
moderno ia ciolcesa expresiva de l;alguer~s
en la canC;ó moderna féu pcnsa- en la ne-
crssitat de poesies catalanes pcr als ritmes
de moda, sobretot peniue els joves catalans
no hagucssill de recorrer a Jlcngues fora-
nics per cxterioritza¡ ,en can~ons I'alrgria
de la jovcntur +rnés tarr, durant el nostre
viatge, varem tenir .la sorpresa i el goig
cl'escoltar gravacions morlerucs, en carala,
del reno- Emili Ve!ldrell (f,) , En el reci-
tal, escoltarem I'Emigrnt i una poesía ale- ,
górica a Catalunya: clogué l'acte el vice-
presiden¡ de l'Agrupaciú que, amh paran-
les mnlt cmotives, digné Cllle cls catalans
ele la cliilspora han <le saber que I'Alguer
era la seva llar i serien sempre -rebuts amb
els bra,oc oberts. Resprés de les festes en-
cara hi hagué reunions damistat, on hom
conversa sobre el present i el futur de la
Patria,

La <lanera estampa de I'Alguar: 'el co-
miat deIs catalaus. A la Pla¡;a dItalla
-enfront del "llar Catalunyav-. o a I'Es-
tació, es donaren cita algueresos i catalans
que es confonien en abranades fins escol-
tar la trepielació de les maquines que els
havia de dur a Porto Torres, En sortír de
l'Alguer les darreres rcpresemacíons, fbren
saludades amb la bandera catalana que fins
aquelJ moment havia onejat al cim ele la
"Villa Catardi"; fon indescriptible lemoció
sentida en veure el darrer Ilarnejar de les
qua tre barres, El 110s(re Ariéu.! mentre la
bandera descendía lenta, era una ba rreja
de plor i de joia; per l'enyoranC;a que pre-
sen tíem i pel eonhort de saber que I'en-
senya ele la Patria era venerada i mantin-
guda al COl' del "Mare Nostrum", en un país
Jliure i fra tern ,

Els amics de I'Algucr, germans de llen-
gua, que amb tant d'amor i entusiasme 01'-

ganitztiren cls jocs Florals 'de la Llengua
Catalana, foren els catalitzadors duu re-
rrobamcnt espiritual de la catalanitat. Per
la se va part, els catalans han centre¡ un
deure dhouor i de rcconeixemenr envers
I'Alguer: les Societa ts Clllturals A lguereses
i els organitzndors, Els qui tinguérem el

g'oig d'assistir-lli, ens queda el testimoni
de l'amistat inoblidable que ens llegaren els
J ocs Florals de I'Alguer.

Ricard Rossell
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eeLA PELL DE .BRAU", DE SALVADOR
E S P R 1U per lORD! ARBONES

En el seu "Essai sur la mise re ht!1nai71<',
Parain, ens diú:"La imatge díun objee-
te, " evocada per una paraula, és quasi
idenlica per a d ues persones, r=e amb .la
condició que 'parlin el mateix llenguatge,
que pertanyin a la mateíxa classe social, a
la mateixa genera ció, és a dir, al Iírnit en
la norma en la qual les diferencies entre
ambdues persones puguin ésser considera-'
des prácricament ornisibles". Si aixó és cerr
(i jo cree que ha és, en pan), ve molt bé
]Jer a posar de relleu la sígníñcacíó que
prendra La Pell de. Bmu per a segons quins
lectors i la irreductibilitat daqueixa signí-
ficadó per a' segons quins altres,

No preieuc havar compres toe all¿ que
Salvador Espríu ens ha volgut dir amb
aqueix poema, D'altra banda, tampoe no
cree que, posats a cercar-hi siguíñcats, arri-
béssim a posar-nos cl'acord respecte de quins
~ó;¡ aquells, que ha volgut expressar el
poeta, Depen de J'experiencia de cada lee-
ror, deis seus coneixements, 'de les seves vi-
vencies, per tal que les' mateíxes paraules,
col.locades duna determinada manera dins
tlel vers, arribin a despertar identiques res-
sonancies En la varietat receptiva de cada
inrlividu.

