallarès, l'home de saviesa, d'au-
toritat i de consell, el P. Joaquim Co-
rominas, símbol de popularitat, el Pare
Joaquim Badia, patró de joventut idea-
lista, vibrant de seny i simpatia, el
Pare Francisco Llonch, personificació
de la humilitat i la dolçor pia. Entre
els vivents, presents i absents, i com
ens fóra fácil assolir el sufragi general
entorn de mestres, que de tan nostres
ens sembla que són sabadellenes ! A
tots, però, mestres i deixebles, farà
goig als ulls i al cor, que fem esclatar
el nom del P. Lluis Rodés, per tenir la
sensació que ell representa els altres
i és la proba millor de no haver-se
trencat la glòria armoniosa de l'Ordre
i la Ciutat.

Ja sabeu que aleshores del Cente-
nari, un fet espontani el consagrà. En
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mig de la glorificació col lectiva, es
sentí el daler de personificar l'home
vivent de la simpatia calasànzia; i tot
el seu discipulat, acoblant-se altre cop
com en l'aula, després d'anys d'anar
cadascú per ell, es trobà al voltant del
P. Rodés, fent-li un homenatge emo-
cionant, que feia tendresa de veure-ho.
Aquesta sola recordança justifica
prou que una nova avinentesa torni a
fer-nos-en parlar. El P. Rodés és estat
honorat en el rescent Concurs d'His-
tòria de Catalunya amb una distingida
remembrança, que porta prestigia la
seva Ordre i a la nostra Ciutat. Cal,
doncs, remarcar-ne la significació, que
confirma l'eficàcia escolàpia en la nos-
tra ciutadania.

El testimoni dels deixebles és unà-
nim en l'elogi de les seves qualitats
espirituals. I basta veure'l i parlar -hi
una estona per a coneixer -li la seva
ànima d'infant i el seny de mestre,
que mai no deixarà de trobar el punt
dolç de comunicació afectuosa amb els
seus escolars per tal de sembrar -hi
tota idea il'luminadora i els sentiments
de pietat. Mai no és lluny dels seus
deixebles. No ha de devallar d'ell ma-
teix per trobar-los; sempre està a punt
de fer la rodona i destrenar una expli-
cació viva, colorida d'imatge, destra
per penetrar la ment dels menys ca-
pacitats. I amb tanta naturalitat, que
no se li veu l'esforç que tota educació
comporta, tan pacient i dolç que, tot
d'una d'enfadar -se, el somriure li desfà
l'enuig i li guanya el cor del peresós i
distret, més per gratitud que pel reny.
Hi ha en ell la gràcia d'estat del peda-
gog, que consisteix en donar-se al noi,
fins quan en recela o l'ha de corretgir,
i fer-se'l seu, primer per la simpatia,
després pel saver. 1 té a tot pié el do
graciós de 1'escolàpi, la reverència a
l'infant, el respecte a la seva esponta-
neitat, aquesta bella escola calasàinzia,
que puja l'infant sense commocions ni
masegaments, fent de la disciplina
d'autoritat una dolça compenetració
d'esperit, que convens i forma el ca-
ràcter per dins, amb má que no pesa,
com una abrivada de saya íntima, que

tota sola puja i sembla nodrir-se del
mateix infant. El P. Rodés és un per-
fecte mestre d' aquesta escola, que
triomfa, millor que cap, a l'hora de les
vocacions de la joventut, orientant -les
sense oprimir el seny espontani de la
pçrsonal elecció. Jo podria dir-vos com
he tastat aquesta reverència guiadora
del P. Rodés, que es posa al costat de
l'adolescent com un pare d'ànimes, que
no fa les vocacions, però les aconvoia
respectuosament. I amb 35 anys que
té aula oberta a Sabadell, al bell mig
del curs educatiu de la vida primera,
podeu comptar el bé que ha fet ?

Un mestre, però, no és pas solament
un home d'esperit; també ha d'ésser
sapient. Treballant les intel'ligéncies
d'altri, ha de nodrir la seva. El mes-
tratge és una llei de discipulat perma-
nent. Una mena d'inquietut de perfec-
ció ha de avivar l'experiència quoti-
diana i fer-se cada dia mestre de noves
formes metòdiques , que el renovin
incessantment. 1 el P. Rodés té aquesta
qualitat en joventut inextingible. Té
la curiositat oberta a tota nova adap-
tació avinent, té l'enginy de performar
tota bella iniciativa, vingui d'on vi.n-
gui, sense gelosia ni entossodiment.
Es caperrut per no fallar en la proba,
és àgil en copçar només el que va bé
dels sistemes pedagògics. S'en preo

-cupa tant que la seva cella apar un
laboratori. Al meu temps fou l'hora
més forta d'innovació i recordo viva-
ment com va fer donar un tomb a la
seva classe. Encara regia el sistema de
rigor en els càstics, i el] els va arreco-
nar—altrement no en sabia, la palmeta
o el látigo li queien de la mà, quan al-
guna vegada els tenia d' emprar. -
Llavors també millorà el material es-
colar, posà major perfecció en les
formes d'estil escrit i es llençà als en-
ginys estètics del treball manual, que
li tenia el cor robat. Instaurà també
per nosaltres, els alumnes de les es-
coles gratuites, l'estudi de francés que
era només patrimoni de seccions espe-
cials, i sentí tant el daler d'ampliar la
coneixensa de les llengües vives, que
més tard apreniem tots plegats, el Pare
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Badia i ell, alemany i anglès els diu-
menges a la tarda, amb l'amic filòleg
Angel Sallent. De llavors també ini-
cià el corrent d'ensenyança que l'ha
portat a l'èxit d'ara.

L'Escola Pia mai no ha estat rebeca
a les sanes influències de l'ambient.
La seva pedagogia realista no l'ha
deixada ésser closa en un sistema rígid
d'immutabilitat superba. Sab que l'es-
cola forma per a la vida i mai no
ha d'oblidar l'ensenyament les evolu-
cions sanitoses de la societat; per això
l'Escola Pia és l'Ordre que ha fet mi-
l lors ciutadans a tot arreu, com ho re-
goneixé amb elogi el Papa Benet XV.
I d'aquest temperament en té una sen-
sibilitat tan fina l'Escola Pia, que no
hi ha altre sistema pedagògic més
avingut amb el tò de la gent, que in-
flueix i eleva. Per això a Catalunya
l'Escola Pia mai no claudicà del tot
amb el viciament foraster de la llengua
i ha estat espontàniament la institució
més catalanesca, de bell entuvi del
Renaixement. Alguns d'això en diran
política; el seny, però, en du només
pedagogia. El P. Rodés n'és un bell tes-
timoni. Ell que no s'és mogut mai de
l'aula, fou un dels primers que espon-
tàniament feu aquesta obra en la nos-
tra ciutat.

Era l'any 1894, que posà a les nos-
tres mans l'instrument aleshores més
apte, per ensenyar-nos català i no es-
trafer el vehicle natural d' apendre
castellà a base de la parla materna, el
bell llibre d'En Salvador Genís, que
portava els exercicis bilingües de la
gramática. De llavors ençà els seus
deixebles foren ja conduïts a l'esperit
catalanesc d'estimar lo nostre i no fer
mal ús de lo dels altres. El primer in-
tent d' escola catalana en la nostra
ciutat fou l'aula del P. Rodés, qui al-
trement es posá1 també a fer-nos gustar

la nostra literatura i ell mateix s'avesà
a poetitzar i tot en català. Si molts
som el que som en aquest ordre, ¿ no
ho devem a aquesta catalanitat escolar
del P. Rodés, que ens prepara per en-
tendre no gaire més tard les ensenyan-
ces de la Tradició Catalana, en bona
hora llegida a la nostra Escola Pia i
divulgada per altres escolapis emi-
nents de dolça recordança ?

Aquí teniu el germe del que després
ha fet el P. Rodés. No s'ha estat quiet.
Ha seguit les noves perfeccions i for-
mes posteriors. Vingueren estímuls fo-
rans i ell els sentí; es feren per la
benemèrita Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana concursos de
gramàtica i d'història i el P. Rodés hi
portà un bell estol de deixebles, que hi
triomfaren fins a merèixer els primers
honors. Esclataren Pomells de Joven-
tut i ell, amb altres germans seus, els
sembrava a casa, i suara el seu Pomell
se n'és endut la millor collita del Con-
curs últim d' Història de Catalunya.
Tot un patriotisme escolar triomfa
amb ell, apostolat discretíssim de pia
catalanitat, pedagogia pura de la llen-
gua materna, que fa recobrar als in-
fants el primer goig de sentir-se bons
fills de la seva terra i preparar-se per
esdevenir-ne exemplars ciutadans.

La nostra ciutat catalaníssima n'hi
sent grat, la nostra apologètica cris-
tiana el beneeix, l'Escola Pia s'ha de
sentir joiosa de veure aquest seu fill
tan fidel a la seva tradició pedagògica.
I els seus deixebles ens sentim enfor-
tits en les lluites de la nostra ciutada-
ni a, quan podem dir als malparlats de
la pàtria: el nostre mestre fou aquest
escolapi tan pur, que es diu el P. Lluis
Rodés, primer pare espiritual de les
nostres joventuts.

LLUIS CARRERAS, PVRE.



SOM 1 SER MvM CATALANS

empre
qu'es
tracta
de la
reivin-
dicació
de Ca-
talu-
nya se
la pre-
senta
com a

nacionalitat i, per a enrobustir l'argu-
mentació es detallen les principals ca-
racterístiques que presenta, esmen-
tant-se com una de les principals. la
de tindre una història pròpia que'ns
demostra com aquest bocí de terra que
tan estimem havia sigut una nació, un
poble lliure amb tots els atributs i amb
tots els drets que posseeixen els estats
que en el món es governen per ells
mateixos.

De la relació coordinada dels fets
succeïts per ordre cronològic ne diem
Història i, la que Catalunya presenta
davant de tothom és una de les més
glorioses, que mes respecte mereix als
qui l'estudien i que més fa bategar el
cor dels qui la senten. Aquesta IIis-
tòria, no obstant, ha sigut, i és encara,
oblidada de molts catalans, entre'ls
quals s'hi compta un nombre gens des-
preciable que adhuc s'anomenen na-
cionalistes.

Nosaltres preguntem, a què és de-
guda aquesta anomalia?

Travada, oprimida Catalunya per
uns governs centralistes, aquests han
procurat el desdibuixament de la nos-
tra fisonomia, talment com un home
que ha robada una criatura i vol apro-
piar se-la, el que procura és esborrar

-li tot récord per tal de que l'infant el
tingui per pare propi i l'obeeixi, i fins
li agraeixi tot el que d'ell ne reb. Però
arriva un jorn que l'infant creix i s'en-
robusteix i el cor lí bat, l'ànima li fur

-ga els dintres, i, neguitós, cerca qui
és, d'on vé, quins drets l'emparen. i
com ha de produïr-se perra fer-se'ls
reconeixer.

Endebades els governs han pretés
ofegar Catalunya en l'uniformisme es-
cribint i fent-li apendre històries on
s'hi escamoteigen els fets més capdals
de nostres avant - passats, car l'ànima
atuïda, l'ànima somorta, obeïnt a la
veu taumatúrgica dels nostres poetes,
una mena de Surge et ambula, s'ha
incorporat primer i s'ha aixecat des-
prés plena de vida, retrobant-se ella
mateixa totalment, integralment, sense
que res hagi de deure a aquells que
l'esclavitzaven, tenint-la, més tard,
per morta i enterrada. com el Llàtzer
de que'ns parlen els Sants Llibres.

