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ÍCÍÍÍMMI 

E NS HA ARRIBAT el text integre del discurs que va pronunciar a Barcelona, amb 

motiu de la Fira del Llibre, el ministre del govern franquista senyor Fraga 

Iribarne. És una pega oratoria molt important i que ha produit sensació a la 

Península. Aquest discurs, d'una banda posa de relleu la continuado de la cínica 

política propia del régim, i per l'altra significa un triomf de l'actuació deis nos-

tres germans de l'interior, creadors de la nova Renaixenca en els páisos de parla 

catalana. El llenguatge emprat peí ministre de Turisme está en flagrant contra-

dicció amb les incessants persecucions a la cultura i a la llengua catalanes, pero 

el fet d'haver-se expressat d'aital faisó, és reconéixer l'existéncia d'un moviment 

que ha superat el pía científic de destrucció de la personalitat catalana tan ben 

elaborat en els laboratoris de centralisme de Madrid. El discurs, si hagués estat 

pronunciat anys endarrera, hauria ocasionat la destitució del ministre immedia-

tament; ara rebrá felicitacions per la seva pregona habilitat. Pero sigui el que 

sigui, existeix una situado de fet, fruit del patriotisme i la resistencia tenac del 

nostre poblé. 

Fraga Iribarne, amb un cinisme que té totes les dimensions, digué que el 

gran nombre de volums que ara es publiquen en cátala surten per obra i gracia 

deis vint'i'dnc anys de pau que el régim ha dut a Catalunya. Ens plau, pero, 

que els administradors deis vint'i'dnc anys de victoria hagin de reconéixer un 

fet consumat. Els militars espanyols, per enessima vegada, salvaren el cadáver 
peninsular. Aquesta vegada el salvaren del comunisme t del catalanisme. (Un 

milió de morts per acabar, finalment, coquetejant ambs Rússia i fent l'apologia 

de la cultura catalana.) 

Aquest fet que glossem, vol dir que teñen rao els catalans partidaris de 

l'acció, tant a Catalunya com a fora. Els de Catalunya posant les pedrés de la 

nova cimentado i els de fora ajudant tant com es pugui, paral.lelament. No teñen 
rao els que son partidaris de plegarse de bragos, els pessimistes que, contras-

tant el radicalisme verbal amb una innocent innocuitat, no creuen ni amb l'acció 

política, ni en la cultural, ni en la folklórica. Totes les accions encaminades a man-

teñir la personalitat catalana son dignes d'encoratjament. La nostra persistencia 

fará reconéixer mes fets consumáis. 



L'Altar de la Patria 

Com cada any, pero aquest potser amb mes 
sentiment patriótic perqué es recordava el 2505 ani-
versan de la pérdua de les llibertats de Catalu
nya, a l'Orfeó Cátala de Méxic s'algá l'Altar de la 
Patria. A les nou del vespre del divendres 11 de 
setembre, la sala d'actes es veia plena de gom a gom 
de catalans que volien retre homenatge al nostre 
Conseller Rafael de Casanova i al que ell simbo-
litza en l'esperit nacional de Catalunya. 

A la presidencia hi havia els senyors Joan Rovi' 
ra. President de l'Orfeó Cátala de Méxic; Josep M" 
Sbert, Delegat del Govern de la Generalitat de Ca
talunya a Méxic; J. Ibañez, en representació de la 
Casa Regional Valenciana, i el Dr. Jaume Roig, que 
fou l'orador d'enguany. 

L'estátua del Conseller en Cap de la primera 
Generalitat de Catalunya queda voltada de les flors 

t 
que li ofrenaren les següents entitats i persones: 
Orfeó Cátala.—Joventut de l'Orfeó Cátala.—Massa 
Coral.—Agrupado Catalana d'Art Dramátic.—Sec-
ció Esportiva.—Instituí Cátala de Cultura.—Ignasi 
Ribera.—Familia Salvat.—M. Torreja.—Familia Pa-
rera. — Enric Ramón i familia. — A. Bustamante. 
Pere Panados.—Familia Pi-Sunyer.—Quimeta Besa
res i familia.—Familia Franco.—Mercé Pou.—Fami
lia Pino. — M. Teresa Torroja. — Familia Gonfaus. 
Joaquima Sabaté. 

Es llegiren les adhesions de: 

Artur Costa i Antoni GUabert.—Deis catalans 
de Guadalajara.—Deis catalans de Puebla. 

