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N O V E T A T ! 

Gramát ica Histórica 
Cata lana 
por A. BADIA MARGARIT 

Veritable obra de conjunt, de revistó i síntesi de la bibliografía existent, amb exposició de 
totes les qüestions fonamentals i interpretació de les seves resultants, antigües i modemes. Tot 
aixó ofereix aquest important llibre, escrit en llengua castellana, del professor Antoni Badia 
Margarit, catedratic de la Universitat de Barcelona i tenac investigador en els mes variats 
temes de filología hispánica. El profund coneixement de la seva llengua materna i el com-
plet domini de la bibliografía corresponent, han permés al professor Badia Margarit la supe-
ració de totes les dificultáis que comporta qualsevol intent de síntesi, assajant, al mateix temps, 
una aguda interpretació de l'evolució lingüística catalana. Un altre encert remarcable d'a-
questa transcendental obra, molt superior a totes les que sobre la materia s'havien publicat 
en idioma cátala, es manifesta en l'exposició. Tan difícil com sintetitzar i interpretar, era, 
potser, trobar un to expositiu que fes el Uibre útil i aprofitable per a les distintes menes de 
lertors ais quals va adrecat i les quals han estat tingudes en compte en la seva redacció. Car 
l'obra del professor Badia aspira a ser un text utilíssim a les aules uníversitáries de filología 
románica, d'Espanya i d'enllá de les seves fronteres. Vol servir, també, com obra de con
sulta per a linqüistes, filólegs i altres erudits. Ofereix ais escriptors de llengua catalana l'ex-
plicació et'molóqica i Tus, antic i modera, de gran nombre de vocables. i abelleix, en fi, res-
oondre a l'intprés de l'home de cultura miti^na, tan sensible, en els med's catalans, ais pro-
Wernes de la llengua vernacla. A travos de les seves páqines, aquesta obra permet de seguir 
el desenvolupament del cátala, des deis seus remots origens fins avui. L'estudi sistemát¡c 
deis fenómens fonético-morfológics que regeixen l'evolució de la nostra llenfua i la impor
tancia concedida a l'examen de tots els seus dialectes ícen<ral, balear, rossellonés, alauerés, 
Ileidata i valencia), fan indispensable acuesta GRAMÁTICA HISTÓRICA CATALANA 
una de les millors de la Romanía lingüística. 

Un volum de DFOP de 400 rx£cfines, 17 x 24V» cms.» crmb 
dotze mapes lingüístics, relligat en tela $ 78.— 

LLIQONS DE GRAMÁTICA CATALANA 
per EMILI VALLES 

Edició de la Llibreria Sintes, de Barcelona, acuradament impresa per la casa Clarasó. de tan 
remarcada tradició en I'ofici. Forma un volum de 168 pagines, en excel-Ient paper del d'abans 
de la guerra i relligat en carroñé. Avalora l'obra, del mérit de la cual n'és una garantía el nom 
del seu autor, una selecctó de textos literaris de renomenas escriptors catalans, a proposit de ser 
estudiats sota els diversos punts de vista fonétics, ortografíes i morfológics, oferint una gran 

multiplicitat d'exercicis escolars. 

Pren $ 10.— 
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En el centenari del naixement del gran patriota cuba 

V I D A , P E N S A M E N T I A C C I Ó 

DE JOSÉ M A R T Í 

I. A N T E C E D E N T S . - E l primer alca-
ment armat d'importáncia realitzat pels in-
pendentistes cubans contra el domini espa-
nyol es produ'ia l'any 1823, amb un consi
derable retard si el comparem amb les llui-
tes primeres de les altres colónies d'Espa-
nya i amb la victoria final que les feia inde
penden ts. 

A Cuba, vencuts els primers intents d'a-
lliberació nacional, passen molts anys abans 
no es tornen a mobilitzar les forces revolu-
cionáries. I no és fins al 10 d'abril del 1860 
que una Assemblea Constituent, reunida a 
Guáimaro, proclama la República de Cuba 
en armes i aprova una Constitució que és la 
que es declara vigent en iniciar-se la guerra 
deis deu anys (1868-1878), sota la presi
dencia de Carlos Manuel de Céspedes, cap 
deis revolucionaris separatistes. 

Aquella guerra es produía al cap de pocs 
dies de la Revoludó espanyola de setem-
bre, el cabdill de la qual era el general cá
tala, mtmárquic espanyol, liberal i progres-
sista, Joan Prim i Prats. 

I quan comencava la primera gran guerra 
cubana contra l 'Espanya imperialista, José 
Martí complia quinze a rys . 

II. D A D E S B I O G R A F I Q U E S . - José 
Martí neix en una casa d'un deis barris mes 
pobres de L'Havana el 28 de gener del 1853. 
El seu oare, d'origen valencia, servia a l'e-
xércit d'ocupació amb el grau de sergent. La 
seva mare era de Canarias. 

Ais setze anys. Martí publica el seu poema 
Htulat Abdala, d'afirmació separatista, a La 
Patria Libre (número únic) i dona el primer 
aran disqust al seu pare, espanyolista. Ais 
disset anys, per un escrit adrecat a un antic 
comDany que s'ha enrolat a l 'exérdt espa
nyol, és condemnat per un consell de guerra 

a sis anys de treballs forcats. Un cop se li 
ha declarat la tuberculosi, li és dommutada 
la pena per la deportado i és deportat, pre-
íisament, a Espanya, on arriba gairebé coin-
cidint amb l'assassinat del general Prim a 
Madrid, el 3 de setembre del 1870. 

La primera República Espanyola (1873) 
reconeix com a Estats autónoms Cuba i 
Puerto Rico. Pero el federalisme constitu
cional república espanyol fou lletra morta i, 
per afegitó, el dia 3 de gener del 1874, el 
general Pavía donava el seu Cop d'Estat i 
acabava amb aquell régim, carregat de bones 
intencions, que havia tingüt com a primers 
presidents dos catalans: Estanislau Figue-
res i Francesc Pi i Margall. Un altre gene
ral espanyol, Martínez Campos, des de Sa-
gunto proclamava Alfons X l l é nou rei d 'Es-
panya; i quan el nou monarca arribava a Ma
drid, després de desembarcar al port de 
Barcelona, Martí se n'anava d'Espanya, pas-
sava per París i des?mbarcava al port me-
xicá de Veracruz. 

S'acabá la guerra cubana deis deu anys 
amb el Pacte de Zanjón, essent governador 
de 1'Illa el general Martínez Campos. I Mar
tí va retornar a la seva térra el dia 8 de se
tembre del 1879, acollint-se a l'amnistia. Pe
ro de seguida era obligat altra vegada a mar-
xar-ne. acusat de fer agitado separatista. 

III. E X E M P L E I SACRIFICI . ~ La 
vida de Martí a l'exili és tota una llicó de fe 
en l'ideal i de voluntat de vencer. Es passa 
dotze anys voltant per América, parlant del 
problema naconal cuba, fent amistats i sim-
patitzants per al moviment independentista 
de la seva térra. Viu a Méxic, a Guatemala, 
a Venecuela, i a tot arreu es fa amics deis 
lluitadors deis movinients populars i demo-
cratics que actúen contra els régims dic-
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tatorials que havien substitult la tirania es-
panyola de l'época colonial. Veu la necessi-
tat de l'acció conjunta de les repúbliques ibe-
roamericanes contra l'amenaga de l'imperia-
lisme nordamericá i treballa amb entusiasme 
al servei d'aquest ideal. 

Segueix fent literatura, pero el neguit de 
saber la patria esclavitzada no el deixa es-
criure amb tranquil litat. I tenint en compte 
que allá on hi ha mes compatriotes. refu
giáis i antics residents, i on pot treballar amb 
una certa llibertat, a desgrat de tot, és ais 
Estats Units, lixa allí la seva residencia i 
burxa incansablement en les consciéncies 
adormides deis cubans absents de la pa
tria, fins que aconsegueix desvetllar en els 
millors la fe en l'ideal i els fa renéixer l'es-
perit de lluita que les continúes derrotes ha
vien mig apagat. Crea el Partit Revoluciona-
ri Cuba, dona conferencies, crida a la lluita 
els amics, reclama la cooperado económica 
deis cubans adineráis i cerca la reincorpora
d o al moviment deis antics combatents. cu
bans i amics de la llibertat de Cuba. Tot , de 
cara a preparar la lluita darrera contra l'ene-
mic. La lluita que ell sap segur que será 
victoriosa encara que li hagi de costar la vi
da. 

L'any 1892 considera que el moviment re-
volucionari és prou madur i que cal pen
sar a preparar la invasió del propi país, tot 
ajudant i posant en condicions de lluita els 
compatriotes de l'interior de Tilla que espe
ren tant deis exiliats. Va a la República Do
minicana per posar a la disposició del veterá 
Máximo Gómez la responsabilitat militar del 
partit i aconsegueix plenament els seus pro
posite. 

Mentre es recullen cabals per a l'adqui-
sició d'armes i per contractar els vaixells 
que es necessitaran per al trasllat deis volun-
faris de l'exili al territori cuba, es dedica de 
pie a promoure l'alcament del seu poblé i 
edita i fa editar a tors els agrupaments afi
liáis al Partit Revolucionari Cuba manifes-
tos i fulls subversius que fa arribar a l'in
terior de l'Illa valent-se de tots els mitjans. 

Sense precipitacions, dondemnant les im-
pac'éncies i les accions prematures, sense fer 
demagogia, avanca amb passa ferma peí ca-
mí de l'alliberament nacional. De mica en 
mica havia tingut la sort d'encomanar la se
va fe i el seu esperit de lluita a una munió 
d'amics i simpatitzants que cada dia er.grui-
xien Jes fileres deis combatents i feien aug
mentar les aportacions económiques. 

L'any 1894 és el de mes febrosa activi-
tat. 

El Crit de Baire fou el toe de clarí que 
sortí de l'interior. fent vibrar d'emoció els 
cors deis patrióles exiliats. El dia 11 d'a-
bril del 1895, Martí desembarca arab un es-

camot de voluntaris i s "incorpora a la lluita, 
a desgrat del seu delicat estat de salut. Fa 
vida de soldat, pateix totes les incomoditats 
d'una lluita desigual com és la que menen els 
independentistes contra un enemic molt po
deros comparat amb les seves forces; acut 
ais llocs de mes perill, oblidant-se que. en 
realitat, ell no podía ésser un bon soldat. 
I a Dos Ríos, el dia 19 de maig, les bales 
enemigues li seguen la vida. 

IV. EL T R I O M F D E L ' IDEAL—Els 
espanyols, en saber la mort de Martí , pen-
sen que ja teñen el peu al coll deis revolu-
cionaris cubans i que aquella nova guerra 
era joc de poques taules. Éstaven convencéis 
que la pérdua de Martí era una pérdua irre
parable per al moviment independentista i 
veien ben segura una nova victoria d 'Espa-
nya. 

El govern íspanyol de la metrópoli deci-
deix substituir el general Martínez Campos 
peí general Valeria Weyler , cátala de Ma
llorca i sangu'nari a mes no poder. Pero l'es-
perit de lluita deis independentistes cubans 
no minva gens ni mica i es pot dir que el 
record i la fidelitat a Martí els donen nou 
coratge. 

Les atrocitats i els crims del nou tira, les 
seves famoses concentracions de treballadors 
de la térra matant-los de fam i deixant-los 
morir victimes de tota mena de malalties, 
fan augmentar l'odi deis revolucionaris cu
bans contra les desterres d'aquella Espanya 
imperial. 

Mentre el govern espanyol de Cánovas 
declarava, eufóric, que els cubans alcats en 
armes no passaven d'uns sei mil i que l'exér-
cit d'ocupació era format per 50,000 bornes, 
i anunciava que seria ampliat a 75.000, el ge
neral Martínez Campos, coneixedor de l'es-
perit de lluita deis patriotes de Cuba; deia 
que per dominar del tot l'Illa es necessitaven 
quatre anvs, >00,000 homes i una inversió 
de quatre nrl milions de pessetes. 

Peí desembre del 1896, els patriotes al
cats teñen una nova baixa important entre 
els seus cppdavanters: Antonio Maceo, el 
gran soldat, vencedor en una pila de bata
lles, que moria assassinat ais quaranta-set 
anys. 

Aquest nou contratemps, pero, no permet 
ais espanyols de fer-se i l lusions, perqué els 
revoludcnaris están disposats a tot. 1 per 
si n'hi ha algún que flaqueja, Máximo Gómez 
dicta una ordre dient que afusellará el primer 
aue parli de pactar amb l'enemic o d'aban-
donar la lluita. 

El réqim d'ocupació d'aquell temps. la po
lítica deis governants espanyols a Tilla, els 
crims i la incaoacitat deis governadors-gene-
rals i deis funcionaris, son descrits forca bé 
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per un cátala renegat deis nostres dies, 
Eduard Aunós, col - laborador de tots els ré-
gims dictatorials del seu temps, des del de 
Primo de Rivera fins a Tactual de Franco: 

La incapacidad absoluta de la política es
pañola, desde principios del siglo XIX, no ha
bía acertado ni en sueños a dotar a ios últimos 
dominios ultramarinos, las islas de Cuba y 
Puerto Rico, en América, y el archipiélago de 
las Filipinas, en Asia, de un régimen apro
piado a sus intereses y a su lealtad. Desde que 
España había perdido casi todas sus posesio
nes, el régimen a que quedaban sometidas las 
pocas restantes era de lo más primario que 
pueda imaji.wrse. Ai hundirse el imperio, el 
ejército había quedado en cierto modo cesante, 
sin ninguna labor verdaderamente técnica y 
profesional a realizar. Y ¡a única que los es
tadistas españoles supieron asignarle, fué lo 
que se llamaba «c/ gobierno de las colonias». 
Estaban éstas gobernadas, pues, militarmente. 
El gobernador supremo, en Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, era nn capitán general, que reunía 
en su persona todos los poderes y los ejercía 
de manera sumaria. Con esto, los políticos de 
la península creían que ya estaba todo hecho. 
Los militares iban al gobierno de las posesio
nes españolas, en calidad de administradores o 
funcionarios, a hacer méritos, obtener ascensos 
y redondear su posición personal. Y en cuanto 
al personal civil j subalterno, bastará decir 
que se mandabaí a esos dominios a toda la ca
terva de famélicos y paniaguados, remora de 
los partidos políticos que, no teniendo coloca
ción, empleo ni sueldo en la madre Patria, iban 
descaradamente a las -colonias» en busca de 
botín. Llegaba allí, como señalamos antes, lo 
peor de cada casa. Y las vejaciones que de 
tal estado de cosas recaían sobre los indígenas, 
eran incontables y sin remedio posible. 

Había en Cuba, foco principal del alzamien
to separatista, dos partidos políticos. Uno de 
ellos se denominaba Unión Constitucional y el 
otro Partido Autonomista. Figuraban en el pri
mero, casi exclusivamente, los españoles veni
dos de la metrópoli, afincados en Cuba o vi
viendo temporalmente en la isla, como emplea
dos y funcionarios públicos; y el partido auto
nomista estaba compuesto nada más que de cu
banos. Ambos partidos eran, no sólo rivales, si
no antípodas. Los cubanos les llamaban a los 
del partido español «unionistas» y éstos deno
minaban «separatistas» a los partidarios de la 
autonomía. Lo malo para España era que en la 
Unión, so capa de patriotismo, se cobijaban 
los más turbios intereses de muchos españoles 
que vivían a costa del país; y en cambio, en 
el partido contrario, figuraban los indígenas de 
más prestigio y valor, muchos de ellos gran
des y verdaderos amigos de España, los cuales, 
dándose cuenta de las derivaciones catastró
ficas que el movimiento cubano podía tener, 
apremiaban a la madre patria para que encau
zara el desbordamiento pasional de protesta, 
mediante ¡a concesión de un régimen más jus
to y razonable. Los gobiernos de Madrid ja
más quisieron prestar oído a tan saludables 
advertencias. Oír tan sólo pronunciar la pala
bra autonomía y desgarrarse' las túnicas o las 
levitas, como ante un horrible crimen de lesa 
patria, para los políticos españoles era todo 
uno y ¡o mismo: informados de to que ocu
rría en ultramar sólo a través de tos parásitos 
allí residentes, cuyo único interés era que se 
perpetuara el estado de cosas, el criterio que 
prevaleció siempre en Madrid fué el de los 

"unionistas» a todo trance. Estos suicidas, que 
ni siquiera lo eran de buena fe, fueron los que 
rechazaron la proyectada reforma de Maura. 
Asi, pues, nerdida la esperanza, los cubanos 
casi en masa se levantaron por última vez en 
1895 y la insurrección ya no pudo apagarse. 
Contaba ya ésta en sus filas nombres de pri
mer orden, por su sentido político, como Má
ximo Gómez, y adalides que iban tomando, por 
su bravura, proporciones legendarias, como el 
mulato Maceo. El mismo Máximo Gómez re
conoció que la tentativa de Maura, en 1893, 
habría podido todavía atajar el conflicto. Aho
ra, nada era ya caoaz de detenerlo. 

