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EDITORIAL 

MERCADEIG AMB I A TRAGEDIA 

L A majoria deis nostres amics, de segur que han tingut esment de la campanya 
general que s'ha desenvolupat a la Península per tal de treure profit polític del 

cataclisme que sofrí la comarca del Valles. 
El nostre bon amic i consoci de Guadalajara, senyor Antoni Escofet, també ho 

ha observat i ha sortit al pas de les maniobres, per mitjá d'una carta inserida al diari 
Excélsior, on contesta el periodista Rafael Miralles, de Madrid. Amb un llenguatge 
ponderat i incisiu alhora, posa les coses al seu lloc. 

Nosaltres també volem glossar aquest afer i dir, amb l'amic Escofet, que les 
[lagrimes vessades peí cap del Govern espanyol no han solucionat res. Seria consi
derar que els catalans son uns estúpids el creure que, per aquesta simple anécdota, 
ja no es recordaran que el régim imperant no deixa publicar cap diari en cátala, ni 
cap revista, i que el nostre idioma está defés a la Radio, a la Televisió, a les Corpo-
racions publiques i ais Centres docents. El genocidi cultural contra Catalunya continua. 

Altrament, l 'agressió d'aquest régim contra el comerc, i la industria de Cata
lunya ha estat patent. 

El negar permisos a l'establiment de noves industries, el no facilitar matéries 
primeres, ni divises per a la renovado de maquinarles, etc., etc., en son una prova 
evident. 

Tot eren facilitats, pero, si la nova industria era instal.lada fora de la ilus
tra térra. 

El port de Barcelona també ha estat objecte de la fóbia anticatalana. Només 
podeu desembarcar a Barcelona, viatjant des de l 'estranger, si utilitzeu un vaixell 
foraster. Ara fa molt poc ha estat suspesa la revista Catalunya-Exprés, perqué a 
desgrat d'ésser escrita en castellá, tenia un aire autocton que les autoritats espanyoles 
no poden tolerar. 

El fet, pero, mes revoltant és que, malgrat que el pressupost espanyol es no-
dreix principalment amb les enormes recaptacions que el fisc obté a casa nostra —les 
quals son repartides per totes les provincias—, en el moment que Catalunya sofreix 
un terrible atac de la Naturalesa, el Govern de Madrid ajudá de seguida amb la tra-
mesa de diners, pero a títol de préstec i amb pagament d'interessos. Així tindran 
la industria catalana Hígada peí coll, durant molts anys. Imaginem-nos, per un 
moment, que quan els aiguats de Tampico el Govern mexicá hagués procedit així, o 
que quan el Mississipi féu estralls enormes, el Govern nordamericá hagués fet el 
mateix. Ni aquests governs s'haurien atrevit a seguir aquella conducta ni els pobles 
ho haurien tolerat. Només els régims de tipus «paternal» es poden permetre aquests 
procediments que regiren l'estómac. Paternal, només, en la imposició de les idees. 

Ates que la industria deis acabats de Catalunya fou destruida en un 80%, per 
tal que la industria deis teixits pugui continuar treballant s'ha establert un pont 
aeri entre Sabadell i Manchester. Els teixits son acabats a Anglaterra i retornats 
a Sabadell. Dones, bé; aquests dies tota la premsa espanyola fa grans escarafalls 
donant publicitat a un nou ajut del Govern. L'ajut consisteix en no cobrar un impost 
de sortida ais teixits i eximir-los del pagament de drets de Duana quan siguin tornats. 
No cal fer cap comentari. 

El poblé de Catalunya ha agrait pregonament els donatius de la gent no cata
lana de la Península que ha volgut cooperar a la reconstrucció, i nosaltres volem 
fer constar que aquests ciutadans que generosament han fet trameses mereixen tota 
l'estimació. Aquests ciutadans, sense que ho hagin pensat, potser, han fet una política 
d'acostament que mereix elogi. En canvi, el Govern. que és qui té l'obligació de so
correr incondicionalment tots els ciutadans de la Península —encara que siguin ca
talans!—, ha acordat uns ajuts onerosos i ha volgut capitalitzar-los políticament. 
Aixó fa caure la cara de vergonya. La Historia, inexorable, tindrá cura de regis t rar 
aquests fets exactament, encara que algún cándid caigui ara a la t rampa posada 
pels governants. 



En tí! XX/Xé aniversari 

de la mort de Francesc Macia 

AQUELL NADAL TRIST... 
Per L. AYMAMÍ I BAUDINA 

A les dues de la matinada vaig telefonar al diari. 
Abans havia parlat amb un deis doctors i m'havia 
dit, commogut: 

—El desenllac és inevitable, pero no sera imme-
diat. Podeu anar a descansar. 

En efecte, a les tres les rotatives tiraven i jo me 
n'anava a descansar. Pels carrers, tot i l'hora avan
zada, hi havia, a mes de la legió habitual de noc-
támbuls per gust o per forca, l'animació caracterís
tica de les vigílies de Nadal a Barcelona. Qui no 
venia de la missa del gall, anava carregat de cistells 
i paquets; aquella nit els mercats no es tancaven i 
l'endemá era festa grossa a les llars barcelonines. 

Les noves de la tarda havien estat relativament 
optimistes i ningú no creia que aquell Nadal fos 
enterbolit per una desgracia. Per aixó, tot anant a 
casa, vaig veure moltes finestres que corresponien a 
cuines barcelonines, plenament il.luminades... 

A les sis del matí, el teléfon va despertar-me. 
Mes exactament, va fer-me algar del Hit, perqué a 
penes havja pogut aclucar els ulls. 

—Venití! 
Poca estona després —el temps just de malves-

tir-me i trobar un taxi que em portes rabent a la 
placa de la República— travessava la portalada del 
Palau, pujava les escales de la galería gótica i peí 
pont del carrer del Bisbe entrava, sense trucar, 
puix que hi havia qui tenia cura d'evitar-ho, a la 
residencia presidencial. 

A l'avantsala hi havia deu o dotze persones, 
pero el silenci era absolut. Vaig interrogar amb la 
mirada, i amb la mirada em van respondre: 

—Encara no, pero. . . 
Les campanes de la Catedral feren la primera 

repicada, i els diaris, que ja eren al carrer, assa-
bentaven els barcelonins tocatardans o matiners, 
que la vida de l'Avi s'acabava... 

Ens separaven uns pocs metres de la cap^alera 
del Hit de l'il.lustre malalt. Entre ells i nosaltres, 
un embá, un núvol dens d'angoixa i una porta que 
s'obria de quan en quan per portar-nos la darrera 
impressió deis metges o les darreres paraules del 
pacient: 

—Fa uns moments ha dit no sé qué. Només 
hem entes que al final deia: «Vobra Catalunya!» 

Eren les nou del matí quan va sortir de la cam
bra Joan Alavedra, el seu secretari. Pal.lid, tot di-

ferent d'aquell Alavedra que tantes vegades havíem 
vist sortir, somrient, del despatx del President per 
dir-nos que ja podíem passar, no tingué gairebé esma 
per a dir-nos: —Aixó s'ha acabat. .. 

La nova va colpir-nos profundament, tot i que 
feia unes hores l'esperávem, tement-la. En un racó 
de la sala, havia romas tota la nit, arraulida i sense 
obrir la boca, una vellera, una dona del poblé, 
secardina, viva, amb mocador al cap i manteleta 
damunt les espatlles. D'aquesta velleta en parlaren, 
l'endemá, tots els diaris. La velleta de les campanes. 
Li ho deien perqué a la matinada, quan les cam
panes de la Seu comencaven a repicar commemo-
rant el naixement de Jesús, se n'aná a demanar al 
senyor bisbe que fes parar aquells repics que tor-
baven el descans del President. Diu que el senyor 
bisbe va escoltar-la i que va fer-n'hi cas i les cam
panes van emmudir. Quan ens comunicaren la trista 
nova, qui mes qui menys va sentir que els ulls se 
li negaven. La velleta de les campanes, pero, no 
tingué la nostra fortitud d'esperit i esclatá en san-
glots: 

—)a s'han acabat els Nadáis a Catalunya. .. 
Moments després, les campanes de la Seu, que 

havien interromput els repics de festa, tocaven a 
morts. 

Vint-i-nou Nadáis han passat d'aleshores enea. 
Vint-i-nou Nadáis que no han existit a Catalunya. 
Vint-i-nou Nadáis d'angoixa, de privacions, de do
lor, de sang, de fam, d'odis, de terror, de camps de 
concentració, de presons, d'afusellaments i d'exili . . . 

* 

Fem memoria d'aquests vint-i-nou Nadáis . . . No 
pedem creure, pero, que les paraules, fins ara pro-
fétiques, de la velleta de les campanes, pesin eter-
nament damunt els destins de la nostra Patria. Al 
món no hi ha res etern, i així com després de l'hi-
vern trist i despullat d'encisos ve la primavera i els 
rosers tornen a florir i tornen a verdejar els camps, 
també tornaran els Nadáis a Catalunya. 

I tornarem, en romiatge cívic, a deixar flors 
damunt la tomba del President Maciá, i en deixa-
rem unes altres damunt la tomba del President 
Companys, mentre l'estel de la llibertat ¡Iluminará 
totes les altres tombes deis catalans sacrificáis du-
rant aqüestes anyades sense Nadal. . . 
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XXI Gran Concert 
de la Massa Coral de l'Orfeó Cátala 

2 de desembre del 1962, a les onze del mati 

C O N S E R V A T O R I N A C I O N A L D E M Ú S I C A 

Av. President Masarik, 782, Méxic, D. F. 

Les entitats, com els homes, necessiten moviment vital i creador per a demos
trar i justificar la seva existencia. I quan una entitat té les característiques de 
la nostra i está investida de la ¡unció transcendent de representado d'un poblé, 
quines activitats serán prou dignes? Difícil tasca sembla i justificat seria el temor, 
a vegades! Pero, quin temor pot sentirse quan és peí cant que definim, mostrem 
i recordem la Patria. 1 quin goig mes gran cantar el cant general amb la veu 
permanent i indefallible de la térra! 

Vint'i'im grans concerts de cancons nostres a Méxic han fet a Catalunya 
mes rica i plena. I mes gran, que un tros d'ella queda en el cor i en la ment de 
cada oient. Bell proposit és fer-la créixer peí camí de la cangó, i encara que tots 
la sabem indefallent i la desitgem perdurable, amb la tenacitat i la perseveran-
ca deis nostres cantaires es contribueix a demostrar aqüestes condicions, puix que 
son les virtuts deis homes les que fan grans els pobles. 

Tots hi serem! Tots volem sentir una vegada mes aquells que ja cantaren 
en el Primer Gran Concert i que segueixen amb llur entusiasme i llur mestratge, 
i aquells mes nous que agafaren i segueixen apoderant-se de Vestafeta de la con-
tinuitat. Tots hi serem per veure fondre les particularitats en un gresol de mera-
velles al conjur del gest del mestre. Tots hi serem per donar les grades! 

Una vegada mes ens aplegarem tots per escoltar aquells que, utilitzant l'ex-
pressió del poeta, «sacerdots els diríeu d'un cuite». I una vegada mes els haurem 
de demanar que no ens deixin fora del misteri de llur cant. Una vida ben alta 
desitgem per a Catalunya i si se'ns ha dit: «Aicem els cors cantant la vida en
tera», haurem de demanar que ens deixin acoblar el nostre sentiment per a can
tar la Vida de la Patria! 

PROGRAMA 
i 

El cant a la Senyera L. MILLET 
0 maridet (popular catalana) A. PÉREZ-MOTA 
Muntanyes del Canigó (popular catalana) E. MORERA 
Magalí (popular provencal) I. GRTVÉ 
La cansó del lladre (popular catalana) 1. SANXO-MARRACO 

Solista: Sia. Griselda F. de Sarmiento 
Els tres caiallers (popular catalana) A. CoHl i GRAL 

FRES CANQONS NADALENQUES 

Santa m't (alemanya) F. GHÜBER 

Fum, fum, jum (popular catalana) 1. M O N T F O R T 

Nádala de les Campanes (ucraniana) 1. LEONTOVICH 

II 

Confidencia J- SERRA 

Valjábrega P. JORDÁ 

lovenívola L. MILLET 

Cirerer flork A CÁTALA 

Solista: Srta. Maria Villalobos 
Les neus que es íonen (sardana) E. MORERA 

L'Em/>orda (sardana) E. MORERA 

Director: JOSEP MONTFORT 

Auxiliar: ANTONIA C. DE SALVAT 



/ 

D i u m e n g u e , d i a 2 3 d e d e s e m b r e , a l e s 6 d e l a t a r d a , 

N A D A L E S 

per la Massa Coral de l'Orfeó, 

al n o s t r e e s t a t g e soc ia l , i 

BALLADA DE SARDANES. 