El president de l'Orfeó Cátala inicia l'acte amb 
paraules evocadores de la data histórica que es com-
memorava i presenta al Dr. Jaume Roig, el qual fou 
acollit amb una llarga i afectuosa ovació. 

CONFERENCIA 

Catalanes, Catalans, 

Distingida Junta de l'Orfeó Cátala de Méxic: 

A tots vosaltres, el meu agraiment mes formal 
per la distinció de poder dir avui unes poques pa
raules a la memoria reverent de Rafael de Casano
va, i també a la memoria afligida de l'Onze de Se
tembre. 

Pero és mes apreciada aquesta distinció perqué 
tots necessitem parlar-ne un poc d'aquests fets, puix 
que tots —estic segur que tots— portem reprimida 
la nostra desventura col.lectiva. 

És ciar que, com a persones, podem posar al mal 
temps bona cara, pero com a poblé som malalts, de 
la malaltia pitjor que pot sofrir un poblé: la de te
ñir mutilat el seu Desti. 

Aquesta malaltia l'han soferta molts pobles al 
llarg de la historia. L'ha soferta, de fet, tot poblé 
veritable a qui l'atzar historie ha posat al costat d'un 
imperi. I, en tota ocasió, com l'avatar d'una figura 
mítica que es repeteix, sorgeix en el poblé, víctima 
de l'imperi, el seu Rafael de Casanova, que es pot 
dir Judes Macabeu, Cuahutémoc o Kociusko. 

Quan una figura es torna simbólica, com la del 
nostre Conseller en Cap; quan una figura cau, i 
amb la seva caiguda passa de ser home a ser senye-
ra, hi ha també al davant un motiu inevitable, de 
signe contrari: tota figura executada té un executor, 
i tota sang un sanguinari. 

Si tants de Rafaels de Casanova ha tingut la His
toria de Catalunya; si tots ens sentim en potencia 
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D É S E i 
com ell en imatge reduída, és que davant han sorgit 
també les figures sinistres com una negra processó, 
deis qui han aclaparat a Catalunya, amb la paraula, 
la llei, el privilegi o les armes. Son llargues files de 
personatges en front deis quals fan de corifeu el 
reis Felips esquizoides, i el darrer manaies, al quai 
no cal anomenar. 

Com que no voldria que aquesta fos una exal
tado massa apassionada, per aixó he escrit aqüestes 
paraules en lloc de pronunciar-Íes, per tal que si-
guin breus i mesurades. I, encara mes. Voldria de 
bona fe estar equivocat, és a dir, desitjaria que el 
que ens ha passat des de sempre fos una mena 
de mal entes i pensar que tot es pot arranjar si hi 
posem un xic de bona voluntad. És la tesi de molts 
amables componedors. Jo no hi cree gaire, perqué 
les diferencies son psicológiques (les mes difícils 
d'esmenar). El fet positiu, inalienable i fatal, és que 
nosaltres, amb la resta d'Espanya, no ens hi ente-
nem. Si es poguessin adobar les coses apretant un 
botó secret, poc dubte em queda de que la separa
d o (encara que titilada d'idea passada de moda) 
seria un fet immediat. I encara vull creure que 
molts, per si de cas, apretarien el botó dues vegades. 

Podran clamar els qui cerquen la convivencia 
que hi ha interessos peninsulars que ens menen 
per un mateix camí. Jo no els veig. Ni Portugal, en 
un cas equivalent, al seu dia, tampoc no els va 

Ei Dr. Jaume Roig durant el seu parlament 

veure. Ni Irlanda. Ni Hongria, amb llacps tan ferrns 
o mes amb el seu imperi que el nostre amb la me-
seta espanyola. 

Podran dir que económicament seríem pobres, 
privats del mercat espanyol. Aquest mateix argu-
ment es va dir idénticament en moments similars 
ais irlandesos, ais belgues, ais argelins, ais israe-
lís, ais xinesos de Taipei. I van tirant, potser amb 
índex de prosperitat superior de quan estaven prote-
gits de llurs imperis. 

S'han volgut donar moltes solucions al proble
ma, la qual cosa vol dir que son problemátiques. 