La tasca que realitza ' la benemèrita
«Associació Protectora de l'Ensenyan-
ça Catalanas mereix bé de tots els ca-
talans. Suara la ciutat de Sabadell ha
pogut testimoniar-ho amb motiu del
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Concurs d'Història de Catalunya que
s'hi ha celebrat i que'ns ha proporcio-
nat avinentesa per a oïr com els in-
fants catalans saben les raons perquè
ho són i el dret de nomenar-se'n i'1
deure d'estimar Catalunya com a Pà-
tria, i l'obligació de defensar -la dels
atacs dels seus detractors i enemics.

Conmovia, i, mantes vegades feien
espurnejar els ulls les explicacions dels
petits catalans, tots ells pomellistes
d'aquests ja gloriosos Poniells de Jo-
ventut que tot just fa un any que's
fundaren i que ja ultrapassen el nom-
bre de setcents. A nosaltres en sentir-
los no'ns semblaven pas infants, car
vèiem en ells els homes en formació
de consciència d'una personalitat indi-
vidual que demà s'haurà aixamplat
prou per a ésser la personalitat col-
lectiva amb quina fortitud i virior han

de reconquerir -se els drets que'ns de-
tenta l'Estat opressor i tirànic que
volia ofegar-nos, que pretenia absor-
vir-nos, que anhelava assimilar-se'ns
com un poble abúlic format per es-
claus.

Benhaja, doncs, l'«Associoció Pro-
tectora de l'Ensenyança Catalana» en
intensificar la seva tasca patriòtica i
benvinguts els gloriosos Posnells de
Joventut que esperonats per l'amor a
Déu, treballen en preparar-se per a la
defensa de la Pátria.

Es envá que'ls governs enemics fur-
guin per a destruïr-nos; podran mutilar
el cos, podran arrebassar-nos la vida,
però l'ànima de Catalunya, com l'àni-
ma de cada català, no pot matar-se,
Déu l'ha feta immortal, per aixó som
i serem catalans,

T. VIDAL VINYAS.



PARLAMENT DEL PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ DELEGADA

tora en nostra
ciutat, sien per
a fer constar la
satisfacció amb

què havem vist tants d'amics i repre-
sentants d'organismes de la vida local
—a l'avançada de tot > el nostre mag-
nífic Ajuntament, — atançar-se a nos-
altres per a cooperar en la nostra
tasca. De la bondat de la feina con-
juntament realitzada, ben prompte en
podrem veure les proves.

Aquest Concurs, organitzat per l'en-
titat capdal d' entre les moltes que
laboren pel desvetllament de la cons

-ciència del fills de Catalunya, significa
el regoneixement de la forta catalani-
tat de la ciutat nostrada.

Aquells qui, dia darrera dia, al mar-
ge deis combats de la xorca política i
de les vanes exhibicions d'estrepitós
èxit personal, laboren incessantment
per a despertar en els ciutadans de
demà la llur dignitat nacional, sabien
prou bé que una selecció deis nostres
compatricis — per dissort no tot el
numerosa que deuria ésser, encara, -
valoràvem com la més pura força del
nacionalisme, l'acció perseverant por-
tada a terme per la Protectora, qui,
estenent la seva halenada generosa
per tots els indrets de la nostra pàtria,

nerador. Sabíen prou bé que simult-.-
insuflava al pobre Llàtzer l'ideal rege-

niament a l'obra patriòtica deis poetes,
deis artistes i deis erudits, també els
nacionalistes sabadellencs, considerà-
vem complement indispensable d'a-
quella, esténdre i divulgar el coneixe-

ment del nostre idioma, ja redimit de
les impureses amb què el desnatura-
litzaven tants segles d'estranya domi-
nació i el del nostre passat històric,
car no poden pas les multituts sentir
avidesa per les produccions de la in-
tel'ligència, mentre en elles sigui insu-
ficient la llur capacitat de comprensió.

Sabien que travessuivem i travessem
encara una etapa de fonda desvincu-
lació entre éls homes de saber i el
poble: sufrint la malhaurança d'un
profund divorci entre els esperits se-
lectes i les gents humils, i tot ço per
manca de l'adequat instrument de com-
prensió, per desconeixensa, com ha-
vem dit, de la nostra llexigua.

Per dignitat, doncs, s'imposava una
acció educativa, de divulgació prou
intensa per a provocar aquest acosta-
ment: calia posar als nostres compa-
tricis en condicions de capir i de fruir,
més tard, l'alta valor de les obres que
es produeixen en tots els ordres de la
vida de l'esperit, fins a establir entre
les unes i els altres una mena de
correntia, una llei de compenetració.

I es va realitzant el miracle, car en
l'acompliment d'aquesta tasca hi volen
un lloc tots els homes generosos de la
terra. Que són sinó productes d'aquesta
força impulsora, que té les arrels en
1' entranya viva de la nostra raça,
organismes concreció del seu esperit
com la Mancomunitat, bella iniciativa
de 1' home modest i incansable que
presideix la nostra Associació ? No
respon, també, naturalment que mo-
vent-se dins un plà més concret, la
nostra Protectora, a 1' acompliment
d'aquesta enlairada missió ? 1, ultra
aquestes dugues capdals institucions,
arreu de Catalunya l'esforç individual
i el col'lectiu creà els fogars de cultura
indispensables per a la nostra renacio-
nalització.

es meves prime-
res paraules
com a Presi-
dent de la Co-
missió delega -
da de la Protec-
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I la difusió del coneixement del nos-
tre idioma natural va extenent-se cada
dia més i si ha penetrat ja en l'escola,
el que se n'apoderi per complert de-
pèn exclussivament de la voluntat dels
catalans.

Per ço convindreu amb nosaltres
que és un deure inexcusable aportar el
nostre concurs a l'entitat que perse-
gueix aquesta justa i noble finalitat.
No cal pas més per a realitzar aquest
bell somni que bona voluntat i una
xica d'abnegació. Es amb l'esforç nos-
tre, solament nostre, que'ns redimirem
de la nostra situació oprobiosa. Abas-
tament s'ha dit que la tasca de rena-
cionalitzar-nos ha d' ésser obra ex-
clusiva de nosaltres mateixos . S'ha
d'acceptar la trista paradoxa que s'han
de catalanitzar els catalans.

En quant a nosaltres, els naciona-
listes sabadellencs, aquest és el bell
obgectiu que'ns atreu i ens mou. Els
capdevanters de la Protectora ho sa-
bien bé prou quan ens escullien per a
aidar-los, boj fent de passada a la
nostraciutat 1' honor d'assenyalar -la
perquè hi tingués lloc el patriòtic
Concurs quina festa de repartiment
de premis celebrem ara.

I mireu quin bell estol de jovençones
conciències ha respost a la nostra
crida 1

Abans d'ahir i ahir les aules de la
nostra Escola Industrial eren un rusc
de concursants.

Amb els llavis tremolosos, amb els
ulls àvidament oberts, movent -se amb
inquietut, anaven , aquests infants
d' avui, aquests ciutadans de demà,
descapdellant davant dels jurats, pa-
ternals, els seus coneixements de la
nostra Història, la narració de les
gestes heròiques que omplenen la vida
dels nostres comtes-reis, des de Guifre
fins a Martí l'Humà.

I era un goig per a nosaltres sentir-
los i encoratjar-los.

I era, a l'ensems, també una dolor,
per a nosaltres, evocar els nostres

temps escolars atapaïts de recitats amb
una llengua estranya aplicada a ex-
pressar conceptes més estranys, en-
cara, quan no en pugna amb el nostre
esperit. I compreníem i justificàvem el
defecte dels nostres coetanis a l'aula
exótica, contrastant amb el vostre
salutable entusiasme escolar d'avui.
A la fi els vostres llibres us parlen
amb el vostre llenguatge mateix, do-
nant-vos de plè tot el seu sentit i tota
la seva essència.

Oh infants, estimeu -lo a n'aquest
exèrcit de nacionalistes que tant ha
promogut per a realitzar el bell mira-
cle de fer que us arrivessiu a retrobar
com a catalans, i esforcem-nos i con-
jurem-nos tots per a que una semblant
ergonya no ]'haguem de sofrir mai

més. I doncs havem començat a lliu-
rar-nos de l'oprobi, siguem incansa-
bles fins a conseguir provocar en
l'ànim de tothom, vells i joves, la noble
ambició de la possessió i domini de tots
els atributs de la nostra personalitat
nacional.

Perquè per a que Catalunya sigui
mestressa dels seus destins, cal que els
seus fills tinguin plena consciència de
la seva dignitat de catalans.

Fem-nos tots, doncs, soldats decidits
d'aquesta creuada redemptora!

I ara, abans d'acabar, deixeu que
dongui a tots els infants catalans qui
han fet honor a la nostra crida el meu
comiat cordial.

Avant joves concursants, adeu ten-
dres amics, flor de minyonia; empor-
teu- vos-sen un gai record d'aquesta
festa. 1, ja reintegrats a les vostres
llars, continueu estimant als pares i
als mestres; estimeu a Déu i sigueu
ben lleals amb els vostres amics, amb
els vostres semblants: però pensant
amb l'esclavatge de la vostra terra, no
renuncieu jamai a la dignitat d'arrivar
a ésser ciutadans lliures dins una pà-
tria lliure !

PERE MARTÍ I PEIDRó.



EL NOSTRE CORPUS

atalunya
s' ha distin -
git sempre
per una ten-
dre i amoro-
sa devoció
envers el
més august
de nostres

sagraments. Com la santa priora de
Mont - Cornillon, feia molt de temps
que obirava en la lluna -plena de l'Es-
glésia 1' enigmatica taca, la tortura-
dora clivella que simbolitzava i volia
dir 1' oportunitat d' establir una festa
particular dedicada al Santíssim Sa-
grament, que per sempre alabat sia. El
nostre poble sentia un buit en el seu
esperit, quan el diumenge de Rams
acompanyava en processó a Jesús,
tancat dintre de la caixeta o sepulcre,
commemorant així l'humil triomf de la
seva entrada a Jerusalem; i el cor tam-
poc podia obrir-se ni el sentiment ple-
nament expansionar-se en la diada del
Dijous sant, que amb la sentor dolcís-
sima de la institució eucarística porta

aparellada l'agror i la visió trágica de
la mort del Salvador. L'ànima popular,
endevinant la dignitat altíssima de Je-
sús i la seva realesa, desitjava retre-li
homenatge públic d' adoració, passe-
jant-lo triomfalment pels carrers i pla-
ces; volia testimoniar solemnialment
la seva gratitut i la seva fè, eixint la
lloansa dels seus llavis vibrant i plena
i els afectes del seu cor esclatants
d'exultació i de gaudi.

Per això, tantost el bisbe de Lieja,
Robert, institueix en la seva diòcesis,
l'any 1246, la festa del Corpus, la nos-
tra Barcelona, amb el seu Consell, amb
el seu Bisbe i el seu Capítol, pren
l'acord de celebrar amb força esplen-
dor aital solemnitat; ajuntant -se en
aquest dia tots els estaments i totes les
classes socials a l'entorn de l'Hòstia
santa que, radiant de blancor i de pu-
resa i visible en la custòdia, va deva-
llant de la Sèu per a recorrer els
carrers de la ciutat, tots ells guarnits
i endomassats i flairosos de l'olor euca-
rística de la ginesta que fa de catifa al
Rei de cels i terra. I ben sabut és que
en morir Martí l'Humà, l'últim rei de
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niçaga catalana, els consellers, reco-
neixent i volent proclamar la realesa
de Jesús, li feren ofrena del tron d'a-
quell monarca que,aguantant i asseient
tots els anys el Rei immortal i invisi-
ble, recorda als catalans com els nos-
tres avantpassats, perduda la seva fè i
confiança en la dinastia passatgera de
la terra, fitaren únicament son esguard
en la dinastia eterna i perdurable del
cel, que d'una manera eficaç i invisible
va guiant i aconduint els pobles per
tal de conseguir aquests els més bells
i insospitats destins.