LJs hi conviden?! 

M A S S A C O R A L 
Secció Infantil 

El dia 6 de gener del 1963, a les 5 do la tarda, al teatre de 

l'Escola Normal Superior, Carrer de Fresno, Num. 15, 

cantonada amb San Cosme, 

Diada de Reis 
amb la presentacio de danses i cangons per la Secció Infantil. 

Els Reis d'Orient, carregats de joguines, ens visitaran 

i obsequiaran amb presents tota la mainada. 

Espereu programes! No hi falteu! 
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Evocacions breus de la Catalunya d'ahir 

f f T > U Avene" 

re La Renaixensa" 
Per J. RICART-SALA 

Pompeu Gener 

CONTINUANT amb el tema de la Renaixenga, que 
nosaltres i d'altres escriptors hem vingut trac-

tant en números anteriors de la revista Orfeó Cá
tala, cal deixar ben assentat que no sois va influir 
en molts estaments de la vida ciutadana, sino que 
fou Fimpuls que va fer vibrar totes les cordes de 
Fánima de Catalunya. 

Efectivament: la Renaixenca fou un deis movi-
ments mes transcendentals de la nostra historia. 

És que, com digué el plorat Mestre doctor Lluís 
Nicolau d'Olwer, «l'hegemonia de la llengua caste
llana ja no era admesa com a un fet natural; era 
sentida com a imposició d'autoritats forasteres, en 
estat de guerra». 

Per aixó la Renaixenca no es limita al recobra-
ment de la llengua. Aviat es lliurá a l'acció política, 
per tal que Catalunya pogués conquerir la sobirania 
d'un govern propi i proclamar, fins alia on fos pos-
sible, el dret a la seva nacionalitat. 

Hem vist que per a defensar els ideáis de lliber-
tat i d'autodeterminació, es crearen diverses publi-
cacions; és a dir, no diverses, ans mes bé en nom
bre considerable arreu de la nostra térra. 

Pero, entre elles, hem de remarcar dues que tin-
gueren una importancia cabdal, decisiva: L'A vene 
i La Renaixensa. 

A L'Aveng, sostingut per Massó i Torrents i 
d'altres patriotes, col.laboraven Joan Maragall, Emi-
li Guanyabens, Apelles Mestres, Raimon Caselles, 
Santiago Rossinyol, Pompeu Fabra, Jaume Brossa, 
Cases Carbó i Pompeu Gener, i unes quantes figu
res mes de les lletres catalanes. 

Pompeu Gener, autor de La Morí i el diable i 
de moltes altres obres de valúa, feia d'ambaixador 
de L'Avene prop deis cercles intel.lectuals i artís-
tics de París (on ell residia), puix que hi tenia bo-
nes amistats, entre les quals Víctor Hugo, Taine, 
Saint-Beuve, Emili Littré, etc. El gran polígraf Emili 
Littré li prologa la versió francesa de La Mort i 
el diable. 

Home singular, cultíssim, un xic fantasiós. No 
obstant, la seva forta personalitat intel.lectual resta 
mig ofegada per la facécia i l'anécdota. (Una cosa 
semblant hagué de passar, anys després, amb el 
filósof Francesc Pujols.) 

Alt i ben plantat, el nostre gran Peius portava 
barba, bastó i un xamberg, i amb una capa de grans 
vols embolcallava la seva egregia persona. A les se-
ves velleses es passejava per les Rambles barcelo-
nines, i donava la impressió d'una figura de mos-
queter del segle XVI¿. 

Els homes de la seva época el llegien i l'admi-
raven; pero sembla que ni el seu nom ni la seva 
obra no han despertat gaire interés a les noves ge-
neracions de casa nostra. 

La Renaixensa, inspirada per Ángel Guimerá 
i Pere Aldavert, aplegava un estol d'homes de lle
tres i de gran significació política, com Emili Vila-
nova, Adolf Blanch, Frederic Soler (Pitarra), Riera 
i Bertrán, Lluís Doménech i Montaner, i molts i 
molts d'altres. 

Durant un quart de segle les campanyes de La 
Renaixensa donaven suport a totes les iniciatives 

v^ VEU CATALANA 
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catalanistes, i en contra de les tendéncies lhurecan-
vistes, les quals sovint inspiraven ais governs de 
Madrid mesures aranzeláries i acords comerciáis per-
judicials per a la producció catalana. 

La defensa deis ideáis catalanistes i deis inte-
ressos económics de Catalunya convertí La Renai-
xensa en un diari de combat. Sostingué aferrissades 
polémiques contra els diaris de Madrid, i contra 
la majoria deis diaris catalans escrits en castellá. 

Rebé moltes suspensions governatives. Amb mo-
tiu de la tramesa d'un missatge de simpatía al rei 
de Grecia, la premsa madrilenya accentuá aleshores 
la campanya que venia fent contra el catalanisme. 
La Renaixcnsa era el blanc de les seves ires. El 
combat era a sang i a foc. 

El Correo Militar deia: «Eí loco, por la pena 
es cuerdo, dice el refrán castellano, y eso repetimos 
nosotros. Si los regionalistas catalanes son cuatro 
locos y nada más, castigúeseles cual corresponde, y 
estarán en cordasa. No se olvide que, según otro 
refrán, un loco hace ciento, y que esos cuatro de 
ahora se pueden tornar en algunos miles.» 

Cal convenir que Eí Correo Militar, de l'any 
1897, fou profeta. Evidentment, els locos som molts. 

Suspesa novament La Renaixensa, al cap Je 
dotze dies aparegué a Reus com a suplement de Lo 
Somatent. A la primera página insería diáriament, 
sota Pepígraf Nostre Programa, un fragment del 
Manifest de la Unió Catalanista. 

L'editorial de la Secció Política, del primer 
d'abril de 1897, entre altres coses interessants i subs-
tancioses, deia aixó: «Es inútil que el govern faci i 
desfaci contra nosaltres, acusant-nos de separatis-
tes davant de l'opinió pública, atiant contra nosal
tres ais governadors civils, i abordant-nos, a Madrid, 
los periodistes ministerials i els que ho son sense 
dir-ho. Lo país ha compres ben bé qui érem nosal
tres, quines son les nostres idees, i que son ells, tots 
els governs centralistes, los que han portat lo dalta-
baix de la nació i els que están consumant la seva 
ruina.» 

Els patrioters castellans grollerament escarnien 
els nostres herois i la nostra gent. Aquesta actitud 
feia dir, amb dolor, al nostre Joan Maragall, en un 
article que duia per nom La Patria Nova: «No im
porta. De qualsevol manera us vencerem, perqué 
portem dintre nostre l'impuls de la victoria i hem 
oblidat tota altra cosa.» 

\Cn4eAlQ.  

AlTAiA 

OMEGA 
TISSOT - NIVADA 

Despertadors SWIZA, 
ÁNGELUS i JAZZ 

Genova, 81 - A 

Tel. 11-68-32 

(Col. Juárez) 

Méxic 6, D. F. 

Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 7 

JOIERIA FINA 
ALTA QUALITAT 

El nou OMEGA SEAMASTER DE VILLE automatic 
uneix l'elegáncia a la solidesa. 

Les característiques mes importants son: 

• Caixa d'una sola peía, el que ha perinés aprimar el 
seu gruix, sense perdre cap de les seves remarcables 
qualitats. 

• En ésser compacte, queda mes protegit contra l'aigua 
i la pols. 

• En ésser automatic, és mes precis i exacte. 

L'OMEGA comprat a la JOIERIA 
ALTABA está garantit en 129 paisos 

8 ORFEÓ CÁTALA 

file:///Cn4eAlQ


La ploma i l'estel 

El silenci expectant 
Per MARÍ CUERA 

E N altres temps es deia que l'anima s'allotjava 
a la glándula pineal. Mes tard, hi hagué algún 

anatomista famós que es complavia, al seccionar el 
cadáver, en demostrar ais alumnes que l'anima 
no es veia per enlloc. Avui, un neurocirurgiá molt 
conegut declara que després d'haver tallat a trossos 
el cervell huma, colorejar-los i veure'ls a través 
del microscopi, no trobava tampoc el mes petit in-
dici de l'anima. Aquesta mateixa conseqüéncia ha 
dut a alguns homes de ciencia a la demostracio 
oposada; és a dir: a pensar que l'anima té un ca
rácter mes o menys religiós, i el que cal investigar 
és mes aviat l'origen de l'home i la causa primera. 

Des de les antigües religions, l'anima humana 
era negoci diví. L'origen del món i de la vida esta-
ven ben determinats. Era un sistema tancat que 
emparava des del naixement fins a la mort, i ádhuc 
el mes enllá. La conducta, l'economia i la política 
estaven impregnades i regides per la teología. Mes 
endavant, en la Historia, alió huma es va anar des-
prenent d'alló diví, i llavors la ciencia, la materia, 
ho determinava tot, fins a arribar a la redempció 
humana a la mateixa térra. Les doctrines socials, 
també de caire optimista, prenien l'home, el tan-
caven al motile de la teoria, el limitaven en les 
seves relacions ideológiques, li organitzaven la seva 
economía i el transposaven al mes enllá d'alló per-
fecte, per mitjá de la perfectabilitat gradual i el 
concepte messiánic. O sia, s'inventava el sistema i 
es posava l'home al seu engranatge, sense esca
patoria possible, com no fos peí portell de l'hetero-
dóxia. A l'época moderna s'ha vist el cas d'algunes 
doctrines socials que han combatut la discrepancia 
amb la mort. 

No obstant, ara s'está veient que, malgrat tallar 
a trossos el cervell i que els dirigents socials obli
guen l'ésser huma a renunciar a l'esperit, l'anima 
existeix. És a dir: la llibertat, la voluntat, la manera 
de veure les coses i l'anhel huma no poden tancar-
se en l'optimisme de les teories i doctrines. Per mes 
que es retorcin els textos deis catecismes socials, 
l'home trenca els motiles i, encara que de moment 
es quedi desemparat de la comodidat cósmica, se-
gueix cercant a les palpentes el camí de les seves 
aspiracions. 

Per tal que l'home es concilii amb l'home 
s'está defensant i propagant un humanisme acolli-
dor. La ciencia talla, cerca, desintegra i avanca; 

pero tots els bocins d'ánima que se seccionen amb 
els órgans vitáis i els músculs tornen a reunir-se de 
faisó invisible per recomencar el tot de l'home, el 
que li dona carácter i personalitat. La ciencia, a 
desgrat de la seva separació en especialitats, va pro-
longant les seves ramificacions a fi d'entroncar-la 
amb la filosofía, la literatura, l'art i les manifesta-
cions religioses, és a dir, amb les humanitats neces-
sáries per a la formació de l'esperit, o sia, a l'entre-
teniment de la seva finesa. D'aquesta manera es 
clou la lluita, la divisió abusiva entre l'esperit de 
finesa i l'esperit de geometría, tan car a Blai Pascal. 

