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RECOME tfCAR 

DESPRÉS DE L'ENSULSIADA DEL 1936, segui-
ren per a nosaltres prop de tres anys de 
convulsió i de tragedia; mes tard, des de 

l'acabament de la guerra civil, han seguit per 
a nosaltres prop de nou anys d'inquietud i 
estagnació. Políticament parlant, aquests dotze 
anys son els mes llóbrecs per a Catalunya d'un 
segle enea, perqué son els anys de máxima ne
gado de tota la vida catalana autóctona. En la 
corba ascencional marcada peí renaixement de 
darrers de segle passat i peí catalanisme en 
el decurs de Tactual, és evident que ara passem 
per un moviment contrari, tan insospitat com 
lamentable, de desconnexió, desesma i depau
perado. Els catalans, collectivament, per pe-
cats polítics interns mes que per altra cosa, hem 
caigut en un pou de ludibri i desesperanza. Dis-
simular-ho seria ingenui'tat; negar-ho seria per-
dre el sentit de l'evidéncia; no reaccionar contra 
el fet advers, seria renunciar a la vida. Cal que 
tinguem sempre present aquesta situació, mes 
justificativa d'una conducta compungida que 
no pas de la fatxenderia denunciada per algu-
nes coses que encara escriuen certs cofoistes. 

El patriótic és dir que hem caigut molt aval!, 
pero que cal remuntar a la superficie; el pa
triótic és reconéixer les nostres falles per a rec
tificar-Íes; el patriótic és deixar de cantar a la 
lluna, en política, per a concentrar 1'esforc, en 
la tasca que sigui possible; el patriótic és pro
clamar a tothora que cal recomendar. En un es-
devenidor mes o menys llunyá, la forca imma-
nent de la vida i de les coses, per estar damunt 
de totes les contingéncies, ens posará de bell 
nou en el camí deis lliures destins; quan aixó 
esdevingui, ens trobará desprevinguts si des 
d'ara no prevenim, i, una vegada mes, haurem 
d'improvisar amb riscos majors de fer-ho mala-
ment i tornar a rossolar rostos avall. La veu 
de la sensatesa, d'alló que resta del seny cátala, 
¿no diu amb accent que té de conjur que hem 
de preparar l'ánim i l'acció per a ascendir pels 
camins de l'anhelada recuperació? A la nostra 

má está aquesta possibilitat, perqué sempre está 
a les mans deis homes —deis homes i no de les 
institucions, que son irresponsables— la sort de 
llurs destins individuáis i collectius. 

Si la política, bona o dolenta, es qualifica 
pels resultats, haurem de concloure que la po
lítica catalana d'abans i després de la guerra 
civil ha estat senzillament catastrófica. Ho hem 
fet malament, seguim fent-ho malament i és 
de temer que continuem fent-ho pitjor. Dir 
el contrari no passa d'un autoengany incons-
cient o d'una culpable enganyifa per ais altres. 
¿On son les nostres institucions polítiques, 
aquelles que hem volgut bufar i mantenir en 
l'exili? ¿On és l'organització interna, vestal del 
foc sagrat i ariet demolidor, que no ha fet mes 
que celebrar conciliábuls sota la sorneguera 
rialleta policíaca? ¿Qué ha esdevingut amb els 
antics partits, exponent máxim de la deficien
cia del nostre sentit polític, en entestar-se a 
sobreviure's sense adonar-se que eren simples 
ficcions i tristes despulles d'un ahir esvait? El 
contrast és impressionant: mentre el món gira-
volta, es crema per dintre i per fora, innova 
formules i les assaja, retorna a les velles per a 
reformar-Íes i adaptar-Íes, els catalans de din
tre i de fora hem seguit impávids el mateix 
camí que ens ha menat a l'abisme, hem conser
var com tresors inapreciables homes fracassats 
i motiles inservibles, hem repetiréis mateixos 
tópics d'un catalanisme desuet, ens hem ende-
riat amb les mateixes picabaralles. És natural 
que si no hem tingut grandesa en la lluita, no 
hágim conservat la dignitat en la desfeta. 

Hem, dones, de recomendar de bell nou i, 
per a receme.ngar amb bon peu, cal estintolar-
nos en alió que queda i és permanent, és a dir, 
que és durable i sólid. I alió que ens queda és 
un complex valuós, molt sanejat, molt ric de 
substancia: la cultura catalana que infanta el 
moviment renaixentista i que impulsa el cata
lanisme de cinquanta anys. Aquest patrimoni 
té un inventari que és un actiu considerable 
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i el dipósit de les mes jocundes possibles rea-
litzacions. Fem, en síntesi, aquest inventan, per 
a estímul deis lluitadors i satisfacció de les ge-
neracions que han contribuit a elaborar-lo: Una 
Uengua depurada, feta instrument apte per a 
tota empresa intellectual; una Historia treba-
llada peí bisturí de la crítica moderna, pou 
d'ensenyaments i adverténcies; un Dret que, 
mantenint la línia óptima del liberalisme, s'o-
rientava vers formules socials d'emancipació 
económica; una literatura i un art que havien 
donat fruits abundosos i de valúa; una xarxa 
d'institucions culturáis, pedagógiques i técni-
ques que eren, com l'Institut d'Estudis Cata-
lans, la Protectora de l'Ensenyanga Catalana, la 
Universitat Industrial i les escoles especialitza-
des, riques pedreres de possibilitats i models 
del genere; i, sobretot, un llevat cada dia mes 
pie d'esséncia filtrant-se en totes les capes so
cials, impregnant, reconstruint, plasmant una 
ánima col-lectiva mes definida, mes propia, 
mes arrelada, mes dinámica. Aquesta obra 
cultural, mantenedora de la fesomia i de les 
característiques de la térra, és la nostra gran 
esperanca, l'atot i l'instrument a jugar en 
aquesta empresa de recomencament. 

Si tornem a prendre el nostre fons cultural 
com a punt de partida, repetirem el cicle cáta
la historie que ens ha donat els resultats de 
superávit inscrits en el nostre balan? d'ahir, 
com la base sólida de la futura reestructurado 
de les nostres estructures polítiques, amb un 
contingut constructiu, assenyat, intelligenr, 
comprensiu, que ha de ser el coronament de 
l'edifici, per a esdevenir motor i guia de la 
marxa vers el destí. 

Res no fa creure que tot aixó siguí impossi-
ble, si tenim fe i posem la plenitud del nostre 
esforg en l'empresa. Saber el que es vol i posar 
el preu de la seva consecució, son les dues 
condicions per a reeixir; sense precipitacions, 
si voleu, pero sense defallences ni vacillacions. 
Que la mes prestigiosa de les institucions cultu
ráis que ens resten a Catalunya, amb la forea 

de la seva autoritat, inicii la conjugació deis 
elements esparsos; que sota la seva alta égida po-
si cadascú en el lloc que reclamin llurs merei-
xements; que conjumini un pía eíicaq amb am
pie suport económic; que sápiga crear els equips 
adequats per a laborar mancomunadament; que 
dongui un to, un prestigi, una confianca. Estem 
segurs que els catalans, com mai ávids de re-
constituir-se, seguirán en massa el guiatge, afa-
nyosos de fer bona feina per a recuperar el 
temps perdut i estar preparáis a aprofitar la 
primera oportunitat que el rodar de la vida ofe-
reixi. L'exemple seria fecund després de tants 
anys d'inanitat; l'esperanca redoblaría l'estímul 
i ens sentiríem tots empesos per la vitalitat d'un 
patriotisme eficient. El core de la impotencia no 
rautaria tan acerbament l'enyoranca del passat, 
ni l'abséncia de la térra, ni el desmenjament de 
viure-hi en plena miseria espiritual. Recobra-
ríem Catalunya, així que els catalans ens ha-
guéssim recobrat nosaltres mateixos. 

Els expatriáis ens hem de convencer que 
els que comanden son els de dintre, i que el 
que nosaltres fem, tot i essent meritori, no tin-
drá transcendencia, o almenys no tindrá aque
lla que nosaltres voldríem; pero tampoc no es 
pot oblidar ni negligir els estols de patriotes 
aptes i decidits que viuen fora. És, per tant, 
la solidaritat entre tots, la que pot fer el mira-
ele, utilitzant, amb justa equació, l'aprofita-
ment de tots els recursos com a garantía de 
ben obrar i de les mes óptimes consecucions. 

Malauradament el temps passa i la nostra 
generació té el deure de seguir vivint per a la 
térra, per tal de rescabalar-la i vindicar-nos 
nosaltres mateixos. I ja que ens toca aquesta 
tasca augusta, tot i no oblidant que s'ha dit 
la malaventura de la patria que ha de ser sal
vada cada dia, fem l'inimaginable per no fallar 
una nova conjuntura. 

j . DE CAMPS I ARBOIX 

Buenos Aires, febrer del 1948 

{¿3 Ministres d'lsabel Segona. Els catalans, son o no son espanyols? Sapiguem el que son i 
^ " doneu el remei o la mort, pero que cessi l'agonia. Son espanyols? Dones retornewlos les 

garanties que els heu arrabasat, garanties que son senes, que teñen dret a usar, perqué les 
han conquistades amb la seva sang. Feu-los iguals ais altres espftnyols. Si no els voleu com 
a espanyols, aneu-ios-en de Catalunya. Deixeu-los estar, que no us necessiten per a res. Pero 
si, considerant-los espanyols, els voleu fer esclaus, si preteneu continuar la política de Felip Vi, 
d'ominosa memoria, feu-ho en bona hora i feu-ho del tot. Fermeu-los el ganivet a la taula 
com va fer aquell reí; tanqueu-los dintre un cercle de bronze, i si aixó no es prou, sia 
Catalunya arrasada i destruida, i sembrada de sal com un poblé maleit, perqué així ens 
fareu doblegar la testa, perqué només així uencereu la nostra altivesa; així, i no de cap 
altra manera, doméareu la nostra ferotgía... 

A 3 t \ » C » IA .£ ( < > l ' P a r a u I e s d i t e s a l e s C o r t s Espanyoles per JOAN PRIM I PRATS, 
diputat per Vic, el 21 de novembre del 1850.) 

<£ Q .^W*l^t ' r \{LA/\ 
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Mestre Fabra fa vuitanta anys... 

FA TOT JUST DOS ANYS, en un deis seus passeigs d'ha-
vent dinat, Mestre Fabra va arribar-se, encara, 
caminant xano-vano carretera enllá, fins al poblet 

de Conar, a set quilómetres de Prada. Set d'anada i set 
de tornada, en fan catorze. A peu. Com a passeig, ais 
setanta-vuit anys... 

Avui, ais seus vuitanta, ja no fa marxes tan llargues. 
Sel veu per Prada passejant amb els seus néts —qua-
tre, el mes gran de cinc anys— o caminant de pressa 
al costat d'algun refugiat que, arrossegant un carrete, 
li porta uns quants quilos de llenya per a l'estufa del 
menjador. De totes maneres, en aquests dos anys dar-
rers ha anat una vintena de vegades a París —sempre 
sol—, en compliment del seu carree de conseller del 
Govern de la Generalitat. Per cert que l'hivern passat, 
tornant-ne, va quedat bloquejat per la neu a Narbona. 

—Quan vaig sortir de París feia molt bo —explica 
Mestre Fabra, que en el seu amor per la capital francesa 
combat sempre els que diuen que hi fa mal temps—. 
Va ser a Montauban, que vaig adonar-me de la neu. A 
Tolosa ja n'hi havia un dit, a Carcassona un pam i en 
arribar a Narbona ens digueren que el tren no podia 
continuar.— 

El vagó, sense calefacció, era una nevera. A l'estació 
feia un fred terrible. Pels carrers hi havia vuitanta cen-
tímetres de neu. I el Mestre no recordava l'adreca de 
cap amic en aquella ciutat. Qué fer? Un cátala, pero, 
sempre en troba un altre. Tot just baixa del vagó, que 
un compatriota el saluda, i seguint la mica de camí que 
havien fet en la neu els que l'havien trepitjada abans, 
l'acompanya, pels carrers deserts i silenciosos de Narbo
na, fins al Casal Cátala. ¿Us imagineu la sorpresa deis 
socis que s'hi rrobaven —asseguts al voltant de l'es

tufa—, en veure entrar, amb 
aquell temps, i en aquell es
tar, el Mestre Fabra? 

—Un parell de copetes de 
conyac i una bona pipa van 
reanimar-me —diu el Mes
tre—, i durant els tres dies 
que els trens no circularen, 
aquells bons xicots se'm dis-
putaven per tenir-me a diñar 
o a sopar. En acomiadar-me 
vaig dir-los: <—Fa molt de 
temps que us dec una con

ferencia. Ara us l'heu ben guanyada.> I al cap de poc 
vaig tornar a Narbona i els la vaig donar.— 

FABRA S'ENVELLÍ BASTANT en els cinc mesos de ma-
lalria de la seva filia. Teresa sofria dia i nit i el 
Mestre sabia que no hi havia cap esperanza de 

salvar-la. Ho aguanta amb una resignació aparent i sense 
perdre mai, exteriorment, aquella naturalitat tan seva. 
Els trets, pero, se li acusaren i els ulls perderen esclat. 
Recordó que un d'aquells dies, estant-me al Palmarium, 
de Perpinyá, vaig sentir en una taula: <—Si no tornem 
aviat a casa, tots plegats hi deixarem els ossos, per 
ací.„> Seguint la mirada del que parlava, vaig veure, 
per darrera els vidres, el cap blanc de Mestre Fabra. 
Travessava la placa Aragó, les mans dintre l'abric negre, 
el eos corbat, prim, afeblit... 

1 no obstant, tornant del cementiri, el dia potser 

mes trist de la seva vida, quan havia deixat la seva 
filia dessota la térra que aquell matí d'hivern s'anava 
cobrint de borrallons de neu, va dir-me: 

—Quin dia és, avui? 
—Dimecres. 
—Marxant aquest vespre, encara tindria temps d'ésser 

demá dijous a París, a la reunió del Govern. El Pre-
sident va dir-me que era tan important...— 

PASSAT EL COP, un xic aconhortat de la pérdua, tan 
sensible, per la idea de la irremeiable sofrenca 
acabada, Mestre Fabra s'ha recobrat físicament. 

El front torna a alcar-se, noble. Ais ulls s'ha enees 
de nou aquella flameta d'acer. I els bracos, en gest 
d'acollida, tornen a alcar-se agils i cordials. L'esperit 
ha retrobat tota la frescor. 

Ahir, per exemple, després d'escriure un autógraf per 
a Tramontarle, em passa el paper i diu, somrient: 

—No hi ha pas cap falta d'ortografia?— 
Tots esclatem a riure i Fabra sosté que ell hi está 

exposat com qualsevol altre... 
—Tot, menys ésser infalliblel —exclama—. Tinc hor

ror a les paturro/— 

tEXEKCici deis carrees de 
President de la Secció 
Filológica de l'Institut 

d'Estudis Catalans i de Pre
sident del Patronat de la Uni-
versitat Autónoma, no ha in-
flu'it en el taranna de Pom-
peu Fabra. Tots els qui hem 
assistit a les seves llicons sa-
bem en quin to planer i sobri 
les explica el Mestre, sense 
cap minva —al contrari— per 
a la claredat i l'eficácia del 
que diu. Els qui l'han vist produir-se en conferenciant 
saben, també, quina elegancia tan catalana resulta de 
l'alianca de la dignitat amb la simplicitat. Comenca 
sense preámbul, continua sense artifici, acaba sense 
efectisme, posant, senzillamenr, un punt. Detesta, so-
bretot, els aparatosos ingredients de l'academicisme, tan 
cars a certs con/erencúmts. 

—Per a qui és alió? —demana un dia, assenyalant un 
enorme bolado ficat dins un vas, al costat d'un gerro 
d'aigua i tot plegat posat damunt una gran platera, en 
la taula des de la qual havia de donar la conferencia. 

—Per a vosté. 
—¿Volen fer el favor de treure-ho i posar-hi un vas 

de cervesa ben fresca?— 

VurTANTA ANYS no son res, és ciar. Pero quan hom 
té la memoria del Mestre Fabra, resulta que son 
molt. ¡Que n'és d'agradable, el sentir-li explicar, 

amb aquella paraula i aquell gest tan vivents i tan 
justos, amb aquella forca de proiecció i aquella evo
cado del detall essencial, com si es tractés de coses 
d'ahir, uns fets ocorreguts ara fa cinquanta o seixanta 
anys! Les primeres excursions deis catalanistes... Aque-
lles sortides ruskinianes —Cebriá de Montoliu tradula 
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Ruskin al cátala—, a la descoberta meravellosa de la 
Natura —amb majúscula!— i de Ca ta lunya-

Una vegada, anant de Barcelona a Camprodon a peu, 
Fabra s'asseu a menjar a recer d 'un marge, entre Cor
nelia i Banyoles. Un pobre s'asseu al seu costat i co-
mencen a parlar. Quan Fabra s'alga per a reemprendre el 
camí, el pobre —que l'ha pres per un col-lega— li diu: 

—En aquella casa d'allá baix, no cal que hi aneu. 
No donen mai res!— 

U N ALTRE DÍA —entre Cardedeu i Llinars— el pre
ñen per un marxant. S'adona, bo i menjant prop 
d'un camp, que a la porta d'una casa de pagés 

hi ha un home i una dona joves que el miren amb in
sistencia. A la fi l 'home es decideix i atansant-se a poc 
a poc cap al Mestre, li pregunta: 

—Que porteu pintes?— 
Fabra troba una ocasió d'aliar, en una sola resposta, 

dues qualitats ben seves: la pruija de veritat i la so-
brietat. I contesta: 

—No; de pintes no en porto...— 

BAIXANT D'OSOR, entra en un hostal per a diñar. Al 
cap de poca estona que está assegut, s'adona 
d'un vaivé misterios de gent. Un home entra, el 

mira de reüll bo i passant i es fica a la cuina. Ais 
pocs moments en surt, el torna a mirar de reüll, també 
bo i passant, i surt al carrer. Minuts després un altre 
home fa el mateix. I al cap de poc, un altre. Fabra está 
tot estranyat. A la fi veu que un se li atansa i li diu: 

—El senyor alcalde em fa dir que quan vosté acabi 
de menjar, el voldria veure.— 

El Mestre, un xic sorprés, contesta: 
—Quan tingui gust.— 
Arriba l'alcade, amb cara de Pasques, acompanyat de 

dos o tres regidors, també somrients. S'asseuen, convi
den a café, copa i cigarreta, 
i van parlant de temes ba
ñáis: el temps, la collita, etc. 
Pero Fabra observa una mar
cada tendencia a portar la 
conversa cap al mal estat deis 
canxins, i una obsessió alar-
mant peí mot carretera, que 
tots procuren plagar en un 
moment o altre de la conver
sa, tant si ve a fomb com si 
no. Quan Fabra parla de mar-
xar, l'alcalde li diu que li han 
preparat una tartana que el 

dura fins a Amer o, si cal, fins a Girona. El Mestre 
está encantat tot i que, naturalment, no compren res. 
Pero peí camí, contestant una pregunta seva, el tar-
taner li diu: 

—Si, senyor enginyer...— 
Aleshores s'adona que I'han pres per un enginyer de 

l'Estat que hagués anat a inspeccionar el terreny per a 
l'establiment de la carretera que devien teñir dema
nada qui sap quan... 

I 'EXCURSIÓ MES ESPECTACULAR és, pero, la que el Mes
tre va fer en aquest país on ara passa l'exili, i 
en la qual l 'acompanyaven Cases-Carbó, Massó i 

Torrents, Enric Granados i Enric Morera. 
De Nuria, per Caranga, baixen cap a Thués . Després 

d'haver-se perdut, arriben al balneari cap a mitja nit. 
—Si no obren, esbotzo la porta! —diu Morera, exaltat, 

com sempre. 

No cal, perqué els han obert i els serveixen un sopar 
molt enraonat. Mentre mengen, Granados parla de les 
fresses sospitoses que ha sentit, de nit, per la mun-
tanya. Morera, amb els ulls Uampeguejants, assegura que 
eren udols. 

L'endemá es lleven al migdia i quan baixen al men-
jador son objecte d'una veritable recepció. La mestressa 
del balneari havia explicat ais clients que uns espanyols 
molt distingits havien travessat la frontera i s'havien 
trobat en qui-sap-los perills amb les guilles, els senglars 
i els óssos. Aquella bona gent estaven impressionats. 
Una dama grossa, vestida de verd ciar, agafa peí brac 
Fabra i vol fer-li contar les aventures amb l'ós. Fabra, 
que no sap dir mentides, no troba la manera de sor-
tir-se'n. Després del diñar apoteósic, Granados i Mo
rera donen un magnífic concert de piano, davant l'ad-
miració de tothom. Han retardat tant l'hora de reem
prendre el camí, que arriben a Nohedes de nit. No 
troben la barraca del pastor i han de dormir al ras. 
Comencen a cercar llenya. Qui mes qui menys, tots 
porten alguna branca, pero Morera arrossega uns troncs 
ímponents. Encenen un gran foc. Quan es fa de dia, 
l'espectacle deis estanys, amb el Canigó, rosat, al lluny, 
els meravella. Passat l'encís, s'adonen que la barraca 
del pastor que tant havien cercat, ;és a cent metres 
d'allí on han dormir. 

Diu Mestre Fabra: 
—D'aquesta excursió va sortir-ne La jada de l'estany, 

de Massó i Torrents, amb música de Morera, obra que 
s'estrená a Sitges. La part de tenor va cantar-la el que 
anys després va ser alcalde de Barcelona, senyor Mo
rales Pareja.— 

Sis o SET ANYS de con
verses deixen en el 
record tantes frases 

significatives i tantes anéc-
dotes, que la dificultat con-
sisteix, sobretot, a saber triar. 

Parlant de malalties, per 
exemple, Fabra explicava: 

—Jo vaig teñir la darrera ais cinc anys: el xarampió. 
Per cert que a casa van tractar-me tan bé (la gallineta, 
els bunyolets, etc.), que quan vaig posar-me bo sempre 
preguntava: «—Que tardaré gaire a tornar a estar ma-
Ialt?> Tinc vuitanta anys, i no he pogut estar-ne mai 
mes.— 

Si HOM PARLA de les dificultáis deis intellectuals a 
casa nostra, diu: 

—Els primers diners que van donar-me les lletres, 
vaig tocar-los a quaranta-quatre anys, tornant de Bilbao. 
I aixó que a setze, quan encara era estudiant, ja vaig 
escriure un Ensayo de Gramática de catalán moderno, 
que fou, per cert, el primer llibre que edita, mes tard, 
la Biblioteca de L'Avenc. Aquest treball, pero, no em 
dona res... Després vaig enviar una Contribució a la 
Gramática Catalana, ais Jocs Floráis de Vic, i vaig 
guanyar... un accéssit! És a dir, no res, tampoc. La Gra
mática Catalana, escrita en castellá a Bilbao, quan era 
catedrátic de Química General a 1'EscoIa Industrial d'a-
quella ciutat, una gramática de cinc-centes pagines, tam
poc no va donar-me un céntim. No va ser fins que 
Puig i Cadafalch, per encárrec de Prat de la Riba, va 
dir-me, a Bilbao, que l'Institut d'Estudis Catalans 
havia creat una Secció Filológica de la qual m'oferien 
la presidencia, que, en arribar a Barcelona vaig co
menta r a treure, económicament, algún profit deis 
meus treballs...— 
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El Mestre, passejant sota el sol de Prada, amb els seus néts Caries i Mercé Rahola 

S i HOM PARLA D'ENEMICS: 
—N'he tingut, com tothom —diu el Mestre—, 

pero no m'he barallat mai. M'ha semblat molt 
mes cómode no fer-ho. Sempre he cregut que, a la 
llarga, guanyaria el qui tingues mes raó. Recordó, pero, 

que una vegada vaig fer enutjar Narcís Oller, que era 
un xic agressiu. Entro a can Pares, i a la penya d'en 
Rossinyol hi havia un grup que discutía qüestions orto-
gráfiques. «—Ara, ara! —exclama, rient, Rossinyol en 
veure'm entrar—. Veniu, Fabra, i aclariu-nos aixó...> 
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Narcís Oller tenia la paraula i atacava els innovador* 
que no tenien cap respecte per les generacions passa-
des, etc. Tots em miraven, esperant la meva resposta. 
A la fi vaig dir: <—El que vostés ho hagin fet ma-
lament fins ara, no vol pas dir que nosaltres haguem 
de continuar fent-ho igual...> No cal dir com l'autor 
de La Papaüona va posar-se! 

EL MESTRE HA TINGUT, naturalment, atacs molt mes 
seriosos. Quan mossén Antoni M. Alcover, per 
exemple, sortí de l'Institut d'Estudis Catalans... 

Abans, pero, de continuar, val la pena de preguntar 
al Mestre Fabra, que el recorda de memoria, el text 
del triduum que mossén Alcover feia resar, collecti-
vament, ais seus fidels de la catedral de Palma de 
Mallorca. El triduum, original de mossén Alcover, qui 
el cridava des de la trona, fentrlo repetir, frase per fra
se, a la multitud, deia així: 

Ets dols mos aclotellen... 
Ses contrarietats mos arroncen... 
Tot mos va a la biorxa! 

Quan mossén Alcover, dones, sortí de l'Institut, va 
escriure un llibre combatent el Mestre Fabra. 

—I qué deia el llibre, Mestre? 
—No ho sé. Mai no l'he llegit— contesta. 

TOTHOM SAP que Fabra no ha cercat mai cap honor. 
Ben al contrari, mes d'una vegada n'ha rebutjat 
algún. Quan la dictadura de Primo de Rivera, 

Milá i Camps va oferir al Mestre d'entrar a la Real 
Academia Española de la Lengua. Fabra va preguntar 
qué hi havia d'anar a fer. Milá i Camps va contestar-li 

que Primo de Rivera, desitjós 
de demostrar la seva estima-
ció peí cátala, el valencia 
el mallorquí, el gallee, etc., 
volia que alió que hagués de 
legislar sobre aquests dialectos 
españoles, es fes des de l'Aca-
démia. Fabra va refusar. Pero 
alguns amics l'instaven que 
acceptés, sostenint que el fer-
ho «era mes polítio; que sem-
pre <era guanyar una posi-

ció»; que «potser mes tard...>, etc. Fabra, per fer-Ios 
callar, volgué saber l'opinió de Francesc Cambó, i ana 
a consultar-la-hi. 

—Si l'Estat espanyol —va dir Cambó— s'interessés 
seriosament per la nostra parla, subvencionaría una 

Academia de la Llengua Catalana. Cridar-vos a vos, 
Fabra, a la Reaí Academia Española, és com si el Sant 
Pare poses un rabí jueu en el Cos de Cardenals.— 

1A DEFINICIÓ MES JUSTA del sentit de la seva obra, l'ha 
donada el Mestre mateix en aquella frase seva 
que diu: «L'ideal que perseguim no és la resur-

recció d'una llengua medieval, sino formar la llengua 
moderna que fóra sortida de la nostra llengua amiga, 
sense els llargs segles de decadencia literaria i de su
peditado a una llengua forastera.» 

I la nostra responsabilitat i el nostre deure els fixá 
en aquella conferencia que dona al Casal de Catalunya, 
de Perpinyá, ara fa dos anys, quan en parlar d'EI cáta
la, ¡lengua, va concloure que el cátala, que havia estat 
una llengua i que estigué a punt de deixar d'ésser-ho, 
continuará essent-ho peí nostre esforc; és a dir, «si els 
catalans continuem emprant-la per a totes les manifes-
tacions de la cultura...» 

EN ENTRAR AQUEST MATÍ, diada del seu vuitanté ani-
versari, a casa del Mestre Fabra, l'he trobat, com 
sempre, assegut davant la taula del menjador, que 

li fa de taula de treball. 
—Per molts anys, Mestre!— 
Ens abracem amb cordialitat i tot seguit em diu: 
—M'estava repassant aquesta Gramática Rumanesa, 

perqué aquest idioma té una motfologia molt curiosa...— 
Els ulls se li animen, la cara se li acoloreix un xic 

i, acompanyat d'aquell gest tan incisiu i tan sobri de 
la seva má, comenca l'exposició, a través de les llengües 
llatines, del procés d'una n, o d'una s, o d'una r, que 
en el francés desapareixen en un segle, en l'italiá en 
un altre, i que els catalans, en canvi... 

No cree que mai ningú no hagi sentit ni hagi ex-
plicat d'una manera tan humana, tan interessant, tan 
emocionada, la vida, mort i resurrecció de les lletres 
o deis sons de les paraules... 

—Avui és un día solemne, Mestte. Els catalans...— 
A Fabra no li calen exterioritzacions. Us pren el brac. 

amb la seva má segura, us l'estreny fort, i quedeu 
entesos. 

Després, mentre encenem la pipa, diu: 
—Va fer-me ¡Musió, una vegada, el veure que el 

próleg que Teófil Gautier va posar a la primera edició 
postuma de Les Flors del Mal, de Baudelaire, era datat 
el mateix dia que jo vaig néixer: 20 de febrer del 
1868...— 

JOAN ALAVEDRA 
Prada, 20 de febrer, 1948. 

Llegiu, en la ¡.Crónica» ¿.'aquest numero, ['extensa informació deis emotius 
actes celebráis a Prada en homenatge al Mestre Fabra, en ocasió del seu 

viutanté aniversari. 
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LA SANG PELS CATALANS * 

Les aportacions visigótica i sarraina 

DELS POBLES BÁRBARS que envaeixen el sud-
oest d'Europa en el segle v* de la nostra 
era, només un, el visigod, s'installa a 

Catalunya i hi fa una aportació étnica. Les ona-
des de sueus, vándals i alans, a principis d'a-
quell segle, no atenyen el territori cátala. S'es-
tenen per l'oest, el centre i el sud de la penín
sula ibérica, pero no per l'est. Cal fer l'excep-
ció d'una redu'ida zona meridional del País Va
lencia, on entren temporalment alguns grups 
d'alans. Son, dones, únicament els visigods els 
qui aleshores contribueixen al poblament de 
Catalunya. 

La dominació visigótica damunt les terres ca
talanes no comenca fins al darrer quart del 
segle vé. El sojorn, en el Principat, des de l'any 
414, dels visigods comandats per Ataülf, que 
dos anys abans havien arribat a la Gállia del 
Sud en cerca de terres, acaba dos anys després 
sota Valia, que els recondueix a l'altre costat 
dels Pirineus. Potser deixaren a Catalunya al
guna guarnició militar, d'acord amb Roma. El 
cert és que els veiem intervenint peí compte 
d'aquesta en la provincia tarraconesa diverses 
vegades a mitjans d'aquell segle. És sota Euric 
que els visigods, plenament senyors del sud de 
la Gállia després de la caiguda de l'Imperi 
roma d'Occident (any 476), estenen llur do
minació a la península ibérica amb l'ocupació 
de la Tarraconesa. 

Aquesta dominació tenia un carácter poli-
tico-militar. Els visigods, que es desplagaven 
amb llurs famílies, devien ésser forca nombro-
sos en els paisos ocupats per ells, pero no tan 
nombrosos com alguns autors pretenen. E. Pé
rez Pujol calcula que en entrar a Espanya per 
tal d'establir-s'hi, eren 300.000, xifra que ens 
sembla exagerada. Pérez Pujol no té en compte 
les fortes objeccions de Fustel de Coulanges a 
l'evaluació alta del nombre d'invasors, i si bé 
després hom ha reaccionat contra l'evaluació 
massa baixa de l'historiador francés, no s'ha 
tornat a insistir en l'anterior. Probablement la 
xifra de 150 a 200.000 estaría mes prop de la 
veritat. Segons Camille Jullian, la nació dels 
gods, en el moment de les invasions, estava for
mada, tot el mes, per mig milió de caps, xifra 
en la qual van compreses les diverses branques 
gótiques, i així i tot ens sembla també exagera-

* Vegi's L.N.R., 1947, pp. 1, 92 i 257. 

da, com altres xifres análogues que dona aquest 
autor. 

Darrerament, un aciencat francés, E. Salín, 
ha aportat, sobre la proporció de l'element ger-
mánic a la Gállia merovíngia, un criteri objec-
tiu que va a donar la rao ais qui es resisteixen 
a admetre les xifres altes: aquest criteri és la 
diferenciació entre les tombes germániques i les 
dels descendents dels gallo-romans; el nombre 
d'aquelles és petit en comparació amb el nom
bre d'aquestes. 

Partint de la xifra aproximada de 200.000 vi
sigods radicats a la península ibérica a les dar-
reries del segle vé, podem atribuir-ne 40 o 
50.000 a la Catalunya gran, la major part d'ells 
a la Catalunya septentrional. De diversos fets 
podem deduir que s'establiren principalment a 
la costa i a les comarques vei'nes, i que Barce
lona, Girona i Tarragona eren les ciutats ca
talanes on hi havia una població visigótica 
mes densa. 