El senyor Joan Rovira, President de VOrfeó Catatii, inicia l'acte commemoratiu adrecant unes paraules ais concurrents 
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La solució mes cómoda és imitar la filosofía de 
l'estrug, tan galanament seguida pels polítics de la 
Restauració. L'altra sistema made in Madrid és 
arranjar-ho a cops de sabré, segons ordres des de 
la Porta del Sol, no tan sois de dictadors, sino 
de ministres de la República. 

La solució que de mala gana (no deis polítics. 
sino deis filósofs) s'ha propasat, és resoldre la con
vivencia peí federalisme. Fou el somni de Pi i Mara-
gall i l'anhel de Prat de la Riba. És el sistema pro-
pugnat, amb la bona fe que no els negó, per una 
part per Anselmo Carretero, i per altra, per Sal
vador de Madariaga. 

Pero el federalisme és aplicable només a les na-
cions sanes, o sigui, a les igualitáries i riques, cosa 
que no és Espanya en cap sentit. La idea federal és 
sinónima d'unió, d'integració i, encara que la pa-
raula sembli rebuscada, d'amor. Pero la idea federa
lista no té aplicació a Espanya, perqué el seu esce-
nari és de desesperació i antipatía. 

Sobretot, la idea d'unió entre les nacions com 
entre els individuus. ve d'un destí comú. I per mes 
que diguin, des del temps deis romans, el que han 
volgut allá ens ha deixat a nosaltres, catalans, sense 
entusiasme, siguin guerres o costums. 

Tots els qui volen arranjar la cuestión catalana 
carreguen les planes deis Uibres de raons. La veri-
tat nua és que no hi ha raons, sino sentiments. No 
son tan els greuges com la passió innata. I la histo
ria torna a confirmar-ho. Portugal va ésser tractat 
benévolament per Felip II, pero els lusitans, es van 
desempallegar de la grandesa espanyola a la prime
ra avinentesa. I nosaltres, encara que ens titllin de 
desagraits, hem fet el mateix. El tráete de Felip V, 
encara que injust, no va ésser cruel, com ve ésser-
ho el de l'any 1640; pero no importa el tráete, i aixó 
és el que costa mes d'entendre. És com els afalacs de 
I'amant al qual no s'estima, que sempre teñen el 
drinc de cadenes. 

Torno a dir-ho: els pobles i els imperis mai no 
s'estimen. I nosaltres, Catalunya, som un poblé, 

en tant que Espanya mes o menys espellifada, és 
un imperi. Els imperis es formen i es desfan, com 
s'ha vist en el roma, l'árab o l'anglés. Els pobles 
teñen existencia propia, com el jueu, el grec o l'hin-
dú. L'imperi té idiomes, pero el poblé té una llen-
gua, i precisamente peí fet de teñir una llengua, 
vol dir que rebutja l'imperi. El cátala, el castellá, i 
el portugués, son filis del llatí, pero el simple fet 
que cadascú parles d'una manera diferent dona la 
clau de que no volien entendre's. 

És condició de l'imperi que odii ais pobles que 
el formen: és el cas d'Assiria, de Roma, del Sacre 
Imperi, d'Anglaterra, d'Holanda i, naturalment. . . 
d'Espanya. 

En fi, amb el malalt davant, i per haver estat jo 
metge, sembla que no n'hi ha prou en fer el diag-
nóstic (malauradament, ho abem abastament i 
ho portem a l'esquena), sino que es demana un 
tractament. 

És possible aquest tractament? ¿Hi pot haver 
una solució? No és gens fácil que jo la vegi, pero 
hi ha els ulls de les generacions que pugen. 

Hi ha la solució de no saber trobar-la, la de 
confessar que han d'ésser precisament aqueixes ge
neracions que pugen les qui la trobin. És com una 
junta de doctors vells. La familia envia a cercar al 
jove que sap els reméis nous de la ciencia, que vol 
dir de l'art de la política. És a dir, que ells deci-
deixin, si en teñen l'ocasió. 

Altre solució és la de l'oportunisme. Anar em-
barcat en la historia i aprofitar les ocasions, sense 
prendre cap determini, puix que —com s'argumen-
ta— no hi val res decidir a la bestreta davant les 
vicissituds de la historia. 

Aquesta actitud fatalista té alguns punts de rao. 
Molts pobles han esperat com la llavor que espera 
la térra i l'aigua per a brotar. Per a qui no té pres-
sa, la solució, que és gairebé biológica, és la mes 
propia. 