En efecte, l'anima no és el que a la nostra joven-
tut, dirigida peí materialisme en boga, se'ns feia 
creure, considerant-la com a entitat autónoma, ne
gada per uns i acceptada per d'altres. És finesa, de-
licadesa, comprensió, unitat de mires i perfecció de 
la persona. Sense l'aura agradable que es posa ais 
fets i a les coses arribarían a l'esperit geométric, 
dur, absent de virtut. La rigidesa i la secor d'ánima 
deis revolucionaris, i el fanatisme que l'ofici com
porta, és el menys indicat per a portar a l'home peí 
camí de la seva alliberació. Sense caure en la nega
d o i sentimentalisme deis romántics ni en la fredor 
desinteressada deis clássics, l'home pot, a través de 
la seva ánima, donar a alió material l'alegre virtuo-
sitat del seu esperit. L'home veu sempre les coses 
peí seu costat moral, o sia, des de l'angle de la 
conveniencia o de la conducta. Mentalment, ádhuc 
sense proposar-s'ho, valora les conseqüéncies: alió 
bo, dolent, agradable, lleig, útil o l'invisible. Per 
aixó, quan es tracta d'emmarcar la vida i conclou-
re-la vers una fita de redempció, cal conéixer la 
historia, la geografía, les arts, l'economia, les cién-
cies i fins i tot la literatura. Amb tots els fragments 
dispersos del pensament i de la vida és necessari 
formar l'anima, sense límits perjudicials que ens 
sitúen a distints costats de la contesa, a guisa d'e-
terns enemics. 

No hi ha res tan lamentable con aqüestes dis-
cussions agres i violents deis determinismes que ens 
volen dur a la felicitat i ens enfonsen cada vegada 
mes al caos de la incomprensió i de la violencia. 
Els homes es comuniquen entre ells pels efluvis de 
la seva ánima, aquests contactes invisibles, aquest 
radar que ens adverteix deis límits propis i ens em-
peny a retrocedir a l'ensopegar amb la llibertat 
d'altres. Per aquesta delicadesa, per aquesta sensi-
bilitat ens apropem els uns ais altres, convivim, es-
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tem en companyia afina i ens adonem que res del 
món i de l'home és estrany a l'home. Aixo és el 
veritable humanisme. 

Eugen Relgis (el meu estimat i admirat amic, 
amb el qual m'escric de tant en tant), l'humá, el 
pacifista, l'humanista sui generis que ha estat pro-
posat per al Premi Nobel de la Pau, ha recorre-
gut Europa i ha parlat amb els seus homes mes re-
presentatius de les diverses tendéncies. Ha discutit 
amb ells sobre alió mes elevat i digne que es co-
neix: el món interior de l'home, els seus anhels, les 

seves preferéncies, les seves Uuites, els seus ideáis 
de perfecció. En retornar d'aquestes peregrinacions, 
potser s'hagi quedat pensatiu a la penombra de la 
seva biblioteca i com apesarat per les discrepáncies 
i matisos en l'apreciació d'alló que ell mes estima: 
l'humanisme, l'ánima deis homes, la bondat, el 
desig de pau, d'agradable convivencia. I haura pre-
ferit el silenci, aquest silenci expectant, que sois 
es percep a l'interior d'un mateix i que és com la 
música, aquesta harmonía embellidora i rutilant 
que continua vivint quan acaben les paraules. . . 

Recordatorl 

Víctor 

Mora 
(1897-1960) 

El dia 27 de novembre de 1960, morí a la ciutat 
de Méxic el popular escriptor Víctor Mora, autor 
de diverses obres del teatre líric cátala contem-
porani. 

Cátala, nacionalista i home d'una gran qualitat 
humana, Víctor Mora sabia polsar la corda senti
mental deis grans públics. Ja sia exaltant el sen-
timent patriótic, flagellant les injustícies socials o 
abrandant el sentiment de llibertat, tan arrelat en 
els públics de la nostra térra. 

Així Caneó d'Amor i de Guerra (1), que tingué 
un éxit esclatant, el féu popular a tot Catalunya i, 
encara avui, després de 30 anys de la seva estrena, 
segueix essent obra de repertori (naturalment que 

esporgada) a casa nostra, salvant, molt sovint, la 
temporada d'algun deis teatres de líric que hi fun
cionen. 

Escriví moltes altres obres que, amb mes o menys 
éxit, s'estrenaren a Barcelona, ádhuc al Romea, i 
d'entre elles volem destacar Gent del Camp, que 
assolí, igualment, éxit i divulgació i en la que feien 
una magnífica aportado plástico-dinámica els famo
sos Xiquets de Valls. 

Durant la guerra es féu carree de les oficines de 
la Sociedad de Autores, a Barcelona; les indepen
diza de Madrid i constituí la Societat d'Autors 
Teatrals de Catalunya. 

En finalitzar la guerra, s'exiliá a Franga i, segui-
dament, a Méxic, D. F. Víctor Mora treballá assí-
duament per a la radio, televisió i cinema del país. 
En quedar sol, per decés de la seva muller, adolorit 
per la pena, perdé tots els estímuls i, a poc a poc, 
queda desplacat deis medis artístics, teatrals i cine
matografíes i, abassegat peí dolor i l'enyoranca em-
malaltí, passá temporades al Sanatori Espanyol on, 
després de dues o tres alternatives de millorament 
relatiu i de les consegüents recaigudes, deixá d'e-
xistir a la data esmentada, ais 63 anys d'edat. 

Reposi en pau l'amic i compatriota Víctor Mora, 
a la memoria del qual tributem, des d'aquestes pla
nes, un senzill i fervent homenatge amb motiu del 
segon aniversari del seu traspás. 

(1) Música del Mestre Martínez Valls. 
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El mi'ii íiinii' Zigmunl, 

i una prtüa historia 
per Agusti Cabruja 

Avui he tingut el goig de rebre la visita d'un meu 
amic polonés, jueu, que vaig conéixer a Mont-

peller, l'any 1940, quan Franca estava dividida en 
dues zones, l'ocupada i la lliure, i el curs de la se-
gona Guerra Mundial continuava en el seu roig viu. 

Aquest xicot (ara ja un home de quaranta-cinc 
anys, ros, alt i ben plantat) ha vingut a passar uns 
dies al costat de la seva mare i del seu germá gran, 
els quals viuen a Méxic; ell viu a Londres i és en-
ginyer. 

M'ha plagut veure'l, abracar-lo, després de tant 
de temps de no saber-ne res absolutament. 

La seva presencia m'ha fet recordar un munt de 
coses viscudes en aquella bonica i hospitalaria urbs 
de la térra de Frederic Mistral; agradables les unes, 
un xic amargues les altres. 

Els que vam haver d'emigrar un dia de Cata-
lunya per inquietuds ideológiques i espirituals, i 
encara, avui com avui, anem vegetant dispersáis peí 
món, vivim forga de records. 

Ens sol atreure mes el somni que la realitat, el 
passat que l'esdevenidor, el paisatge silencios i po-
licromat del crepuscle que els reflexos vius i rosats 
de l'alba. 

No, no és un estat de melangia propi de l'absén-
cia eternal, ni cansament ni lassitud, ni menys deca
dencia; és simplement que en els avatars de l'ahir 
deixárem, com l'arbre que perd les seves millors 
fulles i fruits en una tempesta, les mes belles il-
lusions d'amor i d'ideal de la nostra vida. 

Pero, no ens entretinguem en divagacions o en 
efluvis sentimentals, i deixeu-me que us conti una 
petita historia d'aquest meu amic israelí. 

Dones, sí; ell vivia en aquell minúscul paradís 
mig oblidat de la Provenca, refugiat. (Els nazis li 
havien mort el seu pare, professor universitari, un 
patriota que a l'esclatar la Guerra Mundial de 
1914-18 lluita en les legions alliberadores de Pil-
sudski.) 

Junt amb altres companys jueus tenien un pis 
llogat en un carrer humil, amb una dona francesa 
sexagenaria que els feia el menjar, els rentava la 
roba i els endre^ava la casa. 

Els primers dies de cada mes ells rebien, pun-
tualment, no sé d'on, un gir postal de mil franes. 
No era gran cosa; pero, per a un xicot sol, Déu n'hi 
doret. 

Aquests nois estudiaven amb nosaltres a la Fa-
cultat de Lletres. El fet d'ésser tots plegats victimes 
deis Quatre Genets de l'Apocalipsi del nazi-feixis-
me, féu que aviat simpatitzéssim i ens féssim bons 
amics. 

Alguns fins i tot acabaren enamorant-se de noies 
catalanes, i elles d'ells. Tal fou el cas de la filia 
del mestre Pere Blasi, el malaguanyat autor de la 
valuosa obra Les terres catalanes, i de la filia d'en 
Pinyol, un ex-funcionari de la Generalitat que aju-
dava el senyor Manuel Alcántara en les tasques 
administratives de la Residencia deis Intel.lectuals 
Catalans. 

En els balls que féiem els diumenges a la tarda, 
unes vegades a casa de la Maria Maciá (que tenia, 
amb ella, la seva neboda Teresa Peyrí), i altres a 
casa de les famílies lleidatanes Pere Mies i Humbert 
Torres (que vivien juntes, en col.lectivitat), ells so-
lien venir-hi, i hi passaven una estona agradabl?. 

Recordó que amb ells vam anar a una festa 
que en honor deis estudiants estrangers, havien or-
ganitzat els alumnes del Liceu de Música, en la qual 
vam ésser obsequiats amb un escollit i selecte re-
pertori de cancons, provengáis i franceses, al piano. 

Al finalitzar la festa, a prec de Mr. Tesniére, 
director del nostre curs, els catalans vam cantar 
L'hereu Riera i aquells nois jueus una caneó del 
folklore del seu país. 

Així, estudiant i divertint-se honestament, ana-
ven sobrevivint en aquelles hores d'inquietud i de 
dolor universal. 

Fins que, un vespre, arriba alio tan pressentit, 
i temut: hagueren d'abandonar a corre-cuita el seu 
pis i sortir de la ciutat en la primera via de comu
nicado que tingueren a má. 

A les seves oídes devia xiular, com se sent l'ira 
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d'un mestral o d'una tempesta, la veu del coman-
dant alemany que els deia, sarcásticament, en una 
riota de monstre: 

«.¿Encara vols transfonnar blancs lliris 
en roses vermelles?» 

Era prop de les onze de la nit. Jo em trobava 
a l'estació amb el nostre Antoni Rovira i Virgili 
(ja forca envellit, i gairebé cec), i el seu futur gen-
dre, en Felip Calvet, de Sant Feliu de Guíxols i 
altres amics. Hi havíem anat a acomiadar el grup 
de noies catalanes que estudiaven a la Universitat, 
perqué se n'anaven a passar uns dies de vacances 
a un lloc d'estiueig de la famosa Cote d'Azur, sub-
vencionades pels quáquers nordamericans, els quals 
tot sovint feien arribar a la nostra colonia de des
terráis el seu ajut géneros i humanitari. El tren es-
tava ja a punt d'arribar quan, de sobte, apareix 
l'amic Zigmunt tot nervios i precipitat i, allargant-
me la má, féu: «—AM revoir, mon amih 

Davant la meva cara de sorpresa (sabia que en 
aquella expedició femenina no hi anava cap jove 
estudiant), va contar-me, a grans trets, el que li 
passava: no feia ni un parell d'hores que un agent 
de policía de la Prefectura del Departament de 
l'Hérauk (oficialment lleial al govern col.laboracio-
nista del general Pétain, pero que estava al servei de 
la Resistencia, o de De Gaulle) els havia anat a 
avisar que fugissin. S'havia rebut, de Vichy, i'ordre 
de detenció de tots els xicots jueus de Polonia, de 
Txecoslováquia i d'altres paísos de l'Europa inva
dida, exiliats a Montpeller. 

—I ara, on vas? —vaig preguntar-li, interessant-
me per la seva sort. 

Em digué, textualment: 
—Agafaré aquest tren, i baixaré al poblé X; allí 

hi ha un convent de frares que ens recullen, i on 
hem quedat de reunir-nos tots. Després d'uns dies, 
aprofitant el moment oportú, vestits d'excursionista 
i acompanyats d'un d'aquells religiosos, ens ficarem 
a la frontera espanyola. Serem detinguts i traslla-
dats al camp de concentració de Miranda de Ebro. 
L'ambaixador anglés fará gestions a favor nostre i, 
un cop posats en llibertat, passarem a Gibraltar, i 
ens enrolarem immediatament a les forces aéries 
de la R. A. F . . . . 

Va arribar el tren. Ens abracárem, i a l'instant 
desaparegué entre l'aglomeració de viatgers que bai-
xaven i pujaven a tot el llarg deis vagons d'aquell 
exprés nocturn que anava a París. 