Els matrimonis entre visigods i hispano-ro-
mans, prohibits al principi, autorizats després, 
van fer-se freqüents. La noblesa visigoda, pero, 
va conservar durant segles la seva personalitat 
distinta. I aquesta noblesa va teñir un paper 
preponderant en els primers segles de la re-
conquesta cristiana. La familia d'on van sortir 
la major part de les dinasties comtals catala
nes, entre elles la dinastía de Barcelona, era de 
sang visigótica. 

Pels noms, per les tradicions jurídiques, pels 
costums, ádhuc per certs detalls fisics, hom pot 
reconéixer, a la lluor de l'época comtal cata
lana, un important nombre de famílies visigó-
tiques, especialment. a les classes altes. En la 
noblesa medieval de Catalunya, els homes de 
sang goda abundaven. Durant l'época comtal, 
eren d'aquesta sang la majoria dels nobles de 
mes illustre nissaga. Si hom ens pregunta qui
na fou la mes important i la mes durable 
aportació dels visigods a la Catalunya d'aquell 
temps, respondrem sense vacillar que fou l'a-
ristocrácia militar. 

La població gótica catalana va créixer forta-
ment, com la septimanica, a conseqüencia de 
la derrota decisiva que els franes infligiren ais 
visigods (any 507). Aquests van perdre gairebé 
totes les terres de la Gállia meridional, on no
més van conservar la Septimánia. Els vencuts 
van refluir sobre aquesta regió i sobre el Prin-
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cipat. La xifra deis habitants gods potser hi va 
doblar. Així la Septimánia esdevingué, en la 
nomenclatura geográfica de l'época, la Gal-
lia gótica; la Septimánia i la part reconquerida 
de Catalunya van formar ensems el ducat de 
Tolosa i després la Marca de Gótia. ¿No s'ha 
arribat per ventura —i aixó ja és ande— a fer 
derivar el nom Catalunya de Gotholándia, tér
ra de gods? Nosaltres no creiem gens en una 
tal etimología, que accepten diversos historia
dora catalans, ádhuc moderns. El pretés nom 
de Gotholándia no apareix mai en els docu-
ments, forga nombrosos, de l'época comtal. Pe
ro és una etimología que respon a una vella 
tradició sobre el carácter gótic de la Catalunya 
septentrional, tradició que deu el seu origen 
al predomini deis visigods en les classes diri
gente deis primers temps de la Reconquesta. 
De totes maneres no hem d'oblidar que els 
gods van ésser sempre una minoría mes aviat 
modesta en el conjunt del país, ádhuc després 
de la immigració d'algunes desenes de milers 
de persones He llur raga, foragitades de la Gál-
lia meridional per la victoria franca. 

Etnicament, l'aportació visigótica a Catalu
nya va ésser important, bé que inferior a la 
romana. D'altra banda, accentuá Fanalogia ét
nica entre la Septimánia i la Catalunya septen
trional i va influir en gran manera sobre el 
descabdellament de la historia catalano-occita-
na. Al fons étnic primitiu i a les aportacions 
grega i romana va ajuntar-se l'aportació visigó
tica en les dues regions veines, cosa que va teñir 
per efecte d'augmentar llur semblanza i d'es-
trényer llurs antigües relacions. 

* * * * * 

La breu dominació de Bizanci damunt la Me-
diterránia occidental afecta dues contrades ca
talanes: les liles Balears i l'extrem sud del País 
Valencia, amb Xátiva i Elx. Les Balears, que 
depenen de l'Imperi roma d'Occident fins a 
l'any 445 en qué son ocupades pels vándals, 
passen sota el poder de 1'Imperi d'Orient l'any 
534, al mateix temps que el sudest de la 
península ibérica. 

En les contrades que ocuparen, els bizantins 
construi'ren obres, bastiren edificis, crearen una 
organització política. D'altra part, van inter
venir sovint en els afers del reialme visigótic 
i sobretot en els de la seva zona oriental, la 
de Catalunya. Pero si la influencia bizantina 
fou d'una relativa importancia en el pía poli-
tic i cultural, no deixá senyals apreciables en 
el poblament deis territoris ocupats. Deis bi
zantins que els ocuparen (soldats, funcionaris, 
marxants), etnicament molt barrejats, ben pocs 
van quedar-se. Les afirmacions deis autors es-
panyols que atribueixen un origen bizantí a de-

terminants carácters, vestits i costums populars 
del País Valencia, no teñen cap base seriosa. 

Bizanci, amb la seva dominació d'algunes 
desenes d'anys, duu a un tros de la térra ibé
rica el reflex de la seva esplendor oriental, 
acolorida i prestigiosa, pero aquest reflex llunyá 
s'extingeix ben aviat. 

* * * * * 

La irrupció deis musulmans a Catalunya, 
cap ais anys 714-715, provoca un deis mes gros-
sos trastorns de la població catalana. Diem tras-
torns, i no pas canvis, perqué hi ha haver ales-
hores mes desordre momentani que no pas 
modificacions profundes i durables en la com-
posició i la distribució del poblament. 

La fúgida cap al nord d'una part deis habi
tants del territori envait, no comenca fins al 
darrer tere del segle vme. Diverses contrades 
pirinenques resten lliures i intactes, i algunes 
altres no veuen mes que el pas deis exércits 
sarraíns durant les expedicions guerreres. En 
les contrades on l'invasor s'installa, els habi
tants es sotmeten tot seguit, llevat deis de 
Tarragona, la resistencia deis quals és castiga
da, segons una versió generalment admesa, amb 
l'incendi de ia ciutat. 

La reconquesta cristiana, mes que la irrup-
tíó mahometana, va canviar, segons els indrets, 
les condicions i el carácter étnic del poblament. 
Pero ádhuc els efectes de la reconquesta han 
estat exageráis per les versions tradicionals. Si 
fossin certes, resultada que hi va haver canvis 
molt extensos en el poblament, tant en el mo-
ment de la conquesta mahometana com en 
el de la reconquesta cristiana. Sobre el mateix 
espai geográfic, la massa deis habitants hauria 
canviat per dues vegades. 

Examinant de prop aquest problema histo
rie, hom s'adona que, sota la dominació sarraí-
na, la major part de la població va restar en el 
mateix lloc on es trobava. No obstant aixó, hom 
pot discernir que, sobretot en els primers temps, 
algunes desenes de milers d'habitants van aban
donar les planes per les muntanyes; tal va és
ser probablement el cas del Camp de Tarra
gona. Una part notable del País Valencia va 
quedar endosa dins el reialme de Todmir, l'au-
tonomia del qual va ésser respectada pels emirs 
durant molt de temps. Quant a l'emigració 
d'hispani (habitants de la Catalunya septen
trional en llur gran majoria) al Baix Llengua-
doc, tot alió que se'n sap fa creure que llur 
nombre no passava d'algunes desenes de milers 
i que s'establiren principalment ais comtats de 
Carcassona i de Narbona; pero molts tornaren 
a la Marca Hispánica durant els primers temps 
de la Reconquesta, com és el cas, segons nos
altres pensem, de la noble familia visigótica de 
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Guifré, d'on sortí la dinastia barcelonesa, fami
lia que s'havia establert al comtat de Car-
cassona. 

Guerres i cavalcades, avangos i retrocessos 
deis exércits en lluita, donaren ocasió a modi-
ficacions del poblament, pero no canviaren d'u-
na manera radical la composició étnica. Les 
modificacions mes considerables van teñir lloc 
a les comarques del Baix Segre i del Baix Ebre, 
a les illes Balears i al País Valencia (tot just 
en les de predomini étnic ibéric), on la llarga 
durada de la dominació musulmana va perme-
tre d'introduir-hi nous elemente africans. 

A la Catalunya Vella (és a dir, al nord i a 
l'est del Llobregat) la dominació sarraina va 
ésser breu. Durant el segle rxé, aquesta regió, 
que havia sofert molt, va ésser restaurada i al-
gunes de les seves comarques van haver d'ésser 
repoblades, com les de Ripoll, Vic i Montser
rat. De vegades hom va atreure vers els llocs 
mes exposats ais atacs enemics, ádhuc els delin-
qüents, assegurant-los que no serien inquietáis 
a causa de llur passat. 

La prova de la persistencia del carácter étnic 
deis habitants és que la divisió, en certa ma
nera espontánia, del territori en comtats i ves-
comtats significa un ressorgiment de les tribus 
preromanes. El mosaic format pels territoris 
deis petits Estats comtals recorda bé el mapa 
étnic de Catalunya en el segle m a.C. Peí 
cop de la invasió sarraina es trenca la unitat 
que havien imposat els romans i els visigods, 
i la multiplicitat tribal es mostrá de nou. El 
doble moviment de la conquesta mahometana 
i de la reconquesta cristiana no va anorrear ni 
dispersar el poblament anterior. 

¿Quina mena de gent les onades successives 
de musulmans van portar al sud d'Europa? Hi 
van portar pocs árabs i molts nordafricans, ét-
nicament semblants ais capsians i ais ibers que. 
constituien una part notable del fons primitiu 
peninsular. Per aixó no es pot parlar verament 
d'un canvi de raga. 

Els historiadors i els lingüistes d'avui coin-
cideixen a afirmar que a les contrades de la 
península ocupades pels musulmans, la gent 
del país hi resta en gran majoria, i que si 
una part s'islamitzá, la resta conserva no sola-
ment la seva religió, sino també la seva llengua 
vulgar, que es transformava de llatí en romang. 

No van quedar a la Catalunya Vella, després 
de la Reconquesta, gaires sarrains. Al sud i al 
sud-oest del Principat —la Catalunya Nova— 
la reconquesta de la qual va durar mes temps, 
n'hi van quedar molts, particularment al Baix 
Segre i al Baix Ebre. 

A les illes Balears, on s'establiren els cata-
lans, només hi va romandre un cert nombre 
de sarrains, esdevinguts esclaus. 

Al País Valencia van restar-hi ben nombro-
sos, amb l'autorització de Jaumé I; mes tard es 
revoltaren i van ésser sotmesos a successives 
mesures contradictóries, que anaren de la pro
hibido d'emigrar a Pexpulsió violenta. Malgrat 
les persecucions i les conversions forgades, llur 
nombre es va mantenir notablement elevat. A 
la capital valenciana n'hi havia encara tants 
a la fi del segle xivé, que Francesc Eiximenis es-
criu aleshores que Valencia té l'aspecte d'una 
ciutat moresca. No cal creure que aquests sar
rains haguessin vingut tots en l'época de la 
dominació árab. En moka part eren descen-
dents islamitzats deis habitants anteriors a la 
invasió musulmana. 

Un document de Jaume I ens informa que 
els catalans del Principat establerts al regne de 
Valencia a la fi del seu regnat (any 1270) eren 
30.000. Considerant aquest nombre insuficient, 
el monarca va afavorir-hi l'establiment d'altres 
catalans, i aquesta política, mantinguda pels 
seus successors, hi va fer créixer d'alguns mi-
lers llur nombre. Els aragoneses, que només 
es van establir al nordest del regne, s'hi tro-
baven en nombre forga mes petit. 

L'establiment deis catalans a les illes Balears 
i Pitiuses i a la mes gran part del País Valencia, 
mostra la densitat de la població de Catalunya 
en aquella época. 

Per la coacció, una part deis habitants maho-
metans de la península es convertiren a la reli
gió cristiana, i altres se n'anaren a l'Africa del 
Nord, sovint clandestinament. Hom coneix el 
nombre aproximat deis qui es quedaren a Es-
panya en el moment de llur expulsió sota Fe-
lip III (1609-1611); eren, en suma, 900.000, deis 
quals 150.000 habitaven al regne de Valencia 
i 50.000 al Principat, on en llur majoria es tro-
baven acantonats a la regió de Tortosa. Entre 
aquests homes predominaven els camperols i 
encara mes els muntanyesos. Les classes diri-
gents catalanes, tant les del Principat com les 
del País Valencia, s'havien declarat sempre 
contraríes a l'expulsió deis moriscos, els quals, 
en anar-se'n, deixaren un gran buit, que va 
costar d'omplir, en el conreu del camp. S'havien 
assimilat lingüísticament, i els de Catalunya 
parlaven habitualment la llengua catalana. 

La convivencia de cristians i musulmans va 
prendre en algunes localitats catalanes la for
ma d'una juxtaposició de dos barris, cadascun 
amb les própies institucions municipals. 

L'ancestral etnicitat nordafricana és encara 
prou vistent entre els habitants del sud del Prin
cipat i del País Valencia. Pero de tot aixo que 
acabem de dir apareix amb claredat que no es 
tracta enterament d'una deixa de la dominació 
sarraina, puix que el poblament anterior d'a-
quelles regions contenia ja un gran nombre de 
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capsians i d'ibers, i per tant l'aportació deis 
sarraíns no va fer mes que reforcar el fons 
preromá. Quan recorrem les terres eixutes i 
cálides de Tortosa i de Valencia, que només 
la irrigació fa fecundes, reconeixem amb faci-
litat entre la gent que les habita els descen
dente d'aque.lles races fortes que van pujar del 

E N LA REVISTA Germanor, de Santiago de 
Xile, hem publicat alguns arricies que 
pretenien posar de relleu el gran 'inte

rés que per a Catalunya representaria una ma-
jor i mes solidaria organització de l'Europa oc
cidental. Ens permetem insistir sobre aquest 
tema de cara ais lectors de L.N.R., per creure'l 
fonamental, i potser decisiu, en relació a l'es-
devenidor de Catalunya. 

El nostre punt de vista parteix de dues prin
cipáis consideracions, la certesa objetiva de les 
quals, ben entes, no podem assegurar. No dog-
matitzem, ni afirmem categóricament; mes que 
res, volem exposar unes idees que invitin a la 
reflexió i al diáleg. 

a) A Europa, l'Estat nacional tipie és el ve-
ritable vencut de la segona gran guerra (amb 
mes precisió histórica, hauríem de dir de les 
dues guerres mundials). O es crearan unes or-
ganitzacions plurinacionals —primer pas per a 
un federalisme posterior—, dotades d'institu-
cions efectives i adaptades a les coordenades 
vitáis de l'época, o el descens de les nacions 
europees s'accelerará en proporcions esferei'do-
res. El mantenir avui la ficció de la sobirania 
és la millor manera d'anar a parar a la realitat 
de la dependencia. 

b) Des que el catalanisme es constituí un eos 
de doctrina i comenca a intervenir en la vida 
pública, els seus objectius es dirigiren exclusi-
vament vers l'Estat espanyol, ja fos per a in
tentar separar-se'n, per a demanar-ne una auto
nomía o per a recomanar-li una estructura fe
derativa. Ara bé, ¿i si resultes que cap d'aques-
tes pessibles acrituds no respon —o hi respon 
sois fragmentáriament— a Tactual cicle histo
rie? ¿Si resultes que no sois les tendéncies po-
lítiques, ans bé l'estil de vida de Catalunya, 
necessiten uns nous horitzons per a recobrar
se i afermar-se? Car si el nostre país es troba 
a l'occident europeu, és evident que no hi for-

sud: son aquests homes i aqüestes dones que 
teñen el eos ben musculat, la pell bruna, els 
ulls brillants, els moviments vius, la sang ar-
dent i l'ánima apassionada. 

A. ROVIRA I VIRGILI 

Perpinyá, desembre, 1947. 

ma cap illot penya-segat; i que les seves greus 
dificultáis son en molía part idéntiques a les 
que paralitzen la vida deis seus veins. Quan 
les veus mes autoritzades d'Anglaterra, de 

- Franga, de Bélgica, d'Holanda, d'Itália, etc., re-
t clamen, com a única sortida a la desorientació 
1 actual, unes institucions plurinacionals o un 

principi de federació, és gairebé ocios recalcar 
que les veus catalanes, sobretot si poguessin par-

- lar lliurement i des del seu propi territori, no 
j representarien una nota discordant. 

i La situació actual de Catalunya és tan deli
cada —i des d'aquest observatori perpinyanés 
és fácil estar al corrent i documentar-se—, que, 
com en les places assetjades, el pessimisme en-

3 tre nosaltres hauria d'ésser severament castigat. 
s Sense que aixó signifiqui que les situacions 

critiques no valgui mes analitzar-les clarament 
i i cruament. 

Per a desvetllar el nostre país de la letárgia 
s en qué es troba —no parlem de l'emigració, 
s factor minoritari—, ¿n'hi ha prou amb repren-

dre les tesis tradicionals del catalanisme polí-
a tic: separació, autonomisme, federalisme espa-
t nyol? Pensem que no. 

Avancem una constatació dolorosa: no és 
una tasca fácil rompre una letárgia col-lectiva 

s i premoure una vigorosa irrupció de noves ener-
a gies; els sistemes dictatorials que teñen al des-
i- sota una fatiga, un esllanguiment, un escepti-
i- cisme, son potser els mes perillosos. 
i- De les tres posicions catalanes en relació a 
:- l'Estat espanyol, la de la separació podía ésser 
;- seductora, encara que fou sempre la menys di-
n fosa i la menys consistent. 
»- Deixem de banda ara els riscos i perills que 
»- comportaría l'empresa, tan pronunciats que la 
i, converteixen poc menys que en utópica. t)ei-
•- xem ádhuc de banda Tactual decairnent de 
a Topinió catalana, tan poc propensa ais sacri-

ficis collectius. Observem sois, dins la panorá-

OP1MONS 

Una Europa occidental organitzada 
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mica europea deis nostres dies, la pérdua de 
prestigi i d'irradiació histórica de la doctrina 
de les nacianalitats. ¡Quina diferencia de l'am-
bient favorable que la rodejava a comencament 
de segle, deis slogans de la propaganda aliada 
durant la primera gran guerra, de les resurrec-
cions del Tractat de Versalles, amb el que s'ha 
esdevingut després de la segona guerra mun
dial! Ara preocupen molt secundáriament la 
delimitado o la nova creació de fronteres. Mal-
grat la retórica de la Carta de l'Atlántic, ara 
certes minories han perdut ádhuc les garan-
ties jurídiques que. aconseguiren després del 
1919, sense parlar deis casos vergonyosos en qué 
unes disposicions unilaterals les han expulsades 
brutalment. 

Del canvi de perspectiva que s'ha ope.rat ens 
en podem planyer tant com vulguem, pero no 
podem ignorar-lo. En una meitat d'Europa, la 
federació oriental está en vies d'organització; 
en l'altra meitat, els preparatius, no per trabar
se mes endarrerits deixen de preocupar i d'a-
passionar els millors esperits i els polítics mes 
clarividents. L'época, marcada per una com
plexa civilització técnica, exigeix les grans con-
centracions, la convergencia estatal d'una plu-
ralitat de paisos. To be or not to be; o vivim 
—conscientment, coratjosament— dins la nos
tra época, o som uns fantasmes condemnats 
pels esdeveniments. 

Referent a les altres dues posicions, la del 
federalisme espanyol en primer lloc, topa amb 
l'inconvenient que a Espanya amb prou feines 
si hi ha federáis; a aquells que, malgrat tot, 
no volguessin descoratjar-se, i creguessin que 
una futura propaganda podría redrecar una si
tuado de general indiferencia, els direm que 
l'únic federalisme que a Europa es projecta 
sólidament vers el futur és el federalisme con
tinental, o almenys el federalisme d'una plu-
ralitat de nacions-estats. 

Car del que es tracta és de. moure's al com
pás del nostre temps, i de poder presentar al 
nostre país —dominat, atuit, desorientat—- unes 
perspectives d'organització col lectiva que tren-
quin la morbosa somnolencia, que representin 
un empelt de confianca i de vitalitat. No ho 
oblidem: l'Europa deis nostres dies no és la 
mateixa que la de comencaments de segle, 
quan el catalanisme abandonava l'Eíegia i em-
prenia confiadament la Tasca (Xenius dixit). 

Si peí que toca a un mes que problemátic 
federalisme espanyol ens cal no passar per alt 
les noves realitats europees —i, per tant, les 
noves inquietuds i les noves esperances—, es-
devé el mateix en relació a l'autonomisme; la 
tercera posició, la mes difosa i generalitzada 
entre els diferents sectors catalans. 

Fixem-nos d'on provenia i en qué es fona-

mentava l'aspiració autonómica. A Espanya, 
després d'un període agitadíssim —del retorn 
de Ferran VIP al 1874—, els brillants escép' 
tics de la Restauració, entre el caos i la letar
gía, opten per la letargía. Com si es traeres de 
readoptar una mena de despotisme illustrat, 
els governants i bona part de l'opinió pública 
creuen que és millor exercir un discret tute-
latge, que abandonar el país a les se.ves pro-
pies i furioses reaccions. 

A fináis del segle xixé, l'estat d'esperit col-
lectiu comenca lentament a modificar-se; la 
fatiga s'ha atenuat; Europa irradia aleshores 
una onada irresistible d'optimisme; algunes for-
ces adormides tornen a reviscolar-se. És quan 
sorgeix un embrió de catalanisme polític. 

Moviment reduit, minoritari encara, sense 
solides arrels populars. Caldrá esperar les guer-
res colonials i la irritació produida peí desastre, 
perqué el catalanisme polític trobi un terreny 
adobat on desenvolupar-se. En efecte, el ruedo 
ibérico interromp aleshores la seva llarga som
nolencia, i l'ordenació i l'organització de la 
vida pública tornen a ésser un tema angoixós. 
A Madrid es parla de projectes de reforma, 
sense veritable transcendencia ulterior; literá-
riament, apareix la generado del 98, prestigiosa 
i sensible, encara que rosegada peí dubte. 

En canvi, Catalunya fa una positiva afirma
d o d'ella mateixa: tancament de caixes, pre
sencia catalanista a la Diputació i a l'Ajun-
tament barcelonins, Solidaritat. Com deia ales
hores Joan Maragall a un seu amic, tés una 
reacció de la vida a un panorama de mort.> 

L'autonomisme, en el seu període de crei-
xenca i de consolidació, participava de l'escep-
ticisme sobre la vida pública espanyola —«el 
panorama de mort>—. Potser no ho confessava 
obertament, pero el temps transcorregut d'ales-
hores enea ens permet de veure amb mes clare-
dat el seu veritable perfil. (És sota aquest angle, 
que cal enfocar la trajectória a voltes sinuosa de 
la Lliga Regionalista.) L'autonomisme volia que 
si el poder central continuava movent-se entre 
ficcions i retoriques estérils, almenys la vita
litat catalana pogués afirmar-se sota algunes 
institucions própies, sota concepcions mes mo-
dernes i fructiferes. 

L'autonomisme, amb el triomf de la Segona 
República, canviá de dirécció. La Segona Re
pública fou, en el fons, un assaig democrátic 
in partibus infidelium. I Catalunya, a mes de 
sol-licitar i d'obteriir un Estatut d'Autonomia, 
devia ésser el que en francés anomenen Yaile 
marchante del nou régim tota vegada que la 
seva estructura económico-social, la seva psico
logía col-lectiva i la seva tradició histórica la ' 
predisposaven a ésser el baluard, la capdavan-
tera de la nova democracia. 
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En l'actualitat, dues observacions s'imposen 
quant a un nou assaig autonómic, i ádhuc a 
una possible política encaminada vers l'auto-
nomisme: 

a) Cal no perdre de vista les característiques 
de l'Estat illimitat de comencaments de segle, 
quan el catalanisme es transforma en una forca 
política. 

Aleshores —i ádhuc en l'Espanya del 1931— 
una autonomía —la delegació d'unes funcions 
estafáis— podia ésser altament, excepcional-
ment profitosa. Ara és molt diferent. Ara l'Es
tat central tindria forcpsament en les seves 
mans els ressorts básics —control del comeré, 
exterior, preus, salaris, legislado social, possi-
bles nacionalitzacions, utilització deis emprés-
tits exteriors, etc.—, que condicionen la vida 
de tots i de cada un delsxiutadans. Adhuc amb 
unes institucions autonómiques que funciones' 
sin a la perfecció, la vida catalana podria veu-
re's mes empobrida i mes desnaturalitzada que 
en els temps uniformistes de l'Estat íi'mitat; 
d'un Estat a esquenes del qual la majoria d'ac-
tivitats de la nació, i sobretot les económiques, 
podia seguir sense massa entrebancs el seu 
ritme propi. 

b) No n'hi ha prou que el nostre país, per 
l'abundáncia de classe mitja, per la seva ac-
tivitat industrial i comercial, per l'abséncia de 
grans terratinents, per una agricultura sobretot 
en mans de masovers i de petits propietaris, 
per unes relacions humanes mes normalitza-
des, per la seva tradició histórica, sigui el país 
hispánic que mes s'adiu a les formules demo-
crátiques. Remarquem que per a reeixir un as
saig democrátic, de convivencia asserenada, ne-
cessita una majoria de sectors favorables; és a 
dir, l'éxit no depén del fet que un fragment del 
territori governat per un sol Estat practiqui 
amb eficacia i amb possibilitats d'estabilitza-
ció el sistema representatiu. Si la majoria se'n 
va cap a una catástrofe, aquella minoría frag
mentaria hi estará també arrossegada. I esmen-
tem també —encara que aqüestes paraules pu-
guin semblar agosarades— que ningú no com-

O H bell destí per un cel que jo ignoro1. 

Sois d'acostar'tn'hi, decehut, m'enyoro 

d'aquella vida que el seu cor entén, 

jeta de somni i de pressentiment. 

Ange¡ o jada o esperit potertt! 

Única estrella amb soledat de posta 

prendrá Tactual situació espanyola si no té en 
compte la rebrotada, en massa nombrosos sec
tors, d'aquell escepticisme que després del 1874 
suplanta la febre anterior. 

No oferir, a les actuáis generacions catalanes, 
altres perspectives que les que es limitin al 
régim polític de l'Estat espanyol, és afermar 
llur escepticisme; és consolidar llur desinterés 
per la vida pública, amb el consegüent es-
morteiment de les virtuts i entusiasmes cívics. 

No és que calgui desaprofitar qualsevol even-
tualitat que faciliti una represa de consciéncia 
ccllectiva, que ajudi a un recobrament cultu
ral (car un marasme perllongat és un perill 
mortal per a una cultura renaixent). Pero sí 
que hem de meditar si la veritable esperanga 
de Catalunya no es troba en una possible or-
ganització o federació de l'occident europeu 
(tota vegada que una federació completa euro
pea és peí moment impossible). Aquesta or-
ganització plurinacional facilitaria a Catalunya 
un marc estatal on el seu estil de vida podria 
desenvolupar-se aventatjosament, car de tots els 
pobles hispánics és ella la que mes s'avindria 
—económicament, políticament, espiritual-
ment— a les altres nacions europe.es harmonit-
zades per una comuna legislado. Les veus ca
talanes —si els catalans estiguessin a Paleada 
de la seva missió— serien les mes representa-
tives i les mes escoltades de tot el conglomerat 
hispánic en els organismes dirigents. 

/Quan veurem la formació d'una Associació 
Catalana Pro-Federaiisme Europeu? Ningú no 
ens impedeix de constituir-la; tot al contrari, 
seríem molt ben rebuts per part d'altres enti-
tats similars, cada dia mes nombroses. I a Ca
talunya arribaría el ressó que els exiliats no 
sois mantenim les velles capelletes, sino que 
també el record amorós de la Patria i la no
ble ambició de redrecar-la, es compaginen en 
ncsaltres amb una intelligent percepció de les 
grans orientacions históriques. 

JOSEP M. CORREDOR 
Perpinyci, febrer del 1948. 

al seu entorn! ¿Quan trabaré resposta, 

dintre el cor, a una pregunta ardent? 

Oh melangia, oh somnis, oh tristesa! 

Tot és en ella pie com la bellesa 

del jront, del riure, de la ma estrenyent. 

Tu, pero, ets l'arbre; jo, només el i>ent. 

Barcelona JOAN VINYOLI 

http://europe.es
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La dansa deis dies i deis homes 
L ' O B R A E S C U L T Ó R I C A 
D E P R A T S - V E N T Ó S 

FA UN ANY I 

MIG, Prats-
Ventós, jove es
cultor cátala re-
sident a la Do
minicana, va sor-
prendre'ns amb 
una obra de 
t r e m p —Ven-
gut— que obtin-
gué el segon pre-
mi a la III Ex-
posició Biennal 
d'Arts P 1 á s t i-
ques. Suara ha 
ofert una exhibi
do individual a 
la Galería Nacio
nal de B e 11 e s 
Arts de la capi
tal dominicana. 
Les q u a r a n t a 
o b r e s presen-
tades confirmen 
la presencia del 
mateix estil bar-
roe primitiu que 
era fácil de des-
cobrir en Ven-
cut; pero ara s'o-

rienta, malgrat la temática local de moltes de 
les seves escultures, vers la sólida agilitat de la 
moderna escola mediterránia. Un deix patétic, 
en el qual es confonen la rusticitat i la in-
tel ligéncia, sitúa l'obra de Prats-Ventós en un 
pía naturalista expressiu i inquiet. 

A despit d'emprar formes rudimentáries i 
massises —manera suggerent que actualitza la 
rude bellesa del vell románic cátala— s'allu-
nya tant de l'equilibri clássic com de l'estatis-
me patétic. Vigores per temperament, aprofita 
elements precisos per tal de suggerir el que hi 
ha de sobrenatural en l'home; pero accentua 
les formes per tal de dotar-Íes d'una presencia 
audac. que enforteix la dinámica expressiva. 
Els elements precisos que actúen en la seva es
cultura son la part suggerent del que hi ha en 
ella de naturalisme; la fermesa de les figures 
prové, gairebé sempre, d'una dinámica creado- • 
ra que s'origina en la valoració de les equiva-
léncies. Estilitza geométricament les figures per 

tal d'aconseguir una qualitat esquematitzant 
molt singular. Les crestes de llum, neutralitza-
des per zones d'ombra i de penombra, posen de 
relleu l'equilibri dinámic —vital— que el jove 
escultor aconsegueix hábilment per mitjá d'una 
compensació regulada de masses asimétrique?. 

L'escola tradicional catalana té en Prats-Ven
tós un original seguidor. Cal situar-lo en pie 
període de concentració espiritual i de recti-
ficacions decisives; pero ja no cal dubtar del 
seu tremp original. Moltes de les obres que ha 
exposat son ja l'afirmació de la ferma voluntat 
d'expressar-se segons una esquematització men
tal rigorosament definida. Ádhuc en aquelles 
escultures en les quals s'aparta del naturalis
me, la suggestió d'un dramatisme de la millor 
qualitat persisteix, reflectint-s'hi certs elements 
permanents de vigencia espiritual. Antoni 
Prats-Ventós és, dones, un deis mes joves artis-
tes que la persistencia de l'esforc, a l'exili haurá 
format a consciéncia per a la Catalunya de 
demá. 

EL MESTRE POMPEU FABRA 
I L'ÁNIMA DE CATALUNYA 

IES CIRCUMSTÁNCIES han volgut que Pompeu 
u Fabra, ordenador i ánima de la nostra 

Uengua —a qui el catalanisme auténtic ret me-
rescut homenatge— hagi esdevingut un deis 
puntáis mes ferms de la nostra espiritualitat. 
Per a qualsevol país que tingui un ideal cons-
cient del que hauria de ser, és evident que 
l'idioma és la base mes sólida damunt la qual 
descansa l'estructura nacional. Per a Catalunya, 
que viu anys de dolorosa —i perillosa— prova, 
no és prou pensar en termes de l'ideal, sino de 
l'ideal en acció. I l'element mes actiu de la 
nostra catalanitat activa és l'idioma. 

Mestre Fabra, l'infatigable artífex del nostre 
verb, ha estat el mantenedor mes efectiu de la 
flama viva del nostre ideal. No perqué la seva 
obra, enfortidora de l'idioma, hagi partit d'una 
finalitat política, sino per haver-la reflectida 
sense proposar-s'ho. D'ací el que hi ha d'actiu, 
idealment, en la finalitat immediata i futura de 
l'edifici idiomátic que ha aixecat, a través de 
la feixuga tasca d'anys, i que en les circums
táncies actuáis és com el baluard de la nostra 
pervivéncia. 

Els bastions d'una nació son els homes i l'i
dioma és el que enforteix l'esperit deis homes. 
No hi ha dubte que el nostre ideal actiu d'avui 
no ha de ser altre que el d'enfortir i inspirar 



M L A NOSTRA REVISTA 

la nova generado, fent-li sentir tot el que hi 
ha de viu en l'ideal géneros i huma que té per 
base la mes estricta catalanitat. L'órgan a tra
vés del qual Catalunya ha de realitzar els plans 
que la condueixin al fi desitjat, és la joventut. 
I la joventut d'avui, formada espiritualment 
lluny de la propia térra, només podrá mantenir 
viva la flama de l'ideal si ha realitzat la seva 
propia perfecció absorbint la saba de l'idioma 
al qual Pompeu Fabra ha dotat d'ánima. 