Hi ha la solució que en podríem dir de l'opi. 
És la d'anar a veure jugar al Barga, esmunyir turis-
tes que venen a torrar-se a les nostres platges i fer 

p egamentos y Apres tos , S • A. 
PEGAMENTS PER A TOTES LES INDUSTRIES 1 
ESPECÍALMENT PER A FABRICACIÓ DE MOBLES 

CALLE TOCHTLI No. 247 
AZCAPOTZALCO 16, D. F. TELS. { 

38-03-79 

38-04-61 
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per compromís una mica de lirisme decadent. És 
la solució panglossiana de botiguer que ádhuc els 
enemics irónics ens tiren en cara, amb oblit de que 
les masses —les de tot arreu— sempre han estar 
així de mansoies. Pero no és solució de minories, ni 
de joventut. 

Semblant és l'altre solució de qui diu que no hi 
ha problema, o del qui afirma que está passat de 
moda. És un criteri de modista. En els moments 
mes apassionats deis nostres conflictes mai no han 
deixat de sorgir, a un i altre costat, uns ambaixa-
dors dialéctics que, sense paradoxa, «están carre-
gats de raons». Diuen coses a la manera gongoriana 
i barroca de l'Ortega i Gasset, o del Xénius. El nou 
bizantí es diu ara Ferrater Mora, que tot ho arranja 
amb la seva metafísica, i que ens explica com ho 
hem de fer per la nova concordia. És un conté que 
ja s'ha explicat massa vegades. 

Hi ha qui ho veu tot decidit en derrocar el fran-
quisme. Que avui sigui i demá festa; pero sense ex-
cessives il.lusiones. No hem d'oblidar que el mi-
grat Estatut es va haver d'extreure d'unes Corts di-
tes liberáis sense mica d'entusiasme, i tinc la plena 
certesa que totes les paraules que vaig dient ací 
tindrien l'aprovació de molt pocs espanyols, inclús 
antifranquistes. 

De totes maneres, passaran els homes i vindran 
noves generaciones. I per paleolítica que sigui la 
política espanyola, haurá d'evolucionar. Aquest ti-
pus de nacionalisme imperial, centralista i retro
grade, heretat del latifundisme agrícol, s'ha d'aca-
bar. Esperem, a mes a mes, que a Espanya sorgiran 
idees noves. Tot Europa, almenys, va a una unitat 
económica i a una mes gran llibertat política. En 
una federació económica de pobles europeus, nos-
altres hi estaríem bé. Possiblement Castella —poblé, 
i no imperi— estaría mes bé que mai. Seríem ales-
hores germans, després de no voler ésser siamesos. 

Les generaciones futures teñen en aquest raig 
débil d'il.Iusió una manera intel.Iigent d'esperar i 
de treballar. Davant del record de l'Onze de Se-
tembre de 1714, demanem que vingui una tercera 
república catalana, no tan breu com la del Presi-
dent Maciá, no tan dissortada com la de 1650. Que 
l'esperit, el seny i el valor de Rafel de Casanova i 
de tots els grans catalans, ens inspiri per a qué així 
seguí. 

El públic, complagut, ovaciona llargament al 
Dr. Roig en acabar la seva peroració i després que 
el president dona l'acte per acabat, molts deis assls-
tents felicitaren a l'orador. 

Assistents a l'acte de Vofrena floral a la Columna de la Independencia 
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En els 50 anys d "II Salliró de la Cardina" 

Interviú 

¡Mili 

Josep Ma. Francés 
Per SEIUSIIA ORTIZ 

E L NOSTRE col.laborador Rossend Cabrer va fer-
nos recordar en el seu treball Quan jo era sar-

danista, publicat en el número 15 de la nostra re
vista Orfeó Cátala, la competencia en les activitats 
de les dues entitats principáis per al conreu de la 
sardana: «El Foment de la Sardana» i «L'Agru-
pació Sardanista». 

Entre els autors que cita l'amic Cabrer en el 
seu treball, no hi podia faltar Viceng Bou, discutit 
per uns i defensat per altres, pero amb una popula-
ritat que no es pot negar. Ara no es tracta pas de 
reviure aquelles discrepáncies i menys en aqüestes 
altures de Méxic. No és tampoc el cas de tornar a 
parlar de la relliscada, del cavallet, de la máquina 
de cosir, i d'altres excessos que a alguns joves de l'é-
poca els agradava de fer tot ballant sardanes. 