I no trobareu pas cap llogaret ni vila
on la diada no floreixi i l'Eucaristia no
fulguri en mig de la flama movedissa
dels blandons, 1'agitaciò de les bande-
res i gonfanons, el sò de les músiques,
el brandar de les campanes dels clo-
quers i el cant dels clergues; la pobla-
ció tota pren un aire de festa i de
homenatge que veureu en l'ornament
dels carrers i de les façanes de les
cases, i en l'expressió del rostre i l'ac-
titut respectuosa i devota dels seus
habitants. I la processó entra en el
temple i sembla que el poble no resti
encara satisfet; són aleshores els dife-
rents barris que es reuneixen i fan una
capta per tal d'organitzar aquelles En-
remades que duren tota l'octava de
Corpus i que veiem perpetuar-se en la
nostra ciutat. I en alguns llocs de l'alta
Catalunya, la diada de Corpus no té

octava, perquè tota ella és un Corpus
continuat. Així Manresa i Cardona,
després de la funció de l'església, te-
nen processó cada dia, desfogant i
obrint d'aquesta manera el seu esperit
a la pietosa expansió i relligant la seva
història, el seu progrés i la seva crei-
xença amb la devoció eucarística.

El primer comte independent de la
nostra terra En Guifre el Pilós, el reg-
nat del qual fou una restauració, des-
prés del de Ripoll, aixecava i bastia el
monastir de Sant Joan de les Abades-
ses que havia d'ésser l'arca santa guar-
dadora del Crucifix que en sa testa,
uou preuat sagrari, estotjaria les Sa-
grades Espècies incorruptes. Veu's-
aquí el Monument que deuria ésser el
centre de la nostra pietat envers l'au-
gust Misteri. No fa pas molt de temps
que els nostres germans malalts eren
portats en romiatge a l'alta Vila per
tal de demanar al bon Jesús el seu
guariment. Per qué s'és perduda tan
bella i caritativa costum ? Catalunya
pateix i porta el virus degenerador de
tota classe d'enfermetats. Que Jesús
sigui el nostre capità i la nostra ban-
dera, com li cantava el poble en un
avalot i episodi que tots recordem,
esdevingut precisament en la mateixa
diada que celebrem avui.

GABRIEL CLAUSELLES, PVRE.

Corpus de 1922.



CORPUS DE SANG

ants exces-
sos dels sol-
dats de Fe-
lip IV, que
anaven i
venien del
Rosselló, el
comporta-
ment de les

autoritats reials i el menyspreu amb
què tots els funcionaris del Govern
central tractaven als catalans i els
Drets i Constitucions de Catalunya,
despertaren l'odi del poble contra els
castellans.

Era el 7 de juny de 1640.
Pocs dies feia que la gent del Vallès

i de la costa havien escarmentat als
soldats de Castella, entrant a Barce-
lona, després, per a deslliurar als ciu-
tadans presos per les autoritats cen-
trals. L' odi havia anat fermentant,
sobre tot entre la gent del camp, i el
dia de Corpus havien entrat a Barce-
lona, com de costum, gran número de
segadors amb el decidit propòsit de
pendre venjansa dels crims i contra-
furs comesos amb els catalans.

Com en temps de Joan II, els cata-
lans estaven decidits a no deixar que
el poder reial, que ara es presentava
més foraster i amb tendències a l'im-
posició de l'esperit castellanista, fes
trossos de les llibertats de Catalunya;
però ara, com aleshores i sempre, el
favor dels governants atragué 1'ambi-
ció de molts fills d'aquesta terra que,

oblidant la pàtria, es passaren en el
bando de nostres enemics.

La revolució del dia de Corpus, que
començà sense importància, va anar
prenent-ne tanta, que arriba a treure
gran part de Catalunya dels dominis
d'Espanya, proclamant-se comtes de
Barcelona a diferents prínceps extran-
gers, com s'explica en altres efemèri-
des. Onze anys durà la guerra amb
diversa fortuna, i més n'hauria durat i
altra fi hauria tingut si al doble esperit
dels catalans i sa fermesa no s'hi ha-
guessin oposat les traidores conve-
niències de la diplomàcia europea,
que, com mig segle després, es ven-
gueren a Catalunya, per una pau sols
profitosa pels grans reis dels Estats
centrals.

A mig dematí, un criat de l'agutzil
Montredón ferí a un segador: com si
això hagués sigut l'esperó pel poble de
Barcelona, s' aixecà amb armes als
crits de « ¡Visca la terra!» i « ¡Morin
els traidors!», sembrant el pànic per
places i carrers, mentres les autoritats,
sobre tot les centrals i castellanes,
corrien a amagar-se a lloc segur da-
vant de l'onada dels venjadors de Ca-
talunya.

Prompte el poble rodejà el Palau del
Virei, que ho era el comte de Santa
Coloma: dels crits es passà als fets, i
ja anaven a caure les portes del Palau,
quan els frares de Sant Francesc obri-
ren de bat a bat les del seu convent
presentant als segadors la Santa Cus

-tòdia. Els amotinats s'aturaren en sa
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tasca, postrant -se davant del Santís-
sim, i alguns consellers, amb els Bis-
bes de Barcelona, Vich i Urgell, apro-
fitaren aquell moment per a extendre
davant del Palau tres companyies de
la ciutat, fent recular el poble cap a la
Rambla.

Mentrestant, la revolta havia anat
generalitzant-se, i eren saquejades i

cremades les cases de les persones més
afectes al Govern central. El Virei,
comte de Santa Coloma per parer dels
Consellers decidí refugiar-se a les
Dressanes per a poguer des d'allí sal-
var-se per mar; però la indecisió en
seguir aquest consell li fou fatal, car
caigué en mans del poble i no es pogué
lliurar d'una mort violent.

X.

Pel junr/.. , la falç al puny.

LA FALÇ ROVELLADA

Aqueixa falç rovellada
de mirar-la em dona esglai
perque tal volta es recorda
d'aquell trist Corpus de Sang;
la varen trobâ a les golfes
els besavis, i era ja
tan rovellada i tan vella
com els nets l'havem trobat.

Doneu -me la falç, doneu -me-la
perqué jo la vull penjar
a l'arcova de ma esposa
com record del temps passat.
I quan senti que flaqueja
el meu cor de català
li daré una llambregada
i se m'encendrà la sang,
i se m'omplirà la pensa
d'un anhel de llibertat.

A. LLIMONER.
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ELOGI_ DE LA SANG

t	 Perquè la sentim com una rivada

que']s vostres membres atuïts revifa,

treballadors dels camps i de les eres,

lloem la sang!

Perquè és com la gaubança de les vinyes

jF	 que vostres peus adalerats esberlen,

heróis del cup i de la dança barbra,

lloem la sang!

Perquè és aquella amada roja i llisa,

'	 la darrera que al cós se us arrapava,

paladins ja fets cendra dins les urnes,

lloem la sang!

Perquè és aquella font pecigollanta

que amb el dolo us salvava dels oprobis,

oh verges inflamades del martiri !

lloem la sang!

Perquè és lo que trobeu sota les grapes

i és llefiscós i dolç a les genives,
o llops amants de nostres lluites tràgiques,

lloem la sang!

Perquè. si el sol mirem i els ulls se'ns clouen,
la veiem vacil'lant en les palpebres
com una enveja de somniades porpres,

lloem la sang!

Perquè del cor va acompassant els ritmesq	 p
perquè ens colora i perquè vivim d'ella,
i amb ella Jesucrist va redimir-nos,

1	 germans, lloem la sang!

1	 JOSEP M .  DE SEGARRA.
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FRANCESCA APARICIO, DE L 'ESCOLA
CATALANA GRATUITA DEL DISTRICTE III
DE BARCELONA , AMB SA PROFESSORA

N ' ESPERANÇA FIGUERAS
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DE CATALUNYA, CELEBRADA EN EL PALAU DE LA CAIXA D'ESTALVIS
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PER SANT jJOAN

Per Sant Joan
les fogueres s'encenen;
per Sant Joan
les roselles s'en van.

Volta que volta, la esplèndida roda
que amb riallades somou la foscor,
quan la foguera il'lusòria s'arbora
i els esguards joves són plens de claror.
Volta que volta, entre rams i garlandes,
quan les fadrines totjust treuen flor;
sembla una onada jugant amb les platges
o un remolí barrejant bolves d'or.

Volta que volta, amb cançons que's despleguen
d'uns llavis rojos que's besen a chor,
folla extrafent la cançó de les flames
quan llengoteigen amb sorda remor.

Volta que volta, depressa, i no para
mentres de somnis té encès el seu cor;
mentres les mans amoroses s'estrenyen
i en tots els rostres floreix la rojor.

Volta fins tant que d'Orient el bell astre
ve amb un gran ròssec de llum i color;
fins que ja els focs que de nit llampegaven
plens de vergonya al nou dia s'han mort.

Ja no s'estrenyen les mans tan nervioses
ni als ulls encesos hi queda tebior;'
entre rialles de fret va adormint-se
l'ampla rodona en un llit de tristor.

Sols rostres pàlits i amb febre ara es veuen;
ulls apagats que s'aixuguen el plor;
mans que feinegen guanyant -se la vida
llavis ressecs a on prega el dolor.

No volta nó ja l'esplèndida roda.
¡ Ai que poc dura la nit de l'amor! ...
Fa com rosella que neix i s'esfulla
sense esperar a son papelló d'or.

Per Sant Joan
les fogueres s'encenen;
per Sant Joan
les roselles se'n van.

JOAN LLONGUERAS.

25
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OH PÀTRIA!
Premiada als Jocs Florals de

Caldas de Malavella d'enguany.

A la mare aimí,
sens parar-me en ella,
devingué per mí
la més bona i bella.

Oh pàtria. no t'estimo per la terra
ni pel cel que et cobreix tari pur i clar,
ni pels pins que coronen l'alta serra
ni per l'or de les platges del teu mar.

Ni per les costes braves i rialleres
tan ufanes de llum i de verdor
amb tarongers de flaires enciseres
i pobles albirats per sa blancor.

Ni pel viure quiet de la muntanya
i mogut i estrident de baix el pla,
ni pel génit d'uns fills que es donen manya
per a que mai a taula manqui pa.

Ni pels conreus gemats i hortes florides
i vinyes que son mares del bon vi
que dóna a nostres avis dugues vides
i al Priorat un nom;per no morí,

Ni per tes urbs que creixen cada dia
sens cap treva ni llei de muradal,
ni per ta Barcelona heròica i pia,
de Catalunya cor, cap i casal.

Ni per l'història gloriosa i santa
d'heróis que enfloren tos camins fressats,
ni per raó que tinga la complanta
que llences, enyorant tes llibertats.
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Ni per ta parla suara menyspreuada
i avui triomfadora com un cant,
ni per l'ermita antiga, al puig alçada,
ni pel vell campanar que conec tant.

Ni pels xiprers que ombregen la fossana
ni per l'escó de l'abrandat fogar,
ni per les roses que fa la sardana
quan les gralles conviden a dançar.

T'estimo, oh pàtria, sigues gran o xica
esclava o lliure, ara com adés;
et trobin lletia o et diguin bonica,
perquè ets la meva pàtria i per res més.