Al propio tiempo que en Cuba y Puerto 
Rico, la rebelión había estallado también en 
Filipinas. La selección del país, y muy espe
cialmente un corto pero ardiente núcleo inte
lectual que existía en Manila, había también 
perdido toda esperanza en España. Esa rebe
lión de las posesiones asiáticas pudo, no obs
tante, ser sofocada tras una represión, en la 
que fué fusilado el escritor José Rizal, que 
quedó convertido en héroe de la independen
cia filipina. Después de ello, fué posible lle
gar a un pacto con los insurrectos, firmado en 
Biacnabató, el 23 de diciembre de 1897. Pero 
en Cuba, por el contrario, no había medio de 
reducir a los rebeldes. Uno tras otro, iban fra
casando en la isla antillana los mejores gene
rales españoles. Todos sus métodos fallaban. 
Martínez Campos, el mismo del pronuncia
miento inútil de Sagunto, realizado a raíz de 
la Restauración alfonsina, fracasó con sus ma
neras más bien suaves, que procuraban tram
pear la situación y contemporizar con los an
helos cubanos. Fracasó también el general 
Weyler, que fué allí a aplicar con mano fuerte 
procedimientos que lo eran excesivamente. Una 
de sus obras militares, que en la Península se 
reputó de idea casi genial, fué la de construir 
en Cuba, le parte a parte de la isla, en su 
más estrecho diámetro, una verdadera mura
lla, que se llamó la trocha de Mariel, con la 
pretensión de acorralar detrás de ella a las 
fuerzas insnrrecf is y su principal cabecilla. 
Maceo. La ejecución de esa obra simplista, cos
tó una enormidad de millones; y cuando estu
vo hecha, el general Weyler se dio cuenta de 
que los insurrectos y su cabecilla habían pa
sado al través de la trocha, misteriosamente, 
como la estatua del comendador atraviesa las 
paredes en el «Tenorio» de Zorrilla, Asi, la 
rebelión que el general creía tener acorralada 
en una especie de callejón sin salida, esta
llaba más ouiante x su espalda y se le subía 
a las barbas. La suerte de! sucesor de Wey
ler, el general Blanco, no fué meior. Era im
posible salir de aquel atolladero: Cuba en ma
sa, de manera franca o solapada, estaba contra 
España; nuestros soldados sólo eran dueños del 
terreno ente visaban; el calor tronical. las fie
bres malignas i/ el vómito, diezmaban terri
blemente sus filas... ' 

Llegint aqüestes coses d'Aunós. qualsevol 
diría que es tracta d'un home deis nostres. 
I ja hem dit que no, Eduard Aunós és un 
cátala renegat. traidor a la propia patria, 
serv'dor rastrer de la monarquía espanyola 

I. Eduardo Aunós Pire: : Itinerario Histórico de 
h España Contemporánea (1808-1936) Barcelcna, 
Bosch, 1940. 
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d'Alfonso XIII i col-laborador de totes les 
polítiques reaccionáries i dictatorials que ha 
tingut Espanya en l'época contemporánia. 
Actualment, perqué no ha pogut arribar a 
mes, és Procurador en Cortes. Parla de la 
necessitat d'atorgar a Cuba un régim auto-
nómic i, col-laborant amb el general Primo 
de Rivera, durant els anys 1923-1930, va 
consentir sense protesta l'anul-lament de la 
Mancomunitat de Catalunya; i col-laborant 
i recolzant el moviment feixista de Franco i 
la seva Falange espanyola, ha consentit sen
se protesta els mes abominables crims contra 
la ciutadania, contra efe drets mes elementáis 
de la persona humana i contra la personalitat 
nacional de la seva propia térra, Catalunya, 
contemplant, imperturbable, la portergació i 
persecució del nostre idioma, l'intent de des-
personalitzar el nostre poblé, l'entronització 
d'un régim d'ocupació militar i l'establiment 
del mateix tipus de funcionan espanyol que 
critica en parlar del régim establert a Cu
ba. . . 

Pero Cuba ja tenia assegurada la seva lli
bertat per l'esforc abnegat deis seus millors 
filis i per la co^-laborado deis demócrates 
d'altres ierres, simpatitzants i defensors ac-
tius de la independencia cubana. Per acabar
los d'ajudar en la victoria sobre Espanya, 
l'incident del Maine provoca l'hostilitat deis 
Estats Units. La Cambra i el Senat, després 
de conéixer el dictamen deis técnics, cncarre-
garen al President McKinley que recolzés 
els afanys independentistes deis cubans, i, 
per tant, que procedís amb tota energía con
tra l 'Espanya imperialista. 

Martí havia temut sempre una intervenció 
nordamericana, perqué suposava afanys 
igualment imperialistes a mes de quatre po-
lítics deis Estats Units. I no s'equivocava 
gens. Pero el triomf de l'ideal de Martí no 
es va fer esperar gaire i fou una realitat l'any 
1901, en promulgar-se la Constitució, des
prés del període d'intcrvenció pacificadora i 
ordenadora deis Estats Units d'América, tota 

la política deis quals fou basada en la famo
sa Esmena Platt. 

V . C O N C L U S I ó . - C u b a i Catalunya 
sempre s'han sentit solidáries en la lluita per 
la llibertat i contra la tiranía espanyola. Les 
grans figures republicanes i catalamstes 
d'aquell temps van palesar en tot moment 
llur adhesió a la causa nacional cubana. 
Francesc Pi i Margail fou un deis mes es-
forgats defensors del poblé i de les reivindi-
cacions de Cuba 2. Valentí Almirall en fou 
un altre. I no foren pocs els catalans, resi-
dents a l'Illa, que s'enrolaren amb les armes 
a la má al costat deis voluntaris separa tistes, 
mentre d'altres catalans ajudaven, moral i 
ecomómicament, la liuita independentista 
acabdillada per Marti . I en signar-se el 
Tractat de París, que hquidava les restes de 
l'imperi colonial espanyol en terres d'Améri
ca, Enric Prat de la Riba redactava aquell 
manifest de solidaritat indirecta amb el poblé 
alliberat de Cuba, adrecant-se Ais Catalans 
per a fer-los veure els estralls de la política 
centralista i els greus perjudicis que ocasio-
nava ais paisos que vivien sotmesos a l'Estat 
espanyol. 

Avui com ahir, els catalans nacionals i de
mócrates, tant els exiliats com els de l'interior 
de la Catalunya ocupada militarment i vil-
ment escarnida pels espanyols continuadors 
de la política sanguinaria practicada a Cuba, 
es manifesten solidaris deis patriotes cubans 
i s'asstacien, respectuesos, a í'homenatge que 
es tributa aquest any al Guia i Apóstol José 
Martí, ciutadá exemplar, dintre i fora de la 
seva patria, al servei de la llibertat indivi
dual i col-lectiva. 

MIQUEL F E R R E R 

2. Conangla Fontanilles: Cuba y Pi y Margan • 
La Habana, Lex, 1947. Un estudi magnífic amb un 
apéndix reproduint tots els articles i discursos de Pi 
i Margail a favor de l'autonomia, primer i, després, 
de la independencia de Cuba. 

SANT JORDI 

Abril, joiós, floreix; Amor la sang encén, 
i tu, heroi llunyá, de nou véns i ens despertes 
Fóssim purs un instant, de cor i pensament, 
no caldria l'escut ni el jou del manament, -. 
sino l'encaix segur d'unes mans ben obertes, 

Barcelona, abril 1953 

LLUÍS GASSÓ I C A R B O N E L L 
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Contribució a la biografía 
de Mestre Fabra 

L'any 1941, a Montpeller, l'enyorat Francesc Pujols em va invitar a prendce unes notes 
de les converses que ell tenia aleshores amb Mestre Fabra_ 

Aqüestes converses —a reces d'un vell café— anaven al grat de la inspirado, per 
dir-ho aixii, i calía agafar les idees al vol, la qual cosa no sempre era fácil, /o no sóc taquí-
graf. Les notes que segueixen son, dones, el resultat a una ordenado relativament arbitraria, 
pero el fons és auténtic. 

Transcric aixi mateix algunes de les intervencions de Francesc Pujols, per creure-les 
(Tinterés. 

LA N O I E S A 

I 

ELS PRIMERS ANYS. EIS PARES 

POMPEU FABRA I POCH va néixer el dia 20 de febrer 

del 1868, a Gracia, en una torreta d? la Travessera 
de Dalt, vora el Pare Güell. 

—En aquells temps —deia Mestre Fabra— Gracia 
era un poblé i el Pare Güell un lloc silencios i so-
litari. De la meva primera infancia me'n recordó 
a penes, pero tinc la inipressió que els comencos 
de la meva vida van passar no pas dintre la turbu
lencia d'una gran ciutat, sino enmig de la tranquil-
litat d' un poblé petit i gairebé enmig del silenci del 
camp. . . Cree que l'ambient deis primers anys de 
la vida deixa una marca inesborrable. L ánima d'un 
noi de poblé és distinta en molts aspectes de 1 ani
ma d'un noi de ciutat. I com que les impressions no 
son les mateixes, es podría dir que la visió del món 
també és diferent. En els pobles, la gent está mes 
a prop de la Natura que els habitants d'una gran po-
blació. Aquests son potser mes políts, pero els altres 
son mes vius i teñen mes habilitat per a les coses 
practiques de la v ida . . . La vida de poblé ara em 
torna a temptar, sobretot quan pensó en llocs de mar 
i de muntanya com n'hi ha tants a Catalunya.— 

L'época del naixement i deis primers anys de Pom
peu Fabra corresponen ais temps de la Revolució de 
Setembre i de la primen República espanyola. Les 
qüestions polítiques eren a l'ordre del dia i el petit 
Fabra en va sentir parlar molt aviat, especialment 
al seu pare, que era liberal, del partit del general 
Prim; un revolucionan, gairebé. Tant és així, que 
aquest home va estar detingut per les seves idees 
politiques, en un vaixell, al port de Barcelona (igual 
que Pompeu Fabra, mig segle després, a ¡'Uruguay), 
i ádhuc, en una altra ocasió, va veure's obligat a 
passar la frontera i refugiar-se a Franca, concreta-
ment a Carcassona, on va viure algún tempa exi-
liat: 

—En aquest aspecte —deia el mestre— la vida 
del meu pare és una anticipació de la meva. Era 
un idealista i un patriarca, ja que va teñir tretze 
filis. Jo vaig ser el mes petit. A casa meva, quan jo 
era infant, no tot eren flors i violes; pero el meu 
par» sabia desempallegar-se i sempre el vaig veure 

sortir del pas. Es dedicava al negoci de passama-
neria, si bé no vivia dominat per l'afany de fer di-
ners. Es preocupava no solament del que passava a 
la península, sino de la situació internacional, com-
prava Ilibres i sabia l'ifaliá. Tot aixó jo no ho vaig 
descobrir fins que ja tenia cator"? o quinze anys, 
Em va plaure molt sobretot que el meu pare sabes 
parlar la llengua italiana, i en aquest fet, segons com 
es vulgui interpretar, es podría veure un antece-
dent de la meva afició a les qüestions lr'ngüístiques. 
La meva mare havia tingut tants malsdecap per culpa 
de les idees del meu pare, que sovint em deia: «So
bretot no et dediquis a la política!» I estava contenta 
de que jo, ais quinze o setze anys, encara no hi pen
ses. Qui li ho havia de dir!— 

Pompeu Fabra parlava de la seva familia amb una 
tendresa continguda, en bon enamorat de les virtuts 
que ell va practicar sempre, i si feia alguna reserva, 
en evocar els anys de la seva infancia, era per creu-
re que el seu pare havia estat poc expansiu amb els 
filis. 

—Era un tome poc parlador, o, millor dit, poc 
confidencial. Pero he de reconéixer que en aquest 
sentit, sóc una mica com ell 

I I 

PRIMERES LLETRES 

A les vespres de la prodamació de la primera Re
pública, el pare Fabra va ser elegit alcalde de Gra
cia. Aixó va fer que la familia anés a viure al carrer 
Major, prop de Casa-!a-ViIa i no gaire lluny de 
l'escola. 

Aquesta escola devia ser una cosa deplorable, ja 
que Mestre Fabra parlava com d'un malson de les 
seves primeres experiéncies escolars. 

—El mestre —deia el filóleg— portava una bar
retina negra, horrorosa, la qual no es treia mai, i ana-
va sempre ámb una canya moit llarga a les mans. 
Els cops sovintejaven. Els nois secávem la tinta amb 
pols que arreplegávem de térra i presentávem la 
plana que haviem acabat d'escriure, amb les lletres 
color de maó. Mes tard, quan vaig canviar de colle-
gi, vaig teñir una gran sorpresa en veure, per pri-
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mera vegada, un banc nou i sencer. M'havia arribat 
a creure que totes les taules d'estudi havien de ser 
brutes, plenes de ganivetades i amb els tinters de 
plom— 

La restaurado de la monarquía va ser un trasbals 
per a la familia Fabra. El pare va deixar l'alcaldia de 
Gracia i ana a viure amb tots els seus a Barcelona, 
a una casa del carrer de la Diputado, entre Claris 
i Llúria, vora el passatge Permanyer. 

Aleshores el carrer de la Diputació era simple-
ment un escampat amb cases de pagés, pallers i eres, 
corráis i gallines. Els nois jugaven en pie camp i 
corrien pels camins encara bornats d'atzavares. 

D'aquest canvi, Túnica cosa agradable per al petit 
Fabra va ser allunyar-se per sempre mes del mestre 
de la barretina negra. Poc temps després, una ger
mana seva va casar-se amb Bartomeu Gali* i Ha-
vors tots van anar a viure al domicili deis nous ca-
sats, al carrer de Llúria. 

Van passar temps difícils. El negoci del pare Fa
bra va anar malament i el liquida; pero al cap d'uns 
mesos va obtenir un canee modest a l'Ajuntament 
de Barcelona. Era un deis encarregats de l'anomenat 
Fiel Contraste, i tenia cura de revisar el pes de les 
mercaderies deis vaixells que descarregaven al molí. 

I I I 

PETS IMPORTANTS 

Any baix, any dalt, és ara quan es produeixen tres 
fets importants sota el punt de mira de la vocació 
de Pompeu Fabra. Els dos primers semblen única-
ment precursors, pero el tercer és dehnitiu, el fet 
fulminant, com l'anomenava el propi gramátic. 

Un dia, regirant calaixos, va trobar unes llibretes 
velles les quals havie:; ?«tat deis seus avis. Eren, 
simplement, un registre de comptes; pero totes les 
anotacions figuraven escritos en cátala. 

Al noi Fabra, aixó, li va fer estrany, ja que l'am-
bient de casa seva, peí que toca al catalanisme, era 
el de totes les famílies barcelonines d'aquells temps. 
Eli ja havia observat que si bé tothom parlava cátala, 
tothom escrivia en castellá, pero les llibretes deis 
avis van donar-li per primera vegada la impressió 
que no sempre havia passat igual i que també es 
podía escriure en cátala. 

El segon fet va ser l'arribada a Barcelona d'una 
familia cubana —pare, mare i fill— expatriada per 
motius de carácter polític i la qual portava una re-
comanació d'un capitá de vaixell, amic deis Fabra. 
Les dues famíliei van liigar bona amistat. 

Per bé que nascuts a Cuba, els expatriats eren 
d'origen base. El pare es deia Arregui i la mare 
Ziburu. Pero tenien també un avantpassat italiá i 
sabien parlar la llengua italiana. Parlaven així ina-
teix una mica el francés i en poc temps van apren-
dre el cátala, sobretot el noi, que era de la mateixa 
edat i condeixeble de Pompeu Fabra. 

* Bartomeu Gali, o sia el pare de Francesc 
Gali, el primer, aquest, que va portar I'Escola d'Art 
Modera a Barcelona. (Pujols). 

Els dos nois tenien una gran aíició ais idiomes 
i al final van acabar per inventar un joc en el qual 
intervenien soldats de diverses nacions. Pero com 
que el cátala, el castellá, el francés i l'italiá no bas-
taven a proporcionar una llengua a cada exéceit, van 
haver d'arbitrar llenguatges imaginaris. 

Mestre Fabra deia que a desgrat de la puerilitat 
d'aquest joc (el qual el] havia d'ensenyar després 
ais seus nebots) era relativament sistematitzat. Les 
paraules noves s'organitzaven d'acord amb certes 
regles i formaven frases mes o menys correctes. Les 
paraules tenien, fins i tot, una fonética especial, la 
qual era una barreja de tots els sons parlats que ells 
eoneixien. 

—De l'amic Arregui —deia Pompeu Fabra—, del 
meu primer amic aficionat com jo a la filología, en 
guardo un bon record. EU va estudiar per a marí. 
Ens vam separar, pero cns vam escriure molt de 
temps. Eli va casar-se amb una xicota italiana i des
prés d'uns anys de felicitat, va perdre la vista, de 
malaltia, i retorna a L'Havan, on morí. 

I V 

EL FULMINANT D'UNA VOCACIÓ 

Es pot dir que ais dotze anys, el noi Fabra es 
feia aquest pensament: «Al món h¡ ha moltes llen-
gües, pero els homes, per regla general, només en te
ñen dues: una de familiar, fácil, cntenedora i sobretot 
bona per jugar amb els amics, i una altra (la del 
mestre de la barretina negra) que serveix princi-
palment per a escriure.» 

Aquesta idea del petit escolar corresponia, en cer
ta manera, a la realitat. El seu pare i els amics 
de la familia parlaven en cátala i escrivien en cas
tellá. Semblava que no podía ser altrament. 

—Jo, aleshores —explicava el Mestre— vivía amb 
els meus pares i les meves dues germanes, la fa
drína i la casada amb en Gali. Aquests tenien dos 
filis, els meus nebots, ais qua's jo només portava 
cinc o sis anys. Un estiu, el matrimoni Gali i els 
meus nebots van anar a passar les vacances a Cam-
prodon (el poblé natal del meu cunyat.) Ens van 
escriure i el meu pare va contestar; pero va voler 
que junt amb la seva carta n'hi hagués una altra 
de -meva, adregada ais meus nebots. Aleshores ells 
ni tan sois devien saber llegir: pero aixó, ais ulls del 
meu pare, no volia dir res. Vaig comenecar la meva 
carta mecánicament, tal com m'havien ensenyat a 
l'escola: «—Queridos sobrinos...» I no vaig poder 
continuar. Em va sonar tan malament! La meva idea 
era que tractant-se d i parents ais quals jo estimava 
molt, calia escriure les mateixes coses que els hauria 
dit parlan' cara a cara. Queridos sobrinos era com-
pletament inacceptable, una cosa absurda. El meu 
afecte perdía tota la gracia. A mi, en qi-estió de 
sentiment, mai no m'ha agradat fer comedia. Sense 
mesurar ni preveure les conseqüéncies del que anava 
a fer, vaig reprendre la ploma, vaig esborrar la pri
mera frase i vaig escriure: Estimáis nebots. .. I 11a-
vors tot va anar com una seda. Adhuc aquella carta 
va resultar mes llarga del que jo havia imaginat. 
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És d'aquest fet que em va venir la idea que els ca-
talans no podíem escriure ni expressar bé alió que 
sentíem, si no ho féiem en cátala. De manera, dones, 
que jo vaig comencar a sentir la nostra llengua, afec-
tivament, biológicament. Pero el mes curios és que 
la meva decisió va teñir un resultat immediat, sor-
prenent. El meu pare va voler veure el que jo havia 
escrit. Agafá la carta i em va mirar: «Qué has es-
crit ací?» Jo vaig explicar-li-ho. Eli tenia la impressió 
que el cátala era una llengua difícil d'escriure o que, 
en tot cas, només servia per a escriure versos desti
náis ais Jocs Floráis. En acabar de llegir, em va 
tornar a mirar, pero aquest cop francament sorprés. 
No va dir res; pero, al cap d'uns dies, quan ell va 
haver de tornar a escriure ais de Camprodon, ho va 
fer en cátala. . . 

El senyor Pujols.— Es pot dir, dones, que la vos-
tra primera conquesta lingüística va ser la del vos-
tre pare. 