De res no serviría, pero, tot el que hagi pogut 
fer Mestre Fabra en aquest sentit, si no s'empeny 
i estimula la infinita varie.tat d'éssers humana 
que constitueix el que podríem dir-ne el plan-
ter de la catalanitat. El mecanisme és insufi-
cient. Cal un impuls que, en aquest cas con-
cret, correspon ais pares en primer lloc i a les 
organitzacions culturáis i patriótiques escam-
pades peí món, en darrer terme. No hi ha res 
com el coneixement del propi idioma per es
timular els poders de comprensió, de seny i de 
percepció, de manera que siguí possible distin-
gir entre la veritat i Terror. La servitud és, gai-
rebé sempre, producte de les renuncies volun
tades d'alló que mes carácter dona a la per-
sonalitat. I l'idioma és el mes viu de tot alió 
que disposa l'home per a fer valer els seus 
drets. Per a fe.r-los valer i per a fer-los sentir. 

Amb mes entusiasme que ningú, tan cons-
cients com el que mes, volem sumar-nos a la 
manifestado d'estima al mestre —premi d'un 
poblé comprensiu a 1'esforc. d'un deis seus va-
lors mes positius— que arreu ha sorgit espon-
tániament; pero creiem que el millor i mes efec-
tiu deis homenatges que es pot retre a Pom
peu Fabra, és el de fer honor a l'idioma que ell 
ha enrobustit i dotat d'ánima: de l'ánima im
mortal de Catalunya. 

LA LLIBERTAT CREADORA 
E N M A R Í A F O R T U N Y 

M ARÍA FORTUNY, reusenc ¡Ilustre mort fa 
setanta-cinc anys, fou un precursor de 

l'impressionisme pictóric. Dotat d'una singular 
capacitat d'observació, ais vint anys es mani-
festá ja com un mestre consumat. A l'África, 
on ana com a soldat, realitzá una obra de qua-
litat. Wad-Ras i altres pintures avui famoses, 
l'acrediten internacionalment. Pero ell aspirava 
a mes i en deixar les terres africanes visita els 

. museus i les colleccions privades de París, Mu-
nic, Berlín, Brusselles, Milá, Florencia i Roma. 
De retorn a la patria pinta Fantasía de la póU 
vora. Ja famós, les seves obres eren cobejades i 
es venien a preus fantástics. El que mes s'apre-
cia en ell és el mestratge en la composició i 
la brillantor exuberant del colorit. 

Fortuny simbolitzava, en aquells temps, la 
Ilibertat creadora. Fou un pintor francament 
espontani, malgrat l'haver estudiat a fons els 
procediments deis grans mestres de la pintura, 
especialment els de Goya, Velázquez, Ribera i 
El Greco. Només en algunes, molt poques, 
obres de la seva darrera época és possible tro-
bar una lleugera influencia deis pintors ja-
ponesos, l'art originalíssim deis quals sor-
prengué Europa en el precís moment que For
tuny s'esforcava a descobrir els misteris de la 
llum. 

Les característiques fonamentals de Fortuny 
son l'habilitat técnica i la precisió en la distri-
bució deis elements principáis de la composició 
pictórica. S'ha dit, sense massa rao, que la seva 
obra representa el triomf del fragment per da-
munt del conjunt. Analitzada detingudament 
la pintura de Fortuny, res no hi ha tan fácil 
com comprovar la injusticia de semblant afir
mado, car l'illustre pintor cátala va concebre 
sempre les obres en conjunt i no fragmentária-
ment. Si hi ha quelcom remarcable en la seva 
inquietud d'artista, és la constant preocupa
do d'alliberar-se del passat, cercant la novetat. 
Ho aconseguí, no hi ha dubte, perqué li hauria 
estat impossible de pintar sense la Ilibertat abso
luta amb qué ho féu. 

Un altre deis mérits extraordinaris de For
tuny és la manera allucinant d'usar el color. 
Era el millor colorista entre els seus contem-
poranis, car també en aquest sentit cerca la no
vetat. Contraposava colors, intuía méseles sor-
prenents, que eren imitades tot seguir, per a 
obtenir harmonioses i belles combinacions. 
Treballava l'aquarella com ningú. Pero no és 
en les obres que mes popularitat li donaren 
—La Vicaria, per exemple— on se'ns presenta 
com l'artista mes lliure en els procediments 
creadors, sino en els esbossos, tractats sense 
trava de cap mena. En ells la fantasía de For
tuny sobreix i, com Goya, és sorprenentment 
personal. Com aiguafortista, segons Teófil Gau-
tier, iguala a Goya i s'apropá a Rembrandt. 

Fortuny fou el primer pintor cátala que pin
ta figures a Paire lliure, preocupat per la sen-
sació del sol. En els seus darrers olis havia ar-
ribat ja a les zones de l'impressionisme. Hi és 
notable 1'esforc que realitzá per tal d'in-
terpretar l'ambient, amb les projeccions blavo-
ses de la llum i la seva vibració en els objectes. 
Aixó ens fa pensar si el modernisme pictóric no 
estava ja en embrió en la ment i en la paleta 
del singular artista cátala, que res no cobejava 
tant com la Ilibertat creadora. 

MANUEL VALLDEPERES 

Ciudad Trujitto, jebrer del 1948 
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Economía europea 

No És PAS ESTRANY que des d'América el panora-
rama europeu resulti grosserament deformat 
si es té en compte l'edat relativa d'un i altre 

continent. És un cas molt freqüent i gairebé diríem 
normal que els joves tinguin la vanitat de l'omnisciéncia 
i que creguin que els vells repapiegen i no n'endevi-
nen cap. També és freqüent trobar en els vells una 
resistencia obstinada a admetre que els joves puguin 
teñir criteri. D'altra banda, les ciéncies socials, i entre 
elles les económiques, es mouen en un pía de flu'idesa 
constant i avancen per una ruta moltes vegades renyida 
amb la lógica —sobretot amb la lógica escolástica— i 
es presten a interpretacions capcioses i sovint errónies. 

De totes maneres, qui tingui sentit d'observació no 
deixará de comprendre que el concepte que els ame-
ricans teñen de la miseria i la impotencia europees és 
fruit de l'autosuggestió sobreexcitada pels sobtats mo-
viments de la balanca económica en els darrers anys. 
La prosperitat americana es valora exclusivament en 
funció de les necessitats d'Europa, i si algún dia Amé
rica perdés aquest client, les seves riqueses tan pon-
derades deixarien d'existir. El Pía Marshall, en el fons, 
no té altre objecte que el d'ajudar aquest client a 
solventar unes dificultats temperáis per tal que no 
deixi d'ésser el mercat deis productes primaris ame-
ricans que sense Europa no teñen collocació possible. 
El descens espectacular del preus deis cereals i altres 
matéries primes en els mercats de Chicago i Nova York 
respon només a la impressió que les demandes d'Eu
ropa serán molt inferiors en un futur próxim. Aixó vol 
dir que l'especulació americana havia soílevat per enda-
vant de la pretesa miseria europea xifres que multipli
quen algunes vegades tota la possible ajuda que pot pro
porcionar el Pía Marshall ais paisos arruináis d'Europa. 

Cada vegada que hom veu Londres o París de nou, 
s'adona deis rápids progressos que es fan en la res
t aurado de l'antiga dignitat metropolitana. Pero el rit
me de la vida intensa d'aquests dos centres de civi-
lització no s'ha interromput mai malgrat les llagues 
obertes —sobretot a Londres— pels estralls de la dar-
rera guerra mundial. Concórrer ais centres universitaris 
o culturáis és constatar, per la vasta barreja cosmopo
lita, que continúen essent el cervell del món. El nivell 
general de vida, malgrat les restriccions propies d'aquest 
període de reconstrucció, es manté elevat i infinita-
ment mes generalitzat que a América. Si no hi ha 
tanta exhibició de disbauxa i de dilapidado com anys 
enrera, aixó mateix pot computar-se com un progrés i 
una prova que el sacrifici és mes equitativament repar-
tit i no pesa tan exclusivament damunt les classes tre-
balladores com havia estat la llei histórica. Peí demés, a 
la Gran Bretanya, per exemple, durant l'any 1947, mal
grat la penuria de materials, varen construir-se 139.739 
noves vivendes de carácter permanent i 46.395 de carác
ter temporal, que donen aixopluc adequat i higiénic a 
240.076 famílies. Des del mes d'abril del 1945 son 
336.771 les cases noves constrüides a la Gran Breta
nya, en les quals s'han pogut installar 565.984 famílies. 

En les greus circumstáncies de la postguerra, aques
ta proporció de reconstrucció podria difícilment igua-
lar-se en els paisos americans, sense excloure els Es-
tats Units. En altres branques, com en la construcció 
naval, Europa va endavant i la Gran Bretanya torna a 
estar a la testa de tot el món. Els transports metro-

politans son millors a Londres i París que en cap 
ciutat d'América, i la indumentaria i l'aspecte general 
de la gent que circula no té res a envejar a la de cap 
altre país. Es mes: en el clam sostingut per l'admissió 
d'immigrants per tal d'alleujar la situació angoixosa de 
¡es masses de població desplacada i la cárrega col-
lectiva que representen, la Gran Bretanya és la que ha 
donat mes generosa resposta i la que ha admés major 
nombre d'immigrants, seguida per Bélgica i després per 
Franca, i deixant els Estats Línits en quart lloc, el 
Canadá en vuité i els altres paisos d'América a la cua. 
I es rracta de paisos semidesploblats, mentre que Bél
gica, Gran Bretanya i Franca son tan densament po-
blats, que el primer té l'aspecte d'una vasta ciutat 
jardí. 

Tot aixó no és dit per prendre partit en una pos
sible controversia sobre els mérits atribüibles a uns o 
altres paisos. Es tracta només de situar les coses en un 
pía de comprensió per tal que les exageracions sobre 
la miseria europea i sobre l'opuléncia americana deixin 
lloc a un raonament reposat i es pugui contemplar 
la situació económica actual a la llum deis fets reals, 
sense aprensions ni prejudicis. No ha d'ésser de mes, 
pero, recordar que hi ha riquesa intrínseca i riquesa 
imaginaria i que e! clima d'América és molt propici 
a la confusió i molta gent és rica només perqué es fa la 
i l lusió d'ésser-ho. A Europa la pobresa no és un estigma 
i se'n parla amb naturalitat, i no seria cap miracle des-
cobrir que entre un europeu pobre i un americá ric, 
moltes vegades no hi ha altra diferencia que un marge 
d'infatuació capitalitzat per la ignorancia. Veblen sabia 
molt d'aquestes coses i la lectura deis seus llibres ha 
fet bé a molta gent deis Estats Units. 

» « • » • 
Aixó ens dona peu per a insistir en la valoració de 

la riquesa social en el sentit de densitat de població, 
historia, cultura i hábits d'indústria i de ciutadania. No 
son aquests els únics termes computables en economía, 
ja ho sabem. Pero sabem també que molt sovint son 
negligits o totalment oblidats. Europa és rica de la seva 
cultura i el seu treball, i, encara que li manquin ca-
pitals i materials de reconstrucció, és molt difícil que 
la seva gent s'aconsoli de viure sense el que considera 
essencial en higiene, confort i nivell social. A Angla-
terra, per exemple, hi ha restriccions rigoroses en el 
consum de gasolina; pero si contempleu les grans ar-
téries de Londres a certes hores del dia, les veureu 
literalment cobertes d'autobusos i automóbils de totes 
descripcions, malgrat que la recent suspensió del que 
se'n deía ració básica va posar vuit-cents mil automó
bils fora de la circulació. L'impuls que manté aquesta 
massa en moviment arrenca d'una voluntat amiga, 
retransmesa amb hábits i costums que fan la continuitat 
de la vida i faran que quan no es pugui comprar gaso
lina hi hagi un altre carburant adequat per a subs
tituir-la. 

La Gran Bretanya és potser l'exemple tipie de l'artifici 
de l'economia social, d'aquesta máquina complexa su-
perposada ais elements constitutius de les economies bá-
siques. Per a mantenir els seus cinquanta milions d'in-
sulars, necessita enginy i organització i aquesta mena 
de supuració científica que lubrifica les velles frontisses 
i dona agilítat ais seus membres, car cal teñir en comp-
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te que estem en regim democrátic i que el ciutadá, 
abans d'elegir els seus governants, ha elegit la seva 
vocació, els seus gustos i la seva concepció de la vida. 
Amb motiu del centenari del naixement de Thompson, 
el descobridor deis electrons i de l'univers subatómic, 
podem veure desfilar per aquest Museu de la Cien
cia que tenim a poques passes, un seguici interminable 
de devots que intueixen els efectes vitáis de la direc-
ció del pensament per les rutes de la investigació me
tódica. I l'ordre extern s'estableix també a conseqüéncia 
de la noció d'aquesta disciplina científica, d'aquest 
hábit d'atenció i de treball que gradualment estableix 
un patró d'assidui'tat, d'ingenuitat i de propi domini 
sense extorsions ni imposicions despótiques o provi
denciáis. 

Afegirem que el complement d'aquest rodatge mes o 
menys imponderable és el nivell de la moralitat pública 
o potser diríem millor la qualitat d'aquesta moral. La 
riquesa d'Europa es concentra en el seu nivell de vida 
i de cultura, i aquest nivell comporta una certa moral, 
tan discutible com es vulgui, pero, tanmateix viva i 
operant. Algú creurá que la riquesa d'Europa és feta 
de pillatge, de depredació i d'expoh' de colónies i con-
tinents mes retardats. Concedint un bon marge a aques
ta concepció fragmentaria del problema, haurem de con
venir encara que la riquesa d'Europa és filia d'aplica-
ció i de treball. Gran Bretanya les una illa nórdica de 
boires i tempestes i si els seus filis haguessin de viure 
del pa que lleva aquesta térra pobra, al cap de dos 
mesos haurien de recorrer a l'antropofágia. No teñen 
res mes que els grans dipósits de carbó i és amb 
aquesta sola base que varen muntar industries pesades 
i lleugeres i és amb elles que han multiplicat les seves 
possibilitats i el seu espai. Com Catalunya, Gran Bre
tanya és una fornal i un teler i una aixada, i l'habit del 
treball i la necessitat d'aguditzar l'enginy han fet que 
cerques clients arreu del món i que aquesta illa es 
convertís en un gran mercar, no solament deis propis 
productes, sino deis productes aliens. 

És natural que dues guerres ferotges i destructives 
commoguin aquesta estructura delicada, dispersin la ri
quesa i deixin l'edifici en perill. Pero com obeint a 
una llei substantiva de recuperació i supervivencia, mai 
els ressorts demográfics no havien donat senyals de 
tanta vigoria i l'augment de la poblado —el mateix 
que a Franca, Bélgica i Holanda— mai no havia estat 
tan rápid. Pero les dificultats de reajustament son molt 
greus i si arribes a allargar-se massa el període de des-
equilibri, podríem caure en deformacions i vicis que 
la gent pren com reméis quan no son altra cosa que 
malalties orgániques o constitucionals. El totalitarisme 
és a la porta, com els gérmens infecciosos, i entraría 
indefectiblement si les resisténcies fisiológiques falles-
sin. Stafford Cripps dona fortes campanades per tal 
d'advertit el perill, i l'escoltávem fa dos dies al Parla-
ment posant una inflexió dramática en cada frase. En 
efecte, n'hi ha prou amb una llucada a la balanza de 
pagaments de Gran Bretanya per a sentir alarma res
pecte les possibles conseqüéncies d'un desequilibri eco-
nómic tan pronunciat. Examinem aquest resum: 

MlLIONS DE LLIURES 
PAGAMENTS 1938 1946 1947 

Importacions 835 1.082 1.574 
Despeses de l'Esrat 16 290 211 
Navegació, nólits 80 140 163 
Interessos i dividends 30 77 94 
Pellícules cinematográfiques 7 17 13 
Turisme 40 26 50 

Balanza de pagaments 1.008 1.642 2.105 

ENTRADES 

Exportacions i reexportacions . . 
Navegació, nólits 
Interessos i dividens 
MisceHánies 

Balanza d'entrades 

BALANCA DEL COMPTE CORRENT 

EN MES + EN MENYS — 

Amb la zona de ¡'esterlina . . . . 
Amb América .-. 
Amb la resta del món 

Total 

MlLIONS DE LLIURES 
1938 1946 1947 

533 888 1.125 
100 149 180 
205 152 145 
100 73 -20 

938 1.262 1.430 

-30 + 80 
-360 -680 
+ 10 • -75 

-70 - 3 8 0 -675 

Com es pot veure, malgrat l'esforc. corados de la Gran 
Bretanya, que ha aconseguit duplicar la xifra de les 
seves exportacions tot seguit d'acabada la guerra i mal
grat les economies en les despeses de l'Estat, el déficit 
de la balanza de pagaments de 1947 éá gairebé el doble 
del de 1946 i prop de deu vegades el de 1938. També 
s'ha duplicat la xifra de les importacions, s'han mes 
que triplicat les cárregues financeres i —el que és pit-
jor— el balan? d'ingressos invisibles que el 1938 donava 
un saldo favorable de 232 milions de lliures, presenta 
el 1947 un saldo advers de 176 milions. L'atresorament 
de tres centúries s'ha volatilitrat i la Gran Bretanya ha 
dimitit tot privilegi. Té el capital de les seves terres, de 
les seves fabriques, de les seves mines, deis seus vai-
xells, pero tot aixó son eines de treball, que és l'únic 
recurs que li resta. Ja ningú no li pot dir que faci de 
rendista o de parásit. Com nosaltres mateixos, ha de 
treballar per a viure. 

Franca es troba en el mateix cas i les mesures preses 
amb el célebre prélévement o empréstit forcós, la de-
valuació del franc malgrat l'oposició del Fons Monetari 
Internacional i la recollida deis bitllets de 5.000 francs, 
demostren que la seva situació es considera compromesa 
i que la cirurgia és ja l'únic remei. Italia es troba molt 
pitjor i les arts mágiques del seu gran ministre Eunaudi 
li allarguen prodigiosament l'agonia. La imaginació mes 
aguda no arriba a endevinar com es fará la soldadura 
d'aquesta clivella oberta en l'entranya mateixa del sis
tema económic europeu sense ferir sensiblement el 
que hem dit que era la riquesa d'Europa, és a dir, el 
seu nivell de vida. 

Aquesta és la clau del problema. Malalties tan greus 
com la de ['Europa de postguerra han passat tots els 
paisos ameticans en époques que es consideraven de 
prosperitat o crisis de creixenc.a. Comprenem que el cas 
d'Europa no és el mateix, pero ens atreviríem a dir que 
és igualment soluble i que el Pía Marshall, si és vast i 
complet com s'anuncia, accelerará considerablement 
el recobramenr económic general, només donant un 
compás d'espera, revigoritzant les fonts de producció 
i donant una infusió d'optimisme ais que teñen la vo
luntar vacillant o cerquen una impossible evasió. 

I resta encara PEuropa que es dreca contra el Pía 
Marshall, perqué així convé ais designis de la Unió 
Soviética. Polonia fa camí amb sorprenent rapidesa, 
lugoslávia reconstrueix amb frenesí, Txecoslováquia no 
dona l'abast ais mercats de demanda i Finlandia segueix 
complint amb les obligacions contretes, ádhuc les mes 
oneroses. Llevat de les dues darreres, la resta de l'orient 
europeu es troba, com Espanya, en el desastre crónic, 
i les angúnies d'avui son només una variant de les 
angúnies d'ahir i de sempre. Cal, pero, reconéixer que 
en l'ordre col-lecriu, els progressos de Polonia, lugoslá
via i Hongria son remarcables i que les seves experién-
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cíes—var iades i singulars, malgrat la influencia sovié
tica— son dignes d'atenció i estudi. Resta verificar si 
la renaixenca col-lectiva anirá acompanyada d 'un millo-
rament efectiu en el nivell de vida de les poblacions. 
Si fos així —com en part ho és a la Unió Soviética—, 
es demostraría que el desenvolupament económic i els 
consegüents avantatges socials no son fruit exclusiu 
del régim capitalista clássic i que l'empresa privada 
no és la clau de la prosperitat deis pobles. 

Pero aquesta resposta tan interessant resulta d'una 
valor molt relativa davant de la resposta que ha de 
donar l'Europa occidental a les seves dificultats pre-
sents. Crear un nivell mes elevat de vida és correlatiu 
a tota empresa de desenvolupament económic. Man-
tenir un alt nivell de vida a través de guerres i de 
follies, aconseguir que la civilització se salvi integrament 
després d'una prova tan dura i tan costosa com la dar-
rera conflagració, fóra una obra d'art que acreditaría la 
nostra generació i asseguraria l'esdevenidor per a tot un 

mil leni . Només així podríem alliberaMios de l'esjv 
tall de la bomba atómica i podríem creure en el somni 
de la Unió Europea i en les promeses de pau i de fra-
ternitat humana que inspiren les nostres doctrines so
cials. I, com hem dit altres vegades, l'esdevenidor del 
món es resol a Europa, i depén tant del seny i la 
clarividencia deis seus polítics com de l'estalvi que es 
faci de gasolina, de la supressió d'un balafi o de l'exis-
téncia o no existencia del mercat negre. Perqué, en 
les practiques económiques, mes que en els ritus ecle-
siástics, es troba la mesura de la moral i és sempre 
la moral, en últim terme, la que ha de salvar els homes 
i els pobles. Tenim fe en Europa i en la qualitat de 
la seva moral, i per aixó, en aqüestes hores difícíls' i 
decisives, esperem la nova collita amb optimisme i 
confianza. 

M. SERRA I MORET 
Londres, febrer, 1948. 

MEMÓR1ES D'UN CÁTALA 

Cinquanta anys de vida a Mexic 
CONT1NUAC10 

Vil .—VlATGE A URUAPAN. PÁTZCUARO. L A RUTA 1 ELS 1N-

CIDENTS. ARRIBADA A LA CIUTAT. EL MEU EMPLEU. 

LES CONDICIONS DE TREBALL D'ALESHORES. LA «H. 

COLONIA ESPAÑOLA». E N FELIP RÓIG I EN MANUEL 

DELS ULLS. APARICIO DE SEBASTIA SAMBOLA, DE 

LLEIDA. 

A PRINCIPIS del mes de marc, del 1898 vaig empren-
dr'e el viatge a Uruapan, en el F.C. Nacional, de 
via estreta, que anava a Morelia, capital de 

l'Estat de Michoacán, passant per Toluca, capital de 
l'Estat de Méxic. Vaig fer el viatge de nit, i a les set 
del matí arribava a Morelia. Allí calia transbordar se-
guidament al tren local que portava de Morelia a Pátz
cuaro, car la via no anava mes enllá. 

Pátzcuaro és una poblado enclavada al cim d'un 
pujoí, al peu del qual i a la vora del famós Hac que 
actualment és un centre d'atracció de turistes, hi havia 
l'estació del ferrocarril. I per anar d'aquesta a la po
blado, hi havia un servei de diligencies, tirades per sis 
mules, que feien el recorregut per la módica quantitat 
de vint-i-cinc centens. I dic que era módica, perqué 
havien de pujar una costa de mil diables. 

A Pátzcuaro tan sois existia un hostal on s'estatjaven, 
junt amb els parroquians, els cavalls, rucs, bous i tota 
altra mena de bestiar de cárrega o de tir. Aquell hostal 
no tenia mes que un petit menjador on confraternitzava 
gent de tota mena: traginers, viatjants de comen;, hisen-
dats, rancheros, etc. Vaig possessionar-me de la cam
bra, tot el mobiliari de la qual consistía en un Hit amb 
un mátalas, prim com una estora, damunt uns taulons; 
un rentamans, un gerro, una cadira i una tauleta, tot 
plegat amb l'aspecte d'haver estat comprat ais Encants 
o al seu equivalent de Pátzcuaro. En demanar sabó 
per a rentar-me les mans, l ' ind i 'que feia de cambrer, 
abillat amb camisa i calcptets blancs, de manta,1 pero 
descalí, va dir-me que era obligat que el sabó se'l por-
tessin els clients. Sortosament, jo anava previngut. 

* Vegeu els núms. 25 i 26 de L.N.R. 
1 Tela ordinaria de coto. 

Vaig anar al menjador i en una tauleta d'un recó 
vaig veure-hi assegut un senyor que peí bigoti de guar
dia civil que portava, vaig deduir que devia ser origi-
nari del país d'on son els guárdies civils. Vaig atan-
sar-m'hi, i crégut que li feia un compliment, vaig in-
terrogar-lo: 

—Usted perdone... ¿Es usted gachupín? 
—No, señor —va contestar, amb aire mortificat—: 

soy español.— 
Jo, que encara no coneixia prou el léxic mexicá, vaig 

replicar: 
—Perdone usted; pero esto quise decirle... 
—Sí, ya veo que no sabe usted lo que dice. Y se lo 

tolero, porque seguramente está usted recién pescado.— 
I encara que no vaig entendre aixó de recién pescado, 

que després vaig assabentar-me que volia dir «arribat 
de poc», vaig somriure, com aquell qui dona una 
satisfacció. 

Previ un canvi de targetes, ell va saber el meu nom 
i jo el seu, que era el de Manuel Cataluña, natural de 
León (Espanya), tal com m'havia fet suposar el seu 
mostatxo, i que professionalment era viatjant d'una fá
brica de llumins. Va convidar-me a seure en la seva 
taula, vam conversar Ilargament i vaig saber que l'en-
demá marxava a Ario de Rosales, on no es podía anar 
mes que a cavall. Jo vaig dír-li que el terme del meu 
viatge era Uruapan i que portava una carta per a un 
senyor Borbolla, a qui havia de presentar-me. Va resul
tar que era un conegut del senyor Cataluña i que 
vivia al costat de l'estació ferroviaria, per anar a la 
qual calia Hogar uns cavalls, perqué la diligencia tan 
sois feia el viatge a les hores d'arribada i sortida de 
trens. El dels mostatxos va encarregar-se de tot i va 
oferir-se per acompanyar-me. Vaig acceptar-ho de bon 
grat, i quan ja teníem els cavalls a punt, a la porta de 
l'hostal, en adonar-se que jo portava barret bombí, va 
aconsellar-me que me'n compres un de petate,2 perqué 
el que jo lluia era impropi per anar a cavall. Acom-
panyat peí senyor Cataluña, vaig baixar a l'estació i 

- De palmera, igual al que usen els indis tarascos. 
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vaig visitar el senyor Borbolla. En haver llegit la carta 
que vaig lliurar-li, va atendre'm molt amablement i va 
preguntar-me quan volia prosseguir el viatge a Urua-
pan. Vaig contestar-li que l 'endema, i li pregava que 
m'enviés el cotxe, a bona hora, a l'hostal. «—Quin 
cotxe?> «—El que el senyor Barroso va dir-me que 
vosté em proporcionaría per arribar a Uruapan.» El se
nyor Borbolla va somriure sorneguerament, convencut 
que el senyor Barroso m'havia dit una mentida per 
tal que no m'esverés en saber que havia de viatjar a 
cavall. I va fer: <—D'aci a Uruapan només hi ha camí 
de ferradura... Dema, a les quatre de la matinada, li 
enviaré al mesón un cavall per a vosté, un altre per al 
mosso d'estrep i una muía per a l'equipatge.» 

Quan tornávem a Pátzcuaro, el senyor Cataluña, que 
peí que es veia, a desgrat deis seus bigotassos, no era 
pas un home massa coratjós, m'aconsellava que anés 
a veure el coronel del regiment de rurals destacat a 
la poblado, i li demanés que em fes acompanyar per 
una parella deis seus homes en el meu viatge a Unía-
pan. Que tot el mes que aquesta companyia em podía 
costar era una gratificado de cinc pesos, i que valia 
la pena esmercar-los a canvi de la seguretat que 
no tindria obstacles en el viatge. Pero no vaig deixar-me 
convencer. 

Els rurals eren una mena de guardia civil muntada, 
amb uniforme de charro, de drap gris, armats de sabré, 
tercerola i revólver, i els quals portaven a la part 
posterior de la sella vaquera una manta roja, amb ser-
rell, i que feien d'alló mes goig en les parades comme-
moratives del 5 de Maig i del 16 de Setembre, pels 
carrers de la capital, formant part, com a eos de cava-
lleria, de l'exércit. El general Díaz els tenia destacats 
en els punts estratégics del pais, tant per mantenir 
l'ordre com en previsió de possibles sublevacions d'al-
guns deis generáis descontents de la situació política. 

L'endema, a l'hora convinguda, hi havia a la porta 
de l'hostal els dos cavalls i la muía proporcionats peí 
senyor Borbolla. Encara era fose, pero aixó no em 
priva de veure que els cavalls, a mes de ser de ben poca 
aleada, tenien una ossamenta que feia preveure que aca
baría foradant-nos la pell, a les carnes i a les anques. 

A casa meva sempre hi havia hagut un o dos cavalls, 
la qual cosa m'havia permés aprendre de muntar des de 
molt jovenet i sense que ningú no me n'ensenyés, de 
la mateixa manera que sense mestre vaig aprendre 
de nedar peí fet de teñir el mar prop de casa, quan 
no tenia rrtés de sis anys. Per aixó en veure l'aspecte 
deis cavalls que esperaven davant l'hostal, va venir
me un calfred en pensar el que em tocaría patir. Pero 
com que el mal no tenia remei, un cop vaig haver arre
glar els estreps d'una de les selles a tenor de les 
meves carnes, carregant-me de resignació vaig cavalcar 
i vaig emprerrdre la ruta d 'Uruapan. 

Ja he dit que era el mes de man;. El camí, freqüen-
tat per recules de rucs, mules i cavalls de sella, i ádhuc 
per alguna carreta arrossegada per bous, tenia un tou 
de pols que no baixava de vint centímetres. I pocs 
moments després d'haver-lo emprés, vaig haver de co
mentar a fer exercicis gimnastics a causa que en sentit 
contrari venia una recula de mules, cadascuna amb 
una caixa de fusta a cada banda del bast, i amb gran 
perill de les meves carnes, perqué les mules no deixa-
ven el Hoc suficient perqué poguéssim passar jo i la 
cavalcadura. L'episodi es repetí no menys de mitja dot-
zena de vegades. 

Quan feia cosa d'una hora que caminávem i comen-
cava a Uostrejar, vaig veure que en una de les vores del 
camí hi havia una petita i rústega creu de fusta. 

—Qué significa? —vaig preguntar al mosso que m'a-
companyava. 

—Pos, nada, patrón. Es que aquí, hace dos meses, 
mataron a un arriero, p'a robarle el hatajo...— 

Dues hores després descobria una altra creu, semblant 
a la primera. 

—I aquesta, a qué respon? —vaig interrogar. 
—Esta, pos, está porque pocos días después del 

arriero, mataron a un comerciante de Ziracuarétiro, tam
bién p'a robarlo.— 

Aqüestes informacions tanmateix eren per posar la 
pell de gallina. Comencava a meditar com era de pru-
dent el consell del senyor Cataluña en el sentit que em 
fes acompanyar pels rurals, quan el mosso va creure 
prudent tranquilli tzar-me: 

—Pero ora ya no hay peligro, jefe. Era endenantes. 
Los rurales agarraron a la partida y los mataron a todi
tos. Cinco jueron. 

—I qué? —vaig inquirir—. O n és la creu d'aquests 
cinc? 

—No la hay, patroncito; esos jueron cremirudes y no 
la merecen.— 

Com que els cavalls eren mesells i ni l'esperó ni la 
vara no els feien accelerar el trot cansos que havien em
prés en sortir de Pátzcuaro, vam seguir caminant embol-
callats per la pols i torrats peí sol, fins que ais volts 
del migdia vam arribar a Ziracuarétiro, poblet forca 
simpátic, ombrejat per quantitat de salzes a les ribes d'un 
riuet que el travessa, i els encontorns del qual son 
sembrats de café. Vam descavalcar davant una caseta 
on feien menjar. Jo portava la cara, la barba —llavors 
duia barba—, els cabells i les mans plens de pols. Vaig 
demanar aigua per a rentar-me, i en el moment que 
anava a llancar-me de cap a un rentamans, el mosso, 
tot esverat, va dir-me: «—No, patrón! No se lave usted 
si no quiere que se lo lleve una calentura1.» I va afegir 
que no feia gaire que un viatjant que s'havia rentat allí 
mateix, va morir a Uruapah pocs dies després. Vaig 
resignar-me a barrejar la pols amb els aliments, i ha-
vent dinat, vist que el sol encara picava de valent, 
vaig preguntar al mosso si podríem arribar a- Uruapan 
el mateix dia, tot i que reprenguéssim la ruta una hora 
mes tard. «—¿Cómo no? Todo es cosa de que el amo 
resista!» Davant la resposta, mes propia de la Pitonissa 
de Delfos que d'un indi tarasco, i la qual, de fet, no 
em treia de cap dubte, vaig decidir-me a fer una mig-
diada d'una hora. 