A la pàtria qui
no aima perquè és ella,
se li pot ben dí
bord a cau d'orella.

JOSEP CARDONA, PVRE.

tel,

PER L'INICI DEL COMBAT

Fan els clarins un só més estrident,
sonen timbals demunt la plana;
cada má busca una altra mà germana,
i batega la serra i brunç el vent.

Ai! Catalunya, aparta la mortalla
ara que tens el front més blanc que mai,
no tinguis el pit fluix per la batalla,
si les cançons omplen l'espai,
que les mans no s'oblidin de la dalla.

ARMAND OBIOLS.

M



NOTES SELECTES

LA MÚSICA

h!, bé és cosa real-
ment encoratjado-
ra veure com, d'un
temps ençà, va crei-
xent, en la nostra
ciutat l'amor a la
música. N'és una

prova evident d'aquest amor, el nom
-bre de concerts que cada any es donen

a Sabadell, els quals han triplicat els
que s'hi donaven quatre anys enrera.

1 el més bó, el més bell i el més es•
perançador de veure és com el públic
que assisteix a aquests concerts — un
públic distingidíssim i compacte —hi va
amb la sola i única finalitat d'escoltar
música; d'on, el silenci i devoció, tan
merescudament enaltits.

Considerant que l'educació musical
és una part integrant de la bona cul

-tura moderna, ja que ella té la noble
missió d'educar els sentiments, i per
tant, d'enlairar l'esperit, havem d'estar
fermament joiosos d'observar en la
nostra ciutat aquest constant creixe-

ment d'afició i aquesta pulcra i noble
i general pruija de fruir les incompara-
bles belleses que la música forneix.

Haviem passat molts d'anys en qué
les manifestacions d'art realitzades pels
grans genis en les nacions veïnes no
repercutien a la nostra terra; i aixa
feia que, malgrat els esforços —no mai
agraïts—dels nostres artistes, per en-
lairar la personalitat de la nació ca-
talana al nivell de les altres nacions,
ens trobessim sempre endarre-rits.

Fins ara, que amb la creació i el fun-
cionament de les «Associacions de Mú-
sica» es va despertant arreu de Cata-
lunya la noble amor a l'art divina, que,
alhora que un veritable goig forneix
un estimabilíssim perfeccionament es-
piritual.

I com a sabadellencs ens hem d'ale-
grar vivament de que la nostra ciutat
contribueixi a aquest desvetllament
general que anem observant per tot
Catalunya.

Perxò nosaltres, fervents admíradors
com som de totes les perfeccions de la
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ciutat i de la nació, no podem deixar
passar en silenci el tancament del ter-
cer curs de la tan estimada «Associa-
ció de Música», la qual va fent una
obra plena i esperançadora que som
els primers en agrair.

I volent-la fer agrair com cal a tots
els nostres llegidors, recordarem no-
més a cadascun d'ells i a la ciutat tota
la magnificència i la import.tncia de la
tasca que aquesta entitat porta feta,
clarament constatada en la fulla que,
amb motiu del darrer concert, ella ma-
teixa ha editat i de la qual en copiem
amb verdader plaer i legítim orgull,
les interessantíssimes dades següents:

«Durant el tercer curs s'han interpre-
tat 106 obres, de 49 autors diferents,
pels artistes Carl Wendling, Hans Mi-
chaelis, Philip Nester i Alfred Saal, del
Quartet Wendling; Júlia Parodi i Lluï-

sa Menàrguez; Blai Net, Francesc Cos-
ta i Gaspar Cassadó, units en trio; els
45 cantaires de la Ukrajinska Kapella,
dirigits per Kiritschenko; Mercè Plan-
tada i Manel Borguñó; Emil Saüer;
Bernardí Galvez, Dolors Valer¡ i Joan
Padró; Ricard Vives, Marian Perelló
i J. Pere Marés del Trío de Barcelona,
Emili Vendrell i Blai Net; Jacques Thi-
baud i Blai Net.

En els tres cursos, la nostra A. de
de IVI. ha donat 25 Concerts selectís-
sims, en els quals s'han pogut escoltar
278 obres i 95 autors sense comptar -
hi les obres amb les quals els artistes
que ens han visitat han correspost a
les ovacions del públic, interpretades
fora de programa—, que han estat exe-
cutades per 40 concertistes diferents.

M. G.

LES LLETRES

a temps
que la vida
literària en
a questa
ciutat do-
na senyals
d' activitat
que cal re-
gistrar.

Mercès
als nostres

literats, el nom de Sabadell transcen-
deix molt sovint més enll^i dels límits
locals, associat als noms dels nostres
poetes, triomfadors en la majoria dels
Jocs Florals i certámens literaris que
es celebren arreu de Catalunya.

Ara darrerament, els noms de Mos
-sèn Cardona, d'En Joan Arús, de l'Ar-

mand Obiols i d'En Sallarès Castells,
han aparegut en les llistes d'autors
premiats a Caldes de Malavella, a
Cassà de la Selva, a l'Ateneu Obrer
del districte II de Barcelona.

Cal no descuidar, com una de les
més cares manifestacions literhries, la
visita del poeta i prosista gironí Mos

-sèn Lluis G. Pla, el qual en l'Acadèmia
Catòlica i en la de Belles Arts, respec-
tivament, ens feu conèixer les primí-
cies de dos llibres, de poemes l'un i de
proses l'altre, que ens regalaren amb
la frescor d'esperit que les anima i
amb la suavitat avellutada dels mots,



30
	

GARBA

que en mans de nostre amic —poeta en
vers i en prosa—esdevenen dúctils i
a voltes, fortament mediterranis.

Mossèn Cardona, per la seva banda,
apart de la seva producció poètica que
s'imposa en mants certítmens , con-
querint -li assenyalats triomfs, sosté
amb metòdica assiduïtat la seva col'la-
boració a «La Veu de Catalunya», tan
estimada per tots els amics de les lle-
tres catalanes i tan amorosament se-
guida pels seus fidels i admiradors.
Aquests artícles que admeten adesiara
la qualificació d'hagiogràfics o d'apo-
logètics, de llegendaris o de folklòrics,
per la diversitat de caires que oferei-
xen, revelen l'esperit incansable de
l'autor de « Flors de l'any cristià » qui
prepara nous volums d'imminent pu-
blicació .

Finalment, un veritable aconteixe-
ment literari fou la conferència que
donà en el Centre Català En Joan
Arús sobre la evolució de la poesia
catalana, davant d'un selecte i nombrós
auditori.

Aquest estudi d'En J. Arús, que me-
resqué els més calids el'logis dels que
n'escoltaren la lectura, ha estat ara de
poc pubjicat en llibre, primorosament
eixit de la casa Vila, Successor de
Joan Comas, havent estat saludat per
la crítica de la capital com un treball

seriós d'exposició i de crítica, indis-
pensable pels que vulguin tenir una
noció clara i precisa del procès evolu-
tiu de la nostra poesia d'ençà del Ro-
manticisme. Oi més, aquest llibre ha
estat unànimament ponderat per la
gran correcció amb què és escrit i per
la lluminositat de les idees que conté,
condicions que el fan doblement sug-
gestiu i agradable.

A les moltes felicitacions que de
relievants personalitats de la nostra
literatura està rebent el senyor Arús
pel seu notable treball hi unim la nos-
tra ben cordial.

Cal esperar dels nostres literats no-
ves mostres de llur talent i de llur ac-
tivitat, que tan contribueix a honorar
el nom de la nostra ciutat i a redimir-la
de la seva tradició materialista i banal.
Que ells, junt amb els nostres artistes
i tots aquells que tinguin per objecte
primordial el culte de la idealitat i de
la bellesa, aixequin més alt que les
xemeneies l'esperit de la ciutat i facin
vivents aquells versos lapidaris :

Tort passe. —L'art robuste
seul a l'éternitè.

Le buste
survit a la cilè.

J. DE C.
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LES ARTS

ova manifes-
tació de les
valors artís-
tiques de nos-

 tra ciutat, fou
la darrera ex-
posició col-

hui '	 lectiva de te-
les exhibides

a l'Acadè.nia de Belles Arts. En Vila
Cinca, En Vilatobà, En Marcet, Vila
Puig, Llàcer, Vila Arrufat, Llobet,
Galan, Garriga, San, Casas, Serra,
Pla, Duran i Camps, Burgués, Cente-
lles, Oliver, Gumbert, Vives i Palà,
reberen merescuts elogis de la gent
entesa, havent sigut ben falaguer l'è-
xit assolit pels nostres artistes, ja que
es feren de sos treballs moltes adqui-
sicions.

Tantmateix sembla que l'Art es lluca
en nostra ciutat i que el bon gust va
entrant en l'abillament de nostres ca-
ses acomodades. Ja era hora.

^*x

El cel'lebrat pintor En Vila Puig,
aprofitant son viatge de noces, ha ro-
dat món amb el doble fi d'acaronar sa
lluna de mel i d'aixamplar sos conei-
xements artístics. Segons se'ns diu
està preparant una nova expósició de
teles que es farà admirar.

*: a:

L'orfebre d'aquesta ciutat En Joan
Vergés va exposar dies enrera a Belles
Arts un seguit de treballs de joieria,
que l'acabaren d'acreditar com exqui-
sit en el món de l'art.

* 4::x

En Modest de Casademunt amb ses
majòliques artístiques espiritualitza
una indústria que fa honor a la ciutat.
Seguint per el camí comensat li augu-
rem èxits falaguers.

P. F.
i T 1F

El pintor Vila Arrufat ha produït a
Barcelona, un retimbratressò d'excels

-citut, atraient a la seva exposició del
=Camarín», un públic nombrós de gent
entesa, l'admiració de la qual vers les
obres exhibides pel nostre jove artista,
ha fet que el més franc elogi, s'unís a
l'adquisició de moltes d'elles. La reco-
neixença, doncs, que avui per avui,
representa per l'art patri, la producció
de l'Antoni Vila, depassa en veritat
els límits imprecisos de prometença i
apareix ben sostingut damunt un sòcol
de falaguera realitat, cosa que el pú-
blic barceloní, ajuntant-hi fins i tot les
més altes autoritats de la crítica, no
han volgut pas regatejar-li, sinó que,
en homenatge al seu positiu valer, han
tingut, uns i altres, a fonda joia el pro-
clamar-ho lleal i espontàniatnent.

Justament podriem dir que l'Antoni
Vila, en uns moments de gran fretura
artística, no certament exempta de dis-
còrdia, aporta en el moviment artístic
català, un aspecte oblidat de bellesa
plàstica, o ço que és igual: ressucita
oportunament el monotip. difícil pro-
cediment de gramure on la misteriosa
heliació del clar-obscur, te transparèn-
cies finíssimes d'albada i resumeix el
caràcter d'un art suggeridor de bells
ensomnis. 11'influència que en l'imagi-
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nació exerceixen aqueixes delicades
gravures d'En Vila Arrufat, ho és
realment d'ensomni però, ben mesurat,
és a dir, de cosa afinada amb amor i a
1' escalf d'inspiracions aprofundides,
informades d'inici per l'empenta gene-
rosa del cor, però cristallitzades més
tard, amb l'aplom segur d'una intel'li-
gència vigorosa i ben disciplinada.
Vol dir que en aqueixes obres, el mè-
tode hi realitza visiblement estabilitat
i Ilógica i la fantasia hi es ordenada
amb molt suggestiva i elegant serenor
d'esprit.