V 

UN PROFESSOR JOf/E 

Mesíre Fabca.—Aquesta victoria, si volem ano-
menar-la així, em fa ver pensar que no bastava 
escriure en cátala de qualsevcl manera, sino que 
calía escriure'1 bé, i que per a escriure'l bé, calia 
aprendre'l. Pero aviat és dit. Jo comprenia que aquest 
aprenentatge requercix mestres i llibres. Un dia vaig 
explicar al meu pare les meves preocupacions i ell, 
que les veia amb simpatia, em va dir que potser 
hi trabaría solució. Aleshores es va posar a regirar 
l'armari on guardava els llibres i en va treure el 
Diccionari de Lavérnia i la Gramática de Bofarull. 
Em vaig sentir tan content, que no se'm va acudir 
de preguntar si els llibres eren una deixa deis avis 
—com les velles llibretes de comptes— o si els ha-
vía comprat ell. Després he pensat que el meu pare 
devia haver estat floralista, en la seva joventut, i que 
havia tingut relació amb algún o alguns deis poetes 
de la seva época. De tota manera, aixó ve a con
firmar la tradició familiar de la qual he parlat. La 
meva vocació va ser una cosa pastada pels senti-
ments familiars, pero reconec que el factor decisiu, 
el xoc fulminant que em va fer prendre conscién-
cia del que era i significava la nostra llengua, fou 
aquella carta ais nebots. Aleshores vaig veure clara-
ment que per a nosaltres, per poder expressar els 
nostres afectes, només hi havia una llengua honrada: 
la nostra 

Mentre el noi Fabra feia aqüestes descobertes, se
guía estudiant. Durant un temps, va anar al Colegio 
Miralles, el qual, segons anunciava un rétol que hi 
havia en un baleó, era de primer i segon ensenya-
ment, agregado al Instituto. Després ana a raure al 
tollegi Maimó, del carrer de Jatime I. 

Bartomeu Galí, el cunyat de Fabra, era profes-
sor de Retórica i Llatí d'aquests dos collegis. D'aci 
la tria. 

Un altre fet signifitatiu de la vida del futur fi-
lóleg és que va comencar molt aviat a fer de pro-
fessor. Al col-legi Maimó, entre els seus condeixe-

bles, n'hi havia un que tenia mes de 30 anys. Era el 
mes vell de la classe i totbom li deia el senyor Mo-
ret. Malgrat la diferencia d'edats, Pompeu Fabra i el 
senyor Moret es van fer amics i 1 'estudiant jove va 
acabar donant llicó de matematiques a l'estudiant 
vell. 

Mestre Fabra.—Puc dir que la meva carrera pro-
fessoral comencá ais quinze anys. 

El senyor Pujols.—I podeu dir també que váreu 
comencar ensenyant matematiques, igual que Balmes 
i Cambó. 

V I 

EL SISTEMA DE BOFARULL 

Mestre Fabra.—Amb les matematiques, em pas-
sava una cosa . . . No m'agradaven, pero m'interes-
saven. Considerava que les matematiques eren un 
estudi que obligava a fer un esforg i a superar-se 
constantment, una mena de Gimnástica mental. Des
prés he vist que ha estat aquesta la meva manera 
de considerar moltes coses. Ádhuc l'excursionisme... 
Pero el meu dada, com diuen els francesos, era la 
gramática. Els meus estudis de llatí, de francés i d'i-
taliá (aquest, peí meu compte) havien continuat or-
denadament. Aviat vaig fer-me un concepte de les 
principáis qüestions gramaticals i del que era una 
veritable gramática. Per aixó, en estudiar simultá-
niament la Gramática de Bofarull, vaig veure que 
divagava i que no oferia cap garantía. Em va sem
blar una obra que no servia i que mes aviat en-
redava. Només cal apuntar que quan Bofarull es 
troba en dificultáis peí que respecta a la conjugado 
deis verbs, surt del pas (es creu sortir del pas) amb 
una nota que diu mes o menys: «Si alguna d'aques-
tes formes (verbals) resulta massa estranya o inha
bitual, hom en pot prescindir...», o bé: «Queda al 
bon criteri de l'estudiant adoptar aquesta forma o la 
següent.» Aqüestes indicacions, en una gramática 
que pretenia fer autoritat, eren desconcertants, Tot-
hom deía el sistema de Bofarull, pero el sistema no 
existía. No em va costar gaire de comprendre que 
la gramática catalana estava per fer. Mes tard, es
tudiant el Diccionari de Lavérnia, vaig anar veient, 
amb sorpresa i tristesa, la decadencia a la qual havia 
arribat la nostra llengua, tot el que s'havia mort, les 
paraules perdudes, els girs oblidats, les conjuga-
cions desusades que s'havien de deixar al bon criteri 
de l'aprenent. Feia pena. Pero encara en feia mes 
de veure que el proc! Jcfarull no escrivia tal com 
la gent parlava. (Parlam en comptes de parlem, per 
exemple.) Era també paradoxal, d'altra banda, que 
Bofarull, al costat de les seves manifestacions de 
tolerancia, es dediques a combatre criteris d'altres 
gramátiques i que es fes ressó de velles discussions 
gramaticals. Cal dir que en el segle passat, de gra
mátiques, no en mancaven: n'hi havia de catalanes, 
de valencianes, de mallorquines i fins de . . . menor-
quines. Tothom es creia autdritzat a fer una gramá
tica i, com és lógic, no n'hi havia cap d'igual. Va 
ser davant d'aquest pandemónium que vaig teñir la 
idea d'escriure una gramática sistematitzada, és a dir, 
per l'estil de les que jo estudiava al collegi. 
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V I I 

EL PRIMER ASSAIG 

—En hores perdudes, i sense dir res a ningú, vaig 
posar-me a estudiar. Recordó que la primera qües-
tió que vaig cmprendre va ser la conjugació deis 
verbs de la llengua viva, tal com jo la sentia parlar 
al carrer, i la morfología deis pronoms febles inac-
centuats: me, fe, se. Quina forma calia triar? Quina 
era la bona?: 

me —m m— 
{Eli me dona.—Eli no'm dona.—Eli em dona.— 

Eli m'estima.) 

—Una de les meves primeres idees era que el cá
tala cscrit, encarcarat i -apricios, no s'ajustava al 
llenguatge parlat, generalment v¡u i mogut. La gent 
tenia dificultáis per a escriure; pero no pas per a par
lar. I d'aquestes reflexions va néixer el meu primer 
assaig, aquell Ensayo de Gramática de Catalán Mo
derno, el qual no es pot considerar mes que com un 
entreteniment didáctic, a desgrat que j a . s'hi pot 
llucar una tendencia o un esperit d'ordenació. 
Aixi, quan preconitza, per exemple, la conjugació 
deis verbs, d'acord amb les formes vives, i la siste-
matització de l'em. Jo volia demostrar, sobretot, que 

la nostra llengua podía te nir la regularitat de qual-
sevulla altra llengua culta i viva. En canvi, en 
aquesta obreta (la qual vaig acabar quan encara no 
tenia 16 anys), jo estava d'acord amb Bofarull peí 
que toca ais plurals en as (casas, donas.) Va ser 
quan ja anava a la Universitat i després de moltes 
discussions, que vaig comprendrc que els partidaris 
del plural en es tenien rao. Una altra característica 
de YEnsayo és la fóbia contra els arcaismes. Jo era 
un antiarcai'tzant a ultranca, i és que aleshores en
cara no veia que no es podía prescindir de la llengua 
tradicional. La veritat és que sense aquesta no s'hau-
ría pogut fer l'obra que es va fer. La unitat va sor-
tir de la llengua vella i de la nova.— 

Al final de l'época de ¡'Ensayo. Pompeu Fabra se
guía estudiant el batxillerat, el qual va acabar un 
any després al collegi Pelport, del carrer Ares de 
Junqueres. Va ser aci on Fabra es va fer amic de 
Serrat i Bonastre. Aqueste amistat no es va tren-
car mai i va determinar un esdeveniment important 
en la vida del filóleg, ja que fou Serrat i Bonastre 
qui el va induir a fer oposicions a la cátedra de 
Química de l'Escola d'Enginyers, de Bilbao. Pero en
cara havien de passar un* anys 

A. BLADÉ DESUMVILA 
(Seguirá) 

E N D I M I ó 

Trist dcixaré Vcs[orc a una altra espatlla, 
perqué em trobin els ulls d'eternitat 
i una herba nova senti el pes de /'a/re, 
on em reposen cada día els peus. 
L'espai poblará dombres el seguid 
deis morís mal abracáis, [osos amb mi 
com un record. Les pedrés, en obrir-se, 
em somriuran [ins al centre del cor, 
i no desitjo pluges, ni l'antiga 
creado del món, sino el ¡ardí 
vora la llosa clara, térra húmida, 
perenne de respir i estranya al dol 
deis germans, on es recull el silenci 
de tots els crits, el manament deis mots, 
l'extrem espill de l'aigua navegada, 
on venen mars a plorar els scus ocetls 
i gelosa la vida ens desempara. ' 

La forma sospitada m'cscomet 
ara, al bell mig de les altes sorpreses, 
i sóc la má del vent damunt el mar 
quan s apaga l'onada i el somriure 
abans de pondre's l'innocent desti 
tan lluny de llunyanies. Sois l'empremta 
trobará Déu en e! sea son nrecis 
i la sabrá fidel, que fou segura, 
tota silenci de suavitats. 
Mentre obeeixo, venen els miratges, 
l'horror rebel que és sentir-me fof sol 
i no saber crear !a companyia, 
sino doldre'm, obscur, cara ais sentits 
del cor, sempre amb l'engany hostil que lluita 
al centre de la vida avarament, 
on reposa sembrada l'cspcranca. 

Barcelona JOAN TRIADÚ 
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Un amic de la infantesa 
H E TINGUT EL GOIG DE REBRE la visita d'un 
jovencell que acaba d'arribar de Catalunya. 
T é a penes divuit anys i és nebot d'un docte 
religiós, avui canonge d'una catedral del 
país base i bon amic meu des de la infan
tesa. Havíem anat a estudi junts, havíem 
jugat a boles i ens havíem barallat mes de 
quatre vegades. Vam anar entrant a l'ado-
lescéncia; ell s e n va anar del poblé i jo 
també. Ell, a, Vic, a fer d'aprenent de cape-
llá, i jo a Girona, a fer d'aprenent de perio
dista. 

No ens vam veure mes fins a l'hora de la 
nostra lleva. Jo, com a estret de pit, vaig ha-
ver-me de presentar per a un nou examen a la 
Junta de Clasificación y Revisión de la pro
vincia. Quan em trobava, amb un grup de 
xicots, en aquella silenciosa i tranquil-la pla
ceta gironina esperant el moment de la nos
tra revisió i reconeixement medie, va arribar 
una dona un xic velleta, acompanyant un jo-
ve sacerdot. 

En ser ja prop de nosaitres, vaig sentir 
com el novell clergue deia a aquella dona, 
assenyalant-li a mi: 

—Mira, allí hi ha en Tinet!— 
Vaig mirar-los i vaig reconéixer en la per

sona d'aquell capellanet el meu amic de la 
infantesa que un dia, havent estat abans es
cola de la parroquia, uns missioners se'l van 
endur a la ciutat austera i levítica de Vic; 
la dona sexagenaria i humil que l'acompa-
nyava, era la seva mare. 

Vaig acostar-m'hi. 
—Hola. . . —vaig fer. una mica tímid, o 

cohibit; perqué, francament, en aquell pre-
cís instant ja no sabia quin tractament do-
nar-li, si el de tu o el de vos... La sotana 
m'imposava un cert respecte. 

Ell va notar tot seguit el meu titubeig, i 
va dir-me: 

—Tracta'm de tu, home; tracta'm de t u . . . 
—Home, veurás; així, tot de s o b t e . . . — 

vaig excusar-me, somrient. 
Vam estar conversant llarga estona, i re

cordó que en preguntar-li el per qué no ha-
via comparegut a la Casa de la Vila del 
nostre poblé el diumenge que vam quintar, 
em respongué que fou degut a que feia uns 
dies que es trobava un xic malalt i el rector 
del seu seminari no li ha.via permés d'em-
prendre el viatge. I tot continuant parlant 
de les nostres coses, vam pujar, amb la seva 
mare, ¡'escalinata del vell i monacal edifici 
militar. 

Després de la revisió, ens vam tornar a 
reunir. 

—Com <-'ha anat? —vaig preguntar-li 
quan va sortir del consultori oficial del met-
ge militar, o sigui del capitá Jesús de la Hi
guera. ' 

—Estret de p i t . . . Igual que tu! 
—Está ciar! Ereu tan Uamencs, quan éreu 

p e t i t s . . . ! —exclama la bona mare, tota joio-
sa i complaguda. 

Vam sortir junts, i ens acomiadárem. 
* * * * * 

Tres o quatre anys després va esclatar la 
sublevació militar i feixista del 19 de juliol. 

Feia prop de cinc mesos —des del 3 de 
mare.— que jo era secretan particular del Co-
missari de la Generalitat, carree de primera 
autoritat de les comarques gironines, exercit 
en aquells moments peí senyor Eduard Lay-
ret, germá de la víctima símbol del terro-
risme de Martínez Anido i Arlegui. 

Si us digués que durant aquelles dies d'in-
quietud i de desordre popular vaig preocu-
par-me per aquell meu amic de la infantesa, 
us mentiría; no, no vaig recordar-me d'ell 
ni que al món fos. 

Una tarda, pero, em vingué a veure una 
persona de confiartca i em féu a mans un 
bocí de paper, on hi estaven escrites unes 
radies nervioses i a larmants . . . Era el meu 
amic que, des de la llar d'aquell missatger, 
¡mplorava el meu ajut. 

«Ahir, al vespre, vaig arribar de Vic; en 
aquests moments de revolució, en qué Déu 
ni el mateix Govern no poden controlar la 
massa desbordada, i que per la meva condi-
ció de sacerdot puc esdevenir víctima de l'ira 
de qualsevol incontrolat, he pensat acudir a 
t u . . . » 

Així, poc mes o menys, s'expressava en 
la seva missiva. 

No vaig dubtar ni un sol instant a aju-
dar-lo en tot el que estigués al meu abast. 
No era cap sublevat; no era cap feixista, no 
era cap delinqüent polític. . . No m'hi podia 
negar. 

—Caries Rahola et podría ocupar en l'ar-
xiu de la Comissaria de la Generalitat; tre-
ballaries amb un grup d'altres sacerdots, en
tre elfc el canonge Morera 2 —vaig propo-

' Un subjecte que mes tard, en 1 época del bienni 
negre, amb el tinent Bachy, varen assaltar, pistola 
en má, la redacció del diari VAutonomista, per 
una informació que la censura havia prohibit i que 
feia referencia a un aldarull ocorregut entre gironins 
i un grup de militars, durant jn festival de sardenes 
a la Rambla. 

2 L'il- lustre historiador gironi Joaquim Pía i Car-
gol, íntim amic d'aquest canonge, avui Proto-Notario 
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sar-li, en la visita que li vaig fer aquell ma-
teix vespre. 

—El b i s b e . . . ? —féu ell, més interessat 
en la sort que aquella hora trágica havia po~ 
gut reservar a monsenyor Cartanyá que en 
l'oferiment que jo li brindava. 

—És a F r a n c a . . . 3 

V a baixar els ulls i no digué res més. 
El vaig comprendre perfectament. La por, 

el temor, s'havia apoderat del seu esperit, i, 
encara que no s'atrevís a demanar-m'ho, vaig 
endevinar que el que ell veritablement an-
siava, o l'obsessionava, era poder alliberar-
se d'aquell infern. 

Uns dies després passava la frontera, sen-
se entrebancs i amb els papers ben despat-
xats. 

* * * * ' * 

Apostólico, Auditor del Tribunal de la Rota, li dedi
ca, en testimonio de sincera admiración por su intensa 
y fructuosa labor de estudios y valoración de los 
monumentos y documentos gerundenses, el seu Uibre 
Gerona Arqueológica y Monumental, aparegut re-
centment i que el seu autor ha tingut la gentilesa 
d'enviar-me, amb unes ratlles afectuoses. 

3 En el seu Uibre, Joaquim Plá parla d'unes re
formes i d'un embelliment a l'església de Sant Feliu 
de la nostra ciutat, i diu que «.hay que confiar que es
ta gran mejora podrá realizarse en plazo no lejano, 
pues se ha iniciado ya en las paredes del presbiterio, 
gracias a la iniciativa del Excmo. Sr. Dr. Cartanyá». 

AURORA PER 

Una boca o una flor, 
la mínima delicia que les hores aturen 
la vesprada sordament remorosa 
per on un cor abasta la vida cada dia, 
cada dia us invita 
amb gracioses sofrences 

' a la més dura pulcritud ¡loada, 
a una morí que és la vostra, 
¡t un cel on els somriures son bcnignes. 

Els homes, pero, ombrivols, 
en cofurnes eixorques i en tempestes d'ira, 
quan la llum decandeix a llurs mans de miseria, 
blasmen astorades páranles, 
Siinbols de reverencia 
o divina grandesa 
amb odi caut i angoixa posseida 
mentre vetllen llurs somnis 
com si encara Tamor fes rutilar algún rostre. 

Quina victoria us cerca 
sorrudes llágrimes. afamades rancünies? 
Si quan la vida s'obre, 
dolc infant, blanca veu, 

Barcelona :~ ' . ''} 

Des d'aleshores no n'havia sabut res més; 
avui, el seu nebot ha vingut a saludar-me en 
nom seu, bo i fent-me a mans, com a gentil 
i cordial penyora de la nostra amistat, que 
ni el temps ni les circumstáncies no han po-
gut aigualir, tres íntims i evocadors llibres 
de poemes, escrits en llengua vernacle, que 
el jove canonge ha publicat durant aquesta 
darrers anys a la nostra t é r r a . . . M'ha im-
pressionant, evidentment, la visita d'aquest 
noi. 

—L'oncle us recorda m o l t . . . Diu que 
quan vos éreu petit váreu robar quaranta du
ros d'una de les butxaques de l'ermilla del 
vostre pare i váreu comprar un burriquet 
molt bonic a una tribu de gitanos acampats 
a les voreres del r i u . . . És veritat, oi? 

—Si, és cert. . . I ¿com és que, trobant-se, 
com es troba el teu oncle tan ben situat allá, 
tu hagis vingut aci, a Méxic?.— 

Amb tota la seva bondat, o ingenui'tat, 
em respon: 

—Precisament ha estat ell el que m'ho ha 
arranjat tot perqué pogués venir. . .— 

I, davant el meu posat d'estranyesa, el 
minyó s'afanyá a aclarir: 

—Oh, és que l'oncle diu, com molta gent, 
que quan més bases els nordamericans ins-
tal-lin, a Espanya, més bombes hi esclata-
r a n . . . 