Una mica descansat, vaig tornar a pujar a cavall, i 
en preguntar al mosso si abans d'arribar a Uruapan tro-
baríem algún altre poblé, va contestar-me que no; que 
tan sois trobaríem la hisenda de Zirimícuaro, que en 
aquells temps era propietat d 'un senyor Enrique Solór-
zano, pare o avi de Tactual torejador Jesús Solórzano. 
No cal dir com se'm feien difícils de reteñir aquesta 
noms tarascos i com me'Is feia repetir per tal de fixar-
los a la memoria. 

Eren les onze de la nit quan arribárem a Uruapan; 
jo, amb un cul com un tomátec, per culpa del trot 
del rossí que m'havia dut i per la duresa del fuste de 
la sella, el qual, com el seu nom indica, és de fusta. 

Vaig estatjar-me a l'hotel (?) que va indicar-me el 
mosso. I sigui per la irritació del camí, sigui peí ner-
viosisme per a conéixer la gent amb qui, des d'ales-
hores, havia d'heure-me-les, gairebé no vaig aclucar els 
ulls en tota la nit, i a les sis del matí següent, sense 
haver-me pogut banyar perqué a l'hotel no hi havia lloc 
per a aquests requisits, feia cap a Los Dos Mundos, su
cursal d'El Nuevo Mundo, de la ciutat de Méxic, i 
lliurava al cap de personal, senyor Antonio Otaduv, 
la carta que em presentava. 

El senyor Otaduy, bilbai, home ja d'una certa edat, 
va preguntar-me quan havia arribat a Uruapan. Vaig 
respondre-li que la nit anterior, i quan jo esperava que 
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em digués que podía disposar de tot el dia per a banyar-
me, descansar i donar un tomb per la població, va 
manar-me: <—Dones, passi!» I des d'aquell punt vaig 
ingressar en l'honorable orde deis salta-taulells. 

He de remarcar que si durant els catorze mesos que 
vaig treballar a Uruapan mai no vaig saber quin era 
el sou que guanyava, des del primer dia vaig estar al 
corrent que el cajón 3 s'obria a les sis del mat í i es 
tancava a les deu del vespre; que els dependents no 
teniem cap dia de festa; que, al contrari, els diumen-
ges s'obria la botiga mitja hora abans; que a la nit ens 
havíem de fer el Hit damunt el taulell, i que la pri
mera feina, en despertar-nos, era treure del taulell els 
estris on havíem dormit" i, un cop endrecats al magat-
zem mátalas, llencols, coix! i flassades, ens havíem de 
rentar en el pati; que si volíem banyar-nos, calía que 
ho féssim a les cinc del matí ; i que el negoci de la 
casa era vendré roba, sabates de dona, capells charros 
i pisa. Per contra, comprávem café, que té fama de 
ser el millor de la República, a desgrat que jo no el 
trobi pas millor que el de Córdoba (Veracruz) i el de 
Chiapas. 

A Los Dos Mundos érem tres empleats (jo, cátala, i 
dos navarresos) i el cap Otaduy, i anávem a esmorzar, 
diñar i sopar per torns, i d 'un a un. De manera que 
encara que el primer dinés a les dotze, el dárrer, que, 
era jo, ho feia entre dos quarts de tres i les tres. I em 
llevava a dos quarts de sis! 

El primer dia que vaig diñar a la casa on menjávem, 
va passar-me un incident que divertirá el lector. Acabat 
l'ápat, vaig demanar café i van portar-me una ampolla 
amb un líquid negros. Va estranyar-me aquella pre
sentado, pero havia vist ja tantes coses que no teníen 
res de comú amb moltes a les quals estava habituat, 
que vaig callar. Vaig tocar l'ampolla, i en trobar-la 
freda vaig considerar-ho un altre costum del país. I pen-
sant una vegada mes en alió de «On vagis, fes el que 
vegis> i en alió altre de «Cada térra fa sa guerra», vaig 
emplenar una tasseta d'aquell líquid, vaig ensucrar-lo 
una mica, i en fer-ne el primer xarrup va anar d'un 
no-res que no tregües les tripes. Crido el mosso, Ii dic 
que el que jo li havia demanat era café i no aquelles 
metzines, d'un mal sabor impossible de descriure, i 
l 'home es clava a riure, tot explicant que la beguda 
que tenia davant no era cap metzina, sino extracte de 
café del mes pur, del qual no calia servir-se'n mes 
que un raget, en una tassa amb aigua calenta, com 
aquella que a propósit havia deixat a la taula... 

Naturalment, no podria pas descriure com era Urua
pan, puix que quan vaig sortir-ne, al cap de catorze 
mesos, no coneixia ni tan sois el riu Cupatitzio, que és 
d'una gran bellesa i té la particularitat que en un deter-
minat punt, anomenat Tzararácua, entre sis i set del 
matí , quan el dia és ciar, s'hi veu l'Arc de Sant Martí 
reflectit en l'aigua. 

Va ser anys mes tard, quan vaig anar-hi com a viat' 
janr, que vaig poder contemplar a pler aqüestes belle-
ses i vaig saber que a l'eixida de cada casa hi havia 
plantats cafetos. 

La naturalesa del negoci va permetre'm, en canvi, fer 
coneixenca amb les principáis famílies de la localitat, i 
escatir-ne les virtuts i els vicis. Sobretot aquests. No em 
sabia avenir que caps de casa que m'havien semblar, 
a través de converses tingudes amb ells, persones asse-
nyades i formáis, un dia es presentaven a la nostra bo
tiga borratxos perduts, fent aquelles coses i dient aque
lles bestieses própies de les victimes de l'alcohol. I aixó 
sense que els familiars se'n sorprengoessin ni se n'a-

3 Botiga de robes. 
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vergonyissin, com si aquell estat anormal fos la cosa 
mes normal del món! 

Residien en aquella época a Uruapan dos italians 
—Dante Cusí i Luigi Brioschi— propietaris d'un ne
goci agrícola que es deia Rancho de Matanguarán, que 
mes tard van batejar amb el nom de La Nueva Italia 
i que estava endinsat en plena térra calenta de l'Estat 
de Michoacán, per la banda de Parácuaro. Aquests ita
lians, en adonar-se que en aquell rancho hi havia una 
gran abundor d'aigua, per ningú no aprofitada, van de-
manar-ne la concessió, van fer les obres adients, i una 
vasta extensió de terreny que abans produia blat de 
moro de temporal, va convertir-se en productora d'ar-
rós en gran escala. 

Encara recordó don Dante Cusi passant per davant 
de Los Dos Mundos, cavalcant una muía, armat de car-
rabina i pistola, acompanyat d 'un ajudant i quatre 
mossos, tots tamb/é a cavall i armats fins a les dents, 
escortant una altra muía que portava tres o quatre 
taleques (en cada taleca mil pesos), per a la raya * de 
La Nueva Italia. Eren tais les precaucions que calia 
prendre, que de la hisenda sortien altres quatre mossos, 
que esperaven a mig cam! els que portaven el diner. 
Aqüestes precaucions eren originades per l'odi que la 
gent de Matanguarán, esperonada pels propietaris deis 
encontorns, tenia per ais italians, a causa d'haver sabut 
aprofirar una aigua de la qual ningú no havia fet cas. 

Quan jo vaig arribar a Uruapan hi havia, provinents 
de la península, un base, dos navarresos i dos catalans. 
Amb mi, vam ser tres. Aqüestes sis persones consti-
tuiem la H. Colonia Española d'aquella ciutat de deu 
mil animes. Els catalans eren Felip Roig, de Vilassar de 
Mar, home d'una quarentena d'anys, xacrós, qui tenia 
una fleca i mes tard va casar-se amb una senyoreta urua-
paneca, la joventut de la qual era marcida, pero que 
tenia una gran fortuna, amb una vasta hisenda amb 
milers de caps de bestiar. L'altre compatriota era un 
práctic tintorer, qui treballava en una fábrica de teixits 
de la riba del riu Cupatitzio i a qui jo sempre vaig co-
néixer peí Manuel del Vlls. Cree que era barcelonf. 
Estant a Uruapan va patir d'una ciática que li va durar 
molts mesos, durant la qual els components de la co
lonia espanyola el vam ajudar tant com vam poder. 

Quan el Manuel deis UIIs, curat de la ciática, va 
venir a la capital, mai mes no va treballar. Vivia de mi-
racle, i no es privava de res. 

U n vespre, ais volts de les vuit, enmig d 'un xáfec 
que havia convertit en torrents els carrers d'Uruapan, 
empedrats per l'estil deis de Veracruz, vaig veure que 
passava per davant de la botiga un home muntat en una 
muía, tapat el eos amb una manga 5 impermeable i el 
cap amb un barret charro, caigut d'ales, que li protegía 
la cara i el coll en contra de l'aigua. Va impressionar-
me aquell pobre caminant que, seguit d'un mosso d'es-
trep, resistía d'aquella manera la inclemencia del temps. 

Havent sopat, en entrar a la botiga, vaig trobar-hi 
un viatjant que no era altre que aquell que una 
hora i mitja abans m'havia afectat en veure l sota 
la pluja. Es deia Sebastiá Sambola, era de Lleida, 
i una figura tan destacada en el gremi de comer-
ciants, fabricants i viatjants, que és digne d'una pe-
tita nota biográfica. La seva personalitat i la bona 
amistat que vaig fer-hi, mereixen que dedíqui unes rat-
lles a la seva memoria. 

ENRIC BOTEY 
(Seguirá) 

4 Nómina. 
5 Capot de muntanya. 
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RETRATS DE LES OMBRES 

I les dents plenes de sutge! 
i 

QUAN EL MEU JUTGE —meu i d'uns dos-cents mes, 
perqué, com que era un jutge especial, tenia 
poca feina— venia a interrogar-nos, ens tenia 
fins a mitja tarda palplantats, esperant; final-

ment, quan el ranxo abandonat a la cel ia ja s'havia 
refredat, ens deia: 

—Bé, d'ací a uns quants dies ens veurem les cares...— 
I somreia. Tot i que la cosa no tenia gens de gracia, 

perqué el jutge sovint treia gent a diligencias (així es 
diu en l'argot oficial de la presó) i la feia apallissar al 
seu davant. «.Veure'ns les cares», dones, podia indicar 
una altra tarda de diñar fred o bé uns quants vespres de 
llenyada. 

Aquest jutge era tinent coronel i es deia don Leo
poldo Castañs, era aragonés i pensó que el grau de jefe 
ja formava part del seu nom. Tenia una edat d'a-
quelles que esdevenen respectables i una amabilitat 
extraordinaria amb les noies. A la seva xeca les feia 
despullar i presenciava com les ficaven a la banyera. 
Parlava sempre amb frases de doble sentit. U n dia va 
dir-me, textualment: 

—És una niciesa que s'entossudeixi a negar... Sápiga 
que tinc moltes maneres d'escatir la veritat...— 

Pero el fet és que només en tenia una: l'estossada. 
Val a dir que tampoc no era una manera definitiva, car 
generalment li fallava. 

El vaig conéixer d'espatlles, vestit de paisa. Portava 
un abric negre, amb coll de vellut, com un vell retirat 
deis que al migdia preñen el sol al peu de les estatúes 
de dones núes, a la plac.a de Catalunya, i ni tan sois 
alcen els ulls. Pero ell tanmateix els alcava. 

La cosa va passar a la xeca de l 'anomenat Servicio 
Especial de Estadística del Alto Estado Mayor Central... 

Pero, per qué contó aqüestes coses personáis? El lec
tor s'imaginará que vull que em tingui per heroi... 
No! Asseguro, per endavant, que no vaig passar tran-
gols mes difícils que els passats per la majoria; i, 
sempre, molt mes suportables que els d'altres companys 
meus. Per tant, prego el lector que prescindeixi de la 
personalitat del protagonista, que va ser-ho per atzar. 
El que interessa és el cas —un cas tipie— i l'anécdota 
—també típica. 

Jo havia anat amb la meva promesa a veure un 
film mediocre; cree que Ninotxka, per la Greta Garbo. 
Després, per peresa de recorrer tota la Ronda de Sant 
Antoni, vaig acomiadar Carme a la portella d 'un taxi. 

I aixó em va- perdre. Vaig arribar d'hora a casa, i tot 
just havia encetat el primer son quan van trucar a la 
porta. Esperava un telegrama, i suposant que era el re
partidor, vaig anar a obrir, en paiama i ensonyat. Vaig 
trobar-me amb dos subjectes, amb gabardina i pistola 
en má, que empentaven la porta entreoberta i es ficaven 
al pis. El vígilant, darrera les gabardines, estava esblai-
mat. ¿Per qué no havia acompanyat la meva promesa 
a casa seva, caminant, en lloc de ficar-la en un taxi? 
Si ho hagués fet, hauria arribat a la meva quan la visita 
ja n'hauria sortit, i el vigilant de segur que m'hauria 
advertit... 

Pero la peresa és la mare de tots els vicís. Fins i tot 
del d'obrir la porta de casa, ¡nnocentmenr, a la policia. 

Cal dir que no era ben bé alió que se'n diu policia. 
Pero, peí cas, com si ho hagués estat. 

Van fer un escorcoll. En va. Hi havia massa llibres, 
perqué els poguessin regirar tais. Es van cansar després 
de la primera dotzena. I els papers de la mena 
d'aquells que en diuen comprometedors, estaven al 
final de la renglera... 

Mentre em vestia, els visitants anaven preguntant: 
«—Qui li ha telefonat, aquesta tarda?» Encara que 
hagués pretés recordar-ho, no hauria pogut. Pero com 
que tampoc no ho volia, no vaig fer cap esforc mental. 

Sortirem. Jo anava entremig d'ells dos. A la placa 
Nova, tota plena de ruñes, vaig teñir intencions d'arren-
car a correr. Per aquells carrerons, que conec tant bé, 
m'escapoliria fácilment, i la parella que em conduia era 
de Valladolid —la patria de la policia falangista, per 
ara— i no sabien res de la topografía de la Barcelona 
vella. Pero tots dos portaven una m i a la butxaca, i 
hom sap el que aixó vol dir. 

Passárem per davant del Banc d'Espanya, per la 
plaga de 1'Ángel i peí darrera de Correus i arribárem 
al carrer d e n Gignás. Vam entrar a la casa que fa 
cantonada i vam pujar al primer pis. Cap cartell a la 
porta, que indiques quina mena d'oficina hi havia. 
Un home vell i robust, que després vaig saber que era 
un guardia civil retirat, ens va obrir. Al final d 'un cor
redor, una porta, i llum, i crits. 

D'una empenta vaig passar el dintel!, bressolat per la 
veu del mes decidit deis policies —l'altre només era un 
bon tirador, segons vaig saber després—, el qual anun-
ciava: «—Ací en tenim un altre que tampoc no sap res 
de resl» En castellá, és ciar. Es deia Andrés i portava 
el cognom d'un personatge del Quixot. Per bé que no 
tingues res de batxiller. 

Passats tres anys, quan la xeca va ser traslladada a 
una torre deis afores —Hitler havia perdut la guerra 
i calia ser mes discret—, aquell pis del carrer d'en 
Gignás encara estava per Hogar. I em diuen que encara 
ho está avui. Llavors deien que hi havien mort set per
sones. Qualsevol pot precisar-ho amb exactitud! 

Naturalment, quan jo vaig entrar-hi, no sabia res de 
tot aixó. Tan sois sabia que calia no saber res, res, res 
de res. 

I vaig teñir bona sort d'ignorar, realment, tot alió 
sobre el qual em preguntaven. Perqué el fet era que 
els policies havien sentit campanes, pero no sabien on. 
Així, dones, era facilíssim el callar. 

Dues hores mes tard em trobava, copiosament esto-
macat i amb una dent de menys, ajagut en un so
mier, sense mátalas ni coixí. M'havien despossei't del 
cinyell, de les ulleres, del rellotge... De tot el que po-
gués tallar. 1 havien deixat, en la cambra, una bombera 
penjada a dos metres del sol, a la qual, dret damunt el 
somier, podia arribar fácilment. O bé temien, o volien, 
que em suicides. Pero jo no m'hi sentía gens propens. 

A la cambra del costat hi havia un home que 
plorava, amb grans esgarips. Aquests esgarips van fer-
me'l reconéixer. Era un taverner falangista del carrer 
d'en Viladomat, a l'establiment del qual sopava amb 
freqüéncia un amic meu, aquell precisament que la 
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policía cercava amb mes furia. El taverner, desesperat, 
sanglotant, clamava: «—De qué em serveix, aquest car
net? De qué em serveix?...» 

Jo hauria respost mentalment: «—Fort! Per Uonze!», 
si no hagués estat, com estava, amatent a veure si 
podia endevinar alguna cosa a través deis crits que 
venien de la sala d'interrogatoris. Era una sala gran, 
del mes pur vuitcentisme, amb motllures de guix, re-
cargolades, i uns finestrals enormes, amb els finestrons 
ben tancats. Perduts en la vastitud de la pe<;a, hi havia 
dues o tres butaques toves, una taula de despatx, una 
máquina d'escriure —i, de propina, la meva portátil, 
els lladres!— i la coberta metál l ica d'una altra má
quina, de les de model primitiu, que servia de gong 
per a ofegar els crits deis interrogáis. 

Mes endavant vaig veure, d'esquitllentes, que en una 
altra cambra hi havia una perita estació de radio i en 
una altra un Hit de matrimoni, en el qual reposaven 
els policies. I al seu costat, el bany. 

De tot els ámbits d'aquest bé de Déu de ¡lar en res-
sonaven crits. Devien haver deixat la porta oberta, car 
m'arribaven, claríssimes, frases senceres. 

—Era alt o baix? —preguntava una veu, en castellá. 
—Baixet —responia una altra veu; la de Caries, va 

semblar-me. 
—Baixet, eh?— 
Esclatava l'espectec d'una plantofada, seguida d'uns 

quants esgarips. 
—Era ros o bru? 
—Ros. 
—Ros, eh?— 
Una altra plantofada i uns altres esgarips. 
El bo del cas és que l'amic al qual la policía cercava, 

era, en efecte, ros i baixet, i sabíem que dient la veritat 
no el perjudicávem, perqué coneixíem el seu amagatall 
i estávem segurs que mai no el trobarien. 

Després van arribar un parell mes de detinguts, aga-
fats tots dos a la mateixa hora i en llocs diferents. Mes 
preguntes, mes crits, mes gemecs. I un que no cridava, 
que tan sois feia: «—Uuuu...», en veu baixa —devia 
ser un tímid amb sentit del ridícul—, exasperava els 
policies, que sortien al passadís i deien: «—Quin cínic! 
N o sé pas per qué no li t renquem la cara!» I l'hi van 
trencar, com a tots els altres que s'havien esgargame-
llat cridant, sense treure'n cap profit. 

Al cap de tres dies van reunir-nos tots. Ja estávem 
interrogáis, ja haviem signat papers dient que no sabíem 
res, que érem uns bons minyons..., tot el qual no ens 
havia de ser cap ajut. Ens tancaren tots cinc en una 
cambra amb un sofá i butaques. Van preguntar-nos si 
volíem diñar, ens van fer pagar deu pessetes a cadascú 
i el guardia civil retirat que tenia compte del pis va 
telefonar al taverner falangista, encarregant-li que portes 
menjar per a cinc. «—I que sigui per les deu pessetes, 
eh? Res d'estraperíos/», afegi. 

Alguns vam menjar bé; d'altres no van tastar res. 
El guardia civil, en nom nostre, invita —pero sense 
que ens hi deixés parlar— un portugués detingut feia 

dos dies i del qual mai mes no va saber-se'n res. Havia 
vingut a Barcelona a proposar un negoci térbol. U n 
general havia acceptat la proposició, i un cop tot estava 
embastat, quan ja el portugués —que havia condicionat 
una participació del vint-i-cinc per cent en els beneficis— 
no era necessari, el van denunciar al Servicio Especial de 
Estadística i donaren instruccions... L'home va desaparéi-
xer. Asseguraria que aquell diñar amb nosaltres —del 
qual tot just en prengué una mossada— va ser el seu 
darrer ápat. 

El guardia civil retirat bevia forca. Tots li cedírem, 
sense que ell gairebé se n'adonés, el nostre vi. No 
s'embriagá, pero es sentí loquaq. I contá moltes coses. 
Tot un llibre! 

Estávem en poder del grup Chamorro, del Servicio 
de Estadística, i el guardia ens ensenyá fins i tot la 
llibreta del comptador de l'electricitat, on constava 
aquell títol en el lloc destínat al nom del llogater 
del pis. Ens va assabentar de com es deien els po
licies que ens havien agafat i quines eren les aficions 
de cada un. A aquest li agradaven els toros, a l'altre 
els adolescents, al tercer els bitllets de mil... 

El guardia en sabia un niu, pero els scus coneixements 
no ens tenien cap utilitat. S'adormí amb les claus 
lltgades a la má. En el pis érem sis homes i un guardia. 
No podíem fer res. Res! Des de llavors cree que els 
homes, en certes circumstáncies, es tornen idiotes. I que 
aixó és una sort per a la policía. 

A la cambra on estávem redosos, fumant, no sabíem 
de qué parlar. No gosávem al ludi r l'afer, a desgrat que 
tots ens coneixíem i ens teníem confianga. Perqué... 
i si ens escoltaven? 

Un, que era poeta a estones desvagades, improvisa 
unes copies. 

AMudien el nostre jutge especial, un jutge militar. 
Tan sois en recordó aquesta estrofa: 

N'ero tot un senyor jutge, 
un jutge tot especial, 
bigotis de general, 

cap de timbal, 
i" les dents plenes de sutge. 

L'endemá, a la sortida deis teatres, quan la porta 
s'obrí de nou i es tornaren a sentir crits, coneguérem 
el nostre jutge. El coneguérem d'espatlles. Passá, par-
lant amb una noia. A ella la vam veute de cara. Era 
l'Eugénía. 

Del que el jutge li deia, en vam copsar només tres 
mots: «—De vosté depén...» Tres mots deis que surten 
en moltes novel-Íes, pronunciáis en castellá. 

Pero alió no era pas una novel-la. 
Fins al cap de dos mesos no havia de veure que, 

efectivament, aquell jutge tenia les dents plenes de 
sutge. 

Abans, pero, vull parlar d'Eugénia. 

VÍCTOR ALBA 
(Seguirá) 

<•» 

E L S R E N E G A T S 

Estem dins una realitat desagradable i lolem anar a una realitat que desitgem. Ja sabem 
prou quina és: teñir les. condicions indispensables per al desplegament de la nostra personalitat. 
L'actuació política no és discutir principiar, matisos i problemes ideológics, com en una cátedra 
de teología; és cercar els mitjans d'acció mes rapids i eficients per a transformar la realitat. 

JOAN ESTELRICH, en Catalunya Endins fr 
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EL PLA DE LA CALMA 
Els canadencs només son canadencs 

L A SENYORA T O T JUST ARRIBADA a aquests 
tocoms, va sortír a dar un tomb orientador. En 

una fruiteria va veure uns seductors rengles d'ananá.«. 
Pinjes d'América! És dar: era normal que ací abundes-
sin! Mai no hi havia pensar. Després, a casa, mentre 
escoltava la radio, va recordar-ho. Llavors va cridar la 
minyona i lí va donar un bitllet de banc: 

—Te', vés-te'n al mercat i porta'm una pinya ame
ricana.— 

La noia va tornar al cap de 
dues hores, ben desolada i 
amb les mans ben buides: 

—Oh, senyora: només en 
tenien del país!— 

...Perqué, a Méxic, no som 
americans. Americans, en el 
llenguatge corrent, son els 
nordamericans deis Estats 
Units. Si algún mexica digués 
<—Nosaltres, els nordameri-
cans» —en el ben entes que Nordamérica comenca des
prés de Centreamérica— tothom ho consideraría una 
sortida cómica. 

Sota l'égida d'Alí'Bei 

TfRA A L'OASl ÁFRICA de Bou-Saada —el nom 
i i és una arrencada d'optimisme i vol dir País de la 

Felicitat—, on Vhavien confinat des de Franca. En Mo-
Uns i Fábrega sentía parlar sovint d'una tal Margueritte 
i tenia ganes de conéixer-la. Finalment es trobaren i la 
mossa només era un producte fonétic i en la realitat un 
mecanic catalcí que es deia Margarit. 

—Klarxeu aviat d'ací, cregueu-me! Que no us passi 
com a mi, que ja quinte anys que hi sóc i que em pro
poso, des del primer, sortir-ne el següentl— 

Desjota el barnús d'árab h¡ havia un compatriota 
enyoradís, dedicat a ¡'absurda feína d'adobar els auto-
móbils de pas en el desert. 

uns elastics, maí no acabaven d'adaptar-se-li al eos. El 
doctor va observar-io una estona. 

—¿Qué diablos está haciendo? 
—¿No me dijo que me pusiera el saco? 
—El saco, sí. Pero eso es la funda del aparato de 

Rayos X!— 

Connaisseur 

A FRANCESC F O N T A N A L S un día el van convidar 
XX. o prendre café. Be': el deuen haver convidat a 
prendre café moltes vegades, pero només aquesta és la 
que fa al cas. 

—Sí, home, quan vulgueu; m'encantará. 
—Us agrada molt? . 
—Forca. 
—I distingiu quan és un bon café?— 
En Fontanals no es.perava uñ interrogatori com aquell. 

No havia mesurat les conseqüéncies de prendre café 
amb un coneixedor, gairebé un professional de la infu-
síó. Pero ja s'havia embólicat i calía seguir endavant: 

—És ciar que sí.— 
El día de la invitació el 

nostre amic assistia, com 
subjugat, a la preparado 
de dues mínúscules i con-
centrades tassetes. Foren 
un seguit d'actes gairebé 
rituals. Finalment, pingava 
amb el poker i l 'índex la 
nansa de la tassa del néc
tar. Vamfitrió esperava el 
resultat, l'encertat comentari del tostador. Com que en 
Fontanals no pensava decebre'l, va tastar el café, va 
fer petar la llengua i va quedar una estona amb la 
mirada enlaire. 

—Sap qué trobo? Que aquest café potser el van collir 
una mica verd.— 

L'altre va fer un sjair. 
—Exacte! Aixó és el que sempre m'havia semblat. 

E.racríssim.'— 

La rao mes débil 

L'home del sac 

/

A UNA VEGADA vam explicar una peripecia deri
vada deis desconeixement que nosaltres els cata-
lans tenim, quan fem el nostre cap de platja en 

aquest continent, del significat local del mot saco. Costa 
d'avesixr-se a fer-lo substituí de gec, ¿'americana. 

En Giménez va haver d'anar a cal doexor. S'impo-
sava una radiografía. 

—Desvístase de cintura p'arriba.— 
Ho va fer. El doctor preparava els fótils i va mirar-lo 

de cua d'ull. 
—Póngase el saco.— 
En Giménez va comencar 

a buscar el sac. Allí, en un 
recó, llancada al sol, hi ha-
vía com una cosa de lona 
amb unes corretges. Va pro-
var de ficar-s'hi dintre i 
maldava desesperadament. El 
</ne !¿ havien semblar com 

I" 7A PORTAR els dos menuts per tal que els exa-
y mines el metge. I li va dir: 

—Miri, doctor: el gran no l'he portar, perqué no es 
troba bé!— 

Salt de Garrotxa 

TJl- MES PASSAT, quan féiem les vinyetes per a l'an-
±2¡ tenor Pía de la Calma, vam repassar el mapa de 
Catalunya que edita la Generalitat per fer pública Va-
leshores nova divisió de comarques, i vam cercar el 
poblé de La Beguda en vis,tes a un fácil acudit. El rejo-
venidor viatge —-encara que en mapa— va fer-nos trobar 
en tenes de La Garrotxa el poblé de BEGUDA. I vam 
pensar: «Te', s'han menjat l'artideh Pero va resultar que 
el que realment s'havien menjat era l'accent de la A, 
i per aquest motiu —i peí vergonyós desconeixement de 
la nostra geografia— aquell frustrat aclariment de <Es 
un poblé de La Garrotxa», va resultar un lapsus;. 

A. ARTIS-GENER 
Dibuixos de TÍSNER 
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C R Ó N I C A 

L'HOMENATGE NACIONAL A POMPEU FABRA 

LA CATALANA VILA de Prada i els catalans que han tin-
gut el privilegi de viure-hi els dies 28 i 29 de 

J febrer, hauran pogut gaudir d'unes hores d'emo-
ció humana i patriótica com pocs deis actes realitzats 
a l'exili els hauran donat. La celebració en un ambient 
d'afectuosa intimitat, entristit peí dol recent del Mes-
tre Pompeu Fabra, deis vuitanta anys de vida gloriosa 
del mes ¡Ilustre deis catalans vivents, ha aconseguit 
aquella vibració simple i cordial, sense enfarfecs ni ar-
tificis, que mes s'escau per a dir els mots d'agraiment 
i el desig de felicitáis. 

* * • * * 

C o m ja havia estat anunciar, els actes comentaren 
el dissabte dia 28, a íes sis de la tarda, amb una con
ferencia sobre la vida i l'obra de Pompeu Fabra, a car
ree d 'un deis homes que de mes a la vora ha vist els 
inicis de les seves lluites i la magnitud del seu esforg: 
josep Carner, altissim poeta i patrici insigne. Pero els 
atzars benignes d'una programado intelligent de Radio 
Tolosa van donar a aquesta conferencia un magnífic 
preludi: la transmissió del concert de música popular 
catalana i occitana que havia enregistrat feia uns dies, 
en homenatge a Mestre Fabra, el Cor Nacional Cátala 
del Casal de Catalunya de París, sota la direcció de 
Josep Fontbernat, i, precedint les cangons, uns mots 
en francés de Ventura Gassol. L'autor de Les Tombes 
Flamejants presentava ais seus oients francesos aquell 
concert, en el qual veus catalanes cantarien algunes de 
les melodies mes purés del nostre folklore —El Cant 
deis Oceíls, El Rossinyol, La Mare de Déu— i el nostre 
himne nacional, Els Segadors. I els deia per quins motius 
els catalans escampats arreu del món es reunien en espe-
rit entorn d 'un gramátic, que representava l'idioma, 
carn i sang del nostre poblé i motor suprem del nostre 
Renaixement cultural i polític. Sentir aquella transmis
sió, al costat del Mestre i de la seva familia, en el 
menjador d'aquella caseta del carrer deis Mercaders, 
era una emotiva preparació per a les festes del pro
grama oficial. 

CONFERENCIA DE JOSEP CARNER 

La conferencia de Josep Carner constituí, com no 
podía ésser alrramenr, una meravella de concepte i de 
profunditat. L'acte tingué lloc a la sala de l'Alcaldia 
de Prada, plena de gom a gom, i acompanyaven el 
conferenciant el president d'honor del Comité Nacional 
d 'Homenatge, 'és a dir, el Mestre Pau Casáis, i el pre
sident del Comité Executiu, Josep Quero Molares. Josep 
Carner comengá afirmant que l'únic títol que tenia 
per a parlar de l'obra de Pompeu Fabra era haver estat 
testimoni de les seves lluites i els seus triomfs per a 
aconseguir el redregament de la llengua catalana. Fabra, 
ordenador de la nostra parla, depassa de molt el gra
mátic estríete. El do essencial del nostre poblé ateny 
en Fabra una finor suprema; les forces creadores i 
renovadores del llenguatge, intuitivament estétiques, li 
lliuren un secret que ningú com ell no ha sabut pos-
seir. Domina, altrament, la historia de la nostra llengua 
en la seva realítat vivent, aixó és, en una tradició es
crita que ve a identificar-se amb la historia de la lite
ratura. I la seva rigorosa formad? científica i, sobretot, 
l'assolida en les ciéncies naturals, en la biología, li 
permet de situar el llenguatge al cim de la qualitat hu
mana, i de formular les liéis que menen l'evolució 
d'aquell, que no té fi. 

Pero encara, amb totes aqüestes virtuts, manca dir 
una gran excel-léncia peculiar de Fabra. Tinguem en 
compte, per a destriar-la bé, que el llenguatge, per co 

com és vivent, esta sotmés a forces disgregadores i a 
forces unificadores. És disgregadora la personalitat de 
cadascú que parla. És unificadora la necessitat d'en-
tendre's. Aquesta necessitat esdevé mes forta i mes 
subtilment exigent en les llengües de cultura, que per 
aixó necessiten institucions fixadores i difusores. En el 
punt extrem d'una espontaneitat sense aturador, veiem 
el cas deis indígenes d'América i d'Austrália, entre els 
quals la llengua canvia gairebé de tribu a tribu i es 
modifica d'una generació a l'altra. 

Quan Pompeu Fabra és noi (i ais setze anys, per 
cert, escriurá el seu primer opuscle gramatical), no és 
pas encara segur el destí de la llengua catalana. Será 
una llengua-esplai, com la deis felibres? O bé será 
una llengua-esperit? ¿Será feta d'enyor, d 'un complex 
d'inferioritat davant l'universal i Tactual, compatible 
amb el provincialisme polític, o bé una llengua-esperit, 
penetradora de tota la vida intellectual i col-lectiva, 
ambiciosa d'expressar tota la cultura, i per tant recap-
tadora d'una llibertat i una mesura de poder? 