Allo que v1l11 assenyalar, doncs, en relu-
ció amb la lectura de La Pell de Brou, se-
ra una aprecia ció personal i acceptaria ele
grat qualsevol indicació que I'autor vulgués
fer-me 'per a desmentir-la o rectificar-la,
sense que aixo valgués, pero, per afer-me
retractar d'allo que digui.

- (o) ---

El poema esta prenyat de suggerencies qne
rns Ian evocar una situació, uns esdevení-
ments, un clima, un determínat status, amb
embrancaments cap els problemes socíals,
econñmics, polrtics, ere. d 'un país que s'es-
tén sobre 'una "pell de brau". Se'ns presen-
ten fets que resten immobilitzats, dins del
poema, i es fan actuals novamen t, en el
temps i I'espaí, eternitzats per les imatges
poátiques,

Des d'un princípi I'evocació ens porta la
tragedia i el dolor que ha planat per I'es-
tesa pell del braú cobert de S(/-ng que ha
estat:

A la vega da víctima, botxl,
odi, amo", lament, i rialla
sota la closa eternitat del cel.

la presencia d'aqueix dolor' i d'aqueíxa
tragedia és present en la sallg que tots hem
uesat i que el sol no. pot asseca1'.

Seguiran reflexions que hauríen d'ésser
ben enteses d'una vegada per tates en la
vella Sr.pharad:

Si corres sempre endillS
de la nit del teu odi,

,~, J~
...........................
el [uet i l'espasa
t'htm. de gouernor.

1 després el record deIs' temps passats, el
re carel el'aquells que per primer cop arri-,
liaren a Scphnrad:

1 [oren. tumbe .etuerrats
un a un, a Sep/¡a,.~d,
.............................

fi11S a nosulires,

que hr m restat aeí, malgrat que és un país
aspre i sec, jJlé de sang i que qua n ens

'eliuen que aquesta -terra n-o és ee~u¡';n~nt,
la millor, nosaltres responem nornés: En: ei.
nostre s077lni, sí.

Perqug pesa damunt nostre el record dels-
pares i dels avis que:

VG.1"en nÚ1'al"J

fa melis anys
aquest mateix cel
d'hluern, alt i trist
i llegiren en ell U/1 est,'Oi1lJ'
signe d'em,paran.9u i de l'epas,

.:iegueix una trasposició en el temps 110-

ves reflexiona, aquesta vegada adre~ades no
al poble de Sepharad, sinó al botxí:

És perillos de CUW'e

fiicil el1ganJ'
de so,'d- que no batega
la ueritat.
augoixosa complexa,

del uell malalt
que flassades imantes
xop'es de sallg
culpa.bl~mellt uessada
varen .colgar,
Escolta. com et porla
la veu de gla¡;,
l'espemn¡;a coptiua,
feble' tie-tae:
l'últim. cor del rellotge
110 es {iara mai,

En els versos següents s'evocaran les pre-
SOllS, la fam, l' "estraperlo", el -mesell i el
panxa-content. 1 també hi haura el crit
adrecat als "joves que badallen'.' per tal,
que vinguíu a seu re a taula i vegín el ma-
-gre menjar que se'ls mostra:

,Els peixos són tres, com els peus del braser,
i designem els tLIJ.S i els allres amb els n071ls
'-que escriuini amb Ull,a lleirn. clara y proa

[petita-
de justicia, i Iumestednt, i treboll.

(Pa.osi\ a la pag, '11)
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¡¡ CLAUSURA DE LA TEMPORADA D'ESTIU A LA TORRE
ACTIVITATS DEPORTIVES - DINAR DE GERMANOR

SARDANES - BALL FAMILIAR
N o d.eixeu d' assxir a aquesta testa

perque és cl'aqueíxa joventut d'on haurñ
ele sort.ir la ma que culli "daquest vcllissím
fang Ja crossa de la nova autoritat".

Aqueixa és la gran prcocupació. El temps
passa i s'apropa la mort i hern ele pregun-
'al' per aquel!:

. .. q tIC clesjJrés ha d~ guia.r
'un nitre brcú nioment 'del cansa.t pas
de les geueracions de SeiJ/¡amcl.