El vaig trobar a faltar. Era un noi bo i un xic 
ingenu, que agradava per I'austeritat de la moral 
que practicava i el fervor de la seva ánima. 

Apreciava la vida, estimava la humanitat i ad-
mirava la Natura. 

12 ORFEÓ CÁTALA 

Em sé de memoria la primera quarteta d'un 
poema de to humorístic, que un dia em va recitar: 

«Aixó diuen: que vacil.lo, 
si bec un got de vi. 
Pero també el jone oscil.la; 
i, en canvi, sois beu aigua . . . » # 

* * * 

Mentrestant, la nostra situació, a Franca, cada 
dia es feia mes difícil; es complicaven les coses i 
veies que el teu redui't cercle de llibertat s'anava 
fent mes i mes estret. Ara, et demanaven els papers 
gairebé a cada cantonada, i si no et foragitaven de 
la casa o del pis on vivies, per a poder allotjar-hi 
oficiáis alemanys, eres detingut, en massa, i et duien 
a passar tres o quatre dies al camr de concentració 
d'Agde, tal com va succeir quan Franco, de retorn 
de la seva visita a Mussolini, s'entrevistá amb el ge
neral Pétain a la ciutat nadiua de Don Jaume I el 
Conqueridor. 

Fou aixó, mes que res, el que em va fer decidir, 
la tardor de l'any 1942, a embarcar-me, amb l'últim 
Nyassa; sí, francament hom ja desitjava anar-se'n 
ben Uuny i respirar, a pie pulmó, aires purs de lli
bertat. 

De totes maneres, el nostre viatge a América no 
fou pas del tot íelic. Vam teñir seriosos contra-
temps i mes d'un ensurt. Quan navegávem davant 
de Canáries, ens va sortir al pas un submarí ale
many, el qual obliga a fer ancores el nostre vaixell. 
Passarem moments de veritable angúnia,- entre la 
temenca de si l'oficialitat nazi ens torpedinaria o 
pujaría a bord a triar alguns personatges polítics 
per a lliurar-los al tira, perqué els afusellés. Sortosa-
ment, no va esdevenir res greu. Un cop efectuada 
la inspecció que els interessava, ens deixaren con
tinuar el nostre camí. 

Després, a Trinidad. En aquesta illa de la costa 
nordest de l'América del Sud (descoberta per Cris-
tófor Colom el 31 de juliol de 1498, pero que el 
1797 fou conquistada pels anglesos), haguérem ds 
sofrir nous obstacles, unes molésties amb les quals 
no comptávem. El Control Militar d'aquella posició 
británica ens tingué retinguts tres dies, no perme-
tent que cap deis mil set-cents passatgers que érem, 
tots exiliats de la península ibérica, baixés a térra. 
Ens vam haver de distreure contemplant el bell i 
exuberant paisatge tropical i la munió de vaixell? 
de tota mena que hi havia ancorats, en actitud d'es-
pera; n'hi havia tants i tants, a prop i al lluny, que 
semblava que havien surat en el mar com per ar; 
d'encantament. 

Era curios de constatar el contrast de vida entre 
una colonia anglesa amb una de francesa. Ací, els 
indígenes que deambulaven peí port, els veies nets 
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i polits, amb pantalons blancs i camisa també blan
ca, i sabates cirades; en canvi, a Casablanca, per 
exemple, els moros del molí anaven bruts i misera-
blement vestits presentant ais ulls del foraster un 
aspecte d'alló mes deplorable. 

Un matí, drets al peu de la borda de popa, co-
mentávem aqüestes coses amb l'escriptor Josep 
Roure-Torent i el dibuixant Bartolí. Tot d'una, a 
través d'un altaveu, vaig sentir que el Control Mi
litar anglés (havia comencat a actuar en el nostre 
vaixell) cridava el meu nom. 

M'hi vaig presentar; estava instal.lat al saló de 
la biblioteca. Hi havia tres militare i una senyoreta, 
que resulta ésser la intérpret. 

Em van invitar a seure davant la seva taula-
escriptori, i aviat vaig saber del que es tractava. 

—Hem vist en el registre de passatgers —em 
digué la intérpret, en un to molt amable— que era 
periodista, i com que els periodistes son homes que 
es mouen i sempre son molt observadors, hem cre-
gut que ens podria facilitar alguna informació del 
territori francés, la qual podria ésser útil a la causa 
deis Aliats, que, essent vosté una víctima del fei-
xisme a la guerra d'Espanya, és de suposar que 
també és la s e v a . . . ¿No recorda res que pogués 
interessar-nos? 

Els vaig explicar alió d'aquell meu amic jueu; 

era Túnica cosa que vaig creure que podia teñir 
algún valor. 

Trabaren la meva informació importantíssima 
—Aixó vol dir —objecta la intérpret, després 

d'haver pres bona nota del que jo els havia contat, 
i de creuar unes paraules, en anglés, amb els seus 
caps militare— que l'Esgléssia francesa está al cos-
tat deis exércits Aliats, i que col.labora molt eficac,-
m e n t . . . 

Em felicitaren. 
•;. if. ;,Í 

Aquesta tarda, a la taula de casa, mentre diná-
vem he contat l'escena de Trinidad al meu amic 
Zigmunt, i per tota resposta féu, en un gest tris:-, 
amarg, reflectit en el seu rostre, expressant-se en 
francés: 

—Ells, com a bons británics, només veieren la 
part efectiva, realista, del géneros comportament 
d'aquells religiosos francesos, i en aquells moments 
de guerra és natural que fos així; pero, els meus 
ulls ,sempre hi han vist una estampa mes bella i 
mes profunda. 

El que és llástima és que tant de sacrifici i tanta 
sang vessada, hagi servit per a ben poca cosa: s'es-
garrifarien, si tornessin de l'altre món, els pobres 
soldats i els idealistes que ahir moriren en la lluita 
per la llibertat deis homes i deis pob les . . . 

UORFEO CÁTALA DE MEXÍC 

desitja un Bon Nadal i felic Any 1963 
ais seus socis i a tots els catalans 

El sopar de cap d'any, el celebraren*, 
com de costum, al nostre estatge social. 
Reserveu amb temps la vostra taula. 
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Una 
meravella 
de 
l'Univers 

Per MARCEL SANTALÓ I SORS 

E N una enquesta que, fa poc mes d'un any, es va 
celebrar ais Estats Units sobre quins eren els 

set objectes mes interessants de l'Univers, tant des 
del punt de mira científic com estétic, visual o fo
tografíe, tingueren una majoria de vots la Nebulosa 
d'Orió, la Lluna, la Nebulosa del Cranc, el planeta 
Satum, la Nebidosa d'Andrómeda, la Via láctea i 
l'Eixam d'Hércules. Totes aqüestes meravelles son 
abastament conegudes pels aficionats a l'Astrono-
mia. La menys popular és la Crab Nébula o Nebu
losa del Cranc, perqué la seva importancia és rela-
tivament recent i es deu ais estudis que fotográfi-
cament, i amb els radiotelescopis, s'estan efectuant 
actualment. A l'entorn d'aquesta nebulosa, i per 
indicació d'uns quants deis nostres lectors aficio
nats a aquests temes, hem escrit aquest article. 

Estrelles noves i supernoves. 

Quan es parla d'una estrella nova, no es vol pas 
dir que siguí una recent nascuda. Tot i que, en un 
principi, es va creure aixó, i d'aquí el seu nom. 
Avui se sap que es tracta d'una estrella que, no 
essent visible a uul nu, de sobte augmenta la seva 
lluminositat i es converteix en una de les estrelles 
mes brillants del cel. El nom de noves s'ha fet ex-
tensiu a les que l'augment d'esclat de les quals és 
molt gran, encara que aquest augment solament 
s'hagi observat mitjancant la fotografía. 

Uns exemples d'estrelles noves deis nostres temps 
foren la Nova Aquila de l'any 1918, la Nova Pic-
toris del 1925 i la Nova Herculis del 1934. 

El día 6 de juny de 1918 la Nova Aquila era 
una estrella invisible a ull nu (de magnitud 10.5, 
i nosaltres sense aparells podem veure solament fins 
a la sisena magnitud); i la nit del 9 al 10 de juny 
arriba fins a la magnitud —1.5, és a dir, mes bri
llant que qualsevol estrella de les que es podien 

contemplar en aquell moment. Havia augmentat 
en mes de setanta mil vegades la seva lluminositat. 
Tal augment d'esclat dura poc: la nit següent, ja 
era només de primera magnitud, i a fináis de l'any 
1918 ja tornava a ésse*- una estre'\i invisible a ull 
nu. Tot féu pensar que For*p sobí ivi de 
lluminositat fou degut a una formidable explosio, 
puix que, rodejant l'estrella, es veié una nebulo-
sitat formada per gasos que tenien una velocitat 
d'expansió d'uns mil quilómetres per segon. 

Ara bé: les noves son estrelles que teñen una 
variació d'esclat que rarament passa de deu mag-
nituds. I tot i que aixó representa un cataclisme 
cósmic de proporcions grandioses, des de fa una 
trentena d'anys es venen estudiant una altra classe 
d'estrelles que, si bé en un principi també es clas-
sificaren com a noves, avui dia ja se les considera 
dins un altre grup, tant per la magnitud de l'explosió 
(que dona per resultat la destrucció de l'estrella), 
com per altres característiques, i reben el nom de 
supernoves. Una supernova és quelcom fantástic. 
No hi ha adjectius per a donar a entendre l'esclat 
d'una estrella d'aquesta classe. En el moment de la 
seva máxima lluminositat arriba a ésser de deu a 
cent milions de vegades mes brillant que el Sol i 
té una emissió d'energia tan fantástica, que en pocs 
mesos irradia tanta energía com el Sol en milions 
d'anys. Per a donar una idea del que son aqüestes 
estrelles, es calcula que, si una supernova apareixés 
a una distancia de 33 anvs llum de nosaltres (el Sol 
está a 8 minuts llum), el seu esclat, vist des de la 
Terra, seria deu voltes mes gran que el de la Lluna 
plena i, per tant, desapareixeria la nit sobre la Terra 
mentre l'estrella estigués sobre l'horitzó. 

La Nebulosa del Cranc. 

Segons la historia de l'Astronomia xinesa, el 4 
de juliol de l'any 1054 va teñir lloc l'explosió d'una 
estrella de la constel.lació del Toro. És ben notable 
que tal esdeveniment cósmic no fos registrat pels 
astrónoms europeus, tot i que l'estrella arriba a és
ser mes brillant que el planeta Venus en el seu 
máxim d'esclat. 

En reconstruir-se les característiques generáis del 
fenomen, s'ha arribat a la conclusió que es tractava 
d'una supernova, esdeveniment no molt frequent 
en el nostre sistema estelar, la nostra Galaxia, puix 
que per terme mig se'n sol observar una cada tres-
cents o quatre-cents anys. 

El que resta d'aquella explosió és el que consti-
tueix la Nebulosa del Cranc o la Crab Nebulosa, 
un deis objectes mes fotografiats aquests darrers 
temps. És una enorme masas gasosa els components 
de la qual segueixen dilatant-se a una velocitat 
d'uns mil quilómetres per segon. Té una forma irre
gular, cancriforme; está a uns tres mil cinc-cents 
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anys Uum de distancia i té unes dimensions de 
6.5 anys llum de llarg per 4 anys llum d'ample. 
L'estrella que explota i que fou origen d'aquesta 
nebulosa, és avui una perita estrella de magni
tud 16. 

¿Quin és l'interés d'aquest objecte dins l'Astro-
nomia moderna? A mes de que constitueix un im-
mens laboratori cósmic en el qual es poden estudiar 
els fenómens que teñen lloc a les supernoves, tam
bé és en aquesta nebulosa on, aplicant les técniques 
de la Radioastronomia, es poden estudiar l'origen 
i la naturalesa de les radioestrelles, és a dir, els fo-
cus d'emissió de radiofreqüéncia. Sense que es pu-
gui d> que la Crab Nébula sigui el mes poderos 
deis focus d'emissió de radio, observáis en l'Univers 
(puix que el de la constel.lació de Casiopea és gai-
rebé un milió de voltes mes potent), se'l considera 
cent vegades de mes potencia que qualsevol altre 
l'origen del qual es pot explicar per la radiació pro-
duida quan topen els electrons i els protons que 
formen part de la nebulosa. 