Regna encara, en publicar Fabra el seu primer opus
cle, una confusió de coses. Restes de decadencia i pro-
meses incompletes. El renaixement cátala ha nascut 
sota un signe romántic, de vegades arqueológic i elegíac, 
d'altres enamorat de varietats léxiques que la passió del 
pintoresc es plau a exagerar; tot acudit, tota incoheren
cia son possibles en aquell individualisme al qual 
manca ben sovint la qualitat competent. Pero hi ha, 
tanmateix, espectants, unes forces prometedores: la te-
nacitat i amor deis catalans en Pus del llenguatge propi. 
El brillant antecedent d'una antiga literatura amb es-
crits filosófics, oracions polítiques, cróniques de reis 
—que condueixen a les dues, si no tres, millors novel-
Íes de l'Edat Mitjana europea—, amb la poesía de la 
meravellosa caneó anónima del Comte Arnau, les consi-
rositats d'Auzias March, l'elegáncia de Jordi de Sant 
Jordi, el patetisme i retórica d'un Roig de Corella i, 
encara, un copiós diplomaran i una alternanga d'enci-
clopédies cristianes i de crítica racionalista i positivista. 
A mes, supervivent, a desgrat de tants de régims abso-
luts, hi ha la condició comunicada de Catalunya, porta 
d'ingrés de tota idea vivificant, de tot esforc, huma 
progressiu. I, esrímul deis mes assenyalats, una capital 
decisiva, prestigiosa, popular, clau i compendi de tota 
la vitalitat catalana, factor essencial en l'ordre de la 
cultura, la qual, básicament, és una emulació de ciutats. 

I, en definitiva, el gran fet nacional, el gran ressort 
de la nostra vida, el nostre signe d'unitat, és el llen
guatge. Caldrá, dones, teñir en compte per a bé de 
Catalunya, que volem eterna, que mai no es confien 
valors permanenís a llengües fluctuants. 

Quan Fabra, fet venir de Bilbao per Prat de la Riba 
perqué doni formalment al cátala el seu carácter de 
moderna Jlengua de cultura, comenga la seva tasca, 
aquesta és infinitament mes ardua i mes complexa que 
la deis oracles gramaticals i estilistes d'altres llengües 
neollatines. Vaugelas, Bembo, etc., s'atenen a l'ús d'un 
sermo urbanus, d 'un parlar civil ja florent i a l'estudi 
d'uns clássics reconeguts. No fan sino destriar, col-
leccionar, etiquetar; els arbitres son le bon usage i els 
autors perfectes. Pero la societat catalana no ha pas 
sabut estilitzar la seva riquesa; els nostres millors autors 
no solen pas arribar a prestigi d'autoritats. I Fabra, per 
un proaés particularíssim de selecció, de compleció, 
d'interpretació, de divinació, emprén la tasca insólita, 
que és la seva gloria peculiar, de substituir-se ais mo-
dels absents, de dar genialment de si alió que cal per 
compensar tot defalliment i tota carenga. 

Aquest és el do de Fabra a Catalunya, del tot ex
cepcional: ell ha arribat a una positiva senyoria del 
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llenguatge, eixit de les seves mans, alhora, mes pur en 
si mateix, i mes conversant amb les altres llengües de 
cultura. 

I vegeu quin programa indefugible no ens posa al 
davant Fabra amb una llengua de cultura, a quina mena 
de proposit ens fa jurar d'ésser fidels. La cultura viu 
d'inspiració. D'idealisme, de passió generosa, de pers-
pectives que transcendeixen el temps, que van del con-
cret a l'universal. La cultura viu d'investigació. De dis
ciplina perseverant, de necessitat rigorosa d'experiment 
i prova, d'exigéncia de qualitat, de mesurament en ter
mes internacionals. Pero encara d'un altre factor está 
necessitada la cultura: del poder. Del poder, únic que 
pot mantenir-ne la vida onerosa, que pot ordenar-ne la 
difusió extensa i permanent; la llengua de cultura ha 
d'ésser emprada en l'administració pública, els tribunals, 
I'ensenyament; el verb de poetes i savis cal encara que 
es vegi animat peí so solemne de la sobirania. 

Parlar en la nostra llengua normada, treballar segons 
el seu geni reconquerit, és ja obra de perennitat. Per 
vencuts que siguem, desterrats i dispersos, la nostra fe 
pot llevar fruits valuosos, coherents, mes durables que 
la dissort, penyora creixent del nostre dret i la nostra 
victoria final. 

En acabar la seva conferencia, Josep Carner fou molt 
aplaudit peí nombres auditori, en el primer rengle del 
qual hi havia el Mestre Fabra i el President Irla. 

EL SOPAR D'HOMENATGE > 

Al menjador del Gran Hotel de Prada, i entorn del 
Mestre Fabra, a qui acompanyaven la seva muller i la 
seva filia Carlota, van reunir-se una cinquantena de co-
mensals. Ocupaven les dues presidéncies l 'homenatjat 
i el President de la Generalitat de Catalunya, senyor 
Josep Irla, i els feien costat el Mestre Pau Casáis, 
josep Carner, Josep Quero i Molares, Antoni Rovira i 
Virgili, les senyores Gassol, de Benito, Capdevila, Ar-
nau, Alavedra, Xammar i Fors. Assistien també al 
sopar, entre altres, els senyors Josep Terradelles, Pau 
Padró, Martí Barrera, Ventura Gassol, Víctor Torres, 
Josep Fontbernat, Francesc Arnau i Cortina, l'ex-Sots-
secretari de la Presidencia del Consell de Ministres se
nyor Josep de Benito, el director de Tramontarte 

M. Charles Bauby, Emili Vigo, Ferran Rahola, Garcia 
Castellet, Juli Sunyer, Jaume Creus, i els membres del 
Comité Executiu de l 'Homenatge: Eugeni Xammar, Fer
ran Canyameres, Joan Alavedra, Julia Gual, Pau Cirera, 
Joaquim Torrens-Ibern i Rafael Tasis. 

Els menús del sopar duien l'escut de Catalunya i la 
signatura autógrafa del Mestre, i constituien així un 
precios recordatori de les festes. L'ápat transcorregué 
en un ambient de gran cordialitat, i en sonar l'hora 
deis brindis Taféete al Mestre prengi/é la veu diversa 
deis oradors que volgueren associar llur paraula a l'ho-
menatge i de les adhesions que duien, de Catalunya, 
de Franca i d'arreu del món, l'expressió de l'agraiment 
que tots els catalans senten peí creador de la llengua ca
talana literaria moderna. Comencá el senyor Josep Que
ro oferint, com a president del Comité Executiu, l'ápat. 
«—Els catalans —digué— homenatgen l 'home que ha 
dedicat tots els seus esforcos al nostre idioma, l 'home 
que ha retut a Catalunya el máxim servei, enlairant 
alió que era la seva esséncia, la llengua. Aquest home-
natge, íntim peí nombre de persones, representa, pero, 
el que tots els catalans d'arreu del món reten a Pom-
peu Fabra. Hi ha en aquesta taula tres generacions re-
presentades: la deis homes que col-laboraren amb Fabra 
en la seva tasca; la deis que vingueren després i po-
gueren treure profit de Tobra realitzada; la deis joves, 
per últim, que son la garantía que un día tornará 
a implantar-se la sobirania de la llengua i de la nac¡ó.> 

S'aixecá aleshores el President Irla, rebut amb uná
nimes aplaudiments, a peu dret, deis comensals. «—A 
la dura prova de l'exili —comencá dient el President 
de la Generalitat—, ais perills viscuts, ais desenganys 
soferts, trobo avui una recompensa i una satisfacció: 
aquesta admiració i aquest afecte al nostre gran patrici, 
al nostre i l lustre gramátic Pompeu Fabra, perqué Fabra 
significa la unitat deis catalans. Jo espero que aquesta 
unió que ara es manifesta entorn d'aquesta taula, es 
mantindrá peí bé de Catalunya. Perqué de la unió deis 
catalans depén la sort de Catalunya i que aquesta reco-
bri les lljbertats que li foren preses, les llibertats que 
el poblé s'havia donat. Que tothom pensi en l'esdeve-
nidor de Catalunya, és a dir, en el seu destí i en la 
seva existencia. Que els partits politics, els homes que 
son a l'exili i tots els catalans, quan invoquin el nom 
de Catalunya ho facin amb una finalitat: obtenir l'har-
monia deis seus filis i la grandesa i la llibertat de la 
Patria. 

>En aquesta diada —continua dient el President Irla-—, 
saludo tots els catalans del món, i especialment els que 
sofreixen a l'interior del país per la llibertat del nostre 
poblé. Que l'esperit d'aquestes festes d'homenatge al 
nostre gran amic ens guii tots, per la llibertat de Ca
talunya i de tots els pobles.> Una gran ovado acollí 
els mots del President, ovació que es repetí quan el 
Mestre Fabra s'aixecá per a agrair l 'homenatge: «—Po
dría limitar-me a dir només una paraula: grácies. Pero 
vull afegir la satisfacció que em produeix veure aquest 
reconeixement de l'obra a la qual he dedicat la meva 
vida. I he de dir que una bona part del que he fet ha 
estat degut a l 'encoratjament i els alliconaments d 'un 
mestre excel-lent: María Aguiló, i a l'ajut de tots els col-
laboradors que vaig trobar. I ¡a unanimitat en aquest 
homenatge d'avui em permet de creure que l'árdua 
tasca que ens empreníem els que tinguérem la missió 
de tornar a la nostra llengua el seu prestigi, ha trobat 
Passisténcia de tots els catalans i que será duta a ter-
me, peí bé del cátala i peí bé de Catalunya.> 

Joan Alavedra llegí aleshores les adhesions rebudes. 
Moltes d'elles provenen de Catalunya, d'entitats cientí-
fiques i literáries que mantenen heroicament llur acti-
vitat, i de particulars que volien així expressar llur 
afecte al Mestre. Citem-ne només una: la de l'Institut 
d'Estudis Catalans, que compta Pompeu Fabra entre els 
seus membres mes ¡Ilustres. D'entre les nombrosíssimes 
cartes i telegrames rebuts, destacarem uns quants noms: 
Vídua de Lluís Companys; senyor Fernando Valera, 
president accidental del Govern de la República Es-
panyola; J. A. d'Aguirre, president del Govern d'Euz-
kadi; R. Nogués i Biset, president de les Corts de la 
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República; Juli Just i Salvador Quemades, ministres de 
la República; Joan Comorera, Claudi Ametlla, Josep An-
dreu, Manuel Serra i Moret, J. M. Bellido, A. Xirau, 
Joan Sauret, Brauli Solsona, Miquel Valdés, Avelí Artís, 
Hilari Salvado, Jaume Agelet i Garriga, J. Puig Pujades, 
A. M. Sbert, J. Ventura Sureda, J. B. Canudes i pilots 
catalans de Nova York, Joan Amades, Joan Lesaffre i 
moltes altres. A remarcar l'adhesió de la Unió d'Alcaldes 
deis Pirineus Orientáis. Joan Alavedra continua recordant 
els primers temps de l'exili, quan Catalunya s'havia refu-
giat en aquell triangle que era bressol de la nacionalitat, 
i digué que era just que en aquell indret cátala, cantat 
per Verdaguer, es celebres aquell acte en homenatge a 
l 'home que havia trobat una llengua feta per a escriure 
i va saber donar-li ales per a volar. 

En un extens i brillant parlament, Ventura Gassol ex-
pressá la seva emoció en trobar-se en aquell acte, entorn 
de dos grans catalans com Pompeu Fabra i Pau Casáis, 
i evoca aquelles diades catalanes de difunts, en les 
quals no manca ningú. Tampoc no manca avui ací nin-
gú: els que no hi son presents, hi son en esperit. I tots 
venen a celebrar, en l'obra exemplar del Mestre Fabra, 
la grandesa i la forca de l 'idioma: sense ell i contra 
ell, no es pot res a Catalunya. Será en la unitat de 
l'idioma que trobarem aquella unitat deis catalans que 
dura a Catalunya la seva llibertat i la solució de tots els 
problemes que ens turmenten. 

Parla després Antoni Rovira i Virgili, el qual féu 
una magnífica evocació de la tasca empresa fa seixanta 
anys per Pompeu Fabra. La decadencia de la llengua 
havia marcat la decadencia de la nació. Aquella lite
ratura catalana decadent ressuscita el segle xix¿, pero 
ni aleshores ni en les époques anteriors hi havia hagut 
grans gramátics. El Renaixement no dona a Catalunya 
l 'empenta de transformado de l'idioma i de fixació de 
la cultura que produia en altres paisos. Mariá Aguiló 
i Milá i Fontanals comentaren aquesta obra, que havia 
de continuar amb la seva intelligéncia genial Pompeu 
Fabra. Al-ludí les polémiques contra Fabra, en les quals 
es distingí el canonge Collell, i el camí revolucionan 
emprés peí grup de L'Avenc, així com l'evolució ulte
rior d'aquesta revista, sota l'égida de Jaume Brossa. 
En ampies línies, entreteixides amb records personáis 
i agudes observacions psicológiques, traerá la biografía 
de Fabra i exalca la importancia de la seva tasca. Des
prés de Fabra, cap escriptor cátala no pot perdre's per 
manca d 'un instrument adient. Abans, sí: Almirall i 
Torres i Bages haurien pogut ésser uns grans escriptors 
en cátala, i no ho son per no posseir aquest idioma. I 
ara pot dir-se que qui toca la Gramática de Pompeu 
Fabra toca l'idioma, ánima de la nació. 

El senyor Josep de Benito dugué la salutació d 'un 
castellá, amic de Catalunya, que representava l'adhesió 
de l'Espanya que es troba a l'exili en aquella festa cata
lana. I acaba el seu breu parlament pie d'enginy i d'e-
moció, amb els únics mots que sabia dir en cátala: 
«—Mestre Pompeu Fabra, per molts anys!> Després d'ell, 
l'escriptor rossellonés Caries Bauby, director de la revista 
Tramontarle, que havia dedicat un número especial ais 
actes a honor del Mestre, llegí unes quartilles en fran
cés, reivindicant per ais filis de la Catalunya francesa 
tot el bé que Pompeu Fabra ha fet a l'idioma comú deis 
catalans de les dues vessants de les Alberes. Per aixó li 
expressen avui també llur agraíment i llur afecte. Acaba 
amb un cant a Prada, petita vila catalana que ha aco-
llit uns homes que donen honor a la cultura universal. 

Josep Fontbernat féu després un parlament espurne-
jant de gracia, comparant la tasca del Mestre Fabra a 
moments culminants pero malaurats de la historia de 
Catalunya. Arnau i Cortina dugué, amb mots emocio
náis, l 'adhesió deis exiliats que viuen a Prada, prop del 
Mestre, en aquell acte d'afecte a 1,'home que tant esti
men. Parla després Eugeni Xammar, per a dir els 
seus records d'amistat amb Fabra i tota l'admiració que 
li inspirava la seva obra. Rafael Tasis s'atribuí la repre-
sentació deis escriptors joves per a tributar també al 
Mestre el testimoni de l'agraiment d'aquells que s'ho 
han trobat tot fet i que no tindran cap dificultat a re-
prendre la tasca interrompuda. Emíli Vigo, per últim, en 

nom de les darreres generacions, s'associá a l'homenatge 
com a amic i com a deixeble, i afirma l'obligació que 
teñen tots els catalans a restar fidels a les llicons i a 
l'exemple del Mestre. 

Per últim s'aixecá Pau Casáis. «—Tot el que heu dit 
aquest vespre a Pompeu Fabra —va dir—, m'ha emo-
cionat mes que si m'ho haguéssiu dit a mi, perqué 
anava destinat en aquest home que tots estimem com 
a mestre. Els homes que treballem i que duem a terme 
una obra, tenim necessitat que se'ns encoratgi i se'ns 
digui que som seguits. Així s'ha fet per a Mestre 
Fabra, i s'ha fet bé. Vos, estimat Mestre, heu sentit 
potser mes que ningú de nosaltres l'angoixa de la nos
tra sort. Jo us demano que mentre visqueu, i que sigui 
per molts anys, penseu en el molt que se us estima, en 
el molt que us estima tot Catalunya. Per acabar, com 
que no sóc home de discursos, he pensat que millor 
que amb paraules, podria encarregar al meu company 
fidel de tota la vida d'expressar-vos el meu afecte i la 
meva gratitud.> I, en un gest que emplená d'emoció 
tots els assistents, el genial violonceMista ana a cercar 
el seu mágic instrument i dona, per a Mestre Fabra, un 
concert que será un record inesborrable per a tots els 
que varen teñir la sort de sentir-lo. La seva interpre-
tació d 'un preludi i una bourrée de Bach i, sobretot, la 
del Cant deis Ocells, posaren un punt final d'insupe-
rables bellesa en aquella festa de l'amistat i l'agraiment. 

ELS ACTES DE DIUMENGE 

LL1URAMENT A MESTRE FABRA 
DE LA MEDALLA D'OR 

L'homenatge nacional a Mestre Fabra consistía prin-
cipalment, com ja havia estat repetidament anunciat, en 
el Iliurament al nostre gran patrici d'una medalla d'or, 
obra del prestigios escultor cátala Joan Rebull, executada 
per l'orfebre Joan Vidiella, i que havia estat feta grácies 
a la subscripció popular oberta per la Comissió Orga
nizadora. Aquest Iliurament constituí un acte solemne 
i emocionant, el qual tingué per marc la sala de 
l'Alcaldia de Prada, plena de gom a gom de catalans. 

A les onze del matí comenta la festa. Presidia Pal» 
calde de Prada, acompanyat deis seus companys de 
municipalitat, del sots-prefecte de l'arrondissement 
i del President de la Generalitat Honorable senyor Josep 
Irla. Al seu costat hi havia el Mestre Pompeu Fabra, 

El Mestre Pau Casáis ofereix la medalla d'or 
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Un angle de la sala de l'Alcaldia de Prada, durant el solemnial acte.— De dreta a esquerra, d'espatlles: 
el mestre Pau Casáis, el sots-prefecte de Prada M. Morer, ¡'alcalde de Prada M. Clerc; asseguts, d'esquerra 
a dreta: el Presiden! Irla; el Mestre Fabra, Caries Grandó, ]. Terradelles, Josep Carner. Drets: Víctor 

Torres, García Castellet, E. Vigo, F. Calvet, Joan Alavedra, Josep Fontbernat, etc. 

el Mestre Pau Casáis, l'escriptor rossellonés Caries Gran
dó, president de la comissió departamental d'Home-
natge, i Josep Quero Molares, president del Comité 
Executiu de l'homenatge a Fabra. 

El senyor alcalde de Prada obrí l'acte, donant la 
benvinguda a tots els presents, congratulant-se que la 
seva vila, que tenia l'orgull de comptar entre els seus 
veins homes tan ¡Ilustres com els Mestres Fabra i Ca
sáis, reunís aquell dia, entorn del mes venerable deis 
catalans, figures eminents de la política, les lletres i les 
arts de Catalunya. Saluda particularment el President 
de la Generalitat i expressá, en nom propi i deis seus 
companys de municipi, l'adhesió de Prada a l 'homenat
ge al creador del cátala literari modern. 

Parla després, fent un resum de la vida i l'obra exem-
plar de Pompeu Fabra, el senyor Quero i Molares. El 
seu parlament, pie de citacions de les obres del Mes
tre, entreteixit d'al-lusions a les fites históriques que 
marquen ensems la seva vida i la vida de Catalunya, fou 
escoltat amb interés i aplaudit amb entusiasme. 

En acabar el seu discurs, el president del Comité Exe
cutiu prega al que és president d 'Honor del Comité 
Nacional d'Homenatge que volgués lliurar a Mestre Fa
bra la medalla d'or. Pau Casáis prengué l'estoig que 
contenia la medalla i pronuncia uns mots amb veu tren-
cada per l'emoció. «—És per a mi un honor i una gran 
satisfacció haver de fer lliurament al meu gran amic 
Pompeu Fabra d'aquesta medalla d'or que tots els ca
talans li ofereixen i que és l'expressió de llur afecte i de 
llur agraiment, en aquesta data del seu aniversari. Pero 
jo cree que, ja que és Catalunya sencera que fa aquesta 
ofrena, correspon a l 'home que duu la representació de 
Catalunya posar a les mans del Mestre aquest present. 
Demano, dones, al President Irla que vulgui acceptar 
l ' e n c a r r e o 

Rebent l'estoig de mans del Mestre Pau Casáis, el 
President Irla s'adrecá aleshores a Pompeu Fabra. Tots 
els assistents es posaren a peu dret i, enmig d 'un gran 
silenci, el President de la Generalitat digué: «—Mestre 
Pompeu Fabra, estimat amic, us dono en nom de Ca

talunya, de tots els catalans que us estimen i us agraei-
xen la vostra obra i la vostra vida de treball i sacri-
ficis, aquesta medalla, que ha estat feta, en material 
indestructible, per un gran artista nostre, l'escultor Joan 
Rebull. Rebeu-la, conserveu-la per molts anys, deixeu-
la ais vostres hereus, com a demostració de l'amor que 
us teñen els catalans. Mireu-la bé: és el cor de Cata
lunya que está represencat en aquesta medalla i que 
ve a dir-vos grades per tot el que heu fet.» I després 
de donar l'estoig a l ' i l lustre homenatjat, el President 
de Catalunya abraca i besa Pompeu Fabra. Poques ve-
gades com aquella haurá estat exacte el clixé pe-
riodístic «el moment fou d'una gran emoció.> Perqué 
ben pocs foren els concurrents a l'acte que no sentiren 
en aquells instants els ulls negats de llágrimes, davant 
d'aquella abracada de dos homes que representen alió 
que de mes alt té I'esperit de Catalunya: la seva llengua 
i la seva voluntat d'ésser nació. I aquesta emoció es 
repetí quan el Mestre Casáis, excelsa encarnació de 
l'art, abraca al seu torn el seu gran amic i company 
d'exili. 

A m b veu trencada per les llágrimes, Pompeu Fabra 
dona les grácies per l'ofrena, mentre tots els presents 
aplaudien interminablement l 'home que, ais vuitanta 
anys, conserva ciar el seny i ferma la voluntat de ser
vir Catalunya i el seu idioma, arma invencible de 
I'esperit. 

Acaba l'acte el senyor Sots-Prefecte de Prada. Digué 
que estava molt orgullos de poder dur la representació 
de l'arrondissement a aquell merescut homenatge al 
gran servidor de la llengua catalana. I llegí una carta 
de M. Jean Sarrailh, rector de la Universitat de París, 
en la qual aquest felicitava el Mestre Fabra en els seus 
vuitanta anys i li expressava, en nom de la Sorbona, 
l'admiració i Taféete que la ciencia francesa sent per 
un deis mes grans gramátics deis temps moderns, pre-
gant-l¡ ensems que acceptés uns llibres com a present 
i penyora d'amistat. El senyor Sots-Prefecte lliurá ales
hores uns magnífics volums tramesos des de París peí 
rector de la Universitat, i que s'afegiren a les incomp-
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tables proves d'afecte que han arribat a Prada aquests 
dies per a fer patent a Mestre Fabra l'agra'iment que 
per ell senten tots els catalans i l'amor que li conserven 
tots els seus amics. 

VERMUT POPULAR D 'HOMENATGE 

Després de Pacte de l'Alcaldia, hi hagué un vi d'ho-
nor, ofert per l'Alcalde de la vila al Mestre i ais altres 
assitents a la festa. I uns moments després, Pompeu 
Fabra, acompanyat de la seva familia i del President de 
la Generalitat, feia entrada al café on havia de teñir 

lloc el darrer deis actes anunciáis: un vermut popular 
d'homenatge, que reuni entorn del Mestre un gran 
nombre de catalans residents al Rosselló o vinguts d'ar-
reu de Franca per a fer-li companyia en aquelles festes. 
Oferí Pacte, amb paraules plenes de poesía, Caries 
Grandó, en nom deis rossellonesos, i Fabra agraí una 
vegada mes les expressíons de simpatía que l'havien 
rodejat en aquelles inoblidables diades, enterbolides no-
més peí dol recent del Mestre, i que poden resumir-se 
en aquells mots tantes vegades pronunciáis en el curs 
d'aquelles hores: «Grácies, estimat Mestre», i «Per molts 
anys, Mestre Pompeu Fabral» 

A TOLOSA DEL LLENGUADOC 

La delegado tolosenca de Cultu-
ra Catalana, de París, ha celebrat 
una vetllada dedicada al Mestre Fa
bra, associant-se a l'homenatge que 
li han dedicat els catalans. 

Hi van prendre part- el represen-

tat del Casal Cátala, doctor Tor-
rúbia, qui exalta ei patriotisme de 
l'il-lustre gramátic; el poeta Serra-
Baldó, qui historia els avatars de la 
nostra llengua a través deis segles; 
un grup de rapsodes, el qual il-
lustrá amb la lectura de diversos 
fragments literaris la peroració de 

Serra-Baldó; Pabat Salvat, qui pro
nuncia en llengua d'oc unes parau
les d'adhesió; el poeta rossellonés 
Josep Sebastiá Pons, qui féu un dis-
curs pie d'imatges literaries, en el 
seu bell cátala de Franca, i, final-
ment, el doctor Jesús Bellido, el qual 
glossá la significació de Pacte. 

CARTA DE B U E N O S AIRES 

ELS VELLS DESVALGUTS 

ELS CATALANS ABSENTS DE LA PATRIA amen de viure 
d'ersatt:. Tot i que n'hi ha que es troben com el 
peix a l'aigua en els medis on han anat a raure, 

la reacció general contra l 'enyorament mena a cercar 
els substitutius indispensables per tal que el nou am-
bient resulti acollidor i que el record deis temps pas-
sats i deis indrets cars pugui ésser conciliat amb la 
cruesa de la realitat. 

No és pas exagerat d'afirmar, per tant, que els cen
tres i els casáis catalans escampats peí món deuen, en 
bona part, l'origen a la necessitat imperiosa que alguns 
han sentit de reproduir, lluny de la patria, les partides 
de manilla, de set i mig o de dómino que feien al café 
o al casinet del lloc on vivien abans d'expatriar-se, o 
bé de reprendre les tertulies que hi van deixar. Tots 
i cadascun de nosaltres, un cop ha trobat o ha recreat 
l 'ambient propici, sembla que ja ho tingui tot. I, com 
que només hem reproduit, amb mes o menys encert, 
climes enyorats, molt sovint la manca de projecció vers 
l'esdevenidor que teñen les nostres recreacions, pot ex
plicar per qué hi ha filis de catalans inadaptats o que 
no es troben bé en aquests llocs. Per qué? Senzilla-
ment, perqué ja son filis d'altres latituds i Versatz no 
és per a ells. 

En canvi, els temperaments popularistes i gregaris, si 
no poden fer ressorgir, amb tota fidelitat, aquelles es
cenes de promiscuitat, aquella barrila multitudinaria o 
aquelles colles de Parrós que troben a mancar, están 
irremissiblement perduts. De vegades, les exigéncies de 
l 'enyorament arriben al grotesc. A Buenos Aires, per 
exemple, he conegut entusiastes del F.C. Barcelona que 
s'han fet hinchas de l San Lorenzo i que cada diumenge 
van a veure'l jugar, senzillament perqué els seus juga-
dors porten a la samarreta els mateixos colors barrats 
que el Barca. Aixó que sembla inexplicable, en reali
tat no ho és. ¿No passa, a algún de nosaltres, que ha 
descobert un indret que té semblanca amb tal o tal 
recó de la nostra térra i que, sempre que pot, hi va 
i s'hi embadaleix? 

Aixó demostra clarament que els catalans, quan no 
podem viure de realitats, ens acontentem amb viure 
d' i l lusions. Aquesta és la rao de la forca de Versatz-
Fins i tot la vida devota, el necessita. És a dir, aquest 
aspecte de la vida espiritual —que sembla que n'hauria 
de teñir prou amb el recolliment per a establir el con
tacte entre l'home i Déu i els sants— necessita que el 
ritual deis actes de la devoció col-lectiva estigui d'acord 
amb les tradicions de la pietat catalana. 

No és d'estranyar pas, per tant, que els assidus de les 
misses deis catalans que mensualment organitza la Lliga 
Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, de Bue
nos Aires, no en tinguin prou i hagin hagut de recor
rer a les seves sabatines setmanals, on és cantada la 

Salte montserratina amb tots els ets i uts. I aixó no és 
tot. L'aspiració máxima de la gent de la Lliga és poder 
teñir a Buenos Aires un recó de Catalunya: la Masía 
Catalana, que en diuen. Volen poder teñir una copia 
fidel de les cel les montserratines i un santuari amb una 
réplica exacta de la Moreneta, i poder-hi anar cada fi 
de setmana, i haver d'encarregar les celles amb temps, 
i potser caldrá^ que el bon amic Santiago Rubio i Tu-
durí, que ara és entre nosaltres, faci un funicular com 
el que bastí a la muntanya pairal. Vet aci si n'és de 
fort l 'enyorament i com ens calen ersatz de tota mena! 

Pero, hi ha uns catalans que diríeu que no teñen dret 
a Versatz. Els catalans vells desvalguts. Sense familiars 
que els acullin, sense diners per a tornar a casa nostra, 
han d'estar asilats en hospitals argentins, on els caí 
de viure, crua i nua, sense pal-liatius, la realitat de 
cada dia. Fa poc, ho deia el president de la Comissió 
d'Assisténcia Social del Casal de Catalunya: <—Hi ha 
entre ells qui no ha rebut visites en cinc, deu i mes 
anys...> 

Per a ells, no hi ha cap recurs si algú —particular 
o entitat— no tracta de resoldre, amb veritable esperit 
de solidaritat social i amb urgencia, el problema que 
llur cas planteja a la coMectivitar. Perqué, dissortadar 
ment, no hi ha entre nosaltres cap Josué que pugui 
deturar el sol per a aquests catalans asilats, mentre 
elaborem projectes. Les visites periódiques que se'ls 
facin, les almoines que se'ls donin no resolen digna-
ment el cas. La nostra dignitat nacional no hauria de 
permetre que cap cátala hagués de viure de la gracia 
de caritat de ningú. Ni de la deis mateixos catalans. 
Si volem projectar eficientment l'acció catalana vers 
el futur, cal que no oblidem els deures que l'assistén-
cia deis vells desvalguts connacionals nostres imposa. 

Els restava, ais nostres vells, l'esperanca de la promp-
ta erecció de la Masía Catalana de la Lliga, on hi hau
ria una residencia per a ells i per ais nostres desvalguts. 
Pero, tal com van les coses, n'hi ha per temps. La 
subscripció progressa molt lentament i, malgrat que el 
senyor Ambaixador i el senyor Consol General de l'Es-
panya franquista vagin propiciar, a profit de la inicia
da de la Lliga la sessió de cinema espanyol que es 
celebra el mes de novembre proppassat el Cine Monu
mental, de Buenos Aires, en la qual fou donada en 
primicia la pell ícula Mariorux Rebull, res no fa pensar 
en la possibilitat d'iniciar aviat les obres al-ludides. 
Tampoc el testament del senyor Cambó no permet 
d'ésser optimista. Segons ha dit Tristán a Destino, de 
Barcelona (n° 541, del 20-XIU947), els llegats compre
sos sota la denominació general de Beneficencia pugen 
—aproximadament— a vuit milions de pessetes i les 
deixes van destinades a establiments benéfics que el 
testador ha determinat explícitament i que están situats 
a la ciutat de Barcelona. 

Potser és que el projecte de la Lliga és massa com-
plex. Si en lloc d 'un terreny de vint hectárees, amb la 
residencia per ais vells i els desvalguts, l'Hostal, les cel-
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les montserratines, la granja, el club social i el santuari 
de la Mare de Déu de Montserrat, de moment, els 
estorbos s'adrecessin a dur a cap l ' íobra de caritat 
cristiana i de solidaritat social, que representa el fet 
de donar acollida a tots els vells catalans desvalguts 
de l'Argentina, aquests podrien comptar, a curt rermí-
ni, amb un ersatz- Ben segur que és la magnitud del 

projecte de la Lliga alió que en dificulta la rea-
lització inmmediata. 

Sigui com sigui, hem de convenir que els vells ca
talans de l'Argentina necessiten un ersatz i els l 'hem 
de donar. 

PERE MAS I PERERA 
Uarc, 1947. 

LA GREU SITUACIÓ ECONÓMICA D'ESPANYA 
Ha vingut a les nostres mans un 

butlletí económic internacional, de 
circulado limitada entre determi-
nats cercles financers i industriáis, 
en el qual trobem l'extracte d'un 
report presentat peí Marqués d'Ur-
quijo en la reunió del Consell d'Ad-
ministració del banc que porta el 
seu nom i que proporciona dades 
interessantíssimes sobre la situació 
económica franquista. 