AGUSTÍ CABRUJA 

VOSALTRES 

¡a designis obscurs arrabassen les mares 
abocades a uns ulls 
que conegueren la propia defallenca, 
per ventura podrieu 
ignorar la mentida més cruel i envitida? 

Un jou, pero, us espanta. 
No us espanta la térra, 
com no us espanta el núvol, 
tu tan sois el deticiós terror de la sang que vigila; 
pero térra i sang dicten 
la llibertat perduda, 
aquesta llibertat que defensáreu 
com un ultrage a la casa deis amos. 

I si els fronts desemparen 
la memoria del déu, 
del país que intentaren com una rosa antiga 
deshabiteu llnr infamant páranla. 
llur purria maleida, 
perqué una aurora vindrá, próxima i forta: 
¡"aurora per vosaltres, 
la que espera, 
la que semprc heu cregut que haurá de néixer. 

JOAN P E R U C H O 
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C R Ó N I C A 
> . 

EL CINQUANTENARI DE LA MORT DE JACINT VERDAGUER 
Catalunya i diverses collectivitats catalanes es-

campades peí món han celebrat múltiples actes com-
memoratius del cinquantenari de la mort del nostre 
gran poeta, esdevinguda ¿1 2 de juny de l'any 1902. 
L'editor Aymá i Biografíes AEDOS, de Barcelona, 
han publicat, respectivament, dues biografíes magní-
ficament illustrades: Verdaguer, amb la lita i el 
calze, de Josep Mirade, i Verdaguer. El poeta, el 
sacerdot i el món, de Sebastiá J. Arbó. Els cursos 
d'extensió universitaria celebráis a Sant Cujat del 
Valles, deis quals ja parlem en la secció coirespo-
nent, anaven dedicats a aquesta rememorado, amb 
intervenció de renomenats estudiosos. L'Ajuntament 
de Girona va acordar l'erecció d un bust del poeta 
a la Placa de Berna, d'aquella ciutat. A Folgaroles 
s'ha inaugurat el Recó de Mossér. Cinto, poétic in-
dret al costat de l'església parroquial, exornat amb 
un petit llac i un brollador i on sha posat una pedra 
que té gravada una estrofa del poeta. Hi hagué 
ofici solemne, acompanyat per la cobla Barcelona; 
la Capella deis Pares Carails, de Riudecanyes, canta 
la missa de Perossi Hoc est Corpus meus i i<íu l'e-
logi del poeta el cañonge de Vic, Lluís Cura. Des-
prés hi hagué un acte iiterari, amb intervenció del 
doctor Eduard Junyent, conservador del Museu de 
Vic, parlant de Verdaguer, capella; de Josep Mira-
ele, sobre Verdaguer, home; i d'Octavi Saltor, sobre 
Verdaguer, poeta. Finalment, la cobla Barcelona oferí 
una audició de sardanes. A la tarda, la cobla i l'Es-
bart Verdaguer interpretaren unes danses i el rap
soda Isidre Sola recita escollides poesies de Mossén 
Cinto. 

També han estat donades diverses confeiéncies 
glossant la vida i l'obra de l'immortal poeta i cape
lla. Ací a Méxic, organizada per l'Orfeó Cátala, l'es-
criptor i assagista Josep M. Mique! i Vergés, parla de 
L'obra i la personalitat ífe Jacint Verdaguer. Al lo
cal de l'Orfeó de Sants, Josep Mirade, tractant de 
Jacint Verdaguer i la seva humanitat. A 1'Instituí 
Municipal d'História de la Ciutat, Joan Fornell, amb 
el tema La infiltrado popular i el sentiment reiigiós 
en l'obra verdagueriana. A la Casa del Llibre, Josep 
Miracle, sobre De Verdaguer a Mossén Cinti; mos
sén JoanBonet Cátala, sobre La tragedia Morgodes 
en el conflicte Verdaguer, i Sebastiá J. Arbó, que va 
llegir els capítols Montserrat i La primera missa, de 
la seva biografía; digué unes paraules prévies un 
popular poeta. 

També a Santiago de Xile el Centre Cátala ha 
commemorat aquest cinquantenari amb un ^icte pre-
sidit peí retrat del poeta. Va iniciar-lo Pelai Sala 
amb un parlament expressant el sentit de l'home-
natge. Seguidament, un grup de noies, dirigides peí 
mestre Ramón Muguruza, entona unes cancons amb 
Uetra de Verdaguer: VirMai, La caneó de la rosa i 
L'emigrant. A continuació, Xavier Benguerel oissertá 
sobre La poesía de Verdaguer. Després, foren inter-
pretades un bon estol de poesies verdaguerianes per 
l'actriu Montserrat Julia. I l'acte acaba amb un se-
lecte concert de l'Orfeó del" Centre Cátala. 

A Buenos Aires s'ha honorat, igualment, la gran 
figura del nostre ressorqiment Iiterari, amb un acte 
molt digne, celebrat al Casal de^ Catalunya, presidit 
per un gran retrat de Mossén Cinto, sobre un fons 
amb els nostres colors nacionals, obra de l'artista 
Sabater-Oliver. Obri l'acte un parlament del senyor 

M. Ripoll, president de ia Comissió de Cultura del 
Casal. Un conjunt de recitadors de la Secció d'Art 
Escénic interpretaren una tria de poemes verdagi-e-
rians. Es llegí un treball original del poeta Pere 
Guilanyá, del qual també es recita un magnific poe
ma dedicat a Verdaguer. Francesc Arnó va llegir 
una ben documentada conferencia sobre El calvari 
de Mossén Cinto. I clogué la vetllada l'Orfeó del 
Casal, dirigit peí mestre Pere Bosch, amb el cant de 
quatre composicions, una de les quals, L'emigrant, 
famosa i popular, del mestre Vives, amb lletra de 
Verdaguer. 

A Rosario (Argentina) es féu la remembranza amb 
una vedlada d'homenatge al preciar autor de Canigó. 
M. Pujol-Canut, president de l'entitat, obri l'acte amb 
paraules adients. Tot seguit, diversos elements del 
Centre Cátala recitaren poesies de Verdaguer i una 
página de l'escriptor argentí José León Pagano. A la 
segona part, B. Ramentol va fer un comentan bio
grafíe sobre Verdaguer i el seu Mecenas; es recita
ren mes poesies de Mosscn Cinto, entre altres l'Oda 
a Barcelona; la senyoreta Electra Giró canta La mort 
de l'escola, Virolai i L'emigrant, acompanyada al 
piano peí mestre Pere Vidal. I fou llegida la poesia 
Lloa a Verdaguer, de B. Ramentol, escrita exprei-
sament per a aquest acte. 

A Córdoba (Argentina). també fou celebrat l'ho-
menatge a la memoria gloriosa de Verdaguer. amb 
assisténcia de professors destacats de la Universitat 
cordobesa. Un retrat de Mossén Cinto, fet cspecial-
ment peí jove artista Jordi Munill, presidía l'acte, 
que fou iniciat amb bells mots allusius peí president 
del Club Cátala, senyor Joaquim Sabater. A conti
nuació, mossén Marcellí Boixader dissertá sobre 
Verdaguer: l'home, el cátala i el poeta. Seguidament, 
la senyora Mercé V. de Seras va recitar El [ilador 
d'or, uns fragments del Cant de les liles gregues i El 
somni d'Isabel. Per a acabar, la senyora F. C. de 
Ramos canta Virolai, El noi de la mare i L'zmigrant. 
acompanyada al piano per Jaume Santamaría. 

Catalonia, Societat Paulista de Cultura, del Bra
sil, ha dedicat el seu acte recordatori a la mort de 
Verdaguer, amb unes paraules del seu president, J->-
sep Montfort, i recitació de poesies verdaguerianes 
per Salvador Puigvert i Salvador Riera, dedicades 
a Mossén Cinto. 

L'Institut Cátala d'Art i Cultura, de París, ha de
dicat un número extraordinari de la seva excellent 
revista Presencia Catalana —sense discussió la mi-
Uor de les publicaciones catalanes sorgides fins ara 
a l'exili— en homenatge al gran poeta. El suman 
d'aquest número, riquíssim de fotografíes relacionades 
amb la bibliografía de Mossén Cinto i dillustracions 
d'Emili Grau Sala, Mentor Blasco, Martí Bas, Antoni 
Clavé, Marc Cardús i Roger Astruc, conté treballs 
de Ventura Gassol, Ambrosi Carrion, Caries Grandó, 
Enríe Guiter, Josep María Tarrago, Josep Salvat, 
Caries Cardó, Enríe i Carol i Gabriel Nogues. També 
dona una página musical, autógrafa, del Mestre Pau 
Casáis, escrita el 1895 sobre un poema de Verdaguer 
(El lliri blanc) i un Himne a Verdaguer amb motm 
del cinquantenari de la seva mort, lletra de J.-M. 
Tarrago, i música de J. Roca i Carbonell. Del gran 
poeta homenatjat es reprodueixen una dotzena de les 
seves poesies mes característiques. 
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E L S L . L I B R E S I E L S A U T O R S 
LES HORES RETROBADES, 

poesies per JOAN VINYOLI. Pró
leg de JOAN TEIXIDOR.—Els ¡li
bres de l'Óssa Menor. Barcelona, 
1951. 
Les /lores retrobades, de Joan 

Vinyoli, obra guanyadora del Pre-
mi Óssa Menor 1951, és un con-
junt de poesies en les quals 1'autor 
expressa sensacions, duna manera 
plácida, gairebé deslligada del 
temps, amb intenció nua. Cons-
cientment defuig l'ornamentació 
formal per oferir-nos una obra ín
tima, en la qual la natura, princi-
palment la vegetació, el repos de 
la llar i les petites coses son els 
temes preferents. Vinyoli conside
ra la vida grisa i els homes jogui-
na del temps, i aquest sentiment 
l'emmena a la malenconia quan 
s'adona del passat, del que hem 
estat i del que ja no tenim; per 
aixó, la seva obra té sempre un 
deix de tristesa. Aquesta posició 
porta fautor a exposar les seves 
sensacions amb honestedat poética 
i sincerítat, pero també el fa ésser 
sovint massa amant de la intrans
cendencia; 

«Sigues fidel, oh cor, 
a les petites coses; 
no t'es donat volar 
sobre el callat abisme». 

diu en Cap a les deas, i aquesta 
visió de la vida, que forcosament 
es Higa amb la seva visió de la 
poesía, la trobem ací i allá de la 
seva obra. Hem de cercar, dones, 
en ¿es hores retrobades, llibre pul-
cre í ben versificat, sensacions 
poétiques expressades amb clare-
dat i placidesa, com un elogi 1 
també una enyoranca de les peti
tes coses transparents.—J. R. T. 

VA MORIR TAN BELLA, per 
JOAN FUSTER Valencia. 

En un petit opuscle batejat amb 
el titol de Va morir tan bella, Joan 
Fuster ens ofereix cinc invoca-

cions poétiques amarades de pa-
triotisme, ¿'extraordinaria forca 
expressiva. Cinc sonets precisos, 
justos de pensament i de paraula, 
profundament emotius. L'exactitud 
poética s'hi nua amb el sentiment 
nat de l'autor i amb el seu cant 
vigorós a la Uibertat. La devoció 
a la llengua mare, les virtuts de 
la térra natal, el ressorgir espiri
tual de la seva Valencia, la saba 
que infon ais que en son filis, l'an-
hel d'alliberació, la fe en el destí 
de Catalunya i en una ulterior 
integrado de tots els pobles de 
parla catalana, troben l'expressió 
mes pura en aquesta breu obra, 
que és un notable pas endavant 
en el camí poétic tan pie de possi-
bilitats emprés per Joan Fuster.— 
J. R. T. 

SONETS. ELEGÍA DEL MITE. 
N1TS, MES ENLLA DEL 
SOMNI, per JOSEP ROMEU. 
Próleg de JAUME BOFILL I 
FERRO.—Els ¡libres de l'Óssa 
Menor. Barcelona, 1950. . 
Aquest llibre de Josep Romeu, 

kjue reuneix tres obres — Sonets, 
la primera edició de la qual apa-
regué en 1944, Elegía del mite i 
Nits, mes enllá del somni, ambdues 
inédites fins aqueix moment—, 
permet de conéixer el poeta i se
guir la seva evolució. Obres me
ntases totes tres, presenten al 
costat de trets comuns unes carac-
terístiques distintes que correspo-
nen a tres époques espirituals de 
l'autor, per bé que hagin estat es
cotes gairebé al mateix temps. Els 
Sonets, molt treballats i fins i tot 
un xic rebuscats, obeeixen a una 
preocupado de la forma, correc-
tissima i elegant, i alhora a un 
anhel fiiosófic; Josep Romeu cerca 
la transcendencia de l'amor i, tal ' 
ment un exegeta, n'escateix els 
sentiments i sospesa els seus plaers, 
virtuts, dubtes, desenganys, claror, 
benaurances i punyides, sense per-
dre en cap moment l'equilibri ni 

la volguda gravetat. Aquesta poe
sía introspectiva i cerebral, emmar-
cada sempre en una bona versifi
cado, té so medieval passat peí 
sedas del gust deis nostres temps. 
L'ombra d'Auziás March plana 
damunt deis vint Sonets. En YE-
¡egia del mite, la poesía és mes 
descriptiva i apareix deslliurada de 
medievalismes. Presenta, en es-
séncia, totes les característiques 
formáis de l'obra anterior, pero 
ara s'expressa sonorament amb 
daler de precisió, ací i allá cober-
ta d'erudició, sempre hábil i de to 
elevat. Finalment, Nits, mes enllá 
del somni marca un nou cami, 
potser seria millor dir un nou pas 
en l'evolució poética de l'autor. 
Seguint els viaranys tracats a la 
poesía catalana per Caries Riba 
—en Elegía del mite ja s'hi havia 
encarrilat—, cerca la propia per-
sonalitat en una dicció mes natu
ral i, ccléctic, vol establir l'harmo-
nia entre les dues modalitats mani-
festades anteriorment. Un poc con
ceptúes en tot instant, entrella?a 
l'amor al classicisme amb les exi-
géncies modernes, la introspecció 
d'Auziás March no s'ha esfumat, 
pero ha esdevingut mes subtil. El 
cerebralisme ha pres noves formes. 
La versificado, mes difícil, ha es
tat resolta amb altres preocupa-
cions. Josep Romeu, pero, encara 
recerca; en tota la seva obra, ben 
notabl», trobem les inquietuds de 
l'escriptor que, incessantment, vol 
donar els seus oassos amb major 
fermesa.—J. R. T. 

NOTICIARI 

U A casa nostra, Joan Maluquer 
de Motes ha publicat una mono
grafía sobre La cova sepulcral del 
Forat Negre de Serradell (Llei-
da) . 
U Josep Ros i Artigues és l'au
tor d'un volum de vers i prosa, 
suara publicat a Barcelona amb el 
titol Llibre de Sant Josep. 
TI A la llar barcelonina de Mi-
quel Saperas, Montserrat Vayre-
da, neta del Vayreda botánic. ger-
má de Joaquim, el pintor, i de 
Mariá, el novel lista, ha fet una 
lectura de poesies origináis. 
1f L'Editorial Balmes, de Barce
lona, ha publicat la rondalla es
cénica Cronos o la moneda d'or, 
de mossén Ramón Garriga i Boi-
xader. 

1f El volum 9 d'Els Llibres de 
l'Óssa Menor conté ¡'Obra lírica, 
de Salvador Espriu, amb els poe-
mes de Cemcntiri de Sínera, Les 
hores i Mrs. Death. El volum 10 
aplega tota l'obra poética de1 Rosa 
Leveroni. sota el nom de Presencia 
i recortf i un próleg escrit per Sal
vador Espriu. 

1 En una sessió literaria de la 
Casa del Llibre, de Barcelona, els 
escriptors Josep Palau. Ramón 
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P R E M I C A T A L O N I A 
d'EDICIONS CATALONIA, de Méxic, a la millor novel-la 

en llengua catalana, inédita 

VEREDICTE 

En rebre's el darrer vot del Jurat designat per a la concessió de/ 
Premi Catalónia, dotat per Edicions Catalónia, de Méxic, amb 500 
dólars, a la millor novel-la catalana, inédita, que es presentes al Concurs 
convocat el 14 d'abril del 1950, es reuneixen a la ciutat de Méxic el 
President i el Secretan del Jurat per tal de procedir a l'escrutini i 
assenyalar l'obra guanyadora. 

Les obres presentades son: La nissaga deis Astruc. Sícoris. Seixanta 
minuts. El miracle de les violes, El dimoni mai no jeu, Romeu: un ca
ntarada, Costum de somni, Conté de fades. La familia Rouquier. L'últim 
reíraf. La historia d'un secret i Tees. 

La familia Rouquier va ser retirada peí seu autor, senyor Xavier Ben-
guerel, segons carta datada a Santiago de Xile el 4 de gener del 1953 
i adrecada al Secretari del Jurat, per haver obtingut el Premi Joanat 
Martorell, atorgat a Barcelona el 13 de desembre del 1952. 

D'acord amb la votació, les obres votades queden classificades per 
l'ordre següent: 

Tres. 
< Seixanta minuts. 

L'últim rettat. 
La nissaga deis Astruc. 
El dimoni mai no jeu. 
Conté de Fades. 
Costum de somni. 
Sicoris. 
Historia d'un secret. 

Es declara, dones, guanyadora la novella Tres, l'autor de la qual re
sulta ser el senyor Rafael Tasis, de Barcelona. 

Aqueste veredicte havia d'haver estat donat, d'acord amb les bases de 
la convocatoria, el 14 d'abril del 1951, pero la dispersió deis mem-
bres del Jurat i el fet que alguns deis concursants enviessin tan sois 
dues copies de les seves obres, en lloc de les tres que indicaven les bases, 
han alentit la circulado de les copies entre els membres del Jurat i han 
causat un lamentable retard en l'emissió del veredicte, peí qual «1 Pre
sident i el Secretari presenten les seves excuses ais concursants, al con
vocador del Premi i a totes les persones interessades en el concurs. 

Méxic, ,11 de Juny del 1953.—Lluís Nicolau d'Olwer, president; Vicenc 
Riera Llorca, secretari. 

Planes i Rafael Gay de Montellá 
guiaren els oients en una excursió 
literaria concebuda sota el se
güent itinerari: De Tossa a la Cer-
danya passant per Sitges, amb mo-
tiu d¿ la publicació recent de les 
seves obres El ¡libre de Tossa, El 
¡libre de Sitges i El ¡libre de la 
Cerdanya, respectivament, dintre 
la coliecció de la Biblioteca Se
lecta. 