Per això, la sensació primordial que
produeixen els monotips que signa
l'Antoni Vila, és la de què ell, previa-
ment ha recercat en el fons de la seva

ànima, una idea plàstica amorosida
amb tebiors humanes, donant cabal-
ment en els seus gravats, més refinada
realitat que depurada fantasia. Són les
d'aqueixos gravats, imatges que viuen,
endevinant-se en elles, per dir-ho de
aquesta manera, tota prestigiosa i dis-
tingida susceptibilitat d'ésser ideals,
peró aptes a la sensibilitat, a l'amor i
a la sofrença.... La fulguració d'huma-
nitat és tan intensa en elles, que de tor-
nar a la vida el gloriós Hebjar Degas,
màxim cultivador del monotip, tot be-
sant el front del nostre triomfant ar-
tista, el proclamaria segurament el
més estimat i autoritzat dels seus dei-
xebles.

JOAN MATAS.

lïý i:
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Artística majòlica, nova indústria sabadellenca, obra de 1'inteligent jove
En Modest Casademont.



Secció dels Pomells de Joventut de Sabadell

EL CONCURS D'HISTÒRIA
I ELS POMELLS DE JOVENTUT

IJ'

na de les
notes més

del.^	 el Con
curs d'His-
tòria d'en
guany, fou

'	 la de fer
constar la

majoria dels alumnes inscrits, el Po-
mell a que perteneixien, tal com si fos
una prèvia professió de la seva cata-
lanitat i de l'amor que tenen a l'obra
dels Pomells, la qual ve a ésser com
una extensió de la Protectora de l'En-
senyança Catalana. En Folch i Torres
i En Manel Folguera, mereixen anar
units en el cor dels infants ja que ab-
dòs s'han preocupat d'ells, fits els es-
guards al demà de la pàtria. El nom
dels dos mestres és pronunciat amb

acatament per nostres pomellistes, els
quals no endebades són educats a la
catalana, doncs palesaren en el darrer
concurs d'Història, els qui triomfaren
en 1'exiimen, que tot l'honor el volien
per son Pomell. I així mateix cada Po-
mell col'lectivatnent s'ha felicitat del
triomf individual dels seus.

Per a homenatjar a les senyoretes
Bedós amb motiu del premi obtingut,
es reuniren a iniciativa del Pomell
«Poncelles» varis pomellistes a la casa
senyorial del senyor Estruch en festa
germanívola.

Així mateix els Pomells «Clavells de
Primavera» i «Roger de Llúria» es
feien pròpies les felicitacions que re-
bien sos companys En Joaquim Ari -
mon i En Salvador i Ramon Bedós,
que fóren també obtentors de premi.

Del «Sempreviva» ens ha escrit un
pomellista, per a GARBA:
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Bé mereix la més coral enhorabona
el Pomell de Joventut «Sempreviva» de
les Escoles Pies d'aquesta ciutat per la
gran victòria assolida en la lluita d'in-
tel'ligències jovenívoles que tingué
lloc els dies 3, 4 i 5 del passat Juny
amb la celebració del ix Concurs Na-
cional d'Història de Catalunya. Cosa
verament poc honrosa per a nosaltres
hauria sigut el fet que els de fora se
n'haguessin emportat el Premi d'Honor
del Concurs; però afortunadament no
fou aixís, puix que el guanyà el sim-
pàtic jovenet Joan Molet,vice- president
del Pomell de Joventut «Sempreviva».
Ni es pensi algú que li fos adjudicat
per gràcia, com a vegades diem; al
contrari, se'l disputaren vigorosament
els cinc de la Secció Tercera que obtin-
gueren la nota primera a l'examen
general. El segon dia foren aquests
novament cridats i subjectats a un exa-
men per escrit; mes, com encara no
n'hi hagués un que sobressortís dels
altres, fou precís un nou interrogatori,
i en aquest el Tribunal qualificador
adjudicà el Premi d'Honor del Concurs
a l'abans esmentat pomel lista del «Sem-
previva» Joan Molet. de l'edat de ca-
torze anys. Cal dir que aquest noi, que
és soldat foguejat en qüestions històri-
ques. puix que l'any 1920, en el vii Con-
curs celebrat a Tarragona, obtingué,
a la Secció Primera, on era inscrit, un
premi especial amb Diploma d'Honor
d'aquella Secció; el 1921, assolí un pre-
mi oficial amb Diploma d'Honor de la

Segona Secció del ulli Concurs, que
tingué lloc a Barcelona. Ni fou ell el
sol pomcilista del «Sempreviva» quí es
distingí, puix que dels tres primers
premis de 75 pessetes de la Secció Ter-
cera, un fou pel president del Pomeli
Miquel Torrella, i un altre, pel tresorer
Joan Falguera; l'arxiver Francesc En-
rich obtingué el segon premi de la ma-
teixa Secció, quedant així coronada de
glòria tota la Junta directiva del Po-
mell.

No menys afortunats foren els ma-
triculats a la Secció Segona: els pome-
llistes Jaume Montaner i Pere Peig
assoliren primers premis de 50 pesse-
tes; el segon premi, de 30 pessetes, fou
repetit set vegades a favor dels pome-
llistes Josep Basté, Joan Canet, Ramon
Ventura, Joan Morera. Joan Paré En-
ric Obach i Ramon Jorba.

A la Secció Primera, el primer premi
de 25 pessetes, fou repetit quatre voltes
a favor dels pomellistes Jaume Molet,
Francesc Astais, Ferran Morgui i
Francesc Falguera. —Josep Miralles,
Llorenç Salvat, Joan Serrats, Joan
Pich i Joan Novell, obtingueren el se-
gon premi.

¡Gloria als pomellistes del «Sempre
-viva!», quins, conseqüents al nom que

porten, hàn immortalitzat la seva me-
mòria amb tan famosa gesta, palesant
davant tot el món, que Sabadell no está
sota el nivell de lletres i cultura de les
demés ciutats de la nostra terra.

E. P.



LA FESTA DELS CINC CENTS POIIELLS DE JOVENTi1T A 310^1lTSERRAT

IMPRESI0

1 volguer esbrinar
la causa d' una
alegria intensa ,
d'una emoció vis-
cuda que fa dies
perdura al fons
de mon cor, sem-

pre amb la mateixa intensitat, com un
foc que escalfa sens acabar de consu-
mir-se i al repassar els últims fets re-
marcables esdevinguts en els últims
jorns, el pensament s'atura al bell
record de la diada passada al Mont-
serrat celebrant la Magna Festa dels
cinc cents Pomells de Joventut.

Un bell matí de juny inaugurà la dia
-da de Fe i Pàtria que vàrem celebrar

al Montserrat per a proclamar a la
Verge Bruna Patrona i Consellera dels
Pomelis de Joventut, amb motiu d'ha-
ver passat de 500 els Pomells consti-
tuïts arreu de Catalunya. Hermosíssim
espectacle oferia aquella muntanya
Santa l'onze de juny d'enguany ! De
tots els indrets arrivaven pomellistes
arborant els sacratíssims ideals de Fe
i Pàtria. El Monestir des de trenc
d'auba era un formigueig de jovenalla
que boj esperant els companys que
arrivaven feien sentir amb son entu-
siasme el bell jorn que es comensava.

A 1'entrar a la joliva catedral mont
-serratina el cor es delectava davant el

corprenedor i vistós espectacle que

s'oferia a la vista; les naus del temple
altiu s'eren curulles de pomellistes, els
joves lluint molts d'ells la roja barre-
tina a l'espatlla i les damiselles cofa-
des quasi en sa totalitat amb la gentil
i blanca caputxeta.

I començà el Sacrifici Sant i els
cants litúrgics ressonaren magestuo-
sos dintre d'aquella nau pairal, i els
cors d'aquella joventut, flor encisera
de nostra Catalunya bategaven d'amor
immens al contemplar embadalits a la
Verge Bruna que anaven a proclamar
Consellera ja que per dret propi ja era
Patrona de tots aquells cors catalans.

I vingué l'acte sublim de la Comu-
nió i mes; aquella gernació que omple

-nava totes aquelles encontrades, feia
hores i hores que ja l'havia comença-
da; a l'eixir els raigs daurats del sol
per entre els penyalars montserratins
la Capella de Jesús Sagramentat, ja
era plena de Pomellistes que comença-
ven la diada entonant aquell Te Deum
que devia durar tot aquell jorn idea-
lístic i així continua sens la més petita
interrupció fins que vingué, com si
diguéssim, el convit de la Missa Aba-
cial i el Pare Abad amb tres Pares de
Sant Benet que l'ajudaven, començà a
repartir el Pa de Vida (a les 9 i quart)
i tot lloant a Déu aquella joventut
s'enfortia a la Taula Sagrada dema-
nant al bon Jesús gràcies per la nostra
estimada terra... I les deu hores mati-
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nals ressonaven magestuoses quant els
últims pomellistes rebien amb mística
unció la Comunió Sagrada!

La devoció i la pietat es veia reflec-
tada en tots els rostres. ¿ I com devia
escoltar el bon Jesús les oracions d'a-
quella joventut que agenollada als
peus de la seva Dolça Mare s'acostava
a rebre'l radiant de fe i sadollada
d'amor Patri ? 1 des de son setial la
Verge Bruna somreia amorosa i des
d'el cel beneïa a tota aquella jovenalla
catalana que posava tot el cor en ses
oracions tendrívoles.

La benedicció solemnial de les ban-
deres i l'ofrena de la Placa proclamant
oficialment a la Sobirana Verge Pa-
trona i Consellera dels Pomells de Jo-
ventut, són actes que per sa grandio-
sitat no es veuran mai Inés.

L'anar a besar les mans brunes de
la ja allavors Consellera nostra, fou

altre solemne acte digne de fer cons-
tar ja que fou altra proba palesa de
l'amor a la Verge Montserratina.

Dels actes de la tarda poc s'en pot
parlar doncs tot just començada la
festa una forta tempesta vingué a in-
terrompre-la. Sols es pogué escoltar
la memòria del digne Secretari del
Directori En Josep Serra i Ustrell, que
fou ovacionat diferentes vegades; els
cants de l'Escolania i els de l'Orfeó
del Centre Social de Betlem. Cap al
tard un tendrívol comiat a la Moreneta
en mig d'un grandiós entusiasme i al
sortir... el lluminós arc de Sant Martí
coronava la festa segellant des del cel
els actes que la nostra joventut ha-
vian realitzat en aquella memorable
jornada.

M. Li.
del P. de J. «Mare de Déu de la Salut»

Sabadell, juny 1922.

Majblfca d ' En Modest Casademont



Goigs a ula Verge de Montserrat, Concellera elels Pomells

de Catalunya, musicats pel mestre Millet

Perqué sou tan encisera	 Oh celestial foguera,
i per vostra beatitud,	 guia del qui va perdut.
Vulgueu ser la Consellera	

Vulgueu, etc.dels Pomells de Joventut.	 g

Oh Senyora prodigiosa
Trono del Etern Sabé:
alcanseu-nos abundosa
la virtut de nostra Fe.
Catalunya en Vos espera
car sou Font de fortitud.

Vulgueu ser la Consellera
dels Porcells de Joventut.

Moreneta de la Serra,
Vas de celestials perfums,
retorneu a nostra Terra
la puresa de costums.
Com que Vos sou Rosa vera
feu florir eixa virtut.

Vulgueu, etc.

Profetissa la més noble
que tant al Senyo alaba,
aparteu del nostre Poble
l'esperit del mal parlar.
Ja que fóreu la primera
amb qui Déu s'ha complagut.

Vulgueu, etc.

Foc de flama sobirana
dirigiu els catalans,
i porteu la pau cristiana
que ens uneixi com germans.