Diu: 
«L'índex de vida de l'Espanya ac

tual, comparat amb el del mes de 
juny de l'any 1946, ha pujat de 
cent a cinc-cents. 

Les causes de l'augment geomé-
tric del cost de la vida i de les di
ficultáis financeres i económiques 
davant les quals es troba el Go-
vern de Madrid, han estat explica-
des de la següent manera pels téc-
nics corresponents: 

1.—Inflacio i desequilibri en la 
balanza de pagaments. 

2.—Insuficiencia de l'equip de 
producció, el qual no ha pogut 
ser reparat ni substituir per 
manca de divises i de capacitat 
industrial. 

3.—Desequilibri en el pressupost i 
pertorbacions en la producció 
nacional motivades per la in
flado. 

4.—Persistencia de la necessitat de 
considerables importacions. 

5.—Reducció de les exportacions 
tradicionals. 

6.—Disminució de les trameses de 
diner pels emigrats, les quals 
han cessat gairebé del tot. 

7.—La guerra civil ha privat l'e-
conomia espanyola d'una part 
considerable de la má d'obra 
especialitzada. 

8.—La necessitat d'exportar pro-
ductes alimentaris que Espanya, 
abans del 1936, havia guardat 
sempre per el seu consum in
terior i que en l'actualitat son 
exportats per a l'obtenció de 
divises, ha reduit la capacitat 
per al proveiment de la pobla
d o , la qual cosa motiva escas-
sesa d'aliments i disminució 
del rendiment de la ma d'obra. 

9.—Els plans autarquics d'indus-
trialització i les intimes rela-
cions de l'economia espanyola 
amb les potencies de l'Eix du-
rant el transcurs de la guerra, 
han provocat un desgavell eco
nómic en ser interromputs de 
manera sobtada, a conseqüencia 
de la derrota d'Alemanya i d'I-
taüa, en quedar suspesos molts 
projectes i impossibilitada la 
continuació d'algunes empresas 
en moments en els quals la 

rectificado ja no era possibíe, 
posat que el régim franquista 
no ha pogut substituir l'ajut 
deis pa'isos de l'Eix amb el 
de cap altra potencia, ni tro-
bar nous capitals estrangers. 

10.—La intervenció del nou Estat 
nacional-sindicalista ha frenat 
l'esperit d'iniciativa de les em-
preses, i les exigéncies deis pro
grames nacionals de defensa 
han absorbit una gran part deis 
recursos, retardant considerable-
ment el restabliment del ca
pital. 

11.—En els darrers deu anys, Es
panya ha mantigut un nivell 
de consum superior al que per-
metia la seva renda nacional, 
considerablement reduida a cau
sa de la guerra civil; i, natu-
ralmenr, han quedat molt limi-
tades les possibilitats de finan-
cament de les grans empreses. 

12.—L'estalvi forcat a causa de 
les pertorbacions polítiques, les 
quals han motivat una pérdua 
de confianza del capital en les 
inversions, ha permés a l'Es-
tat grans empréstits i inversions, 
que fins ara no han donat cap 
utilitat o que han estat desri-
nats a projectes impracticables 
per la seva excessiva ambició. 

13.—L'economia espanyola es tro
ba davant d'un gran perill a 
causa de la progressiva reducció 
de la seva productivitat, encara 
molt inferior a la del 1936. 

14.—Davant l 'augment de la po
blado, el restabliment del ni
vell de producció del 1936, en
cara no aconseguir, tampoc no 
hauria estat suficient per a l'ob-
renció del nivell de consum 
interior d'abans de la guerra 
civil.> 

En la mateixa reunió que el Mar
qués d'Urquijo va fer aqüestes de-
claracions, els reunits van arribar a 
la conclusió que Espanya no podia 
recuperar el nivell económic ante
rior a la guerra civil, sense la cai-
guda del régim de Franco, la re
patriado de la má d'obra especia
litzada, que tant ha mancat, la sus-
pensió deis plans autarquics i l'ob
tenció de garanties que l'Estat aban
donará l'excessiva intervenció en les 
empreses privades. 

Ens arriba l'anterior informació 
en el mateix moment que un grup 
de banquers espanyols desembarca 
a Nova York, amb la il-lusió d'ob-
tenir empréstits de la banca nord-
americana. El Departament d'Estat 
deis EE. UU., en resposta a les 

preguntes deis periodistes sobre si 
l'ajut seria concedit, contesta que 
en el cas que els banquers ameri-
cans volguessin concedir l'empréstit, 
ho farien sota la seva única respon-
sabilitat, sense cap garantía per part 
de l'Estat. És ciar que la política 
deis EE.UU. és en aquests moments 
tan compromesa, que es fa difícil 
creure que les afirmacions fetes un 
dia siguin sostingudes l 'endemá. 

Com a cas curios, remarquem que 
ara fa uns mesos, aproximadament 
al mateix temps que Indalecio Prie
to tenia a Londres unes entrevistes 
amb Gil Robles, un deis banquers 
comissionats ara per a anar ais 
EE. UU. es reunía a París amb 
refugiats representatius de distintes 
tendéncies polítiques i els informava 
extensament sobre la situació eco
nómica d'Espanya, la qual ell con-
siderava insostenible. 

Una altra confirmado de la si
t uado anguniosa de l'economia es
panyola ens ha estat donada pee un 
industrial espanyol molt impo cant, 
el qual, ultra teñir molt capital a 
la península, és una gran figura dins 
la industria mexicana. Aquest se-
nyor, en un recent viatge a Espanya, 
ha hagut d'assistir a reunions de 
Consell d'Administració d'empreses 
en les quals té importants partici-
pacions I conta que en una d'a-
questes reunions, amb gran sorpresa, 
va sentir com els altres consellers 
es desfeien en atacs al régim, en 
presencia d 'un ministre de Franco 
que forma part del Consell de l'em-
presa. I encara la seva sorpresa va 
ser mes gran quan arriba el torn 
de parlar el ministre i va atacar el 
Govern en uns tons molt mes durs 
deis que havien emprat els altres 
consellers. 

Els nostres lectors comprendran 
que ens reservem els noms del ban-
quer que va teñir reunions a París 
amb refugiats i de l'industrial his-
panomexicá que ens ha fet la 
confidencia esmentada. Podem, pero, 
assegurar que totes dues informa-
cions son absolutament verídiques. 
Si donen el nom del Marqués d'Ur
quijo, és perqué en el butlletí on 
hem trobat les seves manifestacions 
aquell apareix amb totes les l letres 
i perqué estem convencuts que, tot 
i ser un butlletí d'índole privada, 
no deixa d'arribar al coneixement 
del Govern franquista. Altrament, 
el senyor Urquijo és una potencia 
suficientment forta perqué pugui 
parlar sense embuts, tal com ho fa, 
i sense temor a ser inquietat per 
Franco i la Falange, deis quals és 
molt possibíe que fos un deis qui 
va ajudar-los mes, quan creía que 
l'ajut podia derivar en un gran ne-
goci.—J. M. 
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DELS NOSTRES CORRESPONSALS A CATALUNYA 
P A N Í C D E L C A P I T A L A B A R C E L O N A 

En el nostre número passat (primera nota en el «Notician general 
de l'Interior», p. 78), donávem compte de les informacions de Premsa 
arribades a Méxic, procedents de Barcelona i de Londres, sobre la decla
r a d o de bancarrota de Riegos y Fuerzas del Ebro, dictada peí Govern fran
quista. El 21 de febrer, el Daly Mail, de Londres, donava la noticia que 
els accionistes canadencs d'aquella companyia s'han adrecat ais gover-
nants espanyols en el sentit que no accepten la declarado de fallida. 
Diuen que el Govern no ha volgut utilitzar els fons de reserva de l'enri-
tat per a impedir el desastre, i li atribueixen la intenció de voler-se apro-
fitar deis beneficis que li reportaría una incautado de l'empresa. 

Afegeix el Daily Mail: «Han passat coses molt estranyes amb els vint-
i-cinc milions de lliures esterlines de Riegos y Fuerzas del Ebro. Aquesta 
companyia canadenca explica, en una manifestació que ahir va fer pública, 
que el jutge espanyol que ha declarat la fallida ho ha fet per satisfer la 
demanda de certs accionistes que s'han agrupat per tractar de controlar 
aquesta poderosa entitat i apoderar-se de la seva dirección La informado 

febre per recuperar els diners con
fiáis al banc. Amb l'afany d'amino-
rar la impaciencia deis clients, els 
directors havien proposat que les 
operacions de reintegre es fessin no 
sois mati i tarda, sino fins i tot a la 
nit, pero les autoritats sindicáis s'hi 
havien oposat, tant perqué el banc 
havia assegurat que pagaría fins 
al darrer céntim, com perqué el per
sonal, després del treball desesperat 
i febril que realitzava de día, tenia 
perfecte dret a un descans. Em cita 
el cas d 'un client d'Igualada, el 
qual, en arribar-li l'eco deis rumors 
que corrien per Barcelona, s'impres-
sioná tant que mor! d'un atac al cor. 

El Consell Superior Bancari fa-

acaba així: «Els directors canadencs asseguren que els beneficis de la -cilitá ahir una nota sobre aquest ater 
seva empresa a Espanya son mes que suficients per a respondre ders en 
darreriments i del volum deis interessos en curs. La culpa que aqüestes 
obligacions no hagin estat ateses, radica en el fet que el Govern espanyol 
ha impedit el canvi de pessetes en lliures eoterlines. La companyia ha 
resolt prendre totes les mesures que estiguin al seu abast per tal de 
protegir els seus interessos.> 

La censura a qué esta sotmesa la Premsa espanyola ha fet que aqüestes 
informacions, de tan remarcable interés, no arribessin al domini públic de 
l'interior, o bé que hi arribessin confusionáries. Vegi's el que ens escriu fent cua a les portes del banc i de 
un deis nosrres corresponsals, i com, home que viu en els medis econó- les seves sucursals, la Premsa no 
mies del pais, només al final de la seva sensacional informado insinúa havia dedicat dues ratlles al fet. 
que els fets que ens conta teñen una relació amb la tragedia de la- Aquest silenci períodístic augmenta-
Carutdenca, de la qual tan sois se sap, a casa nostra, que «está en situació 
difícil.} 

en la qual, ultra respondre de la 
solvencia i de la situació económica 
del Banc Hispano-Colonial, feia pre-
sent la solidaritat de tota la banca 
espanyola amb l'enritat afectada. Re-
marquem que fins que ha aparegut 
aquesta nota, al cap de quatre dies 
que la gent fremia de desesperació 

BARCELONA, 27-2-48.—La nostra 
ciutat ha viscut aquests dies un 
pánic bancari. Sorgí tot-d'una el ru
mor que el Banc Hispano-Colonial 
estava a punt de declarar-se en fa
llida. I en un tancar i obrir d'ulls 
tots els compte-correntistes s'aboca-
ren materialment a les finestretes de 
pagaments, tant de la casa central 
com de les agencies urbanes. Els 
qui vivim la vida comercial, indus
trial i económica barcelonina, hem 
presenciat un espectacle que ens era 
desconegut. Les fueres intermina
bles de ciutadans, barcelonins i de 
tots els indrets de les comarques 
del Barcelonés, que feien cua a les 
portes del Banc Hispano-Colonial, a 
¡'espera neguitosa i ávida de poder 
retirar els cabals que hi tenien di-
positats, eren impressionants. Els qui 
esperaven clavaven els ulls, amb 
enveja i neguit, en els qui en sor-
den amb els diners a la cartera o 
a les butxaques, amb el panteix que 
els produia el dubte si les reserves 
del banc cobririen el xec que por-
taven preparat... A totes les portes 
va ser muntat un servei de forces 
de seguretat, per tal de mantenir 
l 'ordre i evitar que cap impacien
cia de les cues impedís que les ope
racions de reintegre es realitzessin 
amb tranquil lat i normalment. 

Gairebé cinc dies ha durat aquest 
extraordinari moviment bancari, i es 
calcula que en cada un d'ells s'han 
reintegrat uns 400 milions de pes
setes. Com a dada curiosa, assenya-
lem el fet que contínuament hi ha
via tres camionetes que anaven del 
Banc d'Espanya a la central i su
cursals de I'Híspano-Colonial, trans-

portant sacs de moneda. Per tal de 
calmar la impaciencia deis compte-
correntistes i facilitar la rapidesa de 
les operacions, hi hagué oficines 
matí i tarda. Ens asseguren que cap 
client no ha deixat de cobrar. El pá
nic, per tant, s'ha esvait. 

Aquest matí, ja tot normalitzar, 
hem estat a la central de l'Hispano-
Colonial, per a fer un ingrés al 
compte de la casa on prestem els 
nostres servéis. Tenim bona relació 
amb un deis alts funcionaris del banc 
i hi hem sostingut una conversa de 
to confidencial. Ens ha dit que la 
direcció del banc ha passat hores de 
veritable angúnia, i per l>é que sabia 
que les reserves de l'entitat cobrien 
en excés els dipósits deis compte-
correntistes, temia que el pánic po
pular no convertís en tragedia )a 

va encara mes els temors i el ne
guit deis que tenien confiats a l'His-
pano-Colonial els seus estalvis o la 
seva fortuna. 

Tot i que ningú no sap concreta-
ment d'on i com ha sorgit aquest 
pánic, sembla que algú ho atribueix 
al fet que la companyia Riegos y 
Fuerzas del Ebro es troba en situa
ció difícil. Ningú no sap ben bé 
per qué, pero el que ningú no igno
ra és que el Banc Hispano-Colonial 
és el qui recolzava i facilitava els 
mitjans económics per a les obres 
que en tots els aspectes realitzava 
la Canadenca. I naturalment, una 
bancarrota d'aquesta poderosa com
panyia, sígnificava l'arrossegament i 
la consegüent fallida de l'Hispano-
Colonial. 

Que les coses dins la Canadenca 
no rutilen i que hi passa quelcom 
d'irregular, ho constata el fet de la 
dimissió inesperada del qui durant 
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trenta anys n'ha estat el seu gerent 
i president, Mr. Frank Fraser Law-
rence, el qual, en viatge precipitat a 
Anglaterra, a primers d'any, deixá 
tota la responsabilitat del carree al 
seu vice-president, Mr. William 
Menschaert. S'ha parlat fins i tot 
que el Govern espanyol ja tenia, de 
fet, un peu dins l'administració de 
la companyia, desentenent-se del dé
ficit i deis compromisos que aques

ta pogués teñir contrets, ja que la 
seva missió tan sois obeia a garan
tir el funcionament normal d'un 
servei públie vital per al país. 

Esperem que fets posteriors ens 
neguin o donin la rao en aquesta 
informado, escrita a base de rumors 
i de noves facilitades per persones 
que están en el secret de l'afer, pe
ro que per raons elementáis han de 
mantenir-se en l 'anónim.—D. 

EL DESGAVELL DELS SERVÉIS TRAMV1ARIS 
BARCELONA, 17-2-48.—La Con-

selleria de Tránsit de l 'Ajuntament 
de Barcelona, probablement d'acord 
amb la Companyia de Tramvies, ha 
organitzat una exposició d'allicona-
ment sobre circulació de vehicles i 
els accidents que se'n deriven, i l'ha 
efectuada ais soterranis de la Placa 
de Catalunya. En una de les gra-
fiques estadístiques exhibides, refe
rida al tercer trimestre del 1947, 
diu que a la ciutat hi han hagut 
492 accidents deis que ocasionen 
victimes —606 en total, 21 de les 
quals han mort— i d'aquests 492 
accidents, 381 —gairebé un 8 0 % — 
han estat de vehicles a persones i la 
resta de vehicles a vehicles. 

S'estableix que els tramvies oca
sionen un 2 9 % deis accidents. I el 
percentatge és escruixidor perqué, 
en l'actualitat barcelonina, els tram
vies només representen el 7 % del 
transir rodat. Si amb tants pocs 
tramvies ocorre un nombre tan alt 
de desgracies, cal cercar quines son 
les causes veritables del fet. No 
creiem que sigui exacte el parer que 
insinúa l 'Ajuntament, en el sentit 
que el públie bada molt i que aixó 
els costa la vida. El que passa és 
que el nombre de tramvies és insu-
ficient per a les necessitats de la 
nostra ciutat. A les hores de sortida 

o entrada de les oficines i botigues 
el públie s'aglomera a les parades 
i quan arriba el tramvia, de vegades 
al cap d'una hora d'espera, la gent 
no s'hi pensa poc ni gaire a arrai-
mar-se en els estreps o els paracops. 
Aixó, 'és ciar, ja és una font ines-
troncable d'accidents. 

La Companyia de Tramvies, a des-
grat de cobrar elevades tarifes per 
un servei detestable, no fa res per 
a millorar-lo. I planta cara a la rea-
litat deis accidents que els seus ve
hicles ocasionen, dient que ella no 
és la responsable que el públie els 
envaeixi i exposi la pell per volun-
tat propia, penjant-se en llocs del 
tramvia on no es pot respondre de 
la seguretat personal. La reacció de 
l'empresa tramviária és singular: 
demana a l 'Ajuntament que repri-
meixi els excessos del públie, o sigui, 
en altres paraules, que no els deixi 
pujar al tramvia si ja va massa pie. 
Sembla, no obstant, que la solució 
elemental fóra la de posar en cir
culació el nombre de vehicles que 
l'acumulació de públie demana. Pero 
per a realitzar aixó potser necessi-
taria importar mes conductors in-
competents —hom té la sensació 
que els mes imbecils de la penín
sula treballen a casa nostra— i pre-
fereix fer detenir els passatgers.—M. 

LA TRISTESA URBANA DE BARCELONA 
BARCELONA, 23-2-48.—La See-

ció de Pares i Jardins de l'Ajunta
ment de Barcelona va decidir, ara 
fa uns mesos, renovar i impulsar 
l'Escola d 'Aprenents Floricultors. La 
iniciativa és tanmateix lloable, puix 
que en aquests darrers anys pot dir-
se que ha gairebé desaparegut la 
generació de mestres floricultors, que 
tant bé ens feien quedar davant de 
propis i estranys. La fama barcelo
nina en el ram de la jardinería^ crea
da al volt de noms com els d'Oliva, 
Simó, Aldrufeu, Cortés i altres, i la 
qual havia traspassat les fronteres, 
s'ha esfumat en la darrera década. 

És un record viu en la memoria 
de molts barcelonins la constitu-
ció de l'organització Els Amics de 
íes Roses, a la qual tant de prestigi 
van donar els eminents floricultors 
Dot, Camprub!, Pahissa i Munné. 
Per a les festes de l'any passat du-
rant les quals s'entronitzá la More-
neta, en Dot crea una flor montser-
ratina que ens han assegurat que és 
una meravella. 

L'estiu passat va celebrar-se un 
concurs de roses al Palau de Pe-

dralbes, que va ser el primer pas 
del renaixement floral de Catalunya, 
el qual, com diem al principi, és 
d'absoluta necessitat si es volen ani
mar els nostres pares i jardins. El 
magnífic pare de Montjuíc, creat 
per Forestier, havia arribat a un es
tat d'abandó terrible. El de la Ciu-
tadella es troba err una situacíó 
semblant. 

Hom ha dit que els jardins son 
l'alegria permanent d'una ciutat i 
el marc mes adequat perqué els 
nostres infants s'avesin a una vida 
plaent i sanitosa. Sembla que al cap-
davall l 'Ajuntament barceloní s'ha 
adonat de la importancia que teñen 
els jardins per a la salut espiritual 
i material del poblé, i es proposa 
rectificar un oblit i una deixadesa 
que han durat anys. 

A causa de la devastació urbana 
que la crueltat de la guerra va fer 
en algunes de les nostres ciutats, s'hi 
han creat nombre de places noves. 
Unes places fredes, sense vida, sen-
se calor, com uns claps miserables 
on baten totes les incleméncies 
del temps. I ningú no ha tingut es-
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ma de tracar-hi uns parterres amb 
mig pam de gespa i plantar-hi unes 
dotzenes de clavellines i rosers. 

Barcelona ha vist desaparéixer, 
aquests darrers anys, tota la poesía 
que tenia en molts deis seus car-
rers. Les obres d'art, destruides, sen-
se que mans generases tinguessin 
cura de posar un aturador ais crims 
urbans que —ignorem amb quins 
móbils— s'hi han perpetrat. És cert, 
pero, que la gent, preocupada amb 
els seus problemes económics, no 
posa gaire esment en aquesta manca 
d'alegria urbana, en aquesta pobrera 
d'oasis de l'esperit, els quals contri-
bueixen forca a sostenir la moral 
ciutadana. Barcelona fa anys que no 
riu, i els nostres filis passen una 

infantesa grisa, de privacions, de 
preocupacions estrictament materia-
listes. Una absoluta orfanesa d'ale
gria espontánia transcendirá en la 
seva formació espiritual. 

Els consellers de la Secció de 
Pares i Jardins sembla que finalment 
s'han adonat d'aquesta profunda 
tristesa urbana de Barcelona i volen 
rectificar, en una petita part, la seva 
descuranga, donant nova vida a FEs-
cola d'Aprenentatge de Floricultura. 
Veurem si reeixiran en el propósit. 
En aquesta mena d'empreses d'ordre 
espiritual i artistic no hi ha marge 
per a beneficis particulars. I podria 
molt ben ser que ningú no tingues 
prou capacitat sentimental desinte-
ressada.—R. 

DE Q U A N MORIR ERA TAN CAR COM V/L7RE 
BARCELONA, 20-2-48.—El senyor 

M. Llopis, president de la Diputa
ción Provincial, anuncia ais perio-
distes que en la seva sessió deis 
darrers dies de desembre, l'Ajunta-
ment havia aprovat unes modifica-
cions a les tarifes del Servei de 
Pompes Fúnebres, del qual n'és con-
cessionária la Casa Provincial de 
Caridad. Digué: «La actual Comi
sión Mixta ha venido estudiando la 
forma de evitar, sin lesión para la 
Casa Provincial de Caridad, perjui
cios al público, tales como las pres
taciones complementarias que eleva
ban muy acentuadament el importe 
del servicio. Con el objeto de evitar 
que puedan seguir adicionándose 
servicios que no se reputan indispen
sables, se ha prohibido, tanto a los 
agentes de Pompas Fúnebres' como a 
personal ajeno, ofrecer atenciones no 
comprendidas en el catalogo, y a 
éste se han incorporado todas las 
prestaciones reputadas necesarias, en
globando su valor en las tarifas, para 
que se tenga la evidencia y ía segu
ridad de que no se exigirá cantidad 
alguna por complementos.» 

Aquest xiroi parlament potser sor-
prendrá els qui no en coneixeu els 
antecedents. Pero abans ocorria una 
cosa terrible: gairebé no ens po-
diem morir! Morir ocasionava una 
despesa onerosa. No volem dir mc-
rir i fer un enterrament luxós, amb 
cavalls emplomallats y engualdra
páis, lacais amb lliurea i molts ca-
pellans. No; simplement un sepeii 
senzill, deis que en els catálegs fu-
neraris son a la secció de tercera 
classe. Fins fa poc la desaparició 
d 'un familiar implicava dos dols: 
aquest i el que es derivava del deu-
te contret. U n enterrament no bai-
xava de 1.500 pessetes. El primer que 
feia l'agent de la funeraria era exi
gir la cartilla de racionament del di-
funt. Sense aquest requisit no hi 

Llegiu, s. u. pl., a les pagi
nes 3? i 4" de la coberta, 
l'anunci del SERVEI DE 
LLIBRERIA d'Edicions 

Catalónia. 

havia sepelí possible. Després ense- " 
nyava el mostrar!. Pero passava una 
cosa especial: tal caixa exigia tal 
nombre de capellans, perqué no era 
aconsellable destriar les coses de l'es
perit de les de la materia. Si, d'a-
cord amb les conviccions, volíeu 
una caixa decent i pocs capellans, 
no hi havia pas res a fer. I per altra 
part, havíeu de pagar a la bestreta. 
L'interfecte no sortiria de la casa si 
abans no s'havia liquidat la factura 
de la Casa de Caridad... potser per 
alio que la caritat ben entesa .co-
menca per casa mateix! 

Ara no. El senyor Llopis ha po-
sat punt final en aquell seguit d'a-
busos. És ciar que no s'han aplicat 
sancions, perqué aixó ja fóra dema-
nar massa, petó hi ha llibertat d'op-
ció i es pot triar un enterrament en 
una tarifa que va de 150 a 26.920 
pessetes, la clerecía apart. Aquesta 
altra despesa sera facultativa. I us 
dic que, amb tot, és decididament 
cara. Les cerimónies religioses son al 
nivell normal de les subsisténcies. 
Ningú no canta o resa de franc.—Q. 

FRAGMENT D 'UNA CARTA 
PARTICULAR 

c . D u r a n t aquests darrers mesos 
han tornat a Catalunya alguns deis 
refugiats que havien estat a Franca, 
a Méxic i a altres llocs; a molts 
d'ells, per ara, no els ha passat res. 
Si n'esteu assabentats, aixó us pot 
induir a creure que tots podeu tor
nar a casa sense risc. Áixí i tot, 
val mes que tinguis paciencia i que 
esperis temps millors; trobaries aixó 
molt canviat i no t'hi sentiries bé. 
Les dificultats son moltes, de tota 
mena i importants. No sé si podries 
treballar. Ü n metge famós, que s'ha
via situat molt bé a Méxic, ha tor
nat i no ha conseguit que el deixin 
exercir. Un amic meu, tornat de 
Franca després d'haver rebut totes 
les garanties que va demanar, va 
ser empresonat ahir. No conec les 
raons donades per a la detenció, pe
ro jo havia vist aquest home tan 
atuit, que dubto que n'hi hagi cap 
altra que la de les represalies, que 
malgrat el que es digui encara pre
ñen. .^ (14-3-1948). 
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E L S L L I B R E S I E L S A U T O R S 
popular d 'un poblé que cantara en 
cátala quan els poetes savis ho feien 
de primer en la llengua deis tro-
badors, mes tard en castellá; d'un 
poblé que ha estat, en els millors 
rnoments, poeta cabdal, gran atenye-
dor de bellesa. 

És un llibre per sentir-s'hi unit 
sense ponderació, sense limitar la 
sensibilitat, per llegir-lo cantant, car 
ens dona el que hi ha de millor 
en la nostra caneó popular.—M. C. 

XÍV C A N g O N S POPULARS CA
TALANES.—Catorze puntes se
ques de JOAN REBULL. Próleg de 
JOSEP CARNER. Editorial Albor, de 
París. 

El folklore cátala és encara una 
de les coses mes vives de Catalunya. 
És una de les demostracions de la 
intentitat de la nostra ánima. No és 
que vulguem pretendre una origina-
litat extraordinaria, pero sí que hi 
sentim bategar un esperit, una for
ma de sentir, una particularitat del 
folklore universal que justifica la 
nostra ambició col-lectiva. 

Ho constatem, una vegada mes, 
davant aquest bell llibre publicat per 
l'Editorial Albor. 

No sabríem com parlar d'aquestes 
'edicions, de la seva presentació i de 
la selecció de textos i gravats. Hono-
ren la nostra cultura. Ha estat re-
confortant, en aquests temps que 
tot tendia a limitar les manifesta-
cions catalanes, la tenacitat de l'Edi
torial Albor, dirigida per l'escriptor 
Ferran Canyameres. La seva conti-
nuitat en la publicació de textos ca-
talans ha estat una demostrado de 
vitalitat i d'ambició, una resposta 
exemplar ais qui volien presentar la 
nostra cultura com una manifesta
d o localista i provinciana. 

Aq tues t llibre és, en veritar, un 
homenatge al nostre sentiment, ex-
pressat en la seva forma mes sim
ple i potser per aixó mes profunda, 
car és en el cant popular on per
duren, a través del temps, les dots 
imaginatives, sensibles, i les qualitats 
intrínseques d 'un poblé. La-selecció 
de les can<;ons, dintre de l 'abundant 
folklore, ha estat feta cercant l'ex-
pressió d'aquestes qualitats. 

Les delicades puntes seques de 
Joan Rebull que acompanyen el text 
cerquen també el mateix, en la seva 
diversitat. I cal dir-ho: aconseguei-
xen els personatges mes vivents de 
la nostra lírica popular amb forma, 
moviment i gairebé vida. La vida 
plástica d'una estatua ree'ixida. 

I en el próleg, el nostre poeta Jo-
sep Carner intenta definir la valor 
estética i la forma alliconadora del 
nostre cant popular, de la canga de 
qui sap qui i de tots plegats; el cant 

LLUJS DE RIALP 
OBTÉ EL PREMI DE POESÍA 

<SALVAT-PAPASSEIT> 

En el moment d'entrar en má
quina el present número, ens arriba 
de Barcelona la noticia que ha estat 
concedit el Premi de Poesia Salvat-
Papasseit (instituir, per la vídua d'a-
quest malaurat poeta) a Lluís de 
Rialp, per la seva obra Balades i 
Cancons. 

LES EDICIONS EN CÁTALA 
A BARCELONA 

El periodista aragonés Del Arco, 
especialitzat en intervius rápids que 
publica a Destino i al Diario de Bar-
celona, n 'ha fet un , amb tot de pre
guntes capcioses, al senyor Josep M. 
Cruzet, gerent de la Casa del Lli
bre, nom que d'enca de la libera
ción ostenta la que fou Llibreria Ca-
talónia, de la Ronda de Sant Pere. 
El senyor Cruzet ha estat el primer 
editor que va reprendre la publica
ció d'obres catalanes, així que van 
obrir Pescletxa que ara van tornant 
a tancar, cada dia una mica mes. 

Heus ací un fragment de l'inter-
viu, publicat al Diario de Barcelona 
el dia 22 de gener, amb el qu i l 
n'hi ha prou per copsar la mala bava 
del periodista aragonés, que sembla 
que ara tot just acaba de descobrir 
Catalunya, i la d igm habilitat amb 
qué li ha respost el senyor Cruzet: 

<—¿Se lee o se busca el libro ca
talán, tanto como antes? 

—Es leído y apreciado por los ca
talanes el libro de autores realmen
te consagrados, tanto antes como 
ahora. 

—El libro de autores realmente 
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consagrados, ha dicho usted. ¿No 
han surgido nuevos valores? 

—Por el momento, no ha apareci
do ningún valor destacado en la li
teratura catalana, lo que no quiere 
decir que no existan. 

—¿Ño es inconveniente para su 
universalidad limitarse a una lengua 
de área reducida? 

—Está evidentemente demostrado 
que las grandes creaciones poéticas, 
así como las novelas costumbristas, 
pierden calidad literaria de no ser 
escritas originariamente en lengua 
vernácula. 

—Pero, ¿y las ideas que no tie
nen forma, sino fondo? 

—Si el autor catalán domina 'a 
lengua de Castilla, puede mu^i bien 
usarlo, como ha ocurrido en los gran
des autores nombrados. (Es refereix 
a Maragall, Rossinyol, Costa i Llo-
bera, arran de la publicació de les 
seves obres completes.) 

—Demostrado, como usted asegu
ra, que la poesia catalana pierde ca
lidad al traducirse a otra lengua, 
¿hay público y poetas suficientes pa
ra mantener la afición a la misma? 

—Dado la sensibilidad del pueblo 
catalán, es en poesía, como en mú
sica y en pintura, donde se ha lle
gado a obtener valores más. altos. 
Los libros que he publicado última
mente de Sagarra, Riba, López. Picó, 
Garce's y Arús , han tenido una ex
celente acogida. 

—¿Hay más poetas que prosistas, 
en catalán? 

—En efecto, dominan los autores 
que se dedican a este género litera
rio, en contraste con la escasa pro
ducción de novelas ine'ditas. 

—¿Y por qué? 
—Puede obedecer a muchos im

ponderables, de los cuáles llega a 
evadirse el poeta y muy difícilmente 
puede hacerlo el novelista. 

—¿De cuándo data la novela ca
talana? 

—La literatura catalana medieval 
es importantísima y figura como ele
mento destacado en todos los estu
dios sobre la materia, que hicieron 
los investigadores. 

—¿Qué novela clásica catalana 
considera más importante? 

—Tirant lo Blanc, de Martorell, de 
la que dijo Cervantes que por ni 
estilo es éste el mejor libro del mun
do. 

—¿Tiene usted dificultades para 
encontrar títulos para editar? 

—Mi plan, de los autores clásicos 
y contemporáneos, es de tan vastas 
proporciones, que tengo para toda 
mi vida y cien años más. 

—Mucha literatura hay en esta 
afirmación..."» 