H Salvador Dalí continua revi-
fant l'ar.tualitat de casa nostra amb 
noves pensad2s propagandistiques. 
D'una banda, acaba de publicar 
una novel la, en espanyol, amb el 
nom de Rostros ocultos. També el 
renegat Miquel Utrillo ha publi
cat Salvador Dalí y sus enemigos, 
recull polémic i de defensa de l'o
bra del pintor sobrerrealista tan 
aferrissadament acusat de plagia-
ri. I leditor Josep Janes acaba de 
fer sortir Dalí al desnudo. Inter
viú de largo metraje, per Manuel 
del Arco. 

H La Gramática valenciana, de 
Caries Salvador, acaba d'ésser re
editada a Valencia. 
H Mossén Caries Cardó, exiliat 
a Suíssa. ha publicat a Barcelona 
un llibre que porta per titol El 
Cántic nou i que aplega tota la 
seva producció poético-religiosa. 
1J Ha sortit el primer volum de 
les Edicions Rosa de Rcus, obra 
del doctor Salvador Vilaseca i 
Anguera, sobre La pesta de Reus, 
a l'any 1530. 
U A la Biblioteca Perenne,,. de 
l'Editorial Selecta de Barcelona, 
ha sortit el segon volum de Folk
lore de Catalunya - Cancons, de 
Joan Amades, amb quatre mil can
cons populars, trenta mil refranys 
i sis mil endevinalles. A la Biblio
teca Excelsa, de la mateixa edito
rial, shan publicat les Obres com
pletes, de Víctor Cátala, amb cin-
quanta anys de producció de l'es-
criptora degana de les lletres ca
talanes, amb próleg de Manuel de 
Montoliu. 

U Miquel Gaya, de Mallorca, es
tá difonent el seu llibre de poemes 
Ruta deis cims, publicat per la Bi
blioteca Les Ules d'Or, amb un 
pórtic d'Octavi Saltor. 
U El volum primer de la Col
iecció Daphnes, editada per Ay-
má de Barcelona, és la novel :1a 
Després, de Mauríci Serrahima. 
U Els darrers volums apareguts 
a la Biblioteca Selecta, de Barce
lona, son els següents: el 101, amb 
la cinquena serie de Coses vistes, 
de Josep Pía, amb el titol El vent 
de garbí; el 102, amb la novel la 
en forma espistolar Bob és a Pa
rís, de Caries Soldevila; el 103, 
amb El cercle de foc, novel la fi
nalista del Premi Joanot Martorell 
de l'any passat, de Ramón Planes; 
el 104 és el Llibre de Sant fordi, 
recopilat, prologat i amb notes de 

Miquel Dole; el 106 aplega la no
vena edició d'Eucaristiques, de Ja-
cint Verdaguer, amb l'addició de 
tots els poemes eucaristics escam
páis en altres llibres de l'autor; el 
107 conté les Proses completes. 
d'Eudald Duran i Reynals, amb un 
próleg de Josep M. de Sagarra; 
el 109 és un recull de Prosa anto-
lógica, de Jacint Verdaguer, pro
logada i seleccionada per J. V. 
Foix, i el 110 és degut a Agustí 
Esclassans ¡ porta el titol La me-
va vida (1895-1920). 
1[ En ocasió de les bodes de pla
ta de >a Biblioteca Popular Fran-
cesc T¿rafa, l'Associació Cultural, 
de GranoUers, ha publicat L'alé 

de Déu, de Josep M. López Picó, 
amb un próleg de Ramón Ruca-
bado. 
H A la llar del patrici barceloní 
Josep Iglésies, Maria Castanyer ha 
llegit un recull de la seva poesía, 
previa presentació de Josep M. 
Boix i Selva. També Josep Riero-
la llegí Estampes de Ciuret i al
tres poemes, després d'ésser pre-
sentat per Felip Graugés. 
U La coliecció Murta, de la Ins-
titució Alfons el Magnánim, de 
Valencia ha íeeditat les llenya-
nies suggestives. d'Ernest Martí
nez Ferrando. Aquest volum ha
via estat publicat per primera ve
gada l'any 1918 
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fí Ha estat concedit, a Barcelo
na, el Premi Joanot Martorell 
1952. L'obra guanyadora és la no
vel la de Xavier Benguerel La fa
milia deis Rouquier. També ob-
tinguerc.n vots les següents obres: 
Sol ponent, de Rafael Tasis; Cen
dra per Martina, de Manuel de Pe-
drolo; . . . í la pau, de Miquel Ad-
lert; Placa Reial, de Márius Gi-
freda; L'Oda infinita, de Maria 
Teresa Vernet; Historia d'un se-
cret, de Joan Oller, i La meva llu-
na de mel, de Jordi Elias. 
U També s'ha atorgat a Barcelo
na el Fremi Óssa Menor 1952, per 
a poesía, que des de fa tres anys 
concedeix 1'editor i poeta Josep 
Pedreira. Ha estat guányat peí 
matlorquí Blai Bonet, amb la seva 
obra Cünt espiritual. En la vota
d o es distingiren també les obres 
Mar enllá, de Guillem Colom; 
Criatura dolcissima, de Joan Fus-
ter; CanceU, de Miquel Arimany; 
Simplement sobre la térra, de Ma
nuel de Pedrolo, i L'argila trans-
parent, de Roser Matheu. 
U Així mateix ha estat concedit 
a Barcelona el Premi Aedos de 
biografía. Cada any s'atorga un 
premi a una biografía en cátala i 
un altrt a una en espanyol. El 
del 1952 a una obra en cátala fou 
declarat desert. El de la biogra
fía en castellá el guanyá Pere Vol-
tes amb l'obra El Archiduque Car
los de Austria, Rey de los Catala
nes. 

T[ Ha aparegut a Venecuela l'o
bra de Marc Aureli Vila Aspec
tos geográficos del Zulia. Molt 
aviat es publicaran, a Méxic, dues 
obres mes de catalans, ambdues 
sobre temes filosofics: La voca
ción humana, d'Eduard Nicol, i 
Sentido de la presencia, de Ramón 
Xirau. 
H El Premi Ciudad de Barcelona 
1952 per a poesía catalana ha es
tat guanyat per Ricard Perma-
nyer amb l'obra Afés enllá deis 
sentits: Josep M. de Sagarra fou 
finalista amb l'obra Muntanya tri-
dentina. 
fi Segons estadistiques darrera-
ment publicades, a la ciutat de 
Barcelona hi ha 190 Uibreries i 55 
al que se'n diu la provincia. L'any 
darrer es van vendré llibres per 
l'import de 25.811.461 pessetes. 
Aquest conjunt de vendes, en pro-
porció al nombre d'habitants de la 
ciutat, dona una xifra relativa de 
mes de vint pessetes per habitant 
invertides en llibres. Si es compu
ta d'acord amb el nombre d'habi
tants de tota Catalunya, els lli
bres venuts al Principat resulten 
a mes de vuit pessetes per habi
tant. 
fl Agustí Esclasans ha publicat 
darrerament El cor en fiemes i el 
primer i segon volums de la seva 
famosa Ritmologia. 

H Mossén Ramón Muntanyola ha 
publicat un llibre: Infants, ocells i 
nádales, mentre prepara un nou 
títol: Pels camins del gran retorn. 
% La Biblioteca Central, de Bar
celona, o siguí la de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, ha experimentat el 
següent moviment estadistic durant 
l'any 1951: Volums ingressats: 
3.865, deis quals foren comprats 
541; obtinguts per intercanvi, 611, 
i donats, 1950. La classificació per 
idiomes és així: alemany, 130; 
árab, 24; castellá, 2.703; cátala, 
246; francés, 231; holandés, 2; 
anglés, 321; italiá, 120; Uatí, 30; 
portugués, 37; rus, 7, i suec, 14. 
El nombre de lectors durant l'any 
ha estat de 100.900. 

Tj A la ciutat de Mallorca s'ha 
tributat un homenatge a mossén 
Antoni Pons, qui ha publicat l'obra 
Besllums, narrado histórica d'un 
sorollós episodi del segle XVIé. 
TI Aprofitant la publicado del 
volum 100 de la Biblioteca Selecta, 
que, entre diverses obres noves, ha 
revalorat i posat al día moltcs 
obres assenyalades de la literatu
ra catalana, s'ha fet un homenatge 
al seu editor Josep M. Cruzet. 
Oferiren l'acte Caries Riba, Octa-
vi Saltor, C. Martínez Barbeito, 
Miquel Dolí, Caries Soldevila i 
Josep M. de Sagarra. 

U Edicions Dalmau i Jover, de 
Barcelona, ha publicat un volum, 
amb il-lustracions, de l'historiador 
i folklorista Aureli Capmany: Ca
lendan de llegendes, costums i fes-
tes tradicionals catalanes. La ina-
teixa editorial, formant part de les 
Visions barcelonines 1760-1860, 
que signa Francesc Curet, ha pu
blicat un nou volum. La vida a la 
llar, amb dibuixos de Lola Angla-
da. 

1T Leopold Piles Ros ha publicat 
Aspectes socials de les Germanies 
de Valencia. 
H A casa nostra, Josep Tharrats 
ha donat a conéixer els Goigs de 
Sant Narcís, amb motiu de la fes-
tivitat del sant 
U María Dolors Orriols ha pu
blicat a Barcelona el llibre de nar-
racions Reflexos, amb illustra-
cions de Marcel Marti. 

U L'Editorial Selecta, de Barce
lona, ha iniciat una nova Biblio
teca Selecta Universal, el volum 
primer de la qual és el Llibre de 
Sant Josep, de Francis Jammes, 
tradult per Josep F. Ráfols. El 
segon és Maria Chapdelaine, de 
Louis Hémon, segons la traduc-
ció de Tomás Garcés. Els tres i 
quatre son el Primer W/bre de la 
Jungla i Segon llibre de la Jungla, 
l'obra mestra de Rudyard Kipling, 
traduid? per María Manent. 
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JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA DE L'ANY 1953 

Els Jocs Floráis de la Llengua Catalana serán ce
lebráis enguany a Caracas (Venezuela). L'entusias-
me deis components del Centre Cátala d'aquella ciutat, 
que presideix el doctor Rossend Carrasco i Formigue-
ra, és una bella prometenca de l'éxit que obtindrá 
la gaia festa. Mentre esperen poder fer públic el 
cartell, els organitzadors han enviat profusament, a 
totes les entitats i organismes catalans interessats en 
la tradicional contesa literaria, la següent comuni-
cació: 

«Caracas, 14 d'abril del 1953. 
Compatriotes, 

Els catalans de Venezuela hem estat encarregats 
de celebrar enguany, a Caracas, els Jocs Floráis de 
la Llengua Catalana. Hem acceptat l'encárrec amb 
plena consciéncia de l'honor rebut i de la respon-
sabilitat contreta. 

Agrupats al vojtant del nostre Centre Cátala, 
estem creant els organismes necessaris per a l'organit-
zació i bon éxit de la Gaia Festa. Simultániament, 
hem comencat a establir contacte amb aquelles per
sones i organitzacions que, arreu del món, son cone-
gudes per llur interés a mantenir la continui'tat deis 
Jocs Floráis. 

Tractarem de tenir-vos informats del nostre pro-
gres en aquesta empresa i a tal fi us trametrem un 
Cartell Provisional tant bon punt ens sigui possible. 
No volem, pero, que passi mes temps sense publicar 
ais quatre vents que els Jocs Floráis, celebrats sense 
interrupció durant noranta-quatre anys, tindran lloc 
a Caracas l'any noranta-cinc de la seva restauració. 

Ens proposem celebrar la Festa a la tardor, per
qué cal teñir en compte que l'any ja está molt avancat. 
Creiem que podrem comptar amb tots els premis ja 
tradicionals i estem fent gestions per a obtenir-ne de 
nous. En tot cas, clourem l'admissió de poemes a 
poetes, escriptors i músics perqué ens enviin les seves 
millors obres. 

Estem segurs que rebrem la vostra millor coHabo-
ració a la tasca que hem emprés i ens ajudareu, en 
tot moment, a demostrar una vegada mes la perma
nencia de la tradició poética i espiritual de Cata
lunya. 

Üs saluden ben cordialment, vostres i de Cata
lunya, 

Rossend Carrasco i Formiguera, President del 
Centre Cátala de Caracas.—Doménec Casanovas, 

President de la Comissió Organitzadora deis Jocs 
Floráis.—Pere Pi-Sunyer, President del Patronat de 
Cultura "Terra Ferma". 

Adreceu tota la correspondencia a nom deis Jocs 
Floráis, al nostre apartat de correus: este 4845. 

Les aportacions per a premis i despeses d'organiza-
ció, podeu enviar-Íes al mateix apartat, a nom del 
nostre Tresorer, Josep-Maria Madurell.x 

* * * 
La Comissió organitzadora deis Jocs ha quedat 

formada aixi: President, Doménec Casanovas; Vo-
cals: Josep Puig i Pi, Manuel Mainou, Ferran Go-
dayol, Miquel Cardona, Xavier Clapés, Gaietá Calvó, 
F. Fernández Querol, Bernard Jofre i Marc Aureli 
Vila; Secretariat: Pere Pi-Sunyer, Linus Moulines, 
Rodolf Llorens i Josep M. Madurell (tresorer). 

* * * 
La comissió organitzadora deis Jocs Floráis del 

1952, celebrats, com és sabut, a Tolosa del Llengua-
doc, ha trames al president del Centre Cátala de 
Caracas el següent missatge: 

I «Tolosa, 17 de marc; del 1953. 
Senyor President del Centre Cátala, Caracas (Vene

zuela). 
Distingit compatriota: 
Els Patronats Permanents que asseguren la con-

tinuitat deis Jocs Floráis de la Llengua Catalana a 
l'exili, ens assabenten que, per a la celebració deis 
corresponents a aquest any, ha estat designat el Cen
tre Cátala de la vostra digna Presidencia. Els amics 
que hem integrat la Comissió Organitzadora de la 
Festa de l'any passat, volem cxpressar-vos la satis-
facció amb qué hem rebut la nova que un altre país 
-^aquell en qué vosaltres residiu— ve a ajuntar-se 
a tots els ja nombrosos que han vingut acollint amo-
rosament la Festa que anyalment és dedicada a ho-
menatjar la llengua catalana. 

Complim, ben fervorosament, la indicació que ens 
ha estat feta per part d'aquells Patronats, i passem 
simbólicament a les vostres mans la inextingible torxa 
espiritual que atreu, per tot on va, els dalerosos es-
guards de tots els catalans del món. 

Cordialment us saluden. 
Vostres i de Catalunya.—Per la Comissió Orga

nitzadora, El President, Joan Alvarez de Lara.—El 
Secretan, Miquel Galceran.» 

C A R T A DEL R O S S E L L O 

Acabo de rebre el número 435 de Ressorgiment, 
de Buenos Aires, i Uegeixo l'article Fragments de 
Carta que conté les frases següents: «Altrament ja 
ens hem assabentat que en virtut d'una llei recent de 
la República Francesa, s'ensenya una hora cada set-
mana el cátala literari en les escoles publiques del 
Rosselló. És poc una hora, pero aixó val aiés que 
res . . . » - . 

Us he d'advertir que aquell corresponsal de Res-
sorglmenf está molt mal documentat. En viríut d'una 
llei recent, el cátala s'ha ensenyat només dos mesos 
(abril i maig del 1952) i només en dos establiments 
públics del Rosselló (el Liceu de Nois i el Col-legi 
de Noies, de Perpinyá) i només en les classes deis 
dos anys preparatoris del batxillerat. No res a les 
escoles primáries, ni a l'Escola Normal de Mestres, 
ni ais collegis de Ceret í Prada. Com podeu veure, 
molt poca cosa. 

A despit d'aquella pobra preparado, i amb tot i 
que els punts adquirits amb el cátala no poden comp

tar legalment per a l'admissió a 1 examen, seixanta-set 
candidats han presentat la nostra llengua, tots de 
Perpinyá. És poc i és molt. 

Com a punt de comparado, direm que a la lini-
versitat de Tolosa, seixanta candidats (de vuit De-
partaments, amb ciutats com Tolosa, Montalbá, Agen, 
Foix, etc.) han presentat l'occitá; a la Universitat 
de Montpeller (cinc Departments occitans), cinquan-
ta candidats; a la Universitat de Marsella (sis De-
partaments. amb ciutats com Marsella, Nica, Avinyó. 
etc.), vuitanta-vuit candidats. I a Perpinyá, amb el 
bocí de Departament i la campanya acarnissada que 
s'ha fet contra el cátala, seixanta-set candidats! En 
realitat, hem aconseguit un éxit. 

El mes d'octubre darrer l'administradó del Liceu 
de Perpinyá va demanar al Rectorat vuit hores de 
classe de cátala; no se li va donar cap resposta. Es 
va tornar a demanar i tampoc no se li va contestar 
res. Cal, dones, afirmar que a desgrat de la llei 
Deixonne, el cátala no s'ensenya a Franca. Aquesta 
és la realitat de la situado 

JORDI CÁTALA 
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TI L ' any 1952 s'ha complert el 
centenar; de la naixenca de l'ar-
quitecte Antoni Gaudí . A Barce
lona s 'ha constituít l 'entitat Andes 
de Gandí que ha organitzat i por-
tot a terme actes de transcenden
cia i relleu a la memoria del gran 
arquitecte de la Sagrada Familia. 
Entrr : altres, un concurs interna
cional, que fineix el 31 de -marc 
d'aquest any, per a premiar els 
millors treballs que siguin radiats o 
publicáis a la Premsa de qualsevol 
país i en qualsevol idioma. For
men el jurat els senyors Josep 
Puig i Cadafalch, president; Joan 
Rebull, Albert Skyra, Francesc 
Folguera, J. V . Foix, Josep M . 
Sostres i Oriol Bohigues, que ac
tuará de secretan. T a m b é el Cen
tre de Lectura, de Reus, ha insti-
tuít trenta premis, de 1.000 a 2.500 
pessetes, per a treballs en vers i 
en prosa dedicáis a commemorár 
el centenari del renomenat arqui
tecte. 

U A la Galería Plástica, de Bue
nos Aires, el pintor Joan Batlle-
Planes ha presentat un conjunt 
d ' aqua re l l e s i dibuixos sota els 
títols de Les núvies i La magia i 
la nit, I en els salons de la So-
cietat Hebraica Argentina, de la 
mateixa capital, ha exposat una 
vintena d'olis i tremps, executats 
des del 1946 al 1952. I, encara, 
n 'ha obert una altra a la Sala V a n 
Riel, també de Buenos Aires. 