Hom sap que l'autor de la lletra de la sardana 
El Saltiró de la Cardina és un consoci nostre, l'amic 
Josep Maria Francés, i com que aquest any s'escau 
el cinquentenari, vam creure que ningú millor que 
ell ens podia donar el material adient per a parlar 
d'aquesta famosa sardana. L'amic Francés hi va 
estar d'acord, i per tant valdrá mes que anem al 
gra: 

—Tenim entes que Eí Saltiró ja l'interpretaven, 
feia temps, algunes cobles quan peí 1914 hi váreu 
posar la l le tra . . . És cert? 

—Feia temps, potser anys, que s'interpretava 
amb éxit per les cobles de tot Catalunya Eí Saltiró, 
quan un folklorista i fervores sardanista, en Josep 
Maria Gassó, músic notable i empleat de banca, va 
teñir l'obsessió que calia adaptar-hi una lletra. Era 
pels comengos de l'any trágic 1914. A la baixada 
de Santa Eulária, prop de la Catedral, hi havia 
aleshores una entitat d'abrandat catalanisme, en la 
joventut de la qual frequentávem l'amic Gassó i jo. 
Va ser ell qui em va proposar d'escriure la lletra 
d'Ei Saltiró, i si bé hi vaig posar una mica de resis
tencia, finalment vaig acceptar la comesa. Ell no 
es cansava de reclamar-me la llerta, i un dia de pri
mavera, la influencia del sol barceloní i la ressonán-
cia d'una bonica caneó de Narcisa Freixes que co-
menga així: 

Gira el caparro 
pastoreta hermosa, 

em va dictar el tan conegut 

Pageseta moreneta, 

i la continuació dintre de la métrica exigida va anar 
sortint fácilment. 

En Gassó va exultar de joia, immediatament 
va fer un coral per a l'Orfeó Barceloní que ell di
rigía. Tres anys després, el 1917, en ocasió de les 
bodes d'argent de l'Orfeó Cátala, vaig teñir la sor
presa d'escoltar la composició cantada en públie per 
orfeons de fora de Barcelona. Aixó em va impres-
sionar gratament, com podeu suposar. 

—¿I entre tant quina relació teníeu amb en Vi-
ceng Bou? 

—El fet és que jo no el coneixia ni l'havia vist 
mai. Van transcórrer altres set anys abans d'assaben-
tar-me que la sardana era interpretada en els esce-
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naris, i també vaig comprovar que els invidents la 
cantaven pels carrers. 

Tot es degué a qué el bon amic i company Mo-
rell, antic soci del Centre de Dependents, amic 
alhora del mestre Viladomat, li va encomanar que 
l'harmonitzés per a introduir-la en el repertori de 
la canconetista Pepeta Iris. A partir d'aquell mo-
ment, el feble esqueix es va convertir en planta vi
gorosa. La cancpneta va ésser presa en considerado 
no solament per les multituds, sino també per la 
Societat d'Autors, la taquilla de la qual es va obrir 
prometedora. Després, la mes destacada de les can-
tatrius de cuplets, Mercé Seros, en el teatre «El Do
rado», li va donar l'empemta definitiva. Érem a 
l'any 1925. La dictadura del general Primo de Ri
vera estava en plena euforia. En aquell temps ja 
havíem entaulat una bona amistat amb en Vicenc 
Bou. Amb motiu d'un homenatge que la vila de 
Torroella de Montgrí va dedicar-li, vaig escriure 
una comedia amb el mateix títol de la sardana i 
assumpte adient, que mes tard es va ampliar i re
presentar en diversos teatres d'aficionats. La revista 
«El Nostre Teatre» la va incorporar en la seva 
col.lecció. Les eminents actrius Ramona Mestres i 
Laura Riera, i la característica Guart, en feren ex-
cel.lents creacions. 

—Es podría dir, dones, que des de 1925 n'heu 
tret algún profit? 

—En l'ordre económic, així és; per bé que en 
l'ordre moral ja en vaig teñir satisfacció plena molt 
abans, entre els anys 1914 i 1917, com us he dit. El 
mes de maig darrer s'han escaigut 50 anys de la 
transformació de la música sola en cant popular, 
i 40 anys de la seva consagrado com afavorida del 
poblé. Ha contribuit molt a la seva difusió, ádhuc 
a l'estranger, l'enorme quantitat de dises que 
varen impressionar la «Columbia», i altres em-
preses. 