NOTICIARI 

3 Un poeta terrassenc de nom Ra
món Alzamora ha escrit uns Nous 
Goigs a la Verge de Montserrat, que 
han estat aprovats per les autoritats 
eclesiáttiques i musicats per mossén 
Doménec Pie, organista de l'Església 
del Sant Esperit, de la propia c i u n t 
de Terrassa. 
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J Maria-Aurélia Capmany, finalista 
del Premi de Novel-la Joanot Mar-
torell, instituit per l'editor Aymá i 
guanyat, com avencávem en el nú
mero anterior, per Celia Sunyol, és 
filia del conegut folklorista Aureli 
Capmany. 
J Entre els noms deis altres con-
cursants al Premi Joanot Martorell, 
figuren els de Pere Mialet i J. F. 
Vidal Jover. 
J En un volumet d'edició privada, 
mossén Eugeni Flori recull una pila 
de quadrets familiars i episodis de la 
vida del poblé de Marganell, situat 
a la falda de la muntanya de Mont
serrat. El llibre porta el tendrívol 
títol Obsequi de filial gratitud. 
J López-Picó ha publicat un petit 
volum intitulat Corona d'Aloses. 
J Amb el títol de Lletres Catala
nes ha aparegut a Franca un lli
bre signat per lordi de Montserrat, 
pseudónim que dissimula el nom de 
mossén Joan Vilar, sacerdot cátala 
que s'ha declarat reiteradament in
compatible amb el régim que go-
verna Espanya. L'obra no tracta, com 
el seu enunciat podría fer creure, de 
qüestions literáries, sino d'un pía 
d'estructuració de la Catalunya fu
tura, tracat a través de cartes adre
cades a uns amics imaginaris de 
fautor. 

J En la seva edició del 20 de ge-
ner, el Journal de Genéve publica 
una crónica del seu corresponsal a 
Barcelona, en la qual, després de 
tractar diversos temes d'ordre polí-
tic, dona aquesta noticia referent a 
Catalunya: «El Govern acaba d'a-
doptar una actitud mes rígida Del 
que fa referencia a la llengua cata
lana. La traducció, en aqueix idio
ma, d'EÍ Paradís Perdut, de Milton, 
feta per l'escriptor Boix Selva, no 
ha pogut ser llegida en públic, per
qué, des d'ara, el cátala tan sois 
será tolerat en manifestacions de ca
rácter folklóric.» 
J Miquel Capdevila ha publicat a 
Barcelona un llibre titulat Navidad, 
i l lustrat amb un centenar de gravats. 
J Hom remarca l'interés que d'un 
temps en aquesta banda manifesten 
alguns escriptors del régim a situar 
dins el marc de les glories espanyo-
les els noms d'auténtiques glories 
catalanes. Ja ho han fet amb San
tiago Rossinyol, amb Jacint Verda-
guer, amb el mestre Amadeu Vives 
i amb el comediant Enric Borras 
—comediant dins i fora de l'escena, 
i a tot arreu eminent—. Ara ho fan 
amb Joan Maragall. El senyor Fer
nández Almagro, crític literari d'in-
discutible autoritat, ha publicat un 
arríele a I-a Vanguardia Española 
amb el titol de Todo Maragall, en el 
qual diu coses com aquesta: «Por
que Maragall conocía —y amaba— 
todo el valor de la palabra en sí mis-
ma considerada, el uso de la lengua 
nacional le era tan grato como nece
sario cuando en el ejercicio de su 
alto periodismo buscaba públicos de 
la mayor amplitud posible. Pero, ade
más, en el empleo del catalán ver-
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náculo -—n'hi ha algún que no ho 
sigui?— ¿no latía una profunda y 
entrañable emoción de la íntima so
lidaridad española?» Etc., etc.... 
5 Joan Oliver (Pere Quart, en la 
poesía) ha abandonat el seu exili 
de Xile per a repatriar-se. Amb 
aciuest motiu, el Centre Cátala de 
Santiago va oferir-li un banquet 
d'homenatge al qual van assistir les 
mes destacades personalitats de la 
col-lectivitat catalana i on es van 
pronunciar senrits discursos de co-
miat a l 'excellent escriptor i amio. 

5 El poeta Doménec Juncadella, 
amb motiu d'haver guanyat la Flor 
Natural en els Jocs Floráis de Man-
resa, ha dit a un periodista que és 
la vintisisena que obté; que n'ha ob-
tingudes algunes amb poesies en cas-
tella; que creu que no és cap pecat 
escriure indistintament en totes dues 
llengües —com fan també algunos 
Que hoy residen incidentalmente en 
América—. i que la temporada flo-
ralesca li ha produit un ingrés en 
efectiu de 8.000 pessetes. 
J El doctor M. Pu'g Solanes, cáta
la nascut a Méxic que és un deis 
mes distingits oftamólegs d'aquest 
país, acaba de publicar un impor-
tantíssim llibre intitulat Oncocerco-
sis, en col-laboració amb altres dis
tingits especialistes. L'obra, luxosa-
ment presentada i profusament il-
lustrada, editada per «La Prensa 
Médica Mexicana», és un estudi eu
ros, tractat amb excel-Ient métode, 
profund coneixement i quantitat de 
dades, d'aqueixa malaltia deis ulls 
fins ara tan poc estud :ada. El doc
tor Puig Solanes, principal autor de 
l'obra, no ha volgur que el llibre fos 
només un quadre ocular, sino que 
s'ha interessat per tractar la malal
tia des d'un punt de vista clínico-
médic general i, a mes de la col-

laboració de l'oculista doctora Berta 
Riveroll Noble, ha cercat la deis 
metges L. Vargas, L. Mazzoti i A. 
Guevara Rojas, a fi de donar al lli
bre l'eerudi medie total que s'havia 
proposat. Aquesta obra constitueix 
'a culnv'nació deis estudis que el 
doctor Tu'g Solanes va realitzant so
bre l'oncocercosis, que li valgueren 
els millors elogis en la ponencia que, 
en nom de Méxic, presenta en el 
Congrés Interamericá d'Uftalmolo-
g a que es celebra a l'Havana du-
rant el proppassat mes de gener. 
J S'ha publicat a Méxic, amb el 
títol d'Els problemes de Catalunya 
i l'exili, l'informe que Alfons Boix, 
president de la Comissió de Cultu-
.a de Comunitat Catalana de Mé-
x'c, va presentar en nom del Con-
sell Directiu a l'assemblea d'aquesta 
entrtat del 27 de setembre del 1947. 
1 El 18 de novembre passat els ca-
talans residents a Xile van oferir ais 
p'icriptor residents en aquella ciutat 
Ferrater Mora, Benguerel i Junyent, 
un sopar per tal de celebrar l'éxit 
° u t tots f e s obtingueren ais Jocs 
Floráis de Londres. 
5 Segons noticies que ens arriben 
de Barcelona, és molt concorregut 
el concurs <Premi Internacional de 
Primera Novel-la>, instituit a la nos
tra ciutat per Josep Janes per a au-
tors novells de les d'ferents llenírües, 
el veredicte del qual es fará públic, 
signat per un jurat d'escriptors de 
diversos paisos, en la propera Pásqua 
de Resurrecció. Aquesta noticia ve 
completada amb la que el nombre 
d'obres en cátala fins ara presenta-
des, és escassíssim. 
1 El cas mes desorbitat de produc-
ció literaria a raig fet que s'observa 
actualment a Catalunya, és el d'A-
gustí Esclasans. L'any 1947 ha estat 
un any típicament esclasanic. Quan 
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l'autor de Capitei-lo llegeixi aquesta 
nota, s'inflará encara una mica mes, 
pero tant li fa, car no fem la frase 
per afalagar-lo, sino tot al revés. 
Peí que sembla, l'entronització de la 
Verge de Montserrat ha estat per 
a l'Esclasans una deu d'inspiració, 
que si a nosaltres ens sorprén, a ell, 
tan malleable d'esperit, deu sem-
blar-li la cosa mes explicable del 
món. Ultra el llibre de poemes 
Montserrat, aparegut coincidint amb 
les testes d'abril, ha publicat dins 

R E V I S T E S I 
5 En la seva edició del 28 de fe-
brer, Destino, de Barcelona, publica 
una Carta ai padre de Salvador Da
lí, signada per Caries Sentís i da
tada a Nova York, en la qual hi ha 
un paragraf que diu: «En un perió
dico que en México publican unos 
refugiados, he leído la noticia de c¡ue 
en Barcelona, un pintor que regresa
ba de América ha dicho que Dalí no 
es más que un pintor de corbatas...» 
El pintor que va dir-ho, en un in
terviú publicat per Del Arco al Dia
rio de Barcelona, és Joan Miró. I el 
periódic on el nostre ex-amic Sentís 
ha trobat la noticia és L.N.R. (núm. 
24, p. 505, «Les Arts i els Artistes>). 

J El President de la Generalitat de 
Catalunya ha suspés l'Oficina deis 
Servéis d'Informació d'aquell orga-
nisme i, en consequéncia, ha deixat 
de publicar-se el seu butlletí dese-
nal, el qual, positivament, no cobria 
cap necessitat i mes aviat donava 
una sensació de pobresa i d t des
orientado política que es forca pre
ferible no extetíoritzar. 
5 El nostre col-laborador N . Molins 
i Fábrega ha comencat a publicar 
unes cróniques sobre activitats artís-
tiques mexicanes a l'excel-lent revis
ta Cabalgata, de Buenos Aires. 

5 Darreres publicacions catalanes 
rebudes en la nostra Redacció: Ger-
manor (Santiago de Xile, núms. 523, 
desembre i 524, gener) ; Catalunya 
(Buenos Aires, núm. 200-201, juliol-
agost, 1947); Ressorgiment (Buenos 
Aires, núms. 377, desembre i 37S, 
gener) ; Butlletí d'In/ormació de la 
Generalitat de Catalunya (núms. 
18, 19 i 20, 11 i 21 de gener 
i Ir de febrer); La Humanitat (Pa
rís, núm. 81, 82 i 83, 8 i 22 de ge
ner i 5 de febrer); Catalunya (Mé-
xic, D. E , núm. 139, 10 febrer); La 
Nova Catalunya (Havana, núm. 60, 
gener) ; L'Emigrant (Santiago de Xi
le, núm. 35-36, agost-setembre, i 
37, desembre); Endavant (Perpinya, 
núm. 35, gener) ; La Humanitat (Mé-
xic, D . F., núm. 5, gener-febrer); 
Butlletí d'ín/ormació (Buenos Aires, 
núm. 4, novembre); Cróniques (Mé-
xic, núm. 2, marc j . 
5 També hem rebut el núm. 294, 
corresponent a gener, de Tramonia-
ne, l'excel-lent revista bilingüe de! 
Rosselló. 

5 Ha sortit el número 13 de la re
vista Ariel, que com és sabut es pu
blica a Barcelona, corresponent al 

l'any Les hores augustes, Blanc da-
munt blau, Tot és. nou sota el sol 
(novel-la) i Nadal. Llevat de la no
vel-la, tot l'altre son ritmes. 
5 Els censors literaris del régim 
franquista continúen negant els per
misos que per a la publicació d'obres 
catalanes sol-liciten molts editors 
barcelonins. Per aixó, per ara i tant, 
aquests es veuen obligats a llancar 
reedicions, i encara després de titá-
nics esforcps per a aconseguir-ne 
l'autorització. 

P E R I Ó D I C S 
mes de novembre. El retatd en la se
va aparició és degut a causes explica-
des en un número anterior de L.N.R. 
Publica treballs literaris de Jordi Sar-
sanedes, Joan Pons i Marqués, Ro
sa Leveroni, Josep Romeu, Jordi Cots 
i Moner, J. Llorens i Artigues, Joan 
Ainaud, Alexandre Cirici, Miquel 
Terradell, F. P. Verrié. Una página 
musical de Manuel Valls. U n a vi-
nyeta de Xavier Nogués i un dibuix 
inédit de J. F. Rafols. 
J En el mateix número, Ariel pu
blica una nota que diu: «Raons di
verses, totalment alienes a la vo-
luntat de la Redacció d'Ariel, ens 
obliguen a dilatar el termini de pre
sentado de les obres destinades ais 
nostres premis de Poesia i Gravat 
—Rosselló Pórcel i Xavier Nogués— 
fins al dia 30 d'abril del 1948.> 
5 També ha sortit el número 8, 
corresponent al mes de desembre, 
d'Antoíogúx deis Fets, les idees i 
els homes d'Occident, dedicat a Na
dal i Any Nou. 

ACTES DE COMIAT AL 
DR. BOSCH-GIMPERA 

Els nombrosos amics que té a 
Méxic el doctor Pere Bosch-Gimpe-
ra, h a n volgut acomiadar-lo públi-
cament i solemnialment, abans que 
emprengués el camí de París per 
a possesionar-se de l'alt carree que 
li ha conferit la UNESCO, amb 
dos actes de companyonia que van 
teñir lloc els dies 16 i 18 del corrent 
mes, respectivamenr, en dos deis 
mes importants restaurants. En el 
primer van sopar amb Bosch-Gim-
pera i la seva esposa una trentena 
de militants d'Acció Catalana Re
publicana, correligionaris seus. Ofe-
rí l'acte el doctor Nicolau d'Olwcr. 
En el segon van reunir-se un cen
tenar de personalitats de les mes 
representatives de la cultura i la 
política espanyoles refugiades a Mé
xic i entre els discursos que van 
pronunciar-se en homenatge al doc
tor Bosch-Gimpera va destacar-se, 
pie d'afecte per Catalunya i per 
l'homenatjat, el del doctor José Gi-
ral, ex-president del Govern de la 
República a l'exili. 

El doctor Bosch va marxar el dia 
20 i va ser acomiadat a l 'aeroport 
per un gran nombre de persones 
que li desitjaven un feli<; viatge i 
forca encert en la compromesa tasca 
que li ha estat confiada. 
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L E S A R T S I E L S A R T I S T E S 
3 Exposicions fetes darrerament a 
les sales de Barcelona: Barcino, Vi-
la Canyelles; Pinacoteca, Porcar i 
Jacint Oliver; Queralr, Tobella i 
Fontanet; Rovira, Ferré Ferré i Díaz-
Costa; Veíasco, Maria Brunet i ". 
Mata; Franquesa: L. Torres i J. Sar.-
tiáñez; Argos: Márius Vives (escul
tures); Busquéis: Tomas Viver i E. 
Vial Hugas; Augusta: Marsillach i 
Francesc Ribera; Casa del Llibre: 
Casanovas i Margalef; Syra: Pere So
ler i Antoni Badrinas; Vincon: 
Montserrat Fargas i Robert Knaus; 
Paliares: Planes Doria, Cerdans i F. 
Molina; Pictória: Andreu Castells i 
Peiró: Gaspar: Teresa Condeminas; 
El Jardín: I. Bonaterra; Pons Uobet: 
Bernades Pont; Galerías Españolas: 
L. Foix. És molt possible que ens 
en deixem alguna, puix que no es 
pot donar l'abast a registrar-Íes totes; 
tantes son les sales i els nous oin-
tors, que es crien com els bolets 
a Tombía deis pins. 
3 Una de les exposicions barcelo-
nines que han despértat mes inte
rés, aquests dies, ha estat la del ve-
tera Josep Segrelles, a les Galeries 

Grife' & Escoda, la qual es_clausuri 
el 24 de febrer amb una conferen
cia donada peí crític d'art José Fran
cés sobre la técnica i l'estética de la 
pintura de Segrelles. 
3 A k Sala Pare's, de Barcelona, hi 
ha hagut una exposició d'obres del 
pintor valencia Joaquim Sorolla, an.b 
motiu de commemorar-se el xxv= 
aniversari de la seva mort. 
3 El Comité executiu del cento
nan de Balmes, de Catalunya, ha 
convocat un concurs de cartells amb 
un premi únic de 5.000 pessetes. Els 
origináis han d'adoptar la forma 
vertical i l'espai pintat ha de ser 
de 6C x 90 cms. El termini d'admis-
sió d'obres acaba el 30 d'abril vinent. 

3 L'exposició de pintures de Gustau 
Cochet, efectuada suara a Mar del 
Plata (Argentina), ha estat un ve-
ritable éxit. 
3 Amb destinació al Museu Mu
nicipal d'Art, de la cituat de Bue
nos Aires, ha estat adquirida una 
obra del pintor cátala F. Pasqual 
Avilen, que ha estat exposada al 
Saló d'Art de Mar del Plata. 

L A M Ú S I C A I E L S M Ü S I C S 
3 La Radiodifusió Francesa instal-
la un deis seus micrófons a la Ciu-
tat Universitaria, de París, en oca-
sió de celebrar-s'hi, a darrers de ge-
ner, una festa dedicada ais estudiants 
estrangers. Els estudiants catalans de 
les dues vessants del Pirineu inter
pretaren la sardana de Maragall i 
Morera L'Empordá, sota la direcció 
de Josep Roca, amb forca encert. 
5 Una soprano barcelonina, Carme 
Gracia, deixeble de la mestressa de 
l'Orfeó Cátala de Barcelona, An-
dreua Fornells, actúa amb un éxit 
remarcable al Metropolitan Opera 
House, de Nova York. 
5 Després d'uns anys d'inactivitat, 
ha représ la seva actuació l'Orfeó 
de Manresa, sota la direcció del mes-
tre Agustí Coll. La seva primera au-
dició ha tingut lloc en el Coliseum, 
de la ciutat del Bages, durant les 
festes de la Misteriosa Llum, suara 
celebrades. 
3 Prepara també la represa de les 
seves activitats artístiques, després 
d'una pila d'anys de paralització, 
l'Orfeó Badaloní. 
3 La jove soprano catalana Lina 
Valls ha estrenat al teatre Mogador, 
de París, l'opereta de Vicent Scotto 
Violettes Impe'riales. Lina Valls in
terpreta el paper principal de l'obra 
i la crítica ha assenyalat unanime-
ment la nostra compatriota com una 
auténtica revelació de l'escena lírica. 
3 El dia 7 del mes que som, al 
teatre del Liceu, de Barcelona, el. 
mestre Annovazíi dirigí un concert 
simfónic vocal amb la coMaboració 
de l'Orfeó Cátala i el seu director 
Lluís M. Millet. L'orquestra, sota 
la batuta d'Annovazzi, interpreta 
obres de Mozart, Beethoven, Mous-
sorgslci i Borodin, i l'Orfeó Cátala 

canta obres de Nicolau, Millet, Vi
ves, Victoria i Palestrina. El con
cert constituí un ressonant éxit. 
3 També al Liceu, el dia 10 de 
mar;, es celebra el darrer Concert 
de Quaresma, sota la direcció del 
mestre E. Toldrá. Hi prengué part 
el tenor italia Tito Schipa. 
3 Trobem la següent informació en 
un diari de Méxic: «La ópera no 
muere... En la aldea de Brafim 
—Tarragona—, que cuenta con 800 
habitantes dedicados en su mayor 
parte a las faenas vinícolas, se ha 
ofrecido un singular espectáculo de 
ópera. El pueblo en masa y los ve
cinos de las aldeas limítrofes, ocu
paron 1,600 sillas de un teatro (deu 
voler dir un envelat) levantado es
pecialmente para representar la ópe
ra del maestro Usandizaga 'Las Go
londrinas'. El precio único de las lo
calidades era de veinte pesetas. La 
interpretación estuvo a cargo de la 
contralto María Francisca Vidal, el 
barítono Francisco Vidal —su her
mano— y la tiple lírica María Fá-
bregas, los tres de la provincia ta
rraconense, y una orquesta compues
ta de músicos de Tarragona y Bar
celona, dirigida por el maestro 
Sabater.> No donem a la noticia, re-
ferent a un simple eapectacle de fes
ta major, mes importancia que la 
suggerida per la curiositat de veure-
la publicada, com una cosa excep
cional, a dues columnes, en un gran 
rotatiu mexicá. 

3 El 8 de febrer proppassat va do
nar a te capital de Cuba un conceit 
de violoncel, acompanyat per l'Or-
questra Filharmónica, de l'Havana, 
el nostre compatriota Ernest Xancó. 
Els elogis de la crítica i les ovacions 
que li prodiga l'auditori, palesen el 
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trioraf del jove violoncellista, dei-
xeble del gran Pau Casáis. 
J Al Palau de la Música Catalana 
(Barcelona), el 13 d'aquest mes de 
marc, tingué líoc una audició de la 
Novena Simfonia de Beethoven per 
¡a Massa Coral de Terrassa i ['Or
questra Filharmónica, sota la direc-
ció del mestre J. M. Roma. Com a 
final de programa, el Caneen en 
ila> de Mozart, amb la collaboració 
del violinista César Ferraresi. 
J El 21 d'aquest mes, al mateix Pa
lau de la Música, el pianista F. 
Strohecker dona una audició, amb 
interpretació d'obres de Bach, Nar-
dini, Schuman, Liszt, Falla, Debussy 
i Albéniz. 

5 Ens informen de Barcelona que 
una veritable onada —o plaga— de 
música andalusa s'ha apoderat de 
les radios i de la majoria deis tea-
tres de la nostra capital. 

OBITUARI 

3 El dia 20 de febrer morí a Ba-
nyoles, a l'edat de seixanta-quatre 

anys, el mestre Joaquim Pecanins 
Fábregas. Havia estat un bon dei-
xeble.dels mestres ísiicolau i Lamo-
te de Crignon. L'any 1908 havia di
rigit l 'Orteó de Manresa i mes tard, 
pensionat per l 'Ajuntament d'aquej-
xa ciutat, es trasiladá a Hellerau, 
on seguí uns cursets amb Jacques 
Dalcroze. De retorn a Manresa, or-
ganitzá dins l'Orfeó una secció de 
danses i interpretacions plastiques, 
que es dona a conéixer al Palau da 
la Música Catalana. L'any 1920 el 
mestre pecanins passá a Terrassn, 
on s'encarregá de la direcció de l'Es-
cola Municipal de Música i funJ.i 
poc temps després el Conservatori 
de Música de la mateixa ciutat, en 
la direcció del qual estigué durant 
deu anys. També havia dirigit l'Es-
cola Coral, de la mateixa localitat 
i creat una notable orquestra d'ins-
truments de corda. Així mateix ha
via dirigit l 'Orfeó de Rubí. S'havia 
especialitzat en l'harmonització de 
can^ons populars catalanes i deixa 
escrites nombre de composicions 
musicals. 

C U R S O S i C O N F E R E N C I E S 
3 El Casal Cátala de Tolosa del 
Llenguadoc ha commemorat el iv 
Centenari de Cervantes amb una 
conferencia a carree del coronel Va-
llespir. El doctor Bellido, president 
del Casal, va presentar el conferen-
ciant fent-ne un gran elogi. Va dir 
que des del 1900 serva una singu
lar admirado per aquest militar cá
tala que en aquella época, revoi-
tat per í'afront que significava que 
la guarnido de Lleida s'allotgés a la 
vella catedral de la ciutat del Segre, 
va confiar al seu amic, aleshores 
també coronel, Francesc Maciá, la 
iniciativa de restaurar aquell monu-
ment arqueológic. Els dos militars, 
tots sois, van emprendre la tasca 
projectada, a la qual col-laboraren, 
posteriorment, els il-lustres Ueidatans 
Granados i Vinyes i el gran músi ; 
tolosenc Déodat de Séverac. La idea 
de la reparació de l'antiga Seu va 
desvetllar la simpatía i adhesió de 
tota la població líeidatana i de la 
resta deis catalans; pero el premi 
mes valuós que van treure'n els ini-
ciadors va ser que es descobrissin 
ornaments arquitectónics de gran 
mérir, que havien restat ocults per 
mes de dues centúries. 

A continuació, el coronel Valles-
pir entra en el tema que motivava 
l'acte, i prová, amb l'aportació de 
fragmtnts de diverses obres de Cer
vantes, l'estimació que aquest gran 
escriptor sentia per Catalunya. Re
marca que Túnica ciutat que es-
menta el Quixot és Barcelona i que 
l'únic personatge que hi apareix, de-
dicant-li tot un capítol i descrivint-
ne la seva actuació, és un cátala, un 
bandoler partidista, un home d'ac-
ció que, com mes d'una vegada hem 
vist, va ser, en aquesta ocasió, admi-
rat per un home de pensament. «Pre-
veig la réplica —va dir el conferen-
ciant—, i m'apresso a fer constar 
que del combatent de Lepant i d'Al-

gérta, ais seixanta-anys, ja no que-
dava res; havia esdevingut l'intei-
lectual fecund que havia d'immorta-
litzar el sejj nom i la seva obra, 
mentre que Roe Guinard, o Perot lo 
lladre, el bandoler que en la lluita 
de nyerros i cadells. defensava la 
causa d'aquests darrers, comptava, 
en el període al qual Cervantes es 
refereix, uns vint-i-sis anys.> El coro
nel Vallespir coincidí a apreciar, 
com han fet Givanel i altres eru-
dits, que Cervantes havia recollit 
algunes idees, per a escriure la seva 
immortal obra, en el Tirant lo Blanc, 
de Joanot Martorell, i en el Llibre 
de l'ordre de Cavalleria, de Llull. 
J A la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Montpeller ha estat 
représ el curs de llengua catalana 
iniciat fa tres anys, a carree del pro-
fessor rossellonés Enric Guiter, el 
qual utilitza per a les seves llicons. 
com a llibres de text, les obres del 
Mestre Pompeu Fabra. 
J Al Sindicato de Meseros, de Mé-
xic, Faust! Vidal va donar el 10 de 
gener una conferencia sobre La Es
cuela Hotelera y el turismo en Mé
xico. 

5 A YAsociación Nacional de "Véc
eos Gastronómicos de la República 
Mexicana, Antoni Bertrán Suriá ha 
donat una conferencia sobre el tema 
Anecdotario gastronómico, i Faustí 
Vidal una altra sobre Preparación y 
conservación de los alimentos. 
5 Per al dia 13 del mes passat hi 
havia anunciada una conferencia en 
un cercle francés de Tolosa del 
Llenguadoc, a carree del periodista 
Doménec de Bellmunt. El tema era 
tota la historia de l'amor, des d 'O-
vidi a Stendhal i Sartre, fins a la 
nova teoría amorosa dita el seo-
metrisme. L'artista dramática Juliette 
Dissel estava encarregada de recitar 
textos comentáis peí conferencian:. 
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E L T E A T R E 
BREUS CONSIDERACIONS 

SOBRE L 'ACTUAL 
TEATRE CÁTALA 

(D'un deis nostres corresponsals) 

BARCELONA, 18-2-48.—Pot dir-
se que el teatre cátala ha estat in-
existent d'encá que van autoritzar-
ne la represa, en un camp d'acció 
certament limitadíssim. De seguida 
va observar-se que li mancaría el 
mes elemental: homes experimentats 
que sabessin conduir-lo, amb passa 
ferma, pels camins de l'éxit. Els 
temps passats no podien tornar si 
no era amb la cooperació deis qui 
havíen contribuit a fer-los felicps, 
elevant l'escena vernacla a un nivell 
comparable al de les mes respecta-
bles d'Europa. 

Josep M. de Sagarra, pie de bona 
voluntat i de fervores desig que els 
catalans actuáis poguessin fruir de 
teatre digne, va escriure El prestigi 
deis morts i va obtenir un indiscu
tible triomf. Va fer un gran servei 
ais qui estavem freturosos de sentir 
vibrar el nostre verb en el marc d'un 
escenari. L'éxit va desplaure els nos-
tres enemics. I quan Sagarra va tor-
nar-hi amb La fortuna de Silvia, va 
trobar-se amb una hostilitat velada, 
amb una crítica oposada a la possi-
bilitat d 'un renaixement del teatre 
cátala amb cara i ulls. L'obra va 
fracassar, mes que pels seus defec-
tes —no negarem pas que en té— 
per l 'ambient interessat a frustrar un 
altre éxit de Fautor de L'Hostal de 
la Gloria. De la mateixa adversitat 
interessada va ser víctima la come
dia Fuga i Variacions, de Soldevila. 

Pot afirmar-se que aqüestes han 
estat les úniques obres de valor po-
sitiu que ens han estat ofertes en la 
nova etapa teatral catalana. Per bé 
que la seva continu'itat ha estat mes 
o menys assegurada amb obres d'al-
tres autors, totes han estat de teatre 
molt inferior. I totes, sense excepció, 
han topat amb una crítica sistema-
ticament adversa, amb uns empre-
saris que tan de mala gana el negó 
ci, amatents a plegar, amb qualse-
vol pretext i per la mes insignif i-
cant contrarietat, així que han tro-
bat una ocasió. 

La Premsa que es publica a Bar
celona, si alguna vegada descendeix 
a parlar del teatro regional, ho fa 
en un to vexant, amb una ironia 
feridora per ais que sabem la in
fluencia que l'escena va teñir en el 
renaixement de la catalanitat en el 
nostre poblé. En Pius Daví sap els 
esforcos oue li costa mantenir-se en 
el teatre Victoria, a desgrat del poc 
exigent eme és peí que fa al valor 
literari de les obres que estrena. 
Desorés de Les noies de Barcelona, 
de Roure i Bonavia, la qual s'ha 
mantingut en el cartell unes auan-
tes setmanes, té anunciada per a 
dema f 19 de febrer) l'estrena de 
Tob^a L'oreull de la virtut, del pe
riodista Antoni Casas Forninv. re
dactor del diari falangista Solidaridad 
Nacional. La dada és prou eloqüent 

per constatar que si aquest subjecte 
escriu en cátala no és per sentiment, 
per amor a la nostra llengua, signe 
característic de la gran majoria deis 
autors que van fer gloriosa la nos
tra escena, sino perqué no deu po
der estrenar en castella, llengua del 
seu fantasiejat Imperio. 

En l'obligat interviú precedent a 
l'estrena, l 'autor de L'orgull de la 
virtut s'ha permés opinar en termes 
generáis sobre el teatre cátala. 

<—¿Por qué en catalán?, li pre
gunta el periodista. 

—Porque el catalán es mi forma 
de expresión natural. 

—¿Crees en el resurgimiento del 
teatro catalán? 

—Sí, pero a largo plazo. 
—¿Qué impide que sea ahora? 
—Primero, que los tiempos que vi

vimos no son aptos para el cultivo 
de las letras; y segundo, poujue al 
teatro catalán le ¡alta orientación 
propia. 

—Explícame esto de orientación 
propia. 

— O se parece al teatro extranje
ro, o cae en lo rural, que ya hizo 
Guimerá, o se recluye en lo /olkló-
rico un poco trasnochado...> 

És a dir, que un escriptor que es 
presenta amb una obra nova en un 
teatre d'una tradició de tres quarts 
de segle, ignora o fa veure que igno
ra aquesta tradició, com si de tot el 
que s'havia fet fins a l'any 1939, no-
més en quedes una vaga memoria 
en unes obres d'un senyor que es 
deia Quimera, el qual havia espre-
mut, fins a deixar-lo sense gota de 
suc, el ruralisme... 

Pius Daví va dir mesos enrera que 
la temporada que iniciava al teatre 
Victoria la faria a base d'obres d'au-
tors inédits. Cal dir que fins ara la 
sort no li ha estat gens propicia.—F. 

VEREDICTE D 'UN C O N C U R S 

El día 8 de febrer va tenit Hoc al 
Casal Cátala de Tolosa del Llen-
guadoc una festa amb motiu de fer 
públie el veredicte del concurs d'o
bres de teatre, organitzat per aque
lla entitat, amb l'ajut d'alguns ge
nerosos patriotes. 

El president del Jurat, Antoni Re
vira i Virgili, va fer una magnífica 
dissertació sobre el tema El teatre 
a Catalunya. El grup de rapsodes 
del Casal recita alguns fragments es-
cénics i una selecció de poesies. Fi-
nalment va donar-se compte del re-
sultat deis escrutinis, que va ser el 
següent: 

Obres en tres actes.—Primer pre-
mi (5.000 franes): El cercíe de la 
por, de Ferran Canyameres. Segon 
oremi (2.500 franes): La crida del 
bosc, de Lluís Capdevila. Menció 
honorífica: La nit sense estrelles, de 
J. Ferrer- A ' m a r . 

En el primer deis quatre escruti
nis efectuats, hi ha punts a favor 
de les obres presentades per Josep 
Villalon, Doménec de Bellmunr, 
Amador Garrell i J. Vicens-Giro-
nella. 

Obres en un acte.—Primer premi 

CLÍNICA 
PSICOMTICI 

M A L A L T I E S N E R V I O S E S 
I M E N T A L S 

D1AGNÓSTIC 
TRACTAMENT 

1 N T E R N AT 

Neumoencefalografia. 
Electroencefalografia 
Electroxoc 
Insulinoterápia 
Electropiréxia 
Piretoterápia 
Malar ioterápia 
Narcosintesi 
Narcosi prolongada 

! Psicoanálisi 
Psicoterapia 

Psicodiagnosi de Rorschac 
Trac t amen t d e gas de Von Me-

duna 
Terap ia ocupacional 

E X A M EN S 
DE LABORATORÍ 

Director : 

Dr. F. FERRER 
I TORRENTS 

Cap del Servei Neuropsiquiátr ic: 

Dr. A. F O R T E S 

Psicoterapia i Psicomrtr ia : 
Dr. F. P A S C U A L D E L R O N C A L 

Av. Amsterdam, 149 

Tel . 14-55-13 

M É X I C , D . F . 