U Idéntica activitat ens plau as-
senyalar de la r t i s ta g ravador 
Pompeu Audivert , per terres ar
géntales. Darrerament , ha fet una 
exposició de les seves obres a la 
ciutat de La Plata . I a la Societat 
Hebraico Argentina, de Buenos 
Aires, ha presentat vint-i-dues 
obres que donen idea cabal de la 
capacitat creadora i de la forta 
personalitat artística del nostre 
compatriota, reconegut com a un 
deis mes grans conreadors con-
temporanis de l'art del gravat . Fi-
nalment, les autoritats del Museu 
de Bellas Arts , de la ciutat de 
Córdoba, han convidat el nostre 
artista a presentar una mostra deis 
seus gravats . 

H Josep Planes-Cases ha resultat 
guanyador del segon deis tres pre
mis adjudicáis en el Primer Saló 
del Poema I l lus t r a t , organitzat per 
l 'Associació Gente del Arte, de la 
ciutat d 'Avellaneda (Argen t ina ) . 

H Per ais Museus Municipals 
d A r t , lAjun tament de Barcelona 
ha adquirit darrerament un retau-
le del segle xvé , obra de Joan 
Reixach, procedent d 'un convent 
de Mora ( T e r o l ) , per la quanti-
tat de 450.000 pessetes. També , a 
proposta del jurat de qualificació 
i adquisicions de l 'Exposició Mu
nicipal de Belles Ar ts -Tardor 

LS A R T I S T E S 
1951, lA jun tamen t ha comprat, 
entre les que no foren premiades 
en aquell concurs, per un import 
total de 37.000 pessetes, les obres 
següents: Rambla de les flors, d 'A. 
Estradera; Interior amb figura, 
d'A. Rafols Casamada ; Flors, de 
T ina Nin; Estudi de figura, de L. 
García Oliver; Retrat, d 'A. Gar
cía Morales; Arbreda, de J. T o r 
res, i 1 escultura Joventut, de Jo
sep Dunyach . 

fl Dar re rament han estat presen-
tades a les galeries barcelonines 
les exposicions següents: Sala 
Gaspar: Grava t s antics i moderns 
i pintura antiga, Médard Ver -
burgh, Rafael Es t rany , Valent í 
Zubiaurre , Vi la Cases i Lluís M . 
Güell; Galeries Grifé i Escoda: 
Pintura antiga, Guido Cador in , 
Ta r ra s só . T . W a g n e r i Vicents 
N a v a r r o ; Sala Rovira: S. Clave-
ria, G. Alonso, Pous Font, Joan 
Tor re s , Armand Doménech, R a 
món Rogent, Mar i a Jesús de Sola 
i T ina Nin; Galeries Argos: Ja-
cint Oliver , Carboneres (miniatu-
r e s ) , Solanes Pinyol, Mag í Oli
ver, Lluís Mora tó , Ramón Llovet, 
N a v a r r o Redón i Morera ; Gale
ries Seleccions Jaimes: Angelina 
Alós (cerámiques) , Pere Mar ra , 
J. Gaspa r Romero, Pr imer Sa ló 
d 'Art Modern Base, Víc tor Ro
mero, J. Asensio, J. Rovira, Ama-
deu Fontanet i Jaume Massip; Ga
leries Syra: Josep Lloveres, Mar ia 
Valí Mundo , Jaume Canyameres , 
Bosch Roger , Fanni Borrell Mar 
tí, Rafael Zabaleta, Antoni Cume-
11a (cerámiques) , T o m á s Bel (es
cul tural i Llorenc M. Alier; La 
Pinacoteca: Ramón Pichot, J. Puig 
Perucho, Porcar, J Benavent, Jo
sep Ventosa , Galofré Suris, J. Gil 
Moreno de Mora , Sainz de la M a 
za, Iu Pascual , J. Puigdengoles i 
L. Muntaner : Galeries Augusta: 
Calsin-i, J. Miret, Serrasanta , Ri-
card Rotllan. Ignasi Gil i Joaquim 
Marsillach, Sala Busquéis: E . Gar -
ralda. Car re te ro Gomis. R. Mas i 
Mas , E Vial Hugues ; Tacint Co 
rnil. Ccferí Oliver, Andreu Fonts 
i Mar ía Rosa Arsalaquet ; Sala 
Casa de! Llibre: Opisso. Sadur-
ní Albanvá , Casanoves , Davali l lo, 
Ros i Güell. Juli Pascual i F . 
Llop; Sala Vetasco: Josep Tor res . 
E. Freixes, Fresquet, A. Sitges, 
Senén Ubiña, Josep Tor t , J. Pon-
sá, Mar i an Brunet i P . Sabater 
Jaumá; Galeries Pons Llobet: E x 
posició postuma de Joan Fuster; 
Sala Pares: Obres mestres de la 
pintura flamenca, holandesa i* ita
liana deis segles xvné i xvmé, 
Amat, Caries, Humbert . Mallol 
Suazo, Mompou, Pruna, J. Serra 
i Sisquella, amb les seves obres 
mes representatives; pintura del 
segle xixé, amb obres de Fqr-
tuny, Mar t í Alsina, Barrón, Baixe-
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res, Ventura-Vega, Roig Soler, 
etc.; Gileries Pallares: J Mon-
guió, Samuel Fabra, Ferran Agui-
lar, Aixas Dalmau. P. Batalla i 
Casanoves Nolist; Sala Pino; B. 
Oili Roig, Monteada Galvache, 
Miquel Gayo, Artur Martínez, 
pintura antiga i Isidre Ódena; Sa
la Caralt: Todó-García, Josep Ca
ballero, M. Mampaso, Guansé, Riu 
Serra (escultures), Jordi Curós, 
Dárius Suró i Will Faber: Ca
lenes Laietanes: Rafael Figuera, 
pintura antiga, Tramulles, Berea i 
Guardiola (cerámica, pintura i es
cultura); Sala Vayreda: Frán
gese Espriu, obres mestres, Xa
vier Suay i Lluis Prades; Galeries 
El /ardí: Kitty Pagés, Elisard Sa
la (cerámiques), Jiménez Balaguer 
i Méndez; Galeries Cristina: Mi
quel Molí, }, Baque, Grup A.D.A. 
i A. Pujol Bosch; Casa de ¡'Ar
tista: Jcaquim Mir, Francesc Gi-
meno, Anglada Camarasa i pintu
ra vuitcentista. 

H Aviat será inaugurada una 
gran sala dedicada a la pintura i 
escultura romániques, al Museu 
Episcopal de Vic, on podran ésser 
admirades les pintures muráis pro-
cedents de les antiquíssimes esglé-
sies de Sant Martí Sescorts, Brull, 
Seu d'Urgell i Sant Sadurní d'O-
sortmort. També hi figuraran ta
lles policromades, veritables joiells 
de l'art romanic, com el baldaquí 
de Ribes i els frontals de Sant 
Martí, Vida de Maria i Santa 
Marguerida. Aquesta sala portará 
el nom deis Amics deis- Museus, 
de Barcelona, amb l'ajuda deis 
quals s'ha pogut fer la instal la-
ció. 

H Salvador Dalí ha presentat una 
exposició de les seves pmtures a 
la Galería Viesl, de París, amb 
lexpectació i escándol propagan-
dístic acostumats. 

II Al Palau de la Virreina, de 
Barcelona, han estat inaugurades 
les noves sales habilitades en el 
que era l'entrada de l'edifici suara 
convertit en museu. Amb aquest 
motiu s'ha fet una exposició amb 
una mostra molt completa deis 
objectes que per donació, llegats 
o adquisició han ingressat aquests 
anys darrers al patrimoni artistic 
de la cíutat. En la cerámica desta
quen les peces de terrissa trobades 
en el re pié de diverses voltes de 
I'antic Hospital de la Santa Creu, 
i el centenar de peces procedents 
de les excavacions fetes en els 
andes forns de la vila aragonesa 
de Mué!. La pintura i escultura 
medievals procedeix, en sa majo-
ria, de la col lecció Bosch i "Cata- • 
rineu i aplega un conjunt de pe
ces d'extraordináría bellesa i va
lúa. El retaule dedicat a Sant 
Antoni Abat, atribuit al Mestre 
de Rubio; l'Epifania, de Jaume 
Cabrera, i el retaule valencia del 
segle xvé dedicat a Santa Bár

bara, junt amb el fragment de re
taule de la Crucificació de Sant 
Andreu, de Lluis Borrassá, son 
obres de pintura medieval que fa-
rien l'orgull de qualsevol museu, 
així com un conjunt de talles ro-
mániques i gótiques. Cita apart 
mereixen els cinc grans sepulcres 
gótics, procedents del menestir de 
Matallana, monumentals i bellís-
sims, i el gran piafó mural de pin
tura al frese procedent del poblet 
de Bierge, amb escenes de la vida 
de Sant Nicolau, obra del segle 
xilié, de magnífica factura i en 
prodigios estat de conservació 
Els doi llegats, Fortuny i Apel
les Mestres, son igualment dues 
colleccions importants. Quatre 
espléndides obres de Frederic de 
Madrazo, prop de dos-cents apunts 
i dibuixos de Mariá Fortuny for
men el donatiu del fill del gran 
pintor reusenc mort a Venécia el 
1949. I el llegat Apelles Mestres, 
menys homogeni, pero molt mes 
extens i amb un bon«jiombre d'o- -
bres de qualitat excepcional. En 
el capítol d'adquisicions destaquen 
els set Lorenzales, obres molt re-
presentatives de l'estil de l'excel-
lerit professor i artista. I en Tes-
cultura, impossible silenciar un 
tors d'Enric Casanoves i La sar
dana, meravellosa, i un nu en pe-
dra calissa de Joan Rebull. 

U El pintor Caries Nadal, que 
resideix a Bélgica, ha presentat 
una exposició daquareH.es, pintu
res muráis i projectes de vitralls a 
la Sala d'Art de la prestigiosa 
Agrupado Artística de Dusseldorf. 
Alemanya. 

1T Albert Junyent ha tingut ober-
ta una exposició de pintures a la 
Sala Mirador, de París. 
H La Col lecció de Gravats 
contemporanis Rosa Vera, de Bar
celona, ha concedit el seu premi 
anyal, que en 195?. correspongu/ 
a Francesc Todo García peí seu 
aiguafort Vallcarca. 
H L'escultora Montserrat Junoy ha 
traslladat el seu domicili de Bar
celona al Brasil. Abans de deixar 
Catalunya, fou col locada al Pare 
de la Ciutadella la seva obra Ge
noveva de Brabant. 

H Albert Gironella ha exposat di
verses de les seves obres a la Cíu
tat dá Méxic i a Tuxtla Gutié
rrez. Estat de Chiapas. 
H També ha fet una exposició de 
les seves obres, magnificament 
intuitives, el pintor valencia Fran
cesc Tortosa; l'exhibició tingué 
lloc a la Galería Prisse, de la Cíu
tat de Méxic 

O B I T U A R I 

H Ha mort a Perpinyá el catala-
níssim escultor rosselíonés Gustau 
Violet. Artista d'una forta perso-
nalitat, fou amb Manolo Hugué 
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un deis capdavanters de l'anome-
nada Escola de Ceret. Convencut 
que Barcelona és la capitalitat de 
totes les térros catalanes, les seves 
activitats es desenrollaren per 
igual a! Rosselló i al Principiar, 
a mes esmerc.á grans esforcos en 
revigoritzar la forja i la cerámica 
catalanes, aquesta darrera conjun-

tament amb Llorens i Artigues. 
Descansai en pau el distingit es
cultor cátala. 

U Ha mort a Buenos Aires el di-
buixant i pintor Lluis Maca ya, 
que tant d'entusiasme posa sem-
pre en el manteniment de les pu-
blicacicr.s catalanes a América. 

LA M Ú S I C A I E L S M U S I C S 

TI A l'Associació Musical Estela, 
de Barcelona, lia donat un concert 
la mezzo-soprano Anna Ricci, amb 
obres i estrenes de Poulenc, De-
bussy, Ravel. Bartok i deis cata-
lans Toldrá, Valls. Gerhard, 
Montsalvatge, Blancafort i Mom-
pou, acompanyades al piano peí 
mestre Jordi Giró. 
H Com a coloró de les testes com-
memoratives del cinquantenari de 
l'Orfeó de Sants, hi hagué un 
concert al Paiau de la Música Ca
talana, amb la interpretació del 
Ma /nificat, de Bach, i la Novena 
Sinfonía, de Beethoven, peí dit 
Orfeó, els solistes Pura Gómez, 
Montserrat Martorell, Bartomeu 
Barda; í i Josep López Esparver i 
um orquestra de vuitanta músics, 
sota la direcció del mestre An-
toni Pérez Moya. 
ti A l,i Sala Lluis Millet, del Pa
iau de la Música Catalana, sha 
celebrat un concert-homenatge al 
mestre Enric Morera, amb motiu 
de complir-se e' desé aniversari de 
la seva mort. Foren interpretades 
obres de cambra del mestre ho-
menatjat per elements de l'Agru-
pació de Cambra de Barcelona. 
51 L'Orfeó Vigatá, una de les mes 
antigües entitats coráis de Cata
lunya, ha clausurat els actes de 
les noces d or de la seva fundació, 
amb un concert donat al primer 
teatre d'aquella ciutat i amb la 
col labcació de la cobla Barcelo
na i 1 Esbart Montserrat. També 
fou liomenatjat el seu director i 
fundador mossén Miquel Rovira. 
TI S han posat a la venda els pri-
mers discos gravats a Londres per 
l'Orquí-stra Municipal de Valen

cia, sota la direcció del mestre 
Josep Iturbi. Es tracta de la 
Marxa burlesca, de Manuel Pa
iau, i de {'Homenaje a la Tempra-
nica, de Joaquim Rodrigo, els dos 
mes destacáis compositors valen-
cians de l'actualitat. 
fí Amb motiu de la commemoració 
del cinquantenari de la fundació 
de l'Ajrupació Mutua del Comerc. 
i de la Industria, de Barcelona, 
l'Orfeó Cátala ha donat un con
cert al Palan de la Música Ca
talana, amb un éxit grandiós i amb 
la repetició de les composicions 
mes aplaudides, tais com El ca-
cador i la pastoreta, de Botei; 
L'hereu Riera, de Cumelles, i La 
mort de l'escolá, de Nicolau. Di
rigí el seu mestre director, Lluis 
M. Millet. 
H Al Palau de la Música Catala
na, l'agrupacio mallorquína Dan-
saires ce la Valí d'Or, de Sóller, 
ha estrenat el poema lírico-folkló-
ric Canr a Mallorca, que és una 
exaltado de les Ules a través de 
la poesía, la música i les danses 
populars segons el curs de'.s mesos 
de l'any. 
Tí El mestre Josep Sentis, que fa 
mes de quaranta anvs que resideix 
a París, acaba de guanyar el 
Gran Premi de la caneó de París, 
renyidissim certamen on concursa
ren mil dues centes composicions, 
i en el qual tríomfá el nostre com
patriota amb la can^ó Mon livre 
d'images. 
TI L'Orquestra Catalana de Cam
bra, de Barcelona, que dirigeix el 
ciutadá suis mestre Jacques Bod-
mer, ha donat diversos concerts 
a Suissa, on ha triomfat especial-

rnent en un ofert al Tonhalle Con' 
cert Hall, de Zurich, en el qual 
ha pres part el violoncel'lista Gas
par Cassadó, interpretant els 
Concerts de Vivaldi i de Boche-
rini. 
1 A la Sala Gaveau, de París, 
Leopold Querol ha donat en un 
concert l'audició íntegra de la 
Iberia, d'Albéniz. Aquesta obra ha 
estal; gravada recentment en un 
disc de microsole peí mateix pia
nista valencia. 
U L'Orfeó del Casal de Catalunya, 
de Buenos Aires, ha ofert un con
cert al Teatre Municipal General 
San Martín, sota la direcció del 
mestre Pere Bosch. El programa 
estava format amb obres deis mes-
tres Morera, Millet, Pérez Moya, 
Lamber, Clavé i Oliva, deis ar
gentas Gilardini, Boero, Schiu-
ma i Massa, i una de Bach. 
TI L'Orfeó de Sants ha homenatjat 
el mest/e Antoni Pérez Moya, amb 
motiu d'haver-se complert vint-i-
cinc anys de cantar sota la seva 
direcció. Hi hagué regáis, obse-
quis i parlaments adequats, ultra un 
concert quasi exclusivament d'o-
bres del mestre, amb la col-la
borado de la cobla Barcelona i de 
molts ex-cantaires que s'hi suma
ren unanimement. 

H Integrades en els concerts ha
bituáis de l'Orquestra Municipal 
de Barcelona, han estat estrena-
des diverses obres de compositors 
catalans: Un Adagio i un Allegro 
per a oquestra de corda, del mes
tre Auustí Borgunyó, resident a 
Nova York; Caneó i dansa No. 6 
i Caneó i dansa No. 7, de Frede-
ric Mompou, i el poema simfónic 
Enigmes, de Ricard Lamote de 
Grignon, premi Ciutat de Barcelo
na 1951. Totes aqüestes primeres 
audicions han estat dirigides peí 
mestre Toldra. 

H L'Associació Musical Estela, de 
Barcelona, ha estrenat Topera de 
cambra Eridon i Amina, poema 
de Goethe, tradu'it per Joan Mara-
gall i amb música del mestre Jo
sep M. Roma. N'han donat una 
segona representado al Palau de 
la Música Catalana, amb els so-
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listes Dolors Tor ren te , Margar ida 
Goller, Gaieta Renom i Francesc 
Paulet, sota la direcció escénica 
d 'Enric Climent i arnb decorats de 
Ramón Rogent. 

TI Invitats especialment pels Con-
cerfs Lamoureux, han anat a Pa
rís, per a actuar-hi, la pianista 
Rosa Sabater i el director de 

l 'Orquestra Municipal de Barce
lona, mestre Eduard Toldrá . 

O B I T u A R i 

TI Ha mort a Barcelona, ais 56 
anys , el mestre Enric Gibert Ca-
mins, director de la Capella de 
Música Burés, de Castellbell i Vi-
lar 

Comissió Arts i Lletres del Centre 
Cáta la de Santiago de Xile, 
s 'acordá dissoldre-la i fundar, per 
a substituir-la. la Institució de 
Cultura Catalana, amb directrius 
semblants a les que funcionen a 
París i a Méxic. Él Comité Direc-
tiu ha quedat constituit així: Pelai 
Sala, president; Joan Juanet, vice-
presidínt: Joan Cabané, tresorer, 
S Margar ida Oyonar te , secretan. 

1f La Societat Alemanya de Gine
cología ha elegit membre de la 
institució el doctor Joan Vanrell 
Cruells, director de l 'Hospital Mu
nicipal de Nostra Dona de l 'Es-
per jnca, de Barcelona. 