De l'Etern Engendradora
i Filla del vostre Fill,
nostre Poble vos implora
que'l salveu de tot perill.
Es per'x6 que amb Vos espera
i us demana la salut.

Vulgueu, etc.

Oh Senyora i Mare nostra,
des del vostre sant Palau
beneïu al poble vostre
i serveu -lo sempre en pau.
Puix que Vos sou l'olivera
que'ns dur& el dia volgut,

Vulgueu, etc.

Oh invencible Capitana,
per lo molt que'ns estimeu
a la Terra catalana
d'enemics allibereu.
I mostreu -nos riallera
triomfant el nostre Escut.

Vulgueu, etc.

Ja que a Vos amb fe sincera
tot el nostre Poble acut,
Vulgueu ser la Consellera
dels Pomells de Joventut.

MAGÍ VALLS MARTÍ.

E

	

1



REVETLLA DE SANT JOAN

e Sant Joan, nit
meravellada,
que vesses llà-
grimes d'argent
i de foc ! Pels
carrers de la
ciutat nostra les
fogueres sur-

geixen com un batec de vida i una
dolça rialla.

En la resplandor de que s'és tota la
nit auriolada suren les il'lusions í les
esperances dels cors jovençans. La
flaire de la ginesta, l'aufàbrega i el
romaní volen en èxtasis per 1' aire,
copsant tots els sentits en una fala-
guera voluptuositat. Catalunya sen-
cera somriu en eixa diada d'eterna
recordança ; les sardanes fonen les
parelles del ball en un ramell de flors
i l'ensenya de la Phtria catalana, ori

-flama d'amor, voleia en totes les festes
tradicionals de les Revetlles.

¡ Nit de S. Joan! ¡ Bella nit d'enyo-
rances del passat! Jo voldria fruir-te
tota, tota dintre meu amb tes perfums,
tes alegríes i tes promeses; jo voldria
compendre tot ço que amagues en ta
claretat i ta bellesa, voldria ésser per
breus moments un infant engelosit de
tes caricíes.

Fins als llocs més apartats arriben
els cants amorosos de la Revetlla i
munten l'espai infinits els coets, des-
maiant-se de sobte al topar amb l'im-
inens. Tot el firmament esdevé roig a
poc a poc i Sabadell sembla embolcada

amb un mantell de porpra; és ara quan
es sent més gran més fonda la plenitut
de vida en la ciutat.

I tomba la nit alegroia en la mati-
nada feliç; l'oreig naixent porta encar
acords de música en ses besades i de
rialles en son lleu passar. Les fogue-
res són esmortuïdes ja fa estona i a
mida que l'aubada s'apropa el silenci
interromput es torna a imposar. Fuig
la nit apressada amb ses misteris, ses
dolçures i tot el màgic resplandor de
la Revetlla de Sant Joan; la tranquili-
tat de la fosca on cada dia va ador-
mint els darrers sorolls dels profans;
i quan ja no resta res del tràngol d'eixa
nit, Sabadell queda sola, sola amb el
jorn que parpelleja i apaga els estels
porucs; la vermellor del cel ha desapa-
rescut i sots el brili immaculat del sol,
sembla de plata.

La nit ja ha passat i amb ella fugi-
ren les dances, les cançons i les flaires;
les flors que en les testes de les don-
zelles admiraven de color i boniquesa
caigueren marcides i l'egoisme humà
les desprecia.

De la Revetlla de Sant Joan queden
festes passades, flors marcides, il'lu-
sions, desenganys, esperances..... Tot
és arrastrat en l'onada de la vida amb
la mel o el dolor d'un record.

¡ Poètic mes de juny amb garlandes
de somriures i el volar invisible de
la il • lusió dins el cor! ¡ Hores trena-
des amb la formosor de la primavera
i un quelcom indefinible de celestial
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divinitat ! Heu passat, festes del juny
sadollant tots els esperits en el místic
mormolar de la ditxa; amb pluges de
ginesta daurada sobre la Custòdia del
Corpus i amb la temptadora vermellor
de les Revetlles plenes de cants de
felicitat. I amb vosaltres ha passat el
juny i la primavera gemada, els prats
i rostolls florits i les eres curullades de
garbes i l'atzur misteriós i dolç que
portava en les tardes apacibles amb les
notes de nostre cant llibertador que
floreix en els llavis dels segadors men-
tres la falç fa són deure tallant arreu

les espigues que cauen com cabellera
sacrificada al peu de l'altar i mirant la
Natura abrusada de sol que viu.....

Ara es fon en el matí la Revetlla de
Sant Joan, la festa més plena del juny
i és panteig de joventut i alegria i pel
carrer un estol de donzelles i jovincels
passen cantant i semblen deixar una
estella rutilant de resplandors i de
flaires sanjonianes.

MARGARIDÓ

del P. dei. «Mare de Déu de la Salut»

Sabadell, Revetlla de S. Joan '22.



EL DRAGÓ DE TRES CAPS

é és prou sa -
but que una

,*' vegada era
un rei que te-
nia tres fills,

1 i un dia els
hi va donar
cent duros a

cada hu per a que se'ls gastessin amb
lo que volguessin.

Al cap de temps, compareixen tots
tres, que ja se'ls havien gastats tots
i'l seu pare preguntà al gran:

—¿Qué n'has fet dels diners, fill meu?
—N'he fet fer barcos per a fer-hi

negoci.
—^I tú?—va pregnnth al mitji,
—Jo he posat botigues, que fan gua-

nyar molts diners.
¿I tú, petit, que n'has fet dels diners?
—Jo, a tots els pobres qu'he trobat

els he fet caritat i a les noies pobres
els he donat un dot per a quan se ca-
sessin.

El rei„ allavors va dir:
—Vet'aquí que'1 xic cuidarà bé als

pobres; ja m'agrada, ja m'agrada aixó.
I li va donar cent duros més.
El xicot se'n va i ara per aquí, ara

per allà va repartir els diners, que ja
ni quedaven ben pocs, quan vet'aquí
que passant prop d'un cementiri, va
trobar uns homes que desenterraven
un mort, ell que s'hi acosta els pre-
gunta:

—Per qué'1 desenterreu?
—Per anar-lo a vendre,

—Doncs si'! deixeu estar, jo vos el
compraré.

Varen fer tractes i a l'últim es varen
avenir.
Un cop arreglats, l'un va marxar per
un cantó i els altres per l'altre i quan el
xicot era un tros ;lluny, sent una veu
que cridava:

— ¡Ep, minyó! ¿Cap on aneu?
Es gira y veu el mort que'! seguia

corrent i ell que li diu:
—Vaig a passejar -me.
—Doncs t'acompanyaré i ens passe-

jarem plegats com a bons companys.
—Bé, ja m'agrada.
Allavors que se'n varen anar a un

poble que hi havia una xicota d'alló
més guapa, que aqnell dia es casava,
i vet-aquí que al ésser a l'endemà al
matí el nuvi havia mort.

Quan varen estar aposentats, el mort
va dir al xicot:

— Espera'm i no't moguis que't bus-
caré una xicota.

I li va portar una noia molt maca,
que li va agradar d'alló més, i quan va
ser el vespre el mort que li diu:

--Aquesta nit dormiré al vostrequar
-to per fer-vos companyia.

—No ho vull —va dir el xicot.
Perb ell li contestà:
—¿No som amics i anem plegats?

Dorm tranquil i deixa'm fer a mí, que
jo 'm quedaré aqui aprop de la porta.

Se'n varen anar a dormir tal com
havien dit i vet-aquí que al ser allà a
mitja nit, la noia obra la boca i li surt
de dins un dragó que espantava de
veure. El mort, que estava vigilant
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s'aixeca corrents i d'un cop d'espasa
talla els tres caps del dragó; se'ls ama-
ga a la pitrera i es posa a dormir com
si res. Al ser a l'endemi al matí. quan
la noia es despertà i trobà al seu marit
viu ¡no'n va estar poc de contenta!
I sobre tot el seu pare, que quan ho va
saber tot era dir:

— ¡Gràcies a Déu que are tindre gen-
dre!

Allavors el mort va dir al xicot:
—Hem de partir-nos les riqueses.
—M'està bé, partim.
1 se las van partir.
—Ara que'ns hem partit els béns,

hem de partir-nos la dona.
—Això sí que no pot ser, si per cas

la vols, quéda-te-la tu.
—Jo tota no la vull, en toca la meitat

a cada hu i hem de partir-la.
—Però ¿com la partirem?
Deixa'm fer a mí i ja ho veuràs.
Agafa dugues cordes i en lliga una a

cada peu d'ella i quan les té lligades
diu al xicot:

--Tu agafa aquesta corda i jo aga-
faré aquesta altre.

I aixís que ho fan, el mort va per
partir-la amb un cop d'espasa, quan la
xicota al veure allá es va esverar de
tal manera que al anar per fer un crit,
obra la boca i li surt el dragó que te-
nian dintre el cos.

—Ara ja estic llest,—diu el mort,
—aquí tens la dona i les riqueses,— i

treient-se els tres caps de la pitrera,
-vet-aquí el dragó que matava els mé-

rits d'aquesta noia, i ara que ja n'està
deslliurada pots viure tranquil.

A 1'acabar de dir això es va escapar
corrents, no parant fins que va tornar
a ésser dins de la seva sepultura. Alla-
vors el xicot, amb la seva dona i les ri-
queses, s'en va entornà a casa del seu
pare, que'l va fer rei i varen viure
molts anys, essent feliços tota la vida.
I al darrera la porta hi ha un fus,
acabat amén Jesús.

AURELI CAMPMANY.



EL QUE DIU L'AVI

De cançons í de follies
us ne contaré cent mil,
i us faré un bon present d'elles
lligadetes amb un fil.

Sé rondalles de pageses
i sé idilis de pastors,
sé cosetes ignorades,
i sé contes de senyors.

La mainada que m'escolta
si sap contes, es per mí,
que al dessota eixa pomera
jo'!s els dic cada matí.

De cançons i de follíes
a milions ne contaré,
que al darrera de l'esquena
sempre'n porto un sarró plè.

Explicaré d'una nina
que's va casi, amb un ninot,
explicaré: «Les set torres»
i el conte del «Vell bruixot»

Explicaré d'una Reina,
que d'un pobre s'emprendà;
però avui tinc molta feina:
ja us ho explicaré dem,.

PERE SALOM I MORERA.

EL MIRACLE DELS NOIS

Als noiets us agraden molt els mira-
cles, per això us en vaig a contar un
del Sant, que us estima més, i que sé
que farà molt per vosaltres.

Es tracta d'un noiet, fill de vídua,
Isabel Cinquanta que era la tribulació
de la seva mare que no el podia fer es-
tudiar. Era gran i encara no coneixia
cap lletra.

La pobra dona es dirigeix a Sant Jo-
sep de Calasanç amb aquests fervoro-
sos afectes que eren com desfoga-
ments del seu cor apenat: «Sant Josep
(le Calasanç, vos que estimeu tant els
nois, compadiu-vos del meu que és a
jugar al carrer ».

Poc feu el sord Sant Josep de Cala-
sanç; s'aparegué des de'! Cel tot seguit
a la mare i li diu «Fes pujar el noi.
Isabel».

Entra el noi a la estança i Sant Josep
de Calasanç no més li fa un signe amb
la má de qué agafi el llibre. El noit,
amb el cap cot, agafa el llibre. es posa
a llegir seguit, i amb una memòria tan
bona, que ho recordà tot! Després fou
un estudiant de primera i l'alegria de
la seva mare.

P. JOSEP TEIXIDOR, E. P.

GEST CATALÀ.