L L E G I U I P R O P A G U E U 

LA NOSTRA REVISTA 

Antoni Vilalta 
Vidal 
ADVOCAT 

5 de Mayo, 824 (abans 32) 
Edifici París 

Tels. 12-68-50 i 35-76-06 

M É X I C , D . F . 



118 LA NOSTRA REVISTA 

Pl. Parque España, 7 — Eric. 11-05-95 

(1.500 francs): La vidueta i els set 
promesos, de Dolors Bellido. Segon 
premi (1.000 francs): Cambra per a 
(logar, de J. Villalon. 

Abans de ser eliminades en els 
escrutinis successius, van obtenir al-
guns vots en el primer les peces pre-
sentades per Ferrer-Aymar i Josep 
Sangres. 

NOTICIARI 

J L'elenc dramátic del Casal Cá
tala de Tolosa del Llenguadoc repre
senta el 22 de febrer L'enderrui de 
bodes, de Pous i Pagés. 
J El quadre escenic del Casal de 
Catalunya, de Buenos Aires, prepa
ra l'obertura de la temporada de tea-
rre cátala per al proper mes d'abn!. 
Entre les obres en programa hi ha 
El prestigi deis rrtorts, de Josep Ma
ría de Sagarra, una copia de l'ori-
ginal de la qual ha estat facilitada 
peí seu autor. 
J L'antic text de la pintoresca i 
divertida Passió i Mort de Nostre 
Senyor lesucrist, que durant un se-
gle s'havia representat a Catalun/a 
durant la Quaresma, i que a Olesa 
de Montserrat havia creat una tra-
dició que tenia molta semblanca 
amb la célebre d'Oberammergau, per 
bé que de molt Ínfima qualitat ar

tística, ha estat repudiat per les au-
toritats eclesiástiques actuáis. Per en-
carrec que el pare Marcet, el finat 
abat de Montserrat, va fer-li l'any 
1942, el poeta Juan Povill i Adserá 
ha escrit una versió nova de la Pas
sió de fra Antoni de Sant Jeroni i 
al mateix temps s'ha emores la tas
ca de reorganitzar, des de l'any pas-

sat i sota la seva direcció, les re-
presentacions anuals d'Olesa. La co
sa ha pres tan gruix, que per al 
dia 13 del mes present hi havia 
anunciada una representado solem-
nial de la nova Passió, en Gala de 
Prensa, que vol dir amb assisténcia 
deis crítics mes saviassos i deis intel-
lectuals mes primmirats. 

NOTICIARI GENERAL DE LTNTERIOR 
5 Els accionistes de la CHADE que 
es consideren perjudicáis per les dis-
posicions preses peí Govern fran
quista, han celebrat una assemblea 
a Madrid, enmig d'una enorme ex-
pectació. La nota oficiosa que se 
n'ha donat és molt poc concreta. 
Diu, només, que els assembleistes 
presents, els quals presidia el senyor 
Ventosa i Calvell, representaven 
220.271 vots, que hi hagué un debat 
molt agitat i que els acords presos 
no serán divulgats. 
J En una de les edicions del Bole
tín General del Estado del mes de 
febrer, es publica el següent edicte, 
que per bé que no tingui una rela-
ció estricta amb Catalunya, repro-
duim peí seu indiscutible interés po-
litic general: «Comisión Liquidado
ra de Responsabilidades Políticas.— 
Juzgado especial de Ejecutorias, núm. 
2.—Habiendo sida dictada por la 
Sala de Alzadas, en el recurso inter
puesto por el Procurador de los Tri
bunales Don César Escrivá de Ro-
manic Beraza, en nombre y represen
tación de Don Niceto Alcalá Zamora 
Castillo, sentencia, con fecha trece 
de diciembre de mil novecientos cua
renta y siete, por la que, estimando 
el recurso de alzada contra sentencia 
dictada por el extinguido Tribunal 
Regional de Responsabilidades Polí
ticas de Valencia, absuelve a dicho 
expedientado de las sanciones de in
habilitación absoluta para ejercer 
cargos políticos y económica de cien 
mil pesetas., que se le impuso por el 
citado Tribunal; se publica el pre
sente edicto en cumplimiento de lo 
preceptuado en el párrafo tercero del 
artículo cincuenta y siete de la ley 
de 9 de febrero de 1939, para hacer 
constar que el citado expedienta
do, por virtud de tal fallo, ha reco
brado la libre disposición de sus bie-
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nes, quedando levantados cuantos 
embargos y medidas precautorias se 
hubieran podido llevar a cabo sobre 
los mismos. Dado en Madrid, a vein
te de enero de mil novecientos, cua
renta *v ocho.% 
J Com que el régimen fa grans 
bocades de la inexistencia de l'atur 
forcós, ha estat comentadíssim un 
telegrama rebut de Madrid i publi-
cat per la Premsa de Barcelona, el 
qual diu: «El sindicato''Lucha con
tra el Paro' ha repartido durante e¡ 
año, en concepto de jornales y víve
res, más de 17 millones de pesetas.» 

1 A Catalunya es preparen els ac-
tes commemoratius del centenari 
de Balmes, que, com és sabut, es ce
lebra aquest any. El Comité execj-
tiu resideix a Vic, pero a Barcelona 
s'ha constituit una junta d'enlla; 
per tal de preparar degudament el 
programa a realitzar. Integren aques
ta junta els senyors: canonge Ma
ría Vilaseca Tarradelles, president: 
Andreu Oliva Lacoma, vice-presi-
dent de la Diputació, vice-president; 
doctor Miquel Salarich Torrents, de-
legat especial del comité executiu; 
i els vocals canonge Ramón Bau-
cells, pare jesuíta Ramón Puigrefa-
gut, Lluís Pericas Morros, Ramón 
d'Abadal Vinyals, preveré Anto'.ii 
Alemany Cornelia, Ramón Rucaba-
do, Esteve Molist, Lluís Viguer, Ra
món Ribas, Jacint Bassols, Josep M. 
Valle, doctor Joaquim Salarie, Pau'.í 
Subirá Arumí, Antoni Serdá, Ilde-
fons Oriola Cortada, Manuel Corne
lia i Joan Camps. Té el carree de 
secretan Ignasi Subirachs Ricart. 

1 El dia 23 de febrer van celebrar
se a Manresa els Jocs Floráis convo-
cats amb motiu de les festes de la 
Misteriosa Llum. Actúa de mante
nedor un escriptor madrileny i se'n 
dugueren els premis ordinaris: la 
Flor Natural, Doménec Juncadella; 
l'Englantina, Lluís Beringués Vilase
ca; la Viola, mossén Jaume García 
Estragues. Va ser Reina de la Fes-
ta la senyoreta Carme Redondo 
Bosch, filia del popular baríton Marc 
Redondo. 
J El litigi entre el C.D. Español i 
la Delegació Nacional d'Esports que 
presideix el general Moscardó, refe-
rent a l'ocupació del terreny de joc 
del primer, s'ha resolt finalment en 
sentit desfavorable per a 1'Españo'.. 
Com a conseqüéncia del fall, el 
consell directiu del Club ha estat 
suspés en les seves funciona per les 
autoritats governatives. Les coses en 
aquest punt, el F.C. Barcelona ha 
ofert públicament el seu camp de 



L A N O S T R A R E V I S T A 119 

joc a {'Español a fi que pugui seguir 
actuant en el campionat de Higa 
que es disputa amb diferents equips 
regionals. 

5 El Barcelona anuncia que té molt 
avancades les negociacions per adqui
rir un gran terreny i construir-hi 
un nou estadi, capa? per a cent mil 
persones, puix que el camp de Les 
Corts, tot i els eixamples fets, re
sulta cada dia mes insuficient. 
5 Les exportacions de teixits cata
lán» augmenten considerablement, 
sobretot ais paisos escandinaus. Du-
rant el mes de gener s'han expedit 
a Noruega i a Dinamarca importants 
contingents de coto i de llana. El 
25 de febrer van ser embarcáis a 
bord del vaixell Tunísia, amb desti
n a d o a Suécia, 180.000 quilos de 
teixits de coto i 5.000 de llana. Per 
al 13 d'aquest mes era esperat a 
Barcelona el vaixell Scandinauia, 
que havia de carregar 300.000 quilos 
de teixits catalans, de coto, per a 
Suécia. 

J U n diumenge del mes passat, 
durant tot el dia, la secció feme
nina de Falange va fer una recapta 
a profit de les seves obras sociales, 
pels cafés i les sales d'espectacles 
de Barcelona. A m b aquest motiu 
van produir-se quantitat d'incidents 
en tots els indrets de la ciutat, pero 
els mes remarcables van ser a can 
Llibre i al cinema Coliseum, llocs 
en els quals la gran majoria es va 
negar a fer caritat i, sobretot, a os
tentar les ensenyes que les postu-
lants oferien. La policía hagué d'in-
tervenir en alguns llocs, i al Colt-
seum va detenir quatre homes i 
una dona. 
5 U n deis milers de problemes quo-
tidians, deis quals els turistes que 
van a la península no saben una 
paraula, és el de la Uet. El Govern 
va fixar el preu de 2'10 pessetes el 
litre a Barcelona i el de 1'70 pes
setes a les comarques, condicionant 
que la llet havia de teñir les máxi
mes garanties de salubritat i nutri
cio. Fins i tot amenacava amb el 
tancament de les lleteries que trans- , 
gredissin aqüestes disposicions. I tan- I 
mateix, son mes que transgredides. ' 
Enlloc de Barcelona no es pot tro-
bar llet ais preus oficiáis. El preu 
mínim al qual es cobra és el de 4 
pessetes el litre, aquella que conté 
un 75% d'aigua; 4'50, la que en té 
un 5 0 % ; i a 6 i a 7, la que en 
coneé un mínimum. 
5 Per a darrers del present mes de 
maic o primers d'abril, hi havia 
anunciada una concentració infantil 
a Montserrat. L'ha organitzada un 
sacerdot de nom Joan Liado i San-
tacreu, i segons unes manifestacions 
que ha fet a la Premsa, calcuíava 
en uns disset mil els infants que as-
sistirien ais actes. La finalitat era 
pregar per la pau del món i ofre-
nar una llántia votiva, de metall 
d 'un pes poc corrent. Ens diuen que 
mossén Liado és un bon patriota i 
?mant de la cultura nostrada. 
1 Fa uns mesos que hi ha decla

rada a tota Espanya una pesta aví
cola, la qual fa veritables estralls en 
el nostre bestiar de corral. Granges 
iriportantíssimes de Catalunya han 
presenciat l'extinció de tot el seu 
bestiar seleccionat. Les autoritats sa-
nitáries van fer, al principi, els ulls 
grossos, i han comencat a posar-hi 
atenció quan la pesta ha esdevingut 
un problema per a tota la península 
i ha arribat a la granja d'El Pardo, 
requisada peí caudillo per a residir-
hf. La conseqiiéncia immediata del 
flagell ha estat la manca d'ous en 
els mercats i que fossin cotitzats a 
preus astronómics els pocs que hi 
arribaven. Els técnics preveuen que 
passaran uns quants anys abans que 
la riquesa avícola catalana es refací 
i son francament pessimistes peí que 
fa al reemplacament de les races i 
especialitats que s'han perdut. 

5 Ha estat executat a Barcelona 
el ciutadá Joan Clota, condemnat a 
la darrera pena per un Consell de 
Guerra, a causa, diuen, td'alguns 
assassinats comesos durant la guerra 
civil espanyola.> 

J L'Ajuntament de Barcelona ha 
aprovat el nou padró d'habitants de 
la ciutat, corresponent a l'any 1947. 
Les dades oficiáis diuen que la nos
tra ciutat el 31 de desembre tenia 
•1.225.318 habitants, amb un augment 
en relació a* l'any 1946, d'11.409. 
Deis quals, 4.417 corresponen a la 
diferencia entre naixements i defun-
cions, i 6.992 al moviment d'immi-
gració. El Municipi reconeix que 
aquesta darrera xifra no és exacta, 
ja que son centenars els que arriben 
a Barcelona procedents de la resta 
de la península, que no passen per 
les oficines de control i estadística. 
Fent un cálcul aproximat del que 
representen en nombre aquests nue-
vos huéspedes, pot aventurar-se que 
el cens actual barceloní és d 'un mi-
lió tres-centes mil animes. L'any 
1947 ha estat pródig en arribades 
tribals procedents de terres murcia-
nes, que s'han escampat com una 
plaga per les comarques del Barce
lonés. I convé remarcar que a des-

1 grat que la seva presencia venia a 
disminuir les racions de queviures 
deis nadius, les Conselleries de Pro-
veíments de les respectives localitats 
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han rebut amb els bracos oberts 
aqüestes allaus de colonitzadors. 
J Circula per Barcelona el rumor 
de la próxima desaparició del Café 
de la Rambla, de tanta tradició. Els 
Regás fan gestions perqué el pro-
pietari de l'immoble no surtí amb 
la seva. El popular establiment se-
gueix essent un Hoc de reunió d'ar-
tistes i escriptors, pero no és ni om-
bra del que havia estat. El foraste-
risme, importat o assimilat, fa que 
envaeixi el café un aristocratisme 
cursi i carregós, cultivador del cas-
tellá de milionari del Putxet. 
J El Govern de Madrid ha aprovat, 
després d'haver-lo tingut molts me
sos en estudi, el pressupost extraor-
dinari votat per l 'Ajuntament de la 
nostra ciutat a fi de realitzar el pro-
jecte dit de la Gran Barcelona, del 
qual hem publicat algunes infor-
macions. 

J El govern franquista ha decla-
rat monument nacional espanyol 
l'antic edifici de la Universitat de 
Cervera. 
5 Sir Alexander Fleming, descubri
dor de la penicilina, será hoste d'ho-
nor de la ciutat de Barcelona du
rant uns dies del mes de maig. 

NEULES - «CUBANITOS» 
VANOS 

Galeta pura de llet, rovell d'ou i mantega 
de vaca 

Fernando Alba Ixtlixochitl, 173 

Tel. 18-65-06 
Méxic, D. F. 
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Propietari 

Casa fundada el 1928 
Tel.: TAI 47-66 

9, rué Geoffroy-Marie 
P A R í S — IX 

R I 
3 Aquests dies ha complert vui-
tanta anys el conegut folklorista Au-
reli Capmany, veritable institució en 
el nostre Renaixement. C a t a l u ñ a 
—prescindint de la qualitat d'al-
íiuns deis seus servéis— li és den-
tora de coses forca notables. Si mes 
no, d'haver contribui't a desvetll.ir 
en els medís populars el fervor Der 
moltes velles tradicions. És deis ho-
mes de la seva edat que saben m : s 
coses deis antics costums pairáis i 
un incansable narrador de rondalles, 
aforismes i gestes que han tingvt 
per niarc la nostra térra. Capmanv 
havia fet sentir la seva veu ateno
rada i arrossegant per tots els centren 
i casáis culturáis i recreatius de casa 
nostra. Havia creat multitud de tn:-
blicacions periódiques de tots els ge
neres popularistes, pero, mancat d'es-
perit de constancia, sempre eren 
uns altres els qui generalment sa-
bien mantemr-ne la continuítat ' 
aprofitar-ne l'éxit L'exemple mes viu 
és el d'En Patufet, fundat per ell. 
Actualment Capmany té un empleu 
a l'Arx'U Historie de la ciutat, i, 
mig ranquejanr, encara fa de ciez-
roñe, quan se li demana, per a 
aquells turistes que volen conéixer 
a fons la Barcelona vella i els re-
cons mes tipies de la ciurat. El mi-
llor homenatge que rAiun tament 
actual de Barcelona pot retre a Au-
reli Capmany en e! seu vuitanté ani-
versnri, és conservar-lo com una pe
ca viva de museu i procurar que no 
passi molta fam i no baai de morir 
nv'serablement arreconat en un hos
pital, com ha passat a tants d'altres 
que. com el fundador del Canconer 
Popular, han sabut guanyar-se la 
cond'ció de bons parriotes, deixant 
de banda el pintoresqu'sme propi. 
1 El Centre Cátala de Santiago de 
Xile ha celebrat amb tota solemni-
tat un cicle de festes commemora-
tives del XU« aniversari de la seva 
fundació. Entre els diverses actes, ni 

Dr. D. FRANCO 
ODONTOLEG 

De I I • 1. i de 4 • 8 

Urugn.y, 44, d. 210 
Eric. 18-38-84 

M, E X 1 C . D .. F.. 

hagué un concert per ÜOrfeó de 
l'entitat, un banquet d'homenatge ais 
socis fundadors i una representado 
teatral, en la qual va estrenar-se una 
deliciosa comedieta intitulada L'a-
mor deixa el camí ral, original de 
Xavier Benguerel i Pere Quarr. 

J La Penya Batibull, del Centre 
Cátala de Xile, va celebrar el seu 
banquet ritual de fi d'any, tenint 
com a invitáis d'honor el poeta 
Joan Oliver (Pere Quart) i el dra-
maturg i periodista Josep Amic 
(Amitxatis). 
S La Lliga Espiritual de la Mare ds 
Déu de Montserrat, de Buenos Ai
res, a partir del mes present, cele
brará la missa deis catalans, el ter
cer diumenge de cada mes, a la ca-
pella del Santíssim Sagrament. 

J Ha estat objecte d'una renovado 
general l 'entitat patrocinadora de les 
emissions radiáis dominicals que ara 
es deia Nuestro Hora, de Buenos 
Aires. D'ara endavant se'n tornara 
a dir L'Hora Catalana. La seva co-
missió directiva és integrada aixi: 
president, Joan Merli; secretari: Ra
món Escarrá; tresorer: Francesc Ar-
nó; vocal: Francesc Colomer. La 
direcció artística corre a carree de 
l'actor Joan Ferrer. 

5 En la seva assemblea del mes 
de febrer, el Centre Cátala de Nova 
York va elegir nou consell directiu, 
que va quedar constituit així: Joan 
Pujol i Font, presidenr; Albert Lio-
veras, vice-president-tresorer; Jaume 
Xicart, secretari d'Interior; Jacint Sa
ladrigas, secretari d'Exterior; Pere 
Montllor, conseller de Relacions ex-
teriors; Albert Pujol, conseller de 
Cultura; Lluís Pujol Jr., conseller 
d'Acció Social. Dies després el se-
nyor Pujol i Font dimitía perqué 
el seu treball l'obliga a traslladar-se 
a Cleveland, Ohio. 
J El dia 5 de marc el mateix Cen
tre dona una exhibició de vistes de 
l'Exposició de Barcelona del 1929. 

Dr. S. ARMENDARES 
METGE-CIRURGIA 

CONSULTORI: 

ALVARO OBRESON, 254 

DE LES * A LES 7 OE LA TAROA 

TEL. ERIC 11-14-04 
T E L . MEX P-3S-19 

MEXIC, D. F. 

J La Comissió preparatoria de l 'Or-
ganització Internacional deis Refu
giáis (O.I.R.), reunida a Ginebra, ha 
posat en marxa un programa de tres 
punts, a desenrotllar en tres anys, 
destinat a donar una solució even
tual a tots el problemes urgents deis 
exiliats. El primer punt consisteix 
en un estudi de definició i l imitado 
del nombre de persones desplacades 
a les quals cal proporcionar nova 
llar. El segon és demanar a les na-
cions que acceptin un nombre rao-
noble de famílies classificades d'a-
cord amb la nova definició. I el 
darrer, tracta del financament vo
luntan de la colonització massisa per 
a refugiats a ultramar, amb fons 
aportáis pels governs-membres. L 'O. 
I.R. informa que en els set primers 
mesbs de les seves activitats ha si-
tuat 80.000 persones i n'ha repatria-
des 40.000. I que ha establert un 
fons de transports oceánics per al 
noliejament de vaixells que perme-
tran el rrasllat de refugiáis ais seus 
nous llocs de destinació. 

OBITUAM 

5 A Begues, on residia, morí el dia 
24 de febrer el senyor Emili Ven-
drell, pare del notable tenor deis 
mateixos noms. Tenia setanta anys. 
J El dia 2 del corrent mes morí a 
Barcelona el professor Ramón Olí-
veres Massó, enginyer industrial i 
ex-director de l'Escola de Bells Ofi-
cis. Era el degá de l'Escola Indus
trial de Barcelona. 
1 Ha mort a Barcelona la senyora 
Facunda Pascual, mare política del 
nostre company de redacció Vicen£ 
Riera Llorca. 

J Ha mort a la ciutat de Méxic 
el senyor Llorenc Balmes i Auma-
sella, barceloní que residia des de 
llarg temps en aquest país, dedicat 
a negocis industriáis. Era un deis 
vells socis de l 'Orfeó Cátala, entitat 
per la qual sentía un profund afecte, 
i un bon amic nostre. 

LA MEDICO FARMACÉUTICA, S. de R. L. 

CLÍNICA SANATORI RAIGS 

Eric. 28-87-28 Guadalquiv ir , 78 Mex. L-25-98 
MEXIC, D. F. 
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Regiment dt la cosa pública, per Eixi-
menis. 

Llibre d'Amic e Amat, per Ramón Llull 
(Tots dos llibres en un sol volum, re-
lligat en pasta espanyola) 

La conquesta de Mallorca (de la Cróni
ca, de Jaume I) 

£1 somni, per Bernat Metge. 
Poesies, per Auziás March. Tots tres lli

bres (en rustica) 
CLUB DEL LLIBRE CÁTALA (Mexic) 

El pensament i la vida, per Jaume Serta 
Huhter (edició de luxe) % 

Músiques d'Oboé (poemes), per Jaume 
Terrades (edició corrent, $ 5 .—). ' 
Edició de luxe 

30.-

15.— 

15.-

15.-
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La üista següent tan sois registra obres que tenim en existencia, origináis aTautors catalans o d'interis 
general per ais nostres lectors. A mis de les anunciades, seroirem qualseBuUa altra que ens sigui sol-
licitada, procedent Meditaríais americana. També atendrem comandes de llibres a"escHptorí catalans pu
blicáis en francis o anglis, a reserva de stroir-los quan els respectius exemplars arribin al nostre dipósit. 

LLIBRES EN CÁTALA 
COL-LECCIÓ CATALÓNIA (Mexic) 

La novel-la del Besavi, per August Pi-Su-
nyer 

Adria Cual i la sena obra, per Avelí Ar-
tis •••• 

Mossin Cinto, per Joan Moles 
556 Brigada Mixta, per A. Artís-Gener . 
Miquel Servet, per Jaume Aiguader . . . 
El darrer deis Tubaus, per Jaume Roig . 
El poní de la Mar blava, per L. Nicolau 

d'Olwer ¿ 
Tots tres surten per l'Qzama, per Vicenc 

Riera Horca 
Historia de Catalunya, per F. Solde-

vila i P. Bosch-Gimpera _. 
A la boca deis núools, per Ramón Vi-

nyes 
Solitud, per Víctor Cátala 
Retrats literaris, per Doménec Guansé . 
Temperatura, per Francesc Trabal . . . . 
Teatre de la Natura, per A. Rovira i 

Virgili 
De la Pau i del Combat, per J. Pous i 

Pagés 
COL-LECCIÓ VERDAGUER (Méxic) 

La collita tardona (poemes), per A. Ro
vira i Virgili % 

EDICIONS RAGASOL (París) 

Histories de Coneguts, per Rafael Tasis. 
Ed. de luxe, enq. pett, $ 40.— Rústica $ 

Poemes, per Alexandre Plana. Ed. de lu
xe, amb 4 litografíes a colors de Grau 
Sala, enq. holandesa, $ 40.— Rústica 

Miscel-lania Verdaguer (antología de 
poesía i prosa del gran poeta, amb es-
tudís origináis deis mes notables es-
críptors catalans contemporanis) . . . 

BIBLIOTECA CATALANA (Mexic) 

Els catalans en la descobtrta i colonit-
zació de California, per J. Caraer Ri-
balta 

El comte Arnau, per J. M. de Sagarra . 
L'estel sobre el mur, per Agustí Bartra 
Catalunya, símbol de Uibertat, per Pere 

Foix 
Mireia, per Frederic Mistral (Trad. de 

María A. Salva) • 
Graoat cátala al boix, per Pompeu Audi-

vert 
Terres d'America, per Josep M. Poblet . 
Els primers romantics de ¡lengua catala

na, per J. Miquel i Vergel 
La Nacionalitat Catalana, per E. Prat de 

la Riba _• 
Diccionari ortografíe abreujat, per Pom

pen Fabra 
Les principáis faltes de Gramática, per 

Pompeu Fabra 

CULTURA CATALANA (París) 
GRAMÁTICA CATALANA, per Pom

peu Fabra $ 
LLIBRERIA CATALÓNIA (Barcelona) 

Rondalles. Betlem. La fúgida a Egipte. 
El somni de Sant Joan. Nerto, per Ja-
cint Verdaguer. Totes cinc en un sol 
volum % 

Discursos. Articles. Prólegs. Cantic deis 
Cantics, precedit d'Els Jardins de Sa
lomó. Excursions i viatges, per Jacint 
Verdaguer. Totes sis en un sol volum 

Santa Eulalia. Roser de tot Pany. Veus 
del Bon Pastor. Cantal. Totes quatre 
en un sol volum 

ACRUPACIÓ PATRIÓTICA CATALANA (Xile) 
Ruta d'America, per Doménec Guansé . % 4 
Les formes de la vida catalana, per J. 

Ferrater Mora 

6.-

2.50 

3.50 

EDICIONS DEL AUTORS 
Girona. Petita historia de la ciutat i de 

les seves tradicions i folklore, per Gil-
bert. Volum en foli major, de 356 pa
gines, profusament iHustrat amb boi-
xos auténtics % 

Destins, per J. Cid i Mulet 
Terra Nostre..., per Agustí Cabruja . . 
Estampes de la Catalunya pintoresca, per 

Josep Torrents, amb il-lustrackras de 
Quelus 

BIBLIOTECA DE LA ROSA DELS VENTS 
(Barcelona) 

Laura a la ciutat deis sants, per Miquel 
Llor $ 

El somriure dels sants, per Miquel Llor . 
Terres de VEbre, per Sebastiá J. Arbó 
Historia d'un gas, per Jeroni Moragues 

COL-LECCIÓ E L DOFÍ (Barcelona) 
Tino Costa, per Sebastiá J. Arbó $ 
Viatge a Catalunya, per Josep Fia . . . . 
Cada dia is festa, per Manuel Brunet . 

4.— 

80 .— 
6.— 
5 .— 

10. 
10. 
12. 
8. 

12. 
11. 
10. 

REVISTA DE CATALUNYA, publicada trimestralment a París. Han sortit dos números 
i hi ha el tercer en prensa. Fascicle» de 160 pagines Exemplar, $ 6.— 
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BIBLIOTECA LITERARIA CATALANA (Barcelona) 

Mosaic, per Víctor Cátala $ 7.25 
Jaume Farell, per Josep Ribalta 7.75 
Urania, per Agusti Esclasans 7.25 
Cromos, per J. M. Nadal 7.50 
Memóries d'un aprtnent d'antiquari, per 

R. Dalmau 6 .— 

BIBLIOTECA SELECTA (Barcelona) 
(Cada volum, enq. tela: $ 8 .50; pell, $ 16.50). 

L'AÜantida, per Jacint Verdaguer. 
Canigó, per Jacint Verdaguer. 
Montserrat, per Jacint Verdaguer. 
Gualba, la de mil veus, per Eugeni d'Ors. 
La Ben Plantada, per Eugeni d'Ors. 
Villa de la Calma, per Santiago Rossinyol. 
Flama vivent, per Josep Roig i Raventos. 
Fanny, per Caries Soldevila. 
La familia deis Garrigues, per J. Pin i Soler. 
Del joc i del foc, per Caries Riba. 
El cacador, per Tomás Garcés. 
La punyalada, per Manan Vayreda. 
Pilar Prim, per Narcís OUer. 
Montnegre, per Josep Roig i Raventos. 
Llibre d'amor, per Joan Arús. 
Del Born al Plata, per Santiago Rossinyol. 
La parada, per Joaquina Ruyra. 

(Altres titols en cami) 

OBRA POÉTICA DE JOSEP M. DE SAGARRA 
Un volum de 14 x 20 cms., de mes de 

1.000 pagines, en paper biblia espe
cial, relligat en pell flexible, amb es-
tampcions en or fi, contenint íntegra 
tota la producció poética de Sagarra, 
des del Primer Llibre de Poemes fins 
a Entre FEquador i els Trópics, amb 
un próleg autobiográfic $ 80. — 

OBRES COMPLETES DE VERDAGUER 
Un volum de 15 x 21 cms., de 1.500 pa

gines, en paper biblia especial, relligat 
en pell flexible, amb estampacions en 
or fi, contenint tota la producció (31 
obres) del nostre poeta nacional . . $ 8 0 . — 

EDICIONS CABLES FONTSERÉ (París) 
La fi del món a Girona, per Joaquim 

Ruyra, amb litografíes de Caries Font
seré (edició de 85 exemplars) $ 100.— 

Ode a l'Espagne, per Joan Maragall. 
Próleg i traducció de Jean Cassou. Li
tografíes de Caries Fontseré (edició 
de 110 exemplars) 30 .— 

EDITORIAL ALBOR (París) 
Dos cantes, de Manuel Reventós, il-lus-

trats amb quatre puntes seques, titols i 
caplletres de Pau Picaso (edició de 
250 exemplars) $ 480.— 

XIV Cancons Populars Catalanes, il-lus-
trades amb 14 puntes seques de l'escul-
tor Joan Rebull (edició de 55 exem
plars) 240.— 

10. 
20. 

3 5 . — 

Paisatges. Catorze poesies inspirades per 
la bellesa del paisatge cátala, origináis 
deis nostres primers poetes, il-lustrades 
amb 14 litografíes a colors, per Martí 
Bas (edició de cent exemplars) . . . . 125. 

Tot VAny, per Rafael Tasis, amb dotze 
litografíes de Clavé (edició de cent 
exemplars) 115. 

Claror de nit, per Ferran Canyameres, 
amb litografíes de Martí Bas (edició 
de 55 exemplars) 70. 

EN CASTELLA 
EDITORIALS DIVERSES 

Cárdenas; su actuación, su país, per Pere 
Foix $ 12. 

Vida y obra de Ramón Llull, per Joa
quim Xirau 

La idea del hombre, per Eduard Nicol 
El poblamiento antiguo y la formación 

de los pueblos de España, peí Dr. P. 
Bosch-Gímpera 

La Escenografía en el Teatro y en el Ci
ne, per A. Artís-Gener 10.— 

Cierzo (El fin de la Monarquía Españo
la), per Just Caballero 5 . — 

Misterio de Quanhaxuata, per Josep 
Carner 4 . — 

Guerra en España, peí Cor. Jesús Pérez 
Sala» 7 .— 

Vidas agitadas (esbozos biográficos), per 
Pere Foix 4 . — 

Morir al día (llibre de sonets), per J. M. 
Quiroga Pía. Edició de luxe, enq. ho
landesa, $ 35.— Rústica 6 .— 

La ciudad de madera, per Agusti Ca-
bruja 5 . — 

Instituciones políticas del antiguo Estado 
catalán, per L. Franquesa 4 . — 

Las formas de la vida catalana, per J. 
Ferrater Mora 4 . — 

La ruta incógnita, per J. Cid i Mulet . 6 .— 
España en la vida italiana del Renaci

miento, per Benedetto Croce (amb un 
interessant capítol sobre la intervenció 
catalana en la vida social i política de 
la Italia medieval) 16.50 

España, per Salvador de Madariaga . . 1 5 . — 
Pasión y muerte de Miguel Servet, per 

Pompeu Gener 3 . — 
El Intelecto Helénico, per Pompeu Ge

ner 4 . — 

E N F R A N C É S 
Journal d'un Expatrié Catalán, peí Com-

te de Güell $ 6 .— 
Histoire Spiritueüe des Espagnes, per 

Caries Cardó 8 . — 

E N A N G L É S 
Catalán Grammar (Gramática catala

na) , per Joan Gilí $ 12.50 
MAPA DE CATALUNYA, per Prof. Antoni Bargés, tirat en offset, a tot color, editat 
per la Confederació d'Organitzacions Catalanes d'América. 56 x 70 cms. . Exemplar, % 5.— 
IMPORTANT.—Totes les comandes de Mexic-ciutat serán servides a domicili, acompanyades del corresponent rebut. 
Les de l'mterior de la República es taran a reembors, aogmentat S 0.50 per despeses. Les de l'exterior nan de venir 
acompanyades de IK bancari per la totaiitat del sea import, a nom d'Ediciotu Cmtaloma, i serán expedides inunedia-

tament, cerlificades, sense que ens íem responsables de perdues o retards per colpa deis correos. 
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