E L S E S T U D I S I L E S C I É N C I E S 
f Ens plau consignar elogiosament 
unes quantes activitats científiques 
i professionals del doctor Pelai 
Vilar, cstablert a la ciutat de Pa-
chuca, capital de l 'Estat d 'Hidalgo. 
Darrerament, a l'aula José Terrés, 
de l 'Hospital General d 'aquesta 
ciutat de Méxic, ha presentant el 
seu treball d'ingrés a la Sociedad 
Mexicana de Otorrinolaringología 
y Broncoesofagología, sobre In
fluencia de la miringotomia en 
abséncia d'otitis, sobre els tras-
torns digestius del lactant, i a la 
X Assemblea Nacional de Cirur-
gians, un treball estudiant Un cas 
de diajnótic otorrinolaringológic 
dificit. ¿lnfiltracions leucémiqtxes 
de la larinx? 1 la revista Acta Mé
dica Hrdalguense, fundada i diri
gida pv.-l doctor Vilar, acaba de 
complir cinc anys de vida. 

U El pare Miquel Batllori. direc
tor de l 'Arxiu Historie de la Coin-
panyia de Jesús, de Roma, ha 
inaugurat el curs del Conferentia 
Club, de Valencia, amb una dis-
sertació sobre el tema Petita his
toria deis grans Borges, utilitzant 
una gran quantitat de material iné-
dit provinent deis arxius secrets 
del Vat icá, especialment la corres
pondencia privada d'aquelis per-
sonatges valencians. El pare Bat
llori prepara una antología d'a
questa correspondencia per a la 
coHecc ió Els Nostres Clássics. 

E L T E A T R E 

U El doctor Ramón Sarro, cate-
drátic de Psiquiatria i director del 
Dispensari d'Higiene Mental, de 
Barcelona, ha pres part en el I V 
Congrés Internacional de Salut 
Mental celebrat darrerament a la 
ciutat de Méxic. 

f La Societa Piemontesa di Sto-
matologia ha conv>dat el doctor 
barceloni Antoni Nadal Val ldaura 
a donar diverges conferencies en 
centres medies del nord d'Italia 
i a a s i s t i r al seu Congrés cele
brat a Tor i . El célebre odontóleq 
dona conferencie1: a Milá. a la 
Univers ' ta t de Genova, a l 'Hos
pital Civil de Venécia i a l 'Hos-
nital Central de Trieste. 
| Convidáis especialment per a 
participar en un Congrés Inter
nacional d 'Odontologia. han anat 
a Londres els especialistes barce-
lonins doctors S. Gener Ferrer i 
F. Cases Romeu. 

% E n una reunió a la qual foren 
convocats tots els adherents de la 

C A S A N D R A . íres acres de M A 
RÍA LLUISA ALGARRA.— Sala Molie

re, Méxic, D. F. 

María Lluisa Algarra ha estruc
tural en una ágil comedia dra
mática una situació revoluciona
ria, que l'autora ha conegut en 
els primers dies de la guerra de 
casa nostra. L'origen i la catala-
nitat de! confhcte no son pas es-
camotejats per Maria Lluisa Al-
garra. Al contrari: el senyor Ci-
rera és un industrial, fabricant de 
teixits, i. a desgrat que es mani-
festi en castellá i en llavis de 
Tactor mexicá Julio Taboada , res
pira aires terrassenes o sabade-
llencs —qui podría precisar-ho?— 
a dojo. És un industrial reaccio
nan , nodrit per una serie de tópics 
que ens sabem de memoria. L'únic 
esperit despert, obert a les inquie-
tuds de l'altra banda, la que té 
la rao i per tant perdrá, és el de 
la seva filia petita, la Cassandra . 
Com la Cassandra mitológica, té 
la sorprenent virtut d'endevinar el 
que passará. I mentre les seves 
prediccions son sobre el temps, 
mentre el seu sentit especial li fa 
preveure coses que passen tot se-
guit, els afectats directament s e n 
ressenten, pero no passa res mes. 
Després, quan el personatge s h a 
humanitzat, amb unes proporcions 
angoixoses. i quan els seus pressa-
gis v a n mes enllá de les banali-
tats. l 'obra arriba al climax. Per
qué el pare, i els germans. i la 
mateixa mare, fan una massa ano
dina que no pensa en altra cosa 
que en la fuqa. la immediata sal-
vació material. I en els llavis de 
Cassandra sorgeix el missatge. 

ESCUÚÜA 
eme. iz fft( • MI*- iiMií 
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Perfectes en qualitat Vendes al comptat 
i en preu i a terminis 

fort, coiprenedor. Perqué no sola-
ment veu mes endavant , sino mes 
endintre. 

La figura de Cassandra és una 
filigrana, un prodigi de dibuix. Hi 
ha moments que sembla que des-
bordi la mateixa autora. Bé la fi
gura del pobre senyor Cirera, 
pressentit lector contumac de La 
Veu. Una mica fugaces les figu
res de la filia gran i el noi, el qual 
serveix per a plante jar l'únic ab-
surd inadmissible de l 'obra: que 
sedueixi H e l l e n a , la minyona, i 
que a ixó sigui l'incentiu revolu
cionan deis obrers del senyor Ci
rera Els motius deis treballadors 
de tots els senyors Cireres eren 
mes intensos, i llur bandera molt 
mes alta que no aqueixa d u n a 
noia, la virtut de la qual ha su-
cumbit al scnyoret. Un altre per-
sonatgc ben tracat —a estones 
amb acarnissament— és el del se
cre tan del burqés, empedernit 
llepaire.—A. A.-G. 

EDICIÓNS CATALÓNIA. DE 
MÉXIC, NO VOL REINCIDIR. 
PER ARA. A UNA SEGONA 
CONVOCATORIA DEL SEU 

PREMI GU1MERA 

En les respectives dates que fi
guren al capdamunt de cadascuna 
d'elles, s h a n creuat les cartes que 
reproduim a con t inuado : 

1 
«Méxic, D . F., 22 de maig del 

1953. 
Sr. Avelí Artis .—Edicions Cata-

lónia .—Av. Insurgentes, 70. 
Distingit i admirat amic: 
Recordareu que. ar ran del vere-

dicte del Premi Guimerá, en Dal-
mau va exposar-vos el desig de 
fer una nova convocatoria, aques
ta vegada donant-lo excepcional-
ment amb 600.00 dólars per rao 
d 'haver-se declarat desert el Pre
mi anterior, i que aqueixa nova 
convocatoria es publiques al ma-
teix temps que L A N O S T R A REVIS
TA dongués nublicitat al veredicte. 

Ma lg ra t el temps transcorregut 
i haver-se donat a conéixer el ve
redicte, no ha estat novament con-

vocat. Suposo que aixó deu obeir 
a raons que jo ignoro, pero en la 
meva condicíó de dotadora del 
Premi Guimerá que vaig posar so
ta el vostre patrocini cree conve-
nient, després de tant de temps, 
retirar el Premi de referencia del 
patrocini d 'Edicions Catalónia i de 
L A NOSTRA REVISTA. 

Rebeu l 'expressió d'amistat i 
consideració de la vostra affma, 
Emma Alonso de Costa.» 

«25 maig 1953. 
Sra. Emma Alonso de Costa.— 

Ciutat. 

Benvolguda E m m a : 
Acabo de rebre la vostra carta 

del día 22. N o cree que l'afer al 
qual us referiu sigui mereixedor 
de tanta solemnitat, fins al punt 
de fer-vos certificar la tramesa. Si 
no hi havia res escrit sobre el pac
te, sobrava la literatura tronitruant. 
D'al t ra banda, el fet de no publi
car una segona convocatoria del 
Premi Guimerá equivalía, em sem
bla, a la ferma decisió de no repe
tir la prova, per la meva banda. 
Els malsdecap que m'ha reportat 
el Premi Catalónia de Novel la i 
la poca consistencia literaria o tea
tral de les obres rebudes optant al 
Guimerá, em dissuadiren de la con
veniencia de no repetir la prova. 
Oi mes quan en una repetició cor-
ríem el risc, amb l 'augment del 
valor del Premi. de rebre aui sap 
quina pila de bestieses obl !oades 
de lleqir: i, encara, un de pitjor; 
que s 'hagués de concedir el premi 
a qualsevol d'aquells botiflers amb 
els auals mai no transigirá la me
va dignitat de patr iota cátala. 

É s tot a ixó el que us hauria dit, 
estimada Emma, a vos o al vostre 
marit, el dia que us haguéssiu pres 
la molestia de donar un tomb per 
la meva botigueta —de la qual 
tothom sap que sóc e s d a u duran» 
tretze hores diáries— o bé us ha
guéssiu decidit a telefonar-me per 
inquirir qué passava amb referen
cia al cas que us ha fet escríure 

les solemnials ratlles que contesto 
cuita-corrents. 

Amb una salutació afectuosa per 
a en Dalmau, us besa els peus, 
respectuosament, Avellí Aríís.» 

N o T i c i A R I 

U L'Aqrupació C a t a lana d 'Art 
Dramátic , de Méxic, prepara per 
a aviat les estrenes d'El Comte 
Arnau. d 'Antoni Ribera, i Secret, 
de Lluís de Rialp i Fer ran de X é -
ricá, respectivament, Premis Ig-
nasi Iglésies 1949 i 1951. 
H Ha estat uns dies a Barcelona 
Montserrat Julio, que resideix ha-
bitualment a Sant iago de Xile, on 
ha estat deixebla de Margar ida 
Xirgu. Aprofi tant la seva estada, 
s 'organitzá una vetllada d 'home-
natge a casa el patrici barceloní 
Lluís Serrahima. amb representa
d o de la farsa de Tchekov El 
promc.tatge, adap tada per Joan 
Oliver i L. Sitges. Només hi ha 
tres papers , que foren interpretats 
per la Julio i per Joan i Rafael 
Serrahima. La vetllada finalitzá 
amb la recitació de poesies de M a -
ragall . Riba i Carner per l 'actriu 
homenatjada. 

fl Amb motiu de complir-se el pri
mer aniversari de la mort de Josep 
M. Fclch i Tor res , la Joventut de 
la Farár.dola, de Sabadell, estrena 
una comedia per a infants de Ra
món Folch i Camarassa , fill de 
l 'homenatjat, sota l 'advocació del 
qual « h a v i a convocat un concurs 
de tcatre per a infants, del qual 
resulta guanyadora aquesta ob ra : 
Un vailet entre dos reís. 
TI Coincidint amb una exposició 
col-lectiva deis pintors modernis-
sims Tupies , Pone, Cuixart , Aleu 
i García Vilella, celebrada a Ma
taré , foren presentades les tres 
obres en un acte Esquerdes, par-
rae i enderrocs esberlant la [i-
gura. Nocturns encontres i La ma
rá máscara, origináis de Joan 
Brossa, autor que milita igualment 
en idéntic pía d'idees estétiques 
que aquells pintors d 'avantguarda . 
H Al teatre de la Ca ixa d 'Estalvis 
de Barcelona s h a fet una repre
s e n t a d o de Camí de remats, obra 
d 'Esteve Albert, amb melodies mu-
sicals del pastor Joan Lluís. 

U L 'Agrupació Cultural Uralita, 
de Cerdanyola , ha estrenat una 
obra de 1 escriptor Ramón Vinyes , 
mort suara : El Bufa-núvols. 
fí Al Tea t r e Club Diagonal , del 
capdamunt del carrer Aribau, de 
Barcelona, s h a n fet una serie de 
representacions üniques, a base 
des t r epes d 'autors novells . Les-
sessions eren organitzades per 
Claudi Fernández i Cas t anye r i 
interpretades per la Companyia 
Cata lana Barcino. F ins ara s h a n 
donat les obres següents: la co
media El pror.és de Diana W u r -
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ton, d'Enric Claveguera Munté; 
Gulliver i els gegants, comedia en 
tres actes de Rafael Tasis; No 
jutjarás. .., comedia en tres actes 
de Joan Cornudella; Generosa. 
comedia en tres actes de Claudi 
"Fernández i Castanyer; La presó 
de Lleida. poema en un acte de 
Joan Rial-Sellarés; Desvetllament, 

comed;.! en tres actes de Jaume 
Arau i Gatuelles: Única filia, co
media en tres actes de Josep Bri
lles; El llicenciat de Montpeller, 
poema dramátic en tres actes d'E-
duard Guasch i Vinyes; Maritza, 
comedia en tres actes de Josefina 
Solsona i Querol, i María Gloria, 
de Florenci Cornet. 

C U R S O S H i C O N F E R E N C I E S 
H El doctor J. Obiols Vié ha 
donat una conferencia a l'Associa-
ció d'Humanitats Mediques, de 
Barcelona, amb el tema L'autobio-
grafia com a document psícopato-
lógic: Rousseau, Casanova i Dalí. 
U Orgunitzada pels Amics deis 
Museus, de Barcelona, el director 
de l'Institut Municipal d'História 
de la Ciutat, Agustí Duran i Sant-
pere, ha donat una conferencia 
parlant de La caracterització deis 
barris barcelonins, referint-se con-
cretament al barri del Pi, la his
toria del qual fou reconstruida a 
través de mil anys fins a l'época 
actual. 

1f L'attista i crític Rafael Benet 
ha donat una conferencia a les Ga-
leries Sant Jordi, de Barcelona, so
bre La vida d'un pintor, explicada 
per ell mateix. 
U Adscrit a la Comissió de Cul
tura del Casal de Catalunya, de 
Buenos Aires, ha estat creat un 
Ateneu «l'objecte del qual és pro-
moure i fomentar en un cenacle 
d'intimitat i comprensió mutua 
—especialment entre la joventut— 
la conversa i discussió sobre di
versos temes encaminats a acréixer 
els coneixements deis catalans, i 
orientats vers la vigorització i 
enaltiment de Catalunya.» Fins 
ara har estat tractades les ponén-
cies següents: La crisi política 
mundial, peí doctor Joan Cuatre-
cases: Els pUts voladors i la situa
do internacional, per l'enginyer 
Jaume Vachier; A Ventorn del 
missatge de Serra i Moret, peí 

doctor Joan Rocamora; Vivendes 
catalanes: Causes i efectes de la 
vida del nostre poblé i La nova ha
bitado a Catalunya i a la resta del 
món, per l'arquitecte Antoni Bonet: 
Consideracions sobre l'Onze de 
setembre, per Josep Rovira i 
Armengol: El cosmopolitisme i la 
sobiranvt nacional, per Jaume Ca
ses, i El compromís de Casp, fi de 
l'Imperi Cátala, per Isidre J. Pal
mada. 
If Tomas Roig i Llop ha donat 
una conferencia a l'Académia de 
Taquigrafía de Barcelona, parlant 
de Figures barcelonines a través 
de la caricatura. I a l'Associació 
de la Premsa. de Barcelona, n'ha 
donat una altra ^ q u e devia ésser 
la mateixa— sobre Caricatures de 
barcelonins deis nostres dies. 

fl Al Club del Llibre, de Barce
lona, ha donat una conferencia 
Lluís Romero amb el tema La llicó 
deis clássics. 

U L'enginyer Santiago Rubio i 
Tuduri ha donat una conferencia 
a l'Institut Francés d'Estudis Su-
periors, de Buenos Aires, tractant 
de La hipótesi rotacional de Des
cartes i.la solució de ¡enigma de 
la llum. 
5¡ El professor doctor Lluis San-
taló ha parlat al Casal de Cata
lunya, de Buenos Aires, sobre 
Paníasíes i realitats de la Ciencia, 
en una dissertació organitzada per 
la Secció de Cultura. 
H Ha estat objecte de comentaris 
apassionats i censures el fet, posi-
tivament insólit, que Josep M. Mi-
quel i Vergés dones una confe
rencia, en un castellá divertidíssim 
segons diuen sis qui ven assistir-
hi, al Casino Español, de Méxic, 
redós habitual de falangistes i ene-
mies de tot el que tingui un alé 
de cátala. La falla ha estat tan 
gruixuda, que fins i tot ha servit 
perqué algún agrupament polític 
ho aprofités per fer correr profu-
satnent un full clafldestí en el qual 
es retreuen textos de Miquel i Ver
gés francament separatistes i se li 
recorda que havia estat canceller 
de l'Ambaixada de la República 
Espanyola a Méxic, ara fa dos o 
tres anys. 

1f Alexandre Galí ha presentat a 
la Societat Catalana d'Estudis His
tories Una interpretado de ¡a di-
vuitena centuria. La seva tesi 
central és que Catalunya, sí bé ha 
sofert en la seva vida material 
molts deis canvis i revolucions de 
la divuitena centuria, no ha expe
rimental la crisi mística en qué 
aquells canvis es fonamentaren; 
visió pessimista, segons el senyor 
Galí, i de la qual, naturalment, es 
plany. 

U A la propia corporació, Josep 
Font i Solsona ha presentat el seu 
treball Nomenclátor sepultnrari de 
catalans notables. El coinunicant 
declara que la seva tasca investi
gadora li ha reportat de conéixer 
incidéncies de tota mena; entre al-
tres, de saber una nota ben de
plorable: la desaparició de les 
despulles d'Antoni de Campmany 
i de Caries Aribau, que eren guar-
dades al presbiteri del Cementiri 
de l'Est de Barcelona. 

CONFITERÍA endra 
PASTISSERIA OVIEDO 
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NOTICIARI GENERAL DE L'INTERIOR 
H Uns obrers que estaven exca-
vant un valí, a u u tres-cents me-
tres del grup de cases de Sant 
Marciriá, a la carretera de Ba-
nyoles a Camós (Girona), han tro-
bat vuit esquelets humans que, 
segons l'examen deis técnics del 
Centre d'Estudis Comarcáis, han 
restat catalogets com a provinents 
duna antiga necrópolis visigoda. 
H Segorii el cens de l'any 1950, la 
provincia de Barcelona registra un 
total de 2.332.110 habitants. amb 
un augment de 300.244 respecte 
l'anterior decenni. No cal dir que, 
segons el periódic d'on traiem 
aqüestes xifres, <ígran parte de es
te incremento se debe a la llegada 
de personas procedentes de otras 
regiones españolas'. 
H Ha estat declarat conjunt his-
tórico-artístic el Pare de Vall-Pa-
radis, dit també d'Egara, de Ter-
rassa, que engloba des de les es-
glésies visigótiques fins a lanti-
ga cartoixa. 