Es conta del rei d'Espanya Felip II,
que en son viatge al Monestir de Po-
blet, envià un emissari per a noticiar
sa arribada al pare Abad, dient-li que
el Rei d'Espanya se trobava ja aprop
per a visitar-lo.

A lo que contesta el pare Abad:
—¡El Rei d"Espanya! ¡No'l conec, no

sabem qui és!
—¿Com? ¿No coneix al Rei d'Espa-

nya, al Rei Felip II, que aquí m'envia?
—i en vista de la nova negativa, el
missatjer s'en entornó a dir-ho al rei.

Aquest, que no tenia res de tonto, co-
negué la indirecta i digué a son criat:

—Vés, digues al pare Abad, que el
qui hi va a visitar-lo es el comte de
Barcelona. Aixís ho repetí al Abad dit
emissari, a quals paraules replicíl dit
religiós:

— ¡Oh, el comte de Barcelona!
Aquest si que'¡ conec i ens satisfarà
moltíssim sa vinguda. Feu-li a saber
que serà rebut dignament; com aixís
es féu.

F. R.



LA CITA DEL DIMONI

els carrers del poble
corria un senyoret
presumit, de cos prim
i cenyit i de pel roig
i rinxolat. Duia cal-
ces estretes i xinel-

r	 les acabades amb
punxa. Amb tothom

se les heia i de tothom es feia amic
i no hi havia qui no somrigués al sen-
tir-lo. Parlava a cau d'orella dels joves,
xiu xiu, xiu xiu, xiu... ! i els joves
somreien.

Parlava baixet a les donzelles: xiu
xiu, xiu xiu,.. i s'enllaminien amb ses
paraules i reien per sota el nas.

Parlava als comerciants i somrient
assentien a tot el que deia. I adhuc par-
lava a les beates trencant ses oracions
i amagaven una rialleta mística dintre
un plec de la caputxa.

¿Què deia als joves?
—Fruiu, folgueu desaforadament,

car el temps passa i no torna.
¿Qué deia a les donzelles?
—Lluiu, brilleu, rondeu, fingiu, car

l'home vol ésser cassat amb mirallets.
¿Què deia als comerciants?
—Mentiu, engalipeu, robeu, car qui

no roba no té roba.
¿Què deia a les beates?

. —Sotgeu, garleu, dormiu, car els
sants de la tebiona capella ja us conei-
xen i no us han de renyar.

L'estrany del cas, és que fins—diu-
lograva un foll somriure de la persona
més irritada a la qual deia sempre el
mateix: desfoga't venja't.

Un vell del poble, carregat d'expe-
riéncia, al veure que tothom somreia
quan ell parlava—diu que—va cridar:

¿Però que redimoni us ha donat
aqueix pobre diable que així us té em-
babiecats? M'hi jugaria el cap que és
un fatiller escapat de l'infern. Comen-
ça a flairar i feia: ¡uf!... no sentiu qui-
na fortor de sofre que fa?

I ningú la sentia.
—Oh, mireu,— seguia dient el vell,

apropant-s'hi: o bé té el presumit, un
ull de poll al cap, o li surt una banya.

1 ningú la veia.
— Mireu, mireu,—feia, empaitant -lo,

el vell —quina cua més llarga li surt
per darrera. I ja era a punt d'agafar-li
la cua, quan tothom féu el senyal de
la creu i el presumit del poble qui no
era altre que el dimoni en persona, es
fongué dintre un llambrec de foc.

Penseu que perxb escarmentá la
gent del poble? Nó. Doncs tothom,
per desgràcia, obra encara escoltant
la veu de la passió que amb xics xius,
xius xius parla a l'un i a l'altra, sens
que ningú es giri per agafar-li la cua
de dimoni que duu.

MOSSÈN CARDONA.



CRÒNICA DELS POiiILLLS DL JOVENTUT DL NOSTRA CIUTAT

OBITTTARI
En Josep Joaquim Bargufió, del Po-

mell Torns Eucarístics, entregà l'àni-
ma al Creador el dia 11 de Juny. La
seva curta estada en aquest món tem-
poral, fou plena del bon desig d'acon-
tentar a quants l'enrotllaven; la seva
ànima era una fornal de pietat i cari-
tat; i així es sostingué fins als moments
de l'agonia, siguent la seva mort exem-
plar, com la seva curta vida.

En Josep Joaquim era la nina dels
ulls dels seus pares, era el noi gran de
la casa pairal. Cursat el Batxilerat,-
que l'estudià als Escolapis de nostra
ciutat—havia ja entrat en les càtedres
de 1'Universitat de la ciutat comtal.
Poc temps hi pogué concórrer; a prin-
cipis del present any tingué que aban-
donar-les a causa de la malaltia que
fins poc fà, l'ha tingut reclòs al penós
llit.

Als disset anys ha deixat d'existir.
Quan tot just el món el cridava per
a començar de viure, i lluitar per la
vida, el Senyor ha volgut que passés
a la vida sense lluita.

La seva mort ha sigut sentida per
quantes persones tingueren ocasió de
tractar-lo.

Als seus amics, que ens restava l'es-
perança, mentres romania en el llit
penós, de poder-lo tornar a veure junt
amb nosaltres un dia, ara ens queda
un buit que perdurarà fins que ens
ajuntem amb ell al Paradís celestial.
La seva desconhortada família i el
nostre Pomell agraïran una oració per
l'etern repòs de la seva ànima. Que

Déu ens faci la gràcia de poder-nos, en
son cija, retrobar a l'eternitat del cel.

Q. E.
del Porcell <Torns Eucarístics»

:* h: 4:

En Francesc Pascual Brujas, del Po-
mell «Clavells de Primavera».

Des de la Glòria el Senyor
esguardà nostre Pomell,
s'enamorà d'una flor
i la va voler per ell.

i del pom de mos amors,
clavell gentil ha copsat
bol corprès de sos colors,
per son jardí l'ha triat.....

¡Oh benhaurat pomellista,
que veus atés ton anhel,
de fruir l'eterna ditxa,
de les delícies del Cel!

¡Pels componys clama consol!
¡Pel Pomeli, fe verdadera!
fins que besi un mateix sol
als Clavells de Primavera».

JOAQUIM ARIMON
President de «Clavells de Primavera»

El jove Pascual morí el dia 10 de
Juny d'enguany, a l'edat de 11 anys,
havent sigut plorat per quants el co-
negueren. Son afligit pare ens ha fet a
mans el següent borrador que se li
frobà entre sos papers, després de
mort, i que revela per on hauria tirat
el jove pomellista: Quan llegeixo—diu
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—les estrofes del Virolai de Montse-
rrat, em sento transformat al redós de
la Moreneta i no puc menys que cla-
mar per la deslliurança de la Pàtria
trossejada, extasiant -me en el record de
la gloriosa muntanya sadolla d'armo-
nies que hi són escampades pels fervo-
rosos escolans i venerables monjos,
cantant la Salve Regina». Els com-
panys de Pomell assistíren a son en-
terrament amb bandera endolada.

Na Maria Duch Nuri, del Pomell
«Llessamí Florit. Tenia 14 anys. Morí
el 23 de Juny, quan era la il'lusió de
sos pares. Plorada de ses amigues,
l'acompanyaren amb representació de
nostres Pomells a la darrera estada.

Na Maria Alemany, del Pomell
«Mare de Déu de la Salut ». Rebuts els
Sants Sagraments amb una pietat cor-
prenedora, entrega l'ànima a Déu el
6 de Juliol. Cofades amb la caputxa,
assistíren a l'enterrament i funerals
varies pomellistes, presidides pel con-
seller J. Comas.

Joan Peig i Comerma, del P. «Llirs
de la Vall ». Morí el dia 10 de Juliol. El
sentiment que causi la seva mort, fou
palesat pels pomellistes que acudiren
a donar-li el darrer comiat.

Déu els tingui al cel.

i: * *

A les Germanetes els Pomells «Mare
de Déu de la Salut» i «Llavor Cata-
lana» celebraren el dia 7 de maig la
festa de la Patrona de Catalunya amb
Missa de Comunió General, Visita es-
piritual a Nostra Dona i festa literlria
en honor dels vellets.

El mateix dia a la tarda, al Santuari
de Togores, es celebrà la inauguració
del nou Pomell «Sant Tarcici» amb ro-
sari i festa a l'aire lliure, havent sigut
molt elogiat el parlament del seu con-
seller En Pere Garriga.

Al mateix Santuari tingué lloc un
Aplec de Pomells el dia 11 de maig. Hi

hagué ofici cantat que celebr Mossèn
Manel Ribas i dirigí Mossèn Ferrer,
rondalles contades per l'Aureli Cap-
many, Rosari a la tarda, i jocs d'in-
fants.

El Pomell «Arrahona», el 25 de maig,
organitzi una festa al Santuari de la
Salut amb Missa de Comunió que cele-
brà el Doctor Carreras, cantant els
pomellistes dirigits pel mestre Clapés,
la missa Clam jubilo. A mig dia presi-
dits per varis consellers dinaren ger-
manívolament, acabant la festa amb la
funció del Mes de Maig i sardanes per
la Principal del Vallés.

El dia de Pasqua Granada el Pomell
«Voliaines» feu sa excursió a peu a
Sant Cugat del Vallés amb motiu de la
festa d'inauguració dels Pomells en
la veïna vila. Assistiren amb caput-
xeta blanca a la Missa de Comunió
i després a l'arrivada d'En Folch i
Torres, prenent part activa en tots els
actes d'aquella diada.

El Pomell «Roselles del Vallès» feu
també acte de presència a l'esmentada
festa inaugural dels Pomells de Sant
Cugat on no hi mancaren tampoc re-
presentacions d'altres Pomells.

El dia 11 de juny, ultra els pomellis-
tes que anaren amb tren a Montserrat
per a assistir a la Festa dels cinc cents
Pomells, sortiren, de bon matí, amb
auto- camions, de nostra ciutat, repre-
sentacions dels Pomells «Verge de la
Salut », «Jardí de Nazaret», «Voliai-
nes», «Cèlica Llum», «Girassol», «Flors
de ginesta», «Sempreviva», «Fruits
primerencs », «Al'leluia», «Torns eu-
carístics», «Arrahona» i «Flor del Va-
llès» acompanyats del P. Simó i varis
consellers de l'Escola Pia i dels altres
consellers En Comas i Ribatallada,
En Vidal i Viñas i Mossèn Cardona.
Tots retornaren sans i bons i marave-
llats de l'entusiàstica festa.

F. R.



Obres píadoses í patríòtíques dels Pornells de Joventut de Sabadell,

escollides entre les que s'ha tíngut esment:

Clavells de Primavera: Actes col-
lectius: assistir al Combregar i enterro
del nostre volgut pomellista, En Fran-
cesc Pascual.

Individuals: J, Arimon Sanmiquel;
Dar 5 duros per Sant Jordi, una pes-
seta per l'altar i fer caritat als pobres.
Assistir al Concurs d'Història de Cata-
lunya i guanyar el primer premi. Co-
rrecció de paraules, escriure sempre
en català i traduir en catald un escrit
francés.—A. Bargués Sangès; Complir
l'acte col'lectiu expressat més amunt.
Llegir contes catalans de la col'lecció
«Mon Tresor» i fpr pràctica de catalht.
Francesc Pascual t (A. C. S.); Com-
bregar molt sovint, fer un vers catala
i compondre un escrit sobre la meva
aimada Catalunya.

Els altres pomellistes i particular-
ment En T. Gorina Tous, En R. A. M. i
N. Vilas, N'Ignasi Lladó, En Pere Sala
i altres, donen compte d'haver fet
obres molt dignes d'elogi.