—¿Váreu continuar la col.laborado amb en Vi-
ceng Bou? 

—No podia ésser menys. Ens coneguérem i ens 
férem bons amics. L'editor de música Josep Maria 
Cañáis va fer mes estreta la coneixenca en encoma-
nar-me lletra per a diverses sardanes de l'amic Bou. 
Pero cap d'elles va assolir l'éxit d'EÍ Saldrá de la 
Cardina. No tinc noticia que s'hagin cantat a l'es-
cena ni fora d'ella. 

No volem distreure mes a l'amic Josep Ma. 
Francés, atrafegat en la seva oficina del Departa-
ment de Biblioteques de la Secretaria d'Educació 
Pública, i ens acomiadem amb la cordialitat i afecte 
de sempre. 

OMEGA - TISSOT - NIVADA 

Despertadors 

SWIZA, ÁNGELUS i JAZZ 

JOIERIA FINA.-ALTA QUALITAT 

¡cnfe/¿¿a  
7 ALTAOA 

us ofereix el seu nou establiment 

a génova 65-c col. Juárez 

tel. 14-54-84 méxic 6, d. f. 

A G E N C I A O F I C I A L 

O M E G A 
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LA PLOMA ¡ L'ESÍEL 

Neix un nou món 

Per MARI CIVERA 

E L MÓN es mor per a no saber renunciar de pressa 
ais seus conceptes. Estem assistint al gran es-

pectacle de la mort i de la ressurrecció, alhora, del 
món. Vulguem o no, quelcom ha passat ja al re-
ducte mort de la interpretació histórica; quelcom 
que necessira de profunda transformació, de nou 
il.luminament, de quelcom que neix entre esllavis-
saments estrepitosos, fulminants, i espasmes dolo
rosos. Quelcom mor, en efecte, pero el que albareja 
és, indubtablement, mes prometedor i eficac, per a 
la salvació material de l'home. 

Millor, o pitjor? 
No, no se sap. És quelcom real, irreversible, i 

que, per mes que s'empenyin les ments d'altres 
temps no es podrá tornar a les coses antigües. No 
perqué sigui nou mereix l'elogi d'alló digne, pero 
és el mateix pensament el que ho proposa i no hi 
ha mes remei que ajudar-lo a néixer i que el seu de-
senvolupament trobi el motile ajustat i la moral 
convenient per a qué s'evitin desviacions perilloses. 

És desencoratjador veure com els intel.lectuals 
moderns s'entesten en airejar metafísiques sobre 
idees mortes. I com l'intent d'aqueixa galvanitza-
ció assoleix proporcions de catástrofe. Viuen i pen-
sen com si els homes que pu.lulen per la biosfera 
seguissin enquadrats en el marc estret de doctrines 
tancades. Es segueixen discutint proposicions sense 
valor i defensant conceptes indefensables, que l'ex-
periéncia ha declarat ja impossibles. No es té l'audá-
cia d'un Saint-Simón, a l'acabar l'especulació que 
se seguía aleshores, a l'entorn de la casta militar, 
per a girar-se de cara a la realitat, ais objectes, a 
la industria. Calia acabar amb el pur concepte de 
la governació, i no govern. Direcció i no coacció. 
Acord, i no imposició. Que la metafísica sofria? 
Paciencia! Que la moral cambiava? Qué hi farem! 
Que la religió s'esgarrifava? Pitjor per ais redemptors! 
La industria seguía arrabassadora i incontenible, i 

no hi havia altre remei que posar-se al seu costat 
i avancar al seu mateix pas i amb el mateix ritme 
que alió cordial aconsellava. 

La máquina no tenia ánima i havia de donar-se-
li d'una manera o altra. Com? Abandonant el llast 
que impedia correr a la velocitat de l'invent, per a 
qué, al recollir les coses, aqüestes no caiguessin en 
l'incómode i perillos buit d'una societat imprepara
da per a la seva utilització. Del contrari, les coses 
vindrien a determinar el fet huma i les conscién-
cies quedarien en un descobert arriscat i incontro
lable. I es féu, malgrat els planys d'aquells intel.lec
tuals i de les diatribes de la religió i de l'atac irat 
deis propis productors. El quid no consistía en des
truir les maquines, ni en enaltir prejudicis ances-
trals, ni en jeremiades inútils, sino en enfrontar-se 
ais fets com es presentaven, i enterrar