DJUMENGE, DIA 22, a les 15 hores.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
A les 15 hores:
A les 16 llores:

Primera convocatoria
Segona convocatoria

perqug cal que li donem consells i no co-
meti cls mareixos crrors que van cometrc
l<~sgcncracions passadcs, M ES DE M.AlG

.\

Escolta, Sepluirad: els Iiinnes 111) poden. ser
si no SÓ'!1 lliures,

Que sajJiga SejJhararl que 110 [iotlrem. mai
[ser

DIUJllIENGE, DlA 6, a les 18 hores

SEGONA REPRESENTACIÓ DETEATRE CATALA

DJUMENGE, DIA 13, a les 17 hores.

EXTRAORDINARI FESTIVAL ARTÍSTIC 1 DANSANT
ORGANITZAT PER LA SUBCOMISSIÓ D'ESCACS

Amb motiu de la coronació elela Reina i Princescs i de I'entrega l
de Premis ele l'any 1961.

ACTUACIO D'ARTISTES DE RADIO, TELEVISIÓ I TEATRE
Recornunem assistiu a aquest festival de jerarquía ~

~.~~~~~~~~~~~
Fes que siguiii scgurs els ponts del diii,leg
i mira de coniprcndrc i estimar
les r(WIlS i les [miles diversos deis teas [ills.

,.

si 110 som lliures
1 cridi la VCIt de tot el 1JOble: "A mén":

1, quiries cordes no percudiran cls següents
versos dins els !lOS tres pits:

Pero tu te'n ,:ius:
jJenses qlle l'aranya
senipre t.ind'·el filo
E", tornes tncscll
i cm deixcs [uulrinü-me
en aquest [emer.
Feus qunsi ele [rtinc
al clra¡Jaire tires
de la 1JCll de brntL.

altamettt tremoli
d amunt: el rejJos

deis qui l'estil7lii,rcm
parroc ~.al1g011';S,
dels qui la scroireni
en dies de dolo

Hem de despertar cls qui dorrncn "la
more cl'un repos covard" per tal que s'arris-
quin a salvar-se del seu mal.Rebentes ele tip,

mentrc esdeuenleni
cada cap mes 1ni771s. Dcixa que el grcix dcls eUl1llCs trontolli r/'e.-

[terils riallcs
i dctura-les, 'luan el" cansin, nmb el jJll1lY

[[¡en clos.
Cree que la poesia no es por fragmeutar.

"La. pel de Brau" és un llibre que haurien'
de llegir tots els catalans, tots els fills de
Sepharad, tots els homes que trepitgen la
"sangonosa pell"; per aixp no cm pcnedeí-
xo d.haver trocejat aqueixos versos de la'
unitat indestructible del poema, pel'qUe
aquells qui els llegeixin ací potser voldran
Ilegir-los dins la mara vellosa estructura que
ens ha llegat Salvador Espriu, i aleshores li
donaran les grades; tots Ji hem de donar
las gracies, per haver-nos avívat la memo-
ria i csmolar I'cspcrauna.

Novamenj trobem el P9cta posant I'es-
peran\,":a en la joventut:

I
Notnés UHS dits [oues, si eneal'a són neis,
guuriran les plagues ele l'estcsa pelt,

Destienyás ele lloances, de premis i de guany,
treballa anib esfol'!) jJerljue sigui Sephartul.
[ter sempre altiu Sell)'Or, niai treniolás esclau,

i els joven han de saber que:
Després, el poeta crcu que ja pot arribar

la fi, perqué:De uegades és necessari i j'o"t;ÓS
q l/.e UII home mori ·pe ... tl7i poble,
jJera niai no ha de morir tot tU! pobio
pe" un honi« sol:

recorda semprc aixo,' Scpharatl:

Hcni estimat la terra
i el uostrc Sal/mi !le la nova casa
rJ.!¡;acla. en el solar de la llibertat,

2' GRANDES' MARCAS QUE NOS PRESTIGIAN
Caretas BUFALO Acumuladores

BUFALO y BULL-DOG
.P_~otectores contra,.POLVO. - GASES

ACIDOS - VAPORES Y TOXICOS

Preoéngase de las enjerrnsdodes exigiendo
las legítimas caretas antipoloo y antigás

Guantes - Antiparras de Goma

pam buen servicio y larga duración
Armados con separadores IMPORTADOS
Sin "cca¡'go de prec'io - Fabricados con óxi.
dos puros bajo modernas fórmulas ex'peri-

mentadas en los Estados Uniros
Garantidos por un afio
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