Un altre interés de la nebulosa que estudiem 
és que la seva evolució pot explicar, en part, l'ori
gen deis raigs cósmics o radiació cósmica. Les grans 
quantitats de gasos en moviment, que formen la 
Crab Nébula, donen lloc a camps magnétics que 
proporcionen a les partícules eléctriques una gran 
energía transformant-se en la radiació cósmica, o bé 
en les ones de radio que escoltem amb els radio-
telescopis. Si aixó passés així, les radioestrelles no 
serien altra cosa que núvols de gas a una velocitat 
suficient, tal com la que teñen els gasos de la Ne-
bulosa del Cranc. 

Cal, finalment, preguntar-se qué passara, amb 
el temps, a aquesta meravella de l'Univers. 

Ja fa mes de 900 anys que es produí l'explosió. 
A mesura que els gasos es van allunyant del centre, 
es va fent cada vegada de menys densitat. I, com 
que la velocitat és de mes de mil quilómetres per 
segon, és fácil preveure que, amb els anys, part deis 
gasos toparan amb altres núvols normáis de gas que 
existeixen a l'espai interestelar. El material que 
fou de la supernova es barrejará llavors amb el 
gas que normalment es troba entre les estrelles, i 
des d'aquell moment haurá passat a formar part 
deis núvols de pols i de gas que es creu que és el 
material d'on neixen les estrelles. També cal espe
rar que, part del material, no es barregi amb altres 
núvols de gas, i, portat per la seva velocitat, s'es-
capi del nostre Univers, de la nostra Galaxia, i passi 
a formar part del material intergaláctic. 

I quan l'home contempla, meravellat, un feno-
men d'aquesta naturalesa, no pot deixar de pensar 
que, probablement, deu la seva existencia a un fet 
semblant. Fa cosa d'uns quatre mil milions d'anys 
que una supernova esclatá, i, el material llencat 

« 

<&> 

t> 

IM Nebulosa del Cranc 

per la forga explosiva, va ajuntar-se amb el núvol 
de gas que rodejava tota l'agrupació d'estrelles de 
les quals la supernova formava part. De la barreja 
del material de la supernova i del gas que l'envol-
tava, es creu que en sortiren el Sol i els planetes. 
Si aixó fos així, les roques que formen la crosta 
superficial de la Terra, el ferro i elements mes 
pesats que es troben al seu interior, i tots els ele
ments que ens envolten haurien estat, en un temps 
llunyá, dins una estrella ben espectacular que, en 
fer explosió, va permetre que comencessin tota una 
serie de fenómens deis quals nosaltres en som una 
conseqüéncia . . . 

ESCOLTEU 
de dilluns a dissabte, a dos quarts de nou 

del vespre 
I/HORA CATALANA 

que dirigeix 
MARÍA DOLORS BARGALLó 

X.E.S.M. 1470 kilocicles 
FELig NADAL I BON ANY NOU! 
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LA E S P E C I A L 

"MARÍA, LA CATALANA" 

Us desitja Bou Nadal i millor Any Nou 

k 

Assorteix des de fa trenta anys la nostra 

colonia de butifarra, pemil i embotits 

La seva bona qualitat és 

el motiu de l'éxit assolit 

MERCAT DE SANT JOAN, LLOC No. 17 
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LA BORS/t DEL METGE CATA IA A MEXIC 

Elogi del vi 
per Marc Aureli Bote; 

Quines meravelles no jará el vi! Revela 
els secrecs; ratifica i confirma les nostres es
perances; empeny el covard a lluitar; desear-
rega de preocupacions Vanim afligit; en-
senya les arts. A qui no ha jet eloqüent un 
alegre got de vi! Qui no s'ha sentit lliure 
de l'opressió que implica la pobresa! 

HORACI 

MOLT hem líegit, i segurament llegirem, de 
crims passionals, accidents automobilístics, 

bogeria, malalties del fetge, etc., deis quals es diu 
que han estat produits per beure desmesuradament 
begudes alcohóliques. Hem de recordar que si bá 
el déu azteca de l'Aigua, Tlaloc, té la cara violenta 
de les tempestes, inundacions i altres cataclismes, 
també té l'altra cara, la fesomia amable i riallera 
del dolc, rierol, la suau pluja, la fértil térra i l'abun-
dant collita. És així, dones, que avui trencarem 
llances a favor de la cara amable del déu Tlaloc, 
és a dir, a favor del vi i altres begudes, assenyalant 
algunes de les bondats d'aquesta meravella insubs
tituible que la naturalesa ens ofereix —entre mol-
tes d'altres— amb prodiga llarguesa. 

ALGUNES DADES HISTORIQUES D'ELOGI AL VI I LA SEVA 

UTILITAT EN MEDICINA. 

Ja l'Antic Testament (Eclesiástic XXXI, 32-39) 
diu: «Vida tranquil.la per a l'home és el vi fet ser
vir amb moderació; serás sobri si el beus amb pru
dencia. Qué es la vida d'aquell que li falta el vi? 
El vi, des del comencament, fou creat per a la vida 
no per a l'embriaguesa. Recrea 1'ánim i el cor. Beu-
re'l amb templanca és salut per a l'ánima i el eos». 

Moltes son les referéncies de les bondats del vi 
en l'Antiguitat. Mes tard, grecs i romans parlen del 
vi amb elogis tais com els d'Horaci que encapcala 
aquest treball. Després, a l'Edat Mitjana, Avicena 
(980-1037) recomana, per desinfectar les ferides, 
que siguin rentades amb vi. Aqüestes recomana-
cions, que poden semblar puerils, son un gran avene 
puix que, usualment, les ferides es cobrien d'excre-
ments de rata, teranyines i altres materials per res-
til. El nostre Arnau de Vilanova (veure el No. 1 
de Revista de l'Orjeó Cátala), en el seu llibre De 

vinis, ja explicava, al segle xuié, la millor manera de 
preparar el vi i la seva utilitat en Medicina. 

Al Renaixement, un deis personatges mes in-
teressants de la Historia de la Medicina, Joan Bap-
tista van Helmont (1578-1644), deia que millor que 
donar medicines toxiques era necessari teñir con
tení l'Archeus, o esperit vital de l'home, donant-li 
forga vi durant les malalties. Segons Linneo (1707-
1778), la febre intermitent havia d'ésser tractada 
de la següent manera: prendre un bon got de vi i 
fer un tomb peí camp. També diu que el vi és útil 
per ais que han d'estar asseguts o allitats, perqué 
remou la circulationem sanguinis. Considera el vi 
del Rhin com la millor medicina per ais que patei-
xen del cor. Les propietats de l'aiguardent, segons 
ell, son: «Anima, reconforta, dona lleugeresa a l'en-
teniment, fa que l'home s'alegri, faci atzagaiades, 
cometi bufonades, es tambalegi i, finalment, caigui 
com somort»; adverteix que per a arribar a aquesta 
última etapa s'han de prendre fortes dosis. Diu que 
«la cervesa és la millor de totes les begudes artifi
ciáis», i la recomana per a l'estómac i per ais dies 
de calor. 

A Anglaterra, ja des de la primera London 
Pharmacopea, es considerava el wisky com a beguda 
«oficial», igual que el vi. El nom de wisky deriva 
d'un antic vocable gal.les, uesquebaugh, que vol dir 
«aigua de vida». Aquesta protecció oficial va fer 
que el millor tractamenr per a curar el constipat, 
segons un antic llibre escocés, citat per Hamburguer, 
fos: «Penjar el barret ais peus del Hit, beure una 
ampolla de bon wisky fins que es comencin a veure 
dos barrets; aleshores, ficar-se al Hit fins a l'en-
demá». 

CONCEPTES ACTUALS DE LA BONDAT DEL VI I DE LA 

SEVA UTILITAT EN MEDICINA. 

L'alcohol és un excel.lent disolvent deis medica-
ments, i la major part deis ungüents i friccions en 
contenen. Tots els elixirs vitamínics, reconstituents 
i xarops «per a fer venir la gana» contenen una 
forta proporcio de vi dolg: mistela, moscatell, o de 
Málaga. Té també propietats estimulants sobre la 
pell, cosa que fa que l'utilitzin per a liniments. 
Aquesta propietat serveix, en paisos freds, per man-
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teñir la pell ben calenta. L'alcohol segueix essent 
el desinfectant mes utilitzat. 

Diu Goodman, en un recent tractat de farmacia 
—1961—, que la millor font d'energia per al con-
valescent és un ponche de wisky batut amb ou, i el 
mateix ponche calent de wisky o ron és el millor 
remei per a l'insomni. Per ais malalts amb febre, la 
millor beguda és el xampany gelat, i el wisky amb 
aigua mineral per ais que pateixen del cor. 

El vi actúa com a un importantíssim factor 
d'equilibri psíquic; ja Barbier, en una estadística, 
afirma que la gent que viu en regions on es cultiva 
el rai'm té el carácter mes equilibrat; indirectament, 
hem confirmat aquesta dada en una estadística fran
cesa que diu que, a les comarques vinateres, les xi-
fres de suicidis i crims passionals son molt mes bai-
xes que a la resta del país. 

Klieve, de la Universitat de Maguncia, assegura 
que al beure vi s'arrosseguen les bactéries de dents, 
estómac i tub digestiu, i com que, a mes a mes, es
timula la secreció acida de l'estómac —la qual, 
junt amb la proporció alcohólica del vi, fa que to
tes aqüestes bactéries es destrueixin—, resulta que: 
el que beu vi té les dents mes netes, fa millor la 
digestió i no té putrefaccions intestinals ni gasos. 

En les infeccions generáis com pneumonía, tifus, 
difteria, etc., el vi supera les inhibicions orgániques, 
actuant globalment en combatre les influencies to
xiques deis microbis i mobilitzant les defenses natu-
rals. És ben sabut que no fa gaires anys es donaven 
grans quantitats de vi i cervesa negra ais que patien 
tuberculosi; situado magistralment descrita per Tho-
mas Mann en el seu llibre La Muntanya Mágica. 
Altres intoxicacions, per picades d'animals o verins 
químics, han estat des de sempre tractades amb be-
gudes alcohóliques. Experiments recents de Guillis-
sen han demostrat que si a dos grups de deu rates 
a cadascun se'ls dona un veri, i a un grup, junta
ment amb el veri, se li afegeix alguna beguda alco
hólica, sobreviuen mes temps, defensant-se millor 
de la intoxicació, els del grup «alcohólic». També, 
en una altra serie d'experiments, va demostrar-se 
que quan es beu vi juntament amb antibiótics per 
tractar una infecció, l'acció antimicrobiana aug
menta amb el vi; també se sap que evita en gran 
part, o millora, les manifestacions d'intoleráncia ais 
antibiótics —diarrea, urticaria, vómit, etc. 

Volem també rebatre ací la idea que el vi és 
dolent per al cor i les artéries. Tot el contrari; el vi 
negre té efecte sedant sobre el sistema cardiovascu
lar i de cap manera afavoreix, com alguna vegada 
s'ha dit, l'angina de pit. De trenta-cinc vinaters es
tudiáis, només dos d'ells, (el 5.7%) patien hiper-
tensió arterial; tots ells tenien mes de cinquanta 
anys. Dones bé; el promig d'hipertensió, en la po
blado general de mes de cinquanta anys d'edat, 
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Muráis al Bar de l'Orfeó Cátala de Méxic. de Marcel.li Porta. 

és de 40% a les grans ciutats. Per a explicar aixó 
cal dir que en un grup d'antics afeccionáis al vi, 
morts per diverses causes, tots ja vells, ais quals es 
va practicar ¡'autopsia, es va trobar que la capa in
terna de les artéries de gairebé tots ells era tan suau 
i elástica com la de persones de molta menys edat. 