H A Figueres han celebrat el IV 
Concurs Literari organitzat per la 
redacció de l'Almanac-Guia co
marcal L'Empordá. amb el se-
güent resultat: Primer i únic pre-
mi, per a Bóreas, de Sant Feliu 
de Guixols, per la seva composi-
ció poética Sóc vent fort. Prime
ra menció honorífica, per a Ma
ría Ribot, de Palafrugell, per la 
poesía Canco de framunfana. Se-
gona menció, per a Agustina Pía, 
de Barcelona, peí seu treball Tra-
muntana. Tercera menció, per a 
Baldomer Salabert, de Figueres, 
per la seva prosa Mosaic empor-
danés. 
U Per l'historiador tortosi i mem
ore de 1'Academia de la Historia, 
Enríe Bayerri Bartomeu, han es
tat trobats ais arxius de l'Ajunta-
ment d'Ulldecona un pareU de 
centena» de documents i perga-
mins, en llatí, cátala i castellá, 
del segle xn¿ fins al xvie. amb 
1 historial deis Templers i de 
l'Orde Militar de Sant Joan de 
Jerusalem peí que fa a la comar
ca tortosina. Aquests documents 

es creien perduts del tot. El mes 
antic es del 1150 i el mes modern 
data del 1582. 
H El pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 1953 és 
d'un total anivellat de 
522.828.710,32 pessetes, exacta-
ment. 
1¡ Segons la revista Barcelona 
Atracción, durant l'any 1951 han 
passat per Barcelona 124.359 tu-
ristes, reparnts per grups nacio-
nals de la següent manera i en re-
lació amb el 1950: Francesos, 
40.329 i 38.763, respectivament; 
anglesos, 12.880 i 7.012; su'issos, 
11.941 i 6 777; nord-americans, 
6.406 i 4.935; belgues, 9.122 i 
4.405; italians, 9.115 i 20.517; 
suecs, 3.552 i 634; alemanys, 
2.829 i cap el 1950; argentas, 
2.325 i 4.115; portuguesos, 2.758 
i 1.156 el 1950, a mes d'altres de 
diverses nacionalitats en quantitats 
mes reduides. 

U En els terrenys de la necrópolis 
celtibérica de Can Missert, de Ter-
rassa, s'han trobat ossos a una 
fondaria d'un metre vuitanta per 
sota del nivell on es van trobar 
anteriorment les urnes cineráries 
de la primera Edat del Ferro. 
II El Ministerio de Educación 
Nacional ha aprovat un projecte 
d'obres de restauració i de con-

servació de l'esgésia de Santa Ce
cilia de Molió (Girona), per un 
cost de 93.361,14 pessetes. També 
per a obres a la Collegiata de 
Sant Vicents de Cardona (Barce
lona), igualment per a les mura-
lles de Tarragona, amb un import 
de 42.034 pessetes. I per a l'es-
glésia d'Espluga de Francoli, per 
un va'or de 50.952 pessetes. To
tes aqüestes construccions son 
considerades monuments nac/o-
nales. 

1¡ A Olot sha celebrat una Fes-
ta de les Arts i de les Lletres. El 
poeta Caries Fages de Climent 
guanyá la Flor Natural, el pare 
Joan B. Bertrán, l'Englantma, i 
Sebasíiá Congost, la Viola. Un 
premi extraordinari, per a un lli-
bre de poemes inédit, fou per Invi
tado 3 la vida {Les hores dol-
ces), de Josep M. Espinas. 

U A Martorelles, entre el Mares-
me i el Valles, a l'indret anome-
nat Roca den Mayol, Antoni 
Guilleumes, de la Comissió d'Ex-
cavacious Arqueológiques, de Bar
celona, ha descobert un dolmen, 
o siguí un sepulcre que forma un 
passadír de cinc metres de llarg, 
datat en leneolitic o primeries de 
l'Edat del Bronze. L'excavació 
d'aquest important monument, que 
ha estat dirigida peí professor 
Serra i Ráfols, ha donat magní-

. fies resultáis, no sois per les tro-
O bailes fetes —consistents en cerá

mica, puntes de pedra-sageta i una 
de llanca de bronze—, sino per 
les partícularitats observades, es-
pecialment un pis de pedrés pla
nes, sota del qual s'han trobat les 
restes mes antigües contemporá-
nies a l'erecció del sepulcre. A la 
part superior es trabaren restes de 
cerámica de la primera Edat del 
Ferro, prova duna utilització 
posterior. La mateixa Comissió 
també ha intervingut en les exca-
vacions realitzades a la Cova del 
Toll, a Moiá, a 1.200 metres ae 
fondaria. on han estat trobades 
restes prehistóriques d'uns set mil 
anys d'antiguitat. 

I c Q M P T A B I L I T A T S . 

tota mena dassiimpteaí t 
ftacala 
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A LA CATALUNYA 
OCUPADA 

H ,E1 diáleg que s'havia iniciat 
mesos enrera entre uns quants es-
criptors catalans i el falangista Ri-
druejo, des de les planes de la 
Revista de Rossend Llates, sembla 
que es vol continuar des de la 
revista Alcalá, órgan deis estu-
diants falangistes de Barcelona. 
Sobre els perills d'aquesta mena 
de diálegs, l'organització clandes
tina titulada Federado Naciona
lista Republicana ha llancat un 
full dient l'opinió que li mereix la 
nova política cultural que els in-
genus creuen que comenca a és-
ser una realitat: 

«La revista de les joventuts uni-
versitaries falangistes Alcalá, fins 
ara publicada a Madrid, inicia en 
el seu número vint, del 10 de no-
vembre d'enguany, la seva edició 
també i Barcelona. Hi col laboren 
joves intellectuals, mes o menys 
legitims, de luna i i'altra capital, 
sota 1'égida emparadora i benvo-
Ient del tránsfuga Eugenio d'Ors 
(sempre tan poc ciar de fets com 
de paiaules), i del recent pontífex 
de la concordia a l'espanyola el 
camaradn Dionisio Ridruejo. 

»Del primer se'n pot esperar 
qualscvo! posició, mentre sigui a 
propósi: per incensar-se una ve-
gada mes. El segon sembla que 
hagi doscobert una nova ocupado 
messiánica, com és del gust del 
falangisme. La revista deis estu-
diants totalitaris, tribuna d'inicia-
tivcs inversemblants i fins ara ei-
xorques, els ha obert els bracos, 
i tots junts volen abracar-nos fra-
terñalmcnt. 

»Abans de poder pensar en els 
paranys d'aquest missatge, la in-
diqnacic mes espontánia ens cls 
faria rebutjar. Després de tretze 
anys d>* voler-nos ignorar, pero 
de perseguir-nos implacablament, 
de perseguir la nostra ánima na
cional,- assagen, ara, aquesta insi
diosa maniobra, on l'enemic —el 
d'ahir, el d'avui, el de sempre— 
se'ns presenta sota una pell de 

be. Quan els editors d'una publi
cado catalana han estat recent-
ment empresonats, quan la censu
ra no ha minvat el seu rigor, quan 
no es poden publicar en cátala 
diaris m revistes, tot diáleg amo 
l'enemic és un error condemnable 
i tota entesa i fins col-laborado 
és senzillament una traició. ¿No 
recordeu, vosaltres, els possibles 
aprenents de traidors, que els vos-
tres companys o els vostres ma-
jors van morir, molts d'ells, no 
per haver tingut activitats politi-
que?, sino perqué eren bons cata
lans? /Es que llur record —pre
sencia constant— no pesa en la 
consciéncia deis que amb alegre 
irresponsabilitat, o enduts per un 
fatu afany de notorietat, s han dei-
xat seduir per la falsa bona vo-
Iuntat deis comnarses del régim 
franquista7 La Universitat nostra 
és, com deia no fa gaire un pro-
totránsfuga, funcionari intel'lecrual 
de I'Esrat. subterránia. A qui t¡n-
dria el deure de oortar a terme 
mestratae ferund. li responen nue 
la nostra cultura ha de germinar 
encara en el silenci. 

»La maniobra és barroera en 
molts aspectes; primerament, per
qué la publicado que la preconit-
za és irresponsable, sense ressó en 
la premsa de normal difusió; se-
gonament, perqué serveix per una 
possible justificado del teóric can-
vi de comportament del govern 
davant d organismes internacio-
nals, i tercera, perqué arriba tard. 
Ja hem vist un altre tránsfuga, 
Juan Estelrich, aprofitar publica-
cions catalanes, fins clandestines, 
per servir cls seus nous amos. 

»L'oferiment arriba tard Molt 
possible fóra que l'any 1939 molts 
catalans haurien respost. Aquests 
camarades haurien d haver donat 
a lleglr els seus Alcalá ais jutges 
militars que han signat la mort 
de milers de compatriotes. No van 
teñir suficient intel • ligéncia d a-
treure's el poblé cansat de lluita. 
Van guanyar la guerra i han per-
dut la pau 

»No hi ha diáleg possible entre 
lamo i l'esclau, entre l'opressor 
i l'oprimit, entre l'escarceller i el 
pres. No admetem diálegs impo-
sats, passats per la censura. 

»Ara confessen el seu fracas 
i proven altres armes per prostituir 
la nostra cultura. En aquest toni-
bant de la nostra historia, no ad-
meti-m les confusions, ni hipócri-
tes boues voluntats, ni falsos pa-
triotismes maquiavélics. I si que
des algún dubte en la nostra cons
ciéncia, escolteu aquella veu que 
en les diades que ens trobem res-
sona mes que mai. Escolteu el Pre-" 
sident Maciá: Catalans!... 
Barcelona, desembre de 1952.— 
Federado Nacionalista Republi
cana.» 

NOTICIARI 

1¡ Per a teñir una idea aproxi
mada de la carrera d'obstacles que 
han d'emprendre els escriptors per 
a poder publicar un llibre en cá
tala, sha de teñir en compte que 
les obres noves han de passar 
per cinc menes de censura: la cen
sura governativa local sobre l'obra 
i les idees de l'autor; la censura 
de l'organisme oficial central de la 
Falange Espanyola; la censura 
eclesiástica; la censura militar 
(Oh! Llei de Jurisdiccions!), i la 
censura del Ministeri de la Gover-
nació de Madrid. Amb la fama 
de treballadors que teñen ben 
guanyada els funcionaris de l'Es-
tat espanyol de tots els temps, 
calculeu els dies, les setmanes i 
els mesos que shan descolar 
abans no s'arriba a aconseguir que 
una obra inédita hagi passat per 
tantes mans. Per aixó, si no es 
tracta d'un autor molt ben prote-
git per un capitost del régim 
(i per aixó, naturalment, ha d ha
ver fet els seus mérits), és im-
possible que aparegui cap obra 
d'actualitat. Perqué, quan ha pas
sat per totes les censures, ja s'ha 
fet vello. I els nostres escriptors 
es van fent \ells amb les obres 
de la seva joventut inédites. Hi 
ha, naturalment, escriptors opor-
tunistes i aprofitadors del moment. 
que .-.gafen per excusa totes les 
dificultáis de la censura per apren-
dre l'espanyol o idioma del Impe
rio i dedicar-se a escriure en la 
llengua manllevada i sobre temes 
d'história. Dreferentment. que no 
son d'actualitat i que a mes a mes. 
poden fer mérits interpretant els 
fets al gust del que paga que. ge-
neralment, és el falangista Conse
jo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

1J A propósit deis escriptors ca
talans i antics catalanistes que han 
aprés l'espanyol a les seves ve-
lleses. hi ha els casos exempl'rs 
de Manuel de Montoliil. Josep M. 
de Sagarra i Caries Soldev'la. El 
primer ha declarat amb orgull que 
és un perfecto escriptor bilingüe i 
en parlar de l'idioma castellá, ja 
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en diu nuesíro idioma, com la co
sa mes natural del món. El cas 
de Josep Pía és diferent. El seu 
castellá té la virtut d'exasperar 
els falangistes, perqué els fa l'e-
fecte que escriu amb aquelles ca-
talanadts amb el deliberat propó-
sit de fer malbé l'idioma. Mal per 
mal, prefereixen el castellá de Sa-
garra, perqué troben que té un re-
gust de diccionari molt divertit i 
els va molt bé per a fer la mig-
diada. El difunt Xénius (Eugenio 

d'Ors), per no perdre l'espanyol 
que li ha costat tantes suors, ja no 
escriu mai en cátala. I veient que 
no acaben de donar-li l'alterna-
tiva com a escriptor nacional, vol 
mirar de fer mérits davant de l'A-
cadémia i, a través deis seus vul-
gars ameles penodístics de La 
Vanguardia Hspañola, els proposa 
l'enriquiment del diccionari amb 
autentiques catalanades dignes de 
Josep Pía. 

E L S C A T A L A N S L ' E X I L I 

U La Conferencia Nacional Cata
lana que havia de celebrar-se a la 
ciutat de Méxic el passat mes d'a-
bril, ha estat ajornada per tal de 
poder donar a conéixer ais adhe-
rits i simpatitzants les noves i va-
luoses Ponéncies que ha rebut la 
Comissió Organitzadora i daltres 
que en té d'anunciades de l'inte-
rior de Catalunya, de Valencia, 
del Rosselló, de Franca, de Co
lombia i de 1'Argentina. Mentres-
tant, la major part de les entitats 
adherido:, ja han designat els seus 
Delegats al Pie de la Comissió 
Organitzadora. La data definitiva 
de la celebrado de la Conferencia 
s'ha fixat per ais dies 11 al 14 de 
serembre, 

fl Els catalans de la República 
Argentina tornen a posar-se a la 
davantera en les activitats pa-
triótiquef de tota mena, des de la 
constitució de noves entitats cata
lanes fins a l'organització d'actes i 
conferencies. Després de la cons
titució del Club Cátala, de Cór
doba, ha estat creat el Casal Cáta
la, de San Rafael (Mendoza), i 
ara s'está enllestint l'organització 
d'un nou Centre Cátala a Ouilmes. 
El Grup Joventut Catalana, adherit 
a la Conferencia Nacional Catala
na, continua el seu cicle de confe
rencies patriótiques i, últimament, 
ha ocupat la seva tribuna Francesc 
Amó, secretan de Comunitat Ca
talana, el qual ha parlat, com es 
mereix, del lübre del reusenc re-
negat, J. Fontana, titulat Los ca~ 
talanes en la guerra de España; 
Jaume Váchier va parlar en l'acte 
d'homenatge a Francesc Maciá. 

f[ La Comunitat Catalana de 
Méxic ha fet pública la seva ad-
hesió a l'homenatge qu« es tributa 

aquest any a l'heroi de la Inde
pendencia de Cuba, José Martí, 
amb motiu de celebrar-se el cente-
nari del naixement d'aquell gran 
patriota. La Comunitat Catalana 
de Méxic ha fet arribar a la 
UNESCO la seva adhesió al do-
cument que, en nom de Catalunya, 
van signar Pau Casáis i daltres 
il lustres personalitats catalanes 
de l'exili, amb el propósit d'evitar 
I'admissió de l'Espanya de Fran
co a l'organització filial de les Na-
cions Unides, del qual informárem 
els nostres lectors en el número 
anterior. Se sap que daltres. 
collectivitats catalanes d'Europa 
i d'América han fet constar, igual-
ment, llur adhesió al Memorial de 
Greuges presentat al món lliure, 
encara que no s'hagi pogut evitar 
Tingres de Franco a l'Organitza-
ció de les Nacions Unides per a 
l'Educació, la Ciencia i la Cul
tura. I s'está estudiant un nou pía 
d'acció conjunta de bascos, gallees 
i catalans d'orientació democrática. 

U Ais Jocs Floráis de la Ginesta 
d'Or, celebrats a Perpinyá, va 
guanyar la Flor Natural el poeta 
rossellonés Jordi-Pere Cerda. Tam
bé van teñir premis els poetes 
Gracia B. de Lloren?, Fermí Pa-
lau-Caselles, Francis Cátala, Ro-
bert Martí, Joana Mauresc, Pere 
Verdaguer, Josep Serra Gener, 
Miquel Guinart, Joan Roig, Josep 
M. Prous i Vila i Capdevila-Mar-
ca, 
1 A la ciutat de San Rafael, de 
l'Estat de Mendoza (Argentina), 
sacaba de fundar una nova entitat 
que duu el nom de Casal Cátala 
i que ja compta amb prop de tres-
cents compatriotes associats. El 
seu primer Consell Directiu ha 
quedat format així: Josep Fa, pre-
sident; Arseni Aguilar, vice-presi-
dent; Caries Perejamo, secretan; 
Pere Llugany, tresorer; Joan Cer
da, Rail! Marcó del Pont, Antoni 
Doménech i Antoni Serrano, vo-
cals; suplents, Sebastiá Campder-
rós, Joan Verdaguer, Francesc 
Serrano i Josep Abad. 
fl Després de la seva renovació 
reglamentaria, el nou Consell Di
rectiu del Centre Cátala, de San
tiago de Xile, ha - quedat consti
tuid en la forma següent: President, 
Joaquim Sabaté; vicepresident, Es-
teve Vives Cortada; secretan, Pe-
lai Saía, vice-secretari, Francesc 
Cisa; tresorer. Caries Ribas; biblio-
tecari, Raúl Delfau; vocals, Anto
ni Pi, Laurea Gilí. Antoni Grau, 
Santiago Inlesis, Claudi Tarrago 
i Vicents Vernet. 

OBITUARI 

H El dia primer de novembre 
darrer morí a Méxic, on estava 
exiliat, el destacat lluitador obreris
ta Felíp Barjau, antic militant de 
la Unió Socialista de Catalunya. 
U El 26 de febrer ha mort a 
Méxic la senyora Manuela D'O-
con, vídua de Duran, mare del 
nostre amic el llicenciat Ot Duran 
D'Ocon, membre destacat d'Es-
querra Republicana de Catalunya. 
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segueix essent l'intent editorial en 

cátala mes reeixit f ora de Catalunya 

Acaba de sortir el vahim 18, contenint el llibre inédit d'A. BLADE 
DESUMVILA. 

BEMISSnriET 
Algunes pagines d'aquest llibre, quan l'autor l'escrivia, foren sotmeses a l'alta opinió 
d'Antoni Rovira i Virgili. El gran patrici deia, en una carta ajdrecada a Bladé: 

"Veig que la imatge de la térra estimada us resta gravada al front, 
cora la de l'aimia de Jordi de Sant Jordi, i que recordeu aquells 
versos de l'alt poeta: 

$ 12.—mex. 
Els subscriptor» el 
r e b e n a domicili, 
aroh el descompte 
de costum. 

De&ert d'amics •— de bens e de sengor, 
en estrany lh>c — e en cstcanya encontrada... 

En pensó que aquest record d'imatgeria per la patria, els catalana 
el sentim mes vivament que qualsevol ato-a mena de gent. Pero jo 
no cree que aixó sigui precisament l'enyoranca a la manera de 
Verdaguer, malalt del cor, sino una mena de desig fervent de tornar 
a petjar, a posseir, diriem, la térra mai oblidada." 

BENISSANET tanca, en efecte, aouell 'record d'imatgeria' i aquest "desfr fervent" 
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