Poncellines: Col'lectius; Pregar per
la salut del uostre conseller malalt
En Feliu Gambús, i per sa filla Rosa,
presidenta del nostre Pomell. Que Déu
els servi la vida en bé de la Pàtria ca-
talana.

Roselles del Vallès: Vicenta Dome-
nech.—Un ceguet va caure i el vaig
ajudar a alçar. Dugues amigues feia
cinc anys que no havien anat a missa
i els vaig convencer que hi anessin.
Maria Batlle. —Un pobre avi tenia mal
al dit i el vaig aturar al carrer per lli

-gar-li la vena que se li havia desfet.
Prego a la Verge que conservi la vida
del mestre Folch i prego per l'engran-
diment de Catalunya . Francisca Gi-
ralt.—Demaní caritat per gent neces-
sitada i vaig perdonar a una amiga
que'm va ofendre. Aquest Pomell ha
enviat 5 ptes.; Flors del Vallés, 2; Vo-
liaines, 2; Sardà i Salvany, 3; Ponce-
lles, 5; Llum Virgianal, 5; Jardí de Na

-2aret, 2; Mare de Déu de la Salut, 8;

Llessaznfflorit, 5 i Violetes del bosc, 4 al
Directori de Barcelona, per a la placa
oferta a Nostra Dona de Montserrat.

Flor de Ginesta: Col'lectius; Resar
una Ave-maria pels pomellistes di-
funts. Apendre d'escriure en català.

Individuals. —J. Bach; corretgir pa-
raules poc catalanes. V. Falscer, com

-bregar el dimarts de cada setmana;
escriure totes les felicitacions en ca-
talà . P. Avellaneda; resar abans de
començar tasca; estudiar la Geogra-
fia de Catalunya.

Llirs de la Vall: Francesc Martí,
corretgir a uns nois que feien mofes
d'un vellet.

Mare de Déu de la Salut: Col'lee-
tius; Assistir a la Comunió mensual
cofades amb la caputxeta.

Individuals. —M. Llonch, corretgir
a persones que malparlaven de Cata-
lunya. M. Serra, fer bé a una persona
per qui sento antipatia; en mig de
moltes firmes castellanes vaig posar-hi
la meva catalana. A. Clapés, resar per
a que no visqui en nostra terra el vici
de la blasfèmia. E. Torra, oferir una
missa i Comunió a Sant Jordi per a
que a Catalunya no es blesfemi.

Rosada del Cel: Col'lectius; assis-
tir a l'enterro i missa d'Angels d'una
pomellista, ballar sardanes en lloc d'a-
nar al Cinema

Individuals: N. N., rebutjar un lli-
bre dolent; evitar que uns nois embru-
tessin la façana d'una casa; ensenyar
Doctrina; dir amb tota fermesa que
soc pomellista a castellans, superiors
i enemics de Catalunya.

Ovelletes del Bon jesús: Col'lec-
tius; seguir la mateixa orientació del
Pomell «Rosada del Cel.

Individuals: Corretgir amablement
a un nen que empaitava un gos; dei-
xar que una nena es posés sota el meu
paraigües; evitar que uns nens fecin
malvé les flors.
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Llessamí Florit: Col'lectius; assis-
tir amb caputxeta a uns funerals.

Individuals: C. Prat, cedir el pas a
un vellet que coixejava. R. Sampere,
tornar al seu amo una carta que vaig
trobar.

Torns Eucarístics: Adrià Margenat
ha adquirit l'Eucologi dels Pomells.-
Francesc Borguñó ha estudiat gramà-
tica catalana. —Joan Morales llegeix
català. —E. Casanovas, ha assistit a la
festa dels 500 Pomells.—R. Serra, ha
traduït una poesia del castellà al cata-
là.—J. Sampere, ha posat a un amic la
cinta catalana.—A. Crous, llegeix el
Patufet. —A. Casals, cada nit diu una
Salve a la Moreneta perquè guï a nos-
tre poble. —A. Rifà, escriu les cartes
i felicitacions en català. — B. Martí,
ha explicat Història de Catalunya.

—D. Batllevell, s'ha abstingut de dar
caramels a la processó del Corpus. —
A. Estop, ha sostingut converses filo-
lògiques. — F. Sampere, s'esmena de
les equivocacions en el parlar.—S. Ba-
rri, prega per la prosperitat de Cata-
lunya.—A Pinazo, fà inscriure la cosi-
na seva a una confraria.—M. Obach,
discuteix sobre les paraules pronun-
ciades a Les Planes per un governant
contra l'idioma català. -J . Riera ha
visitat a un amic malalt. —E. Forrellat,
ha alçat a un noi que havia caigut i ha
evitat una baralla. —F. Llonch, ha fet
que un noi anés a missa. —J. Forrellat,
apren de ballar sardanes, —P. Griera,
ha fet caritat a un noi esguerrat.

—S. Bassany, vol ésser de la Protectora
de l'eusenyança catalana. — M. Mas-
clans, ha defensat l'obra dels Pomells.

J. Roca, ha saludat a la senyera cata-
lana.—P. Bordes, prega per la pros-
peritat dels pomells,—J. Carreras, ha
lograt que a una casa es digués el sant
Rosari. —J. Romeu, ha corretgit a un
que renegava. —A. Llobet, ha avisat a
una tenda que calía posar el rétol en
català. —F. Sampere, ha acompanyat
a un ceguet per a atravessar el carrer.

.jardí de Nazaret: Sofia Torra, va
oferir una comunió per l'ànima dels
desgraciats Martí i Sabater. —M. Se-
rracant, ha corretgit paraules castella-
nitzades i ha resat el rosari per una
amiga malalta. —C. Vidal, ha fet cari-
tat a un ceguet, de céntims que li ha-
via dat la mare per a comprar cara-
mels i ha avisat a una casa que el nen
petit era a l'aparador amb unes esti-
sores amb que es podia fer mal. També
ha ajudat a vestir l'àvia i ha dat unes
sabates a un pobr e i ha llegit contes
d'En j. M. Folch. —R. G. ha corretgit
paraules castellanitzades. —M. T. pre-
ga per la salut de Manel Folguera
Duran.

Fruits primerencs: Ens dóna comp-
te aqueix Pomell que va pagar el dia
de la. Primera Comunió dels nois del
Col'legi, unes sabates al noi més ne-
cessitat.

Voliaines: Colectius; Pregar per la
salut del germà de la presidenta Na
Rosa Canals. Cedir el lloc a pomellis-
tes a la vetllada d'inauguració dels
Pomells a Sant Cugat del Vallés.

Poncelles: M. Vila, ha acceptat és-
ser padrina d'un desconegut soldat del
Marroc.



PRESIDÉNCIES DELS NOSTRES PO1IELLS DE JOVENTUT

POMELLS: PRESIDENCIES: DOMICILIS:

Roses de Jericó.	 .	 .	 . Maria Quer .	 .	 . .	 Manso, 33.
Llesamí Florit	 .	 .	 .	 . Rosa Lacasa.	 .	 . .	 Rambla, 207.
Pleta de Maria	 .	 .	 .	 . Elvira Martí.	 .	 . .	 Manso, 37.
Mare de Déu de la Salut. Montserrat Llonch .	 Corominas, 45.
Llavor Catalana .	 .	 .	 . Julita Molins.	 .	 . .	 Rambla, 245.
Jardí de Nazareth .	 .	 . Teresa Bracons.	 . .	 Bèlgica, 51.
Poncellines.	 .	 .	 .	 .	 . Rosa Gambús	 .	 . .	 S. Francesc, 7.
Voliaines	 .	 .	 .	 .	 . Rosa Canals .	 .	 . .	 Palanca, 3-5.
Poncelles	 .	 .	 .	 .	 .	 . Rosa Tarruell	 .	 . .	 Escola Pia, 22.
Rosada del Cel	 .	 .	 .	 . Angela Casas	 .	 . .	 Ample, 89.
Ovelletes del bon Jesús . Mercè Viñas.	 .	 . .	 S. Vicents, 5.
Roses en esclat .	 .	 .	 . Teresa Figueras	 . .	 Muntarols, 52.
Obrers de nostra Pàtria . Pere Casals	 .	 .	 . .	 Clgi Escl. a Pia (P. Teixidó)
Cèlica llum.	 .	 .	 .	 .	 . Pere Comas .	 .	 . .	 Col'legi Escola-Pia.
Girassol .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Jaume Tiana .	 .	 . .	 Duran, 61.
Bocins de nostra Pàtria . Ramon Burgarolas .	 Muntarols, 52.
Flors de ginesta .	 .	 .	 . Vicens Tatcher. .	 . .	 Sant Antoni, 8.
Sempreviva.	 .	 .	 .	 .	 . Miquel Torrella .	 . .	Plaça Prat de la Riba, 8.
Fruits primerencs .	 .	 . Josep M. 	 Sabater .. Doctor Puig, 8.
Torns Eucarístics	 .	 .	 . Quirze Estop	 .	 . .	 Rambla, 82.
Clavells de Primavera.	 . Joaquím Arimon	 . .	 Argüelles, 63.
Llirs de la vall	 .	 .	 .	 . Antoni Llobet	 .	 . .	 Carretera Barcelona, 218.
Al •leluia .	 .	 ..	 .	 .	 .	 . Josep Vila	 .	 .	 . .	Escola Industrial, 16.
Flors de tot l'any	 .	 .	 . Anton Sastre Regàs .	 Carretera de Barcelona, 26.
Ram d' olivera	 .	 .	 .	 . Elena Pont	 .	 .	 . .	 Estrella, 20.
Violetes del bosc	 .	 .	 . Francesc Enrich	 .. P. Coromines, Clgi. Colilles
Flor del Vallés	 .	 .	 .	 . Sebastià Arderius . .	 Sant Pere, 24.
Arrahona	 .	 .	 .	 .	 .	 . Carles Llonch	 .	 . .	 Corominas, 49.
Sardà i Salvany .	 .	 .	 . J. Padró	 .	 .	 .	 . .	 Montserrat, Col'legi Roure
Obreres de Catalunya	 . Mercè Guerrero	 . .	 Escola Pia, (P. Teixidó).
Roger de Llúria .	 .	 .	 . Josep Marlet .	 .	 . .	 Bèlgica, Casa Marlet.
Roselles del Vallès.	 .	 . Maria Pinyol	 .	 . .	 Estrella, 61.
Sant Tarcisi	 .	 .	 .	 .	 . Francesc Ventura . .	 Acadèmia Catòlica.
Llum Virginal .	 .	 .	 .	 . Dolors Trias .	 .	 . .	Escola Pia, 28.

CONSELLERS DELS POMELLS
MN. ANTOLÍ VANCELL, P. JOSEP TEIXIDÓ, MN. MANEL RIBAS, JOAN COMAS,

MN. BAI DIRI CARDONA, MN. SALVADOR NOGUERA, MN. JAUME FERRER, FELIU
GAMBÚS, MN. JOSEP CARDONA, RAMON PICART, JAUME VIDAL VIÑAS, DOMÈNEC
COLILLES, P. RAMON HOSTENCH, P. LLUIs RODÉS, P. LLUis GAJA, P. ALBERT

GALIANO, P. NICOLAU BUSQUETS, JOSEP ROURE¡ JOSEP MARLET; PERE GARRIGA.
LAUS DEO ET HONOR CATALONIÆ

JOAN SALLENT, impressor — Sant Quirze, 32 - Jovellanos, 24 - 28 Telèfon 320 — SABADELL
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