Un altre tabú és aquell de que el vi produeix 
malalties del fetge, tais com cirrosi irreversible. Aixo 
és fals. Una serie d'experiments posen en ciar que 
el que produeix la cirrosi no és el vi, sino el sulfat 
de coure que hi va barrejat i que no está prou 
depurat en el procés d'elaboració. Recordem que 
els ceps se sulfaten per tal de combatre una plaga 
específica: el mildiu. Aquesta teoria es va confir
mar al laboratori, en animáis: dos grups de rates 
van rebre, les unes vi pur i les altres vi amb sulfat 
de coure —tal com venia embotellat en una mar
ca barata—; al cap de cert temps, tots els animal> 

que begueren vi amb sulfat patien cirrosi, i cap deis 
que van beure el vi pur va restar afectat. 

Aquest elogi del vi ens escau mes del que sem
bla; puix que, ¿no és Catalunya, la ubérrima, pro
ductora d'immillorables vins? El clima benigne del 
Mediterrani, ¿no ens dona condicions óptimes per 
al cultiu del raim? ¿No és el cátala afecte a beure, 
moderadament, un traguet de vi amb el porro? Re
cordem que molts deis nostres poetes han elogiat el 
vi i el raim. Ara, de moment, se'ns acuden aquells 
versos de Maragall, que diuen: 

«Oh! Pegues amb vosaltres beure en ella 
el glop ardent i dolé del vi pairaí 
per a cantar una caneó novella 
embriagada del regust terral!» 

N O T A : L'autor no és fa responsable, de cap ma
nera, deis excessos que provoqui la lectura del 
present arricie. 

TRAJES &e¿&*,fA 
Insurgentes y Hamburgo Tel. 25-60-64 

Insurgentes y Artes Tel. 35-35-49 

Madero, 20 Tel. 10-21-71 

Plaza de la República, 43 Tel. 46-24-78 
(Frente al Monumento de la Refoiución) 
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Dia de morts • • 

• 

a Janitzio 
Per RoBgend Cabrer i PallaH 

C s l'hora del capvespre i el sol s'amaga per les 
*—> serres d'occident, amb la mateixa bellesa i mag
nificencia que cada mati surt per damunt les care
nes d'orient. Les ones que el vent aixeca, quan 
som al mig del llac de Pátzcuaro, balancegen la 
nostra gavarra a motor que navega proa a Janitzio: 
Tilla deis pescadors tarasques (1) que conserva, amb 
tota la seva intensitat i puresa, costums, raga i 
llengua. 

Venim a la festivitat recordatoria deis que ja 
hom no pot tornar a veure. D'aquells que, en temps 
passats, visqueren una altra vida i una altra época, 
pero, que a Janitzio, res no ha canviat. Perqué ací 
ni l'electrónica ni la conquesta de l'espai no po
dran desfer mai la tradició deis temps del rei Ta-
riácuri, forjador de la unitat de les diferents tribus 
michuaques (2), la sobirania del qual fou exercida 
des de Pátzcuaro, i que tingueren per centre reli-
giós Tzintzunzan. 

Tot just desembarcats, comencem a pujar un 
costerut carrer construit sobre graons de pedra vol
cánica que s'enfila vers el poblé. Poblé de pessebre 
tropical tot ell assentat en els petits bancals del turó 
que és tota la base de Tilla. L'illa del passat per-
manent, on els estrets carrers van seguint les si-
nuositats laterals de la muntanya, a la dreta i a 
Tesquerra. A cada racó hi ha bifurcacions d'encís 
meravellós; escaletes de pedra que pugen a una ter-
rassa o un estret passadís que us mena a una pe-
tita platja. Cases de fusta d'estil clássic base, amb 
balconades tornejades o de pedra volcánica. Le.̂  
unes a la part baixa prop de Taigua i les altres en-

ganxades a la falda de la muntanya. I pertot arreu: 
racons, camins i pujades. 

Avui hi ha carrers endomassats amb les xarxes 
marineres que hom acaba de teixir. Son el signe 
de Tactivitat local: la pesca. Xarxes de fil blanc 
guarnides amb la flor de sempaxochil. La flor del 
dia deis morts. I mentre caminem pels carrers de 
Janitzio, la quitxalla surt a Tencontre deis turistes, 
que avui arriben en major nombre que mai, i ens 
diuen: «Un quinto, Un quinto!», tot allargant-nos 
la má. D'altres, una mica mes grans o mes vius, 
ens Heneen la pregunta «¿Ti cantu una canción m 
rasca?» 

Seguim pujant per les dreceres de Janitzio (ací, 
també, «tot és camí, tot és drecera») fins a arribar 
dalt de la cima. Mentre pujávem, i ara des de dalt 
de tot, gaudim del rogenc de les teulades que te-
nim dessota i rodejades de mates verdes, a la dar-
rera llum d'un sol que ja s'acotxa i que, ara, cap 
al tard, es desfá en cent matisos de color gris. A 

(1) La paraula tarasque vol dir cunyat, en Tidioma precortesiá 
de la regió. Com que els aborígens així assenyalaven els 
conquistadors de les seves dones, aquests acabaren ano-
menant-los, a ells, tarascos. 

(2) La veu michuaque, d'origen azteca, significa «gent que 
té molt de peix». D'ací el nom de l'Estat de Michoacan. 

LA ÓPTICA LÓPEZ 
TELÉFON 10-00-63 LÓPEZ, 157-D 
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la llum d'aquesta hora precursora de la nit que está 
en camí contemplem en totes les seves variades 
contrades la immensitat pintoresca del llac de Pátz-
cuaro, mentre allá baix, a {'embarcadero, les gavar-
res segueixen desembarcant visitants. 

A les deu de la nit d'avui, Janitzio és el lloc 
de peregrinatge mes estrafolari, pintoresc i xiroi deb 
temps moderns. Optimistes amb camises florejades 
própies de platja tropical i desconfiáis amb abncs 
i xorongos ben gruixuts. Dones amb pantalons blau 
cel i sarapes de Saltillo i estudiants nordamericanes 
amb pantalons de vaquero i gruixuts jerseis de llana. 
Turistes nacionals i estrangers amb coll i corbata i 
d'altres sense corbata d'aquells que porten el gar-
rafó de pulque. Senyores que venen a Huir vestits 
extravagants i sandálies daurades amb vistosos mo-
cadors al cap. En fi, moviment, color i varietat per 
a tots el gustos. Demá, pero, tots hauran de com-
prar-se un parell de sabates. Puix que les pedrés 
cantelludes de l'Illa cobren sempre llur impost al 
dret de passejar pels carrers de Janitzio. 

Fins a dos quarts de dotze de la nit no comen-
cen els actes. De primer, danses. En l'únic espai 
quadrat arrencat a la muntanya: el camp de Basket 
Ball. La banda de música tarasca toca aires de la 
térra. A dalt, mes amunt de la xarxa pescadora 
que cobreix tota la cancha, els estéis immutables de 
l'espai acompanyats d'una lluna en quart creixent. 
Ací, dessota la xarxa, una multitud expectant que 
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ha vingut de les mes divetses i allunyades contra-
des. Mentrestrant, la campana deixa sentir, de tant 
en tant, el seu plany de toe a morts. De sobte, 
s'arrenquen els dansaires i comenca l'espectacle de 
llum i de color. La dansa deis pescadors, de les pa-
pallones i la clássica deis riejitos son les mes vis-
toses i les que engalanen l'esperit ávid d'aquesta 
gentada que ha vingut a paladejar el mes pur exo-
tisme de la mes pura tradició aborigen. Els especta-
dors forasters aplaudeixen amb entusiasme mentre 
els locáis conserven l'enigmatisme d'una emoció 
que hom no sap si existeix o no. 

A la una de la matinada, tots devallem al pan
teón. És l'hora de les ofrenes. Comenca la processó 
de ciris encesos davallant per tots els camins fins 
arribar al recinte deis morts. Sobre cada tomba van 
dipositant-se les flors, fruites, xarals fregits, pa de 
blat, tortillas i els ciris. Centenars, milers de ciris 
encesos. És arribat el moment del mes gran, emotiu 
i extraordinari deis espectacles. L'hora que la tra
dició mexicana, comuna a tots els pobles autóc-
tons, accepta com el de la presencia deis esperits 
deis que ja marxaren al mes enllá. Ací, al cemen-
tiri de Janitzio, tenint per fons el llac i a primer 
terme el bosc de ciris encesos, el moment és fra-
pant. Les cámbres fotográfiques treballen ininter-
rompudament i les flamarades de les bombetes 
deis flash semblen petits llampecs que reemplacen 
els focs d'artifici. I mentre la campana deixa sentir 
els seus planys, les dones i les criatures agenolla-
des al costat deis túmuls mortuoris resen per al 
descans deis éssers volguts... En quina llengua?... 
La tarasca. 

Estem contemplant l'escena des d'un replá de 
la muntanya que dona damunt el cementiri. És un 
moment formidable en un lloc inigualable. Una illa, 
la nit estelada, un mar de ciris, les aigües del llac 
al fons, una multitud de la mes difícil barreja pen-
jada pels esvorancs i, coronant tot l'ambient, la 
incógnita del mes enllá, que ens envolta, com ha 
estat present sempre a través deis segles i de tots 
els pobles de la térra. I en Taire, un record per a 
tots aquells que ja ens han deixat. . . ! 

Qr. SjuarJ Qfleira 
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Catalunya, en aquest desert desolat i desolador de les 
seves dissorts, té els oasis deis seus Presidents. En reposar-hi, 
s'aquieten les malaurances, la fe s'avivn i retorna l'esperanca 
de governar altra volta el seu dest!. 

Fa poques setmanes que valorávem el sentit heroic de la 
mort del President Companys; avui, prolongado d'un altre 
aniversari, hem de valoiar el sentit, heroic també, i cons-
tructiu, del President Maciá. L'actuació de Maciá retorna 
a Catalunya unes llibertats que feia prop de dos segles i 
mig que n'havia estat desposseída. N o eren totes les llibertats 
que Macia volia ofrenar al seu poblé, no eren totes les lliber
tats que Catalunya ni els catalans que es creuen interpretar 
els seus drets cobejaven; pero eren unes llibertats. El camí 
de la Ilibertat costa de trobar i és costerut i de mal petjar 
ais inicis; pero l'ús l'eixampia, l'aferma i nivella el terreny 
i els homes desilliurats de mirar on posen els peus fiten l'es-
guard a les llunyanies. 

I vers aquells horitzons era on volien arribar Macia i els 
catalans. 

Francesc Maciá va mostrar ais ulls de tot el món, ad-
versaris i indiferents. l'existéncia real de Catalunya. 

* 
Ha estat posat en Ilibertat de la presó de Saragossa, pero 

confinant-lo a Girona, el doctor Jordi Pujol, el cap de les 
Joventuts Católiques de Catalunya, que, com tothom sap, fou 
martiritzat per la policía franquista i condemnat a I'entorn 
deis incidents ocorreguts durant un concert de l'Orfeó Cátala 
al Palau de la Música. 

Un grup d'amics, acabdillat per Antoni Ma. Sbert, Roberto 
Castrovido i Manuel Andújar, han dedicat un sopar d'ho-
menatge a Josep Ma. Francés, amb motiu de l'éxit del seu 
llibre Memorias de un cero a la izquierda. 

Hi assistiren mes d 'un centenar d'exiliats. 

En parlarem en el nostre próxim número. 

* 
Un nou poblé está naixent a la nostra Costa Brava, entre 

Lloret de Mar i Tossa. S'anomenará Santa María de Lloret. 
Un alemany, el qual un dia havia estat molt pobre, pero 

que avui és milionari, n'és el promotor. 
La població (el seu terreny és d 'un milió set-cents me-

tres quadrats) será la meitat alemanya i l'altra meitat de 
diverses nacionalitats, incloent-hi la gent de casa nostra. 

Es calcula que será acabat dins de tres anys. 

El dia 15 de novembre es compliren quaranta-dos anys 
del monstruos assassinat de l 'advocat barceloni Francesc Lay-
ret, diputat a Corts per Sabadell. 

L'il.lustre inválid tenia quaranta anys d'edat quan fou 
abatut per les bales deis tradicionals i aferrissats enemics de 
Catalunya. 

El proper mes de gener tara vint-i-quatre anys que vam 
passar la frontera, camí de l'exili; un quart de segle de la 
nostra vida que s'ha anat escolant sense pena ni gloria. 

Durant aquest temps hem vist morir molta gent cone-
guda, molts i molts deis nostres millors homes. 

Amb tot, pero, la dalla encara no para de segar, i son, 
de vegades, aqüestes saccejades les que mes ens fan recordar 
el passat i ens fan mes viva i punyent la nostra enyoranga. 

La llengua catalana és respectada a Franca i perseguida 
a Espanya. 

A la guia oficial Baréme, deis servéis de comunicacions 
del Govern Francés, apareix el següent avís: 

tVous pourrez désormais écrire en catalán, en langage 
clair, vos télégrammes du regime intérieur, au meme titre 
que le basque, le bretón, le gascón ou le provéngala 

Que tráduit al cátala, vol dir: 
D'ara endavant podreu escriure en cátala, amb líetra 

clara, els vostres telegrames per a l'interior del país, igual-
ment com es fa amb l'éuzcar. el bretó, el gaseó o el pro
venga!. 
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AGRUPACIO CATALANA DART DRAMATIC 
Les representacions celebrades els dies 8, 10 i 11 de no-

vembre proppassat, foren un exitás. Tots els espectadors en 
sortiren plenament satisfets i no es cansaven d'elogiar tant 
la qualitat de l'obra representada —classificada entre les 
millors del teatre cátala d'aquesta época—, com l'encertada 
direcció i impecable execució. Fins i tot el decorat fou molt 
celebrat, aquesta vegada; de mes a mes, hi havia un esplén-
did mobiliari gentilment facilitat per Ébanos, S. A. 

Hi va haver qui va assistir-hi dues vegades. Al vol, vaig 
sorprendre una molt breu conversa entre dos espectadors, 
durant el curs de l'obra, el dissabte: 

—Ara ve una escena molt bona. 
•—Com ho saps? 
—Vaig venir el dijous i em va agradar tant que he tornat 

avui. 
Un altre deia, amb desacostumada vehemencia: «que bé 

que ho fa aquest xicot! I un altre: «si que en sap en Fradera; 
no m'ho pensava pas!» 

Aixó son només unes frases recollides a 1'atzar, entre 
moltes d'altres semblants, d'ací i d'allá. Les fecilitacions al 
director i ais actors foren incomptables; entre elles, la de 
la Junta Directiva de l'Orfeó Cátala. 

Cal reconéixer, i cree que tots els que van assistir-hi hi 
estaran d'acord, que totes aqüestes manifestacions foren ben 
merescudes. L'execució de cada obra que s'ha representat, en 
aquesta etapa de teatre, ha superat l'anterior i, en aquesta 
Jarrera, la superació ha estat tan notable que ens ha sorprés 
a tots; ningú no esperava veure una obra de tanta talla i. 
molt menys, executada amb tanta propietat. 

No podría destacar cap actor en especial; si ho fes, seria 
injust amb tots els altres, perqué trobo que tots, tots en con-
junt, estaven plenament identificats amb els tipus que re-
presentaven, i tant els mes experimentats com els menys i 
adhuc una debutant els actuaren amb gran justesa, realism? 
i seguretat. 

Després d'aquesta demostrado hem d'acceptar que, en el 
futur, ja no anirem a veure el teatre de l'Orfeó amb el 
mateix taranná d'abans, amb aquella idea de fer un xic de 
broma en veure, damunt de l'escenari, l'amic tal o qual. 
disfressat i maquillat, tot rienr amb irónica benevolenca les 
falles própies del tipie teatre d'aficionats. Ara ja no sera així, 
perqué avui el teatre de l'Orfeó ja no és alió. En endavant, 
hi asistirem amb tot l'interés de conéixer una bona obra i de 
gaudir d'una sessió teatral de qualitat. 

Llástima, pero, que una bona part de la nostra gent no 
correspongui a l'esforc que tots els components de l'Agru-
pació Catalana d'Art Dramátic han hagut de fer per poder 
reeixir amb tant d'encert fins a aconseguir oferir-nos un es-
pectacle com el que ens acaben d'oferir. Dic aixó, i no em 
cansaré de repetir-ho, perqué és realment decepcionant haver 
d'admetre que aquest esforc, aquesta superació assolida a 
base de treball i estudi intens, no tingui mes resso, ja no 
diré entre els catalans en general, sino que, amb un xic 
menvs de pretensions i amb un xic mes de possibilitats, em 
referiré només a aquells que diuen que els plnu el teatte, 
que el comenten i que, segons el seu gust. elogien o critiquen, 
que assisteixen a gairebé tots els espectacles, pero que, en 
canvi, no sabem per qué, s'obliden, ignoren aquest teatre que 
és tan nostre, amb tot l'abast del possessiu. 

Jo els preguntaría: ¿per qué no proveu d'anar-hi una ve
gada? Estic segur que els plauria tant com a mi mateix i 
segurament que, després, no hi mancarien mai mes. No és 
pas un gran sacrifici el que se'ls demana, sino tan sois fer 
l'intent de retrobar una diversió selecta que els compensará 
sobradament. Així ensems que es diverteixen, donarien al 
nosrre teatre el suport que necessita i augmentarien, encara 
mes, l'embranzida que porta; altrament, si tots l'ignoréssim, 
correríem el perill que es refredin i que —amb certa justi
ficado— deixin altra volta abandonada una de les nostres 
activitats artístiques tradicionals mes caracteritzades. 

Cada obra que l'Agrupació posa en escena, és representada 
tres vegades. Abans se'n feien només dues: dissabte i diu-
menge; pero algunes famílies se'n queixaren; deien que per 
a poder assistir al teatre haurien de trencar el cosrum de 
sortir a fora de la ciutat a passar el fi de setmana. Com que 
els que així justificaven llur abséncia eren fon;a, l'Agrupa
ció, amb l'afany d'acontentar tothom, decidí oferir una re
presentado mes, fent l'estrena en dijous i després, com 
de costum. les del dissabte i diumenge següents. Ara, després 
de constatar que a totes les estrenes deis dijous assisteix 
tan poc públie, están pensant que potser seria millor suprimir 
les funcions deis dijous. Oí que no hauríem de permetre-ho? 
Trobo que hauríem de fer tots els possibles per a evitar-ho. 
Cal anar endavant sempre, i el que s'hauria d'aconseguir és 
que les representacions haguessin d'ésser quatre, perqué amb 
tres no n'hi hagués prou. Fem-ho? 

Ara és el moment oportú. A l'Agrupació hi ha molta eu
foria i sembla que porten molta empenta. L'éxit assolit darre-
rament els ha donat nou coratge. Hauríem de procurar 
correspondre per tai que no es desanimin. Tot seguit, el grup 
de «la nova fornada» comencará els ¡,ssaigs de La cuina deis 
ángels, obra francesa d'Albert Musson. traduida al cátala 
per Xavier Regás amb el rítol de Tres angelets a la cuina i 
recentment arranjada curosament peí nostre consoci Ot Hur
tado. Per cert, que aquest treball d'Hurtado va ésser molt 
favorablement comentat en el número 112 de la revista Pont 
Blau, corresponent a! mes d'abril d'aquest any. 

Pero, aixó no és pas tot; el pía és mes ampie. Ja s'ha lle-
git una obra inédita que Roe Boronat gentilment e!s ha 
cedit; no podem dir encara el títol, perqué l'obra és tan jove 
que encara no ha estat batejada. Aquesta obra es repartirá 
tot seguit i s'assegura que és de gran impacte, tant per la 
imprevisible originnlitat del tema i desenrotllament, com per 
la fina ironía del contingut. treballat en tot el curs de l'obra 
amb un enginy extraordinari i amb encisadora subíilesa. Se 
us felicita, amic Boronat, i se us agraeix la vostra valuosa 
col.laboració! 

L'éxit del quadre de l'Agrupació es veu que ha arribar 
fins a Guadalajara, perqué el Casal Cátala d'aquella ciutat 
ha sol.licitat u m representado de La clau i a profit deis 
damnificáis de les inundacions de Catalunya. De moment. 
no ha estat possibie realit:ar-ho i s'ha proposat la data del 
26 de gener de l'any vinent. degut a diverses circumstáncies 
i, principalment, a la malaltia que sofreix I'insubstitu'ible 
Ramón Palazón, qui ha estat sotmés a una delicada interven-
ció quirúrgica de la qual ja s'está restablint. Li desitgem rápid 
i total guariment! 
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llunyana, també jo escriuré així. Realment, no sempre tindran 
aquest caire els meus anieles, puix que en el món hi ha 
moltes coses i fets que mereixen la nostra atenció i cal fer*ne 
esment. 

Diem adéu a Pius Pous tots plegats, mentre jo us dic a 
tots vosaltres déu vos guard. 

Aquest primer escrit meu, és desagradable perqué només 
és una queixa. M 'he adonat que molt del jovent que rep 
aquesta revista no llegeix (potser no sap de la seva existen* 
cia) la página de la Joventut. Aixó és un d'aquells contra' 
sentits que es produeixen en aquest món. No s'entén que si 
d'altres persones jan quelcom per a nosaltres, ho desagralm 
d'aquesta manera. Perqué si a les nostres assemblees cridem 
i protestem perqué no tenim una revista de la Joveritut, 
perqué si inclús hem demanat que es desconeixi aquesta 
publicado de la Casa i tirem peí nostre costat, ¿per qué no 
Uegim ni tan sois el que és nostre? I, és ciar, que si no ho 
llegim molt menys ens hi posaran a escriuré. Francament, 
és molt trit veure que la nostra secció es redueix a unes 
línies molt curtes, i que l'altre espai que ens pertany per 
dret propi está ocupat per anuncis comerciáis que, si bé son 
molt necessaris per a la vida de la revista, fan que es vegi 
horrorosament pobra la part que correspon a la Joventut. 

]a sé el que ens passa a tots nosaltres. Cridem molt i 
volem fer un món sencer, sense adonar-nos que, al cap i a 
la fi, no som gairebé res. És a dir, no som res en quant a fer 
i desfer mónr pero sí que puguem ésser molt i amb molta 
forga si ens unim i ens posem a Iluitar per les coses que son 
justes. Per les coses que necessita VOrfeó, per les coses que 
necessita Catalunya i per les que necessita el món. 

Prou renys i salut, amicsl 

\ V > \ Per a la diada de Nadal, ' 'Posadas" i cap d'Any no deixeu 
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Joventut 

de l'Orfeó Cátala 

DES DEL RACÓ 

L'ADW l EL D£U VOS GUARD 

Per JOSEP PARES I MAS 

P IUS Pous se n'ha anat a fer un viatget. La redacció li ha 
donat les vacances corresponents i ho ha aprofitat per 

fer una sortida un xic ¡larga. Espero que tanmateix siguí 
forga ¡larga per tal que jo m'estigui comunicant amb vosaltres. 
Fins i tot m'atreviria a dir que el vostre amic Pous potser 
no tornará mai mes. Si és aixi jo ja procuraré assabentar-vos 
de ¡a seva vida. 

Des d'avui seré /o qui estará amb vosaltres, pero no £>en-
seu que la murga que ha donat fins ara en Pius Pous s'hagi 
acabat. No, aixó no és pas possible, i no ho és perqué l'amis-
tat que ens uneix a ell i a mi té una rao molt semilla: si 
l'un está entusiasmat de Catalunya, l'altre mes; si l'un té 
el nacionalisme capficat, l'altre no vol ésser menys. Per aixó 
és que si ell escrivia amb el pensament posat en la patria 

or 



lft"K"ttWl 
UNES VEVS D'ATENCÍÓ 

Deia el nostre malaguanyat Antoni Rovira i Virgiü, en una 
época de trángol per ais catalans i peí a la nostra lena, 
com maltes de les que ha sojert en el curs de la Historia: 
«Si els catalans no ens fem valer, qui ens jará valer?» Aquest 
raonament, tan precís i concís, del nostre historiador es veu 
que no el van teñir present els catalans que van fer el buit 
al XXÍé Gran Concert de la Massa Coral de l'Orfeó Cátala 
de Méxic. Molts catalans, aquest raonament, no el van teñir 
present el diumenge 2 de desembre, ni el teñen present en 
moltes d'altres ocasions que cal donar fe de vida catalana, 
jora de casa nostra, en forma individual i col.lectiva. Aixó és 
ben trist i dolores, pero és veritat. 

Naturalment, que no ens referirá ais catalans que es tro-
baven al Hit (per malaltia), ni ais que eren fora de la ca
pital per raons de pes ineludibles, ni ais que en aquell mo-
ment estaven treballant, ni ais que pels motius que fossin 
no s'assabentaren de la celebrado del concert. A tots aquests 
compatriotes podem dir-los que, contra la seva voluntat, no 
saben pas el goig que es van deixar perdre: gaudi espiritual, 
emoció estética, compenetrado patriótica, afirmado de fe i, 
sobretot, la satisfácelo impagable d'un deure acomplert. 

Perqué, ¿qué mes voldrien molts deis nuclis d'exiliats es-
bandits peí món, de poder teñir i fruir, en avinenteses tan 
assenyalades com les d'aquests grans concerts anuals, d'unes 
audicions de les própies cancons, in vivo, ofertes i presentades 
tan desinteressadament i amb tanta dignitat artística? 

Aquesta vegada, tots els catalans que van fer acle de pre
sencia en aquest festival están d'acor-i en que mai les nostres 
melodies no havien assolit a Méxic una perfecció i una mati-
sació tan ajustades, sota la direcció del mestre íosep Mont-
fort, fins a arribar a produir el punt dolc del calfred emo
cional. Des deis mots abrandats d'El cant a la Senyera fins a 
la cadencia greu d'Els Segadors, passant per totes les grada-
cions diverses del nostre riquíssim cangoner popular fins a 
les obres de creado contemporánia, totes elles saturades del 
regust agredole de la nostra enyorada térra. 

Dones, be. A aquesta alta manifestada de catalanitat, que 
es ve oferint un any darrera l'altre des del 3 de marc del 
1940, a sis mil quilometres lluny de Catalunya, i que fins ara 
era un aplegament de tots els catalans residents a Mexic 
—una mena de constatado de forces del que som, el que 
valem i el que volem—. el 2 de desembre d'aquest any 1962 
només ha tingut la virtut de reunir uns pocs centenars de 
compatriotes enfervorits, entre els quals —convé dir-ho, a 
honor seu— alguns de la ciutat de Puebla i'inguts expressa-
ment, uns d'altres de la ciutat de San Luíis Potosí i algún 
mes tot just arribat de Barcelona. 

Podríem, ara, intentar d'escatir les causes d'aquesta mena 
de deserció. d'aquest deseiximent, d'aquest desentcndre's de 
les coses que ens son mes cares, que es veu que experimen' 
ten, d'un quant temps enga, massa deis nostres compatriota 
exiliats a aquesta tan ben acollidora térra mexicana. Podríem, 
tambe, intentar de preveure i pressagiar els rnalastrucs ave-
ranys que l'anar per aquest camí errívol ens pot ocasionar 
en tant que conjunt nacional o, si així es vol només, social 
catalci. Pero, ens sembla que val mes que els miíers de cata
lans residents a Mexic hi pensin antb calma i. després, obnn 
amb consciéncia i en conseqüéncia. 
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Per IPM 

" P L dia 2 de desembre, a l 'Auditori del Conservatori Na-
*-' cional de Música, la Massa Coral oferirá el seu XXIé 
Concert anual. Interpretará setze cancons, algunes cantades 
peí nostre Orfeó per primera vegada. Els solos de la Canfó 
del Lladre i del Cirerer Florit estaran a carree, respectiva-
ment, de la senyora Griselda F. de Sarmiento i de la senyo-
reta Maria Villalobos. Augurem a tot el conjunt el millor 
deis é x i t s . . . El senyor Antoni Pía va ésser premiat en el 
Concurs Mundial de Fotografía celebrat el mes d'octubre 
a la ciutat de Rochester, ais EEUU. La fotografía premiada, 
ja ho havia estat anteriorment peí diari Novedades . . . Per 
tal de celebrar els deu anys d'existéncia de la revista Pont 
Blau, l'Institut Cátala de Cultura va oferir ais seus dirigents 
un sopar d 'homenatge; l'oferiment de Pacte va anar a cárrec 
del senyor Marcel Santaló i el discurs de grades el va fer 
el senyor Vicen<; Riera i Llorca . . . El dia 24, en una reunió 
de PAgrupació Catalana d A r t Dramátic, el senyor Roe Bo-
ronat va llegir una de les seves darreres obres produides, 
que será interpretada per la dita Agrupado . . . Per cert, que 
la presentació pels actors de la Casa de l'obra de Noel Cla-
rasó La Clau, va obtenir molt d'éxit. Cal remarcar Pactuació 
de la senyora Ana Ma. P a l a z o n . . . Durant el mes de no-
vembre les conferencies han estat a carree deis senyors An
toni Ma. Sbert. doctor Pelai Vilar, Víctor Alb i i doctor An
toni P e v r í . . . El 24 de novembre es va casar la senyoreta 
Ofelia Calvet i Casanova amb l'enginyer senyor Homero 
Garza Ca'derón . . . A les primeries del mes de novembre 
van contraure matrimoni el senyor Antoni Ma. Sbert, fill, 
i la senyoreta Pilar Alcalá . . . 

El dia 6 de desembre, tal com ja ho havíem anuneiat, sor-
rirá cop a Barcelona la senyoreta Angelina V i l a r . . . En vista 
de la impossibilitat que la senyora Roser Vilaplana continúes 
en el seu carree dins el secretariat de l'Orfeó, degut a la seva 
mes important ocupació de mare d'una parelleta de bessons. 
la senvoreta Rosa Ma. Guasch ha passat a ocupar la v a c a n t . . . 
Aprofitem aquesta columna per a desitjar-vos un molt bon 
Nadal i un venturos any 1 9 6 3 . . . Degut al cansament del 
mes d'octubre, durant aquest mes de novembre semb'a que. 
almenys peí que pertoca a les llars catalanes, la cigonya ha 
fet cura de repós . . . Les classes de cátala están arribant a 
la fi del seu primer curs, tant deis xics com deis grans; 
rodem dir. sense por d'equivocar-nos, que dins les diferents 

B E L L E S A 
per 

MAR/ETTA PALAU 

Ave. Oaxaca 96-102 Teléfon 35-25-81 
Davant del "Río Rosa" M é x i c , D . F . 

Un pentinat per a cada dienta 

IMPORTANT: La presentació d'aquest anunci dona 

dret a un pentinat gratis. 

époques que s'han donat cíasses de cátala, aquesta es la que 
ha tingut mes continuitat tant per l'assiduítat de mestre i 
alumnes com a duració, i tot l'éxit d'aquestes classes es deu, 
sense cap dubte, al senyor Joan Rossinyol . . . Desitsem que 
el senyor Ramón Palazon ja s'hagi recobrat de les seves 
d o l e n c e s . . . El dia 22 de novembre van casar-se el doctor 
Marc Aureli Botey i la senyoreta Montserrat A r a g o n é s . . . 
La Seccic infantil de la Massa Coral está preparant la seva 
acostumada festa de Reis; estem segurs que, com cada any. 
ens delectaran amb les seves simpátiques cangons amb gestos 
i les seves d a n s e s . . . Les senyoretes Maria Lluisa Suárez 
Pía i Irene Munlloch han acabat els seus estudis com a 
secretarles bilingües, la senyoreta Nuria Segóvia ha acabat 
la carrera de Física a la Universitat Nacional Autónoma, i 
Enric Fradera, acabat el segon curs de Preparatoria, ha obtin-
gut el títol de ba tx i l l e r . . . El dissabte dia 25 la Joventut 
va celebrar la seva Assemblea Ordinaria . . . A reveure. 

NECROLÓÜIQUES : 

El dia 13 de novembre morí, a la ciutat de Méxic, la 
senyora Angela Renart d'Arenes. Tamba ha mort, en aquesta 
ciutat, el senyor Antoni Figueres. A la ciutat de Caracas, Ve
nezuela, ha mort la senyora Carme Bayo de Pi i Sunyer, marc 
del nostre consoci doctor César Pi-Sunyer i Bayo. Vagi el 
nostre condol a les famílies deis amics desapareguts. 

G. E. C. 

E L dia 17 de novembre va celebrar-se, a la llar de la 
senyoreta Mercé Esteve, l'assemblea mensual ordinaria; 

es van prendre diversos acords, un deis quals va ésser, de
gut a la renuncia de la senyoreta Angelina Vilar, nomenar 
per al carree de secretaria del Grup la senyoreta Mercé 
E s t e v e . . . La propera excursió sera, aítra vegada, a Álcali ' 
can; esperem que s'aconsegueixi arribar-hi, perqué la darrera 
vegada que es va tractar d'anar-hi, degut a diverses c i rcuns
tancies ja relatades, no va poder assolir-se la mencionada 
excursió. Els entesos en excursionisme diuen que ja ha arribat 
Tépoca de fer Alta Muntanya; per tant, a la propera sortida 
alguns aniran a pujar per la neu per a anar-s'hi acostumanr 
i, mes endavant, s'organitzará una magnífica excursió ais 
v o l c a n s . . . La Junta del Grup ha pres l'acord de celebrar 
anualment, el mes de setembre, una acampada a la Canyada 
de Guadalupe per anar recordant els aniversaris de la for
m a d o d'aquestra Secció de la Joventu t . . . Esta en estudi 
la creació d'una quota per a m a t r i m o n i s . . . La propera 
reunió se celebrara a Lisboa, 14-2, llar d'Irene Peypoch. Es 
projectara una pel.lícula de llarg metratge referent a I'esca-
lada d 'un deis cims de l'Himalaya . . . Properament, es 
posaran a la venda banderins i escuts del GEC, dissenyats 
per la senyora Griselda F. de Sarmiento. . . Gaudiu deis 
nostres divertiments. Feu-vos socis del GEC. 

¿y\í\adamz J^UÍ 
(Mattha Elena Cañáis) 

li ofereix un gran assortit de faixes i sostens 
importáis de les marques mes famoses. 

Cotilles a mida, etc. 

Av. 16 de Setembre, 59 

Tel. 12-80-25 Méxic, D. F. 



LABORATORIOS 

QUERALT MIR, S. A. 
Productes cienúfics 

íwj 

Melclior Ocampo 25 

Coyocán, D. F. 

Tels. 24-69-89 i 24-69-35 

MEXIC 21, D. F. 

MODELS 

J\f{ 
Germanes V1LALTA 

ALTA COSTURA -.JJ> 

E S P E C I A L I T A T EN E 

FALDILLES DE TOTA 

MENA I VESTITS DE Jf*& 
DUES PECES / 

DE VENDA ALS PRIN- i 

CIPALS MAGATZEMS 1 1 'v*m 

TEL. 21-06-42 

MEXIC, D. F. 5 DE MAYO 61-408 Y 409 

i 

r n T n n n n T n r i i n n r r n X 

- ESÍ l l f i i l l í IOIFE0 
CELEBREÜ-HÍ LES VOSTRES FESTES 

ENCARREGÜEL/ EL VOSTRE ARROS 

SERVEI A DOMICILI 

Bolívar 31, 2on. C 12-80-24 
T d s- : 1 12-48-55 Méxic, D. F. 

C 12-80-24 
T d s- : 1 12-48-55 



C I C L O S Y M O T O S , S . A . 
El mes extens assortit en bicicletes i motocicletes de les 

marques mes acredi tades 

CASA MATRIU 
Rep. Argentina 50 

Tels.: 26-52-45 i 26-83-05 

SUCURSALS: 

Rep. Argentina 96 Rep. Argentina 95 Av. Hidalgo 62 
Tel.: 26-67-40 Tel.: 26-81-06 Tlalnepantla, Méx. 

Av. Revolución 169-9 Av. Universidad 933 
Tel : 13-06-50 (En front d'Aurrerá) 

(Tacubaya) ; Tel.: 24-08-18 

MEXIC, D. F. 

CREACIONES MAS DEOP, S. A. 
Av. Uruguay 86 4o. 
México, D. F. 

_ , j 12-03-13 
T e k | 21-17-35 

SUPER TEXTILES, S. A. 

Calle Montserrat 
Puente de Vigas, Edo. de México 

Teléfono 38-24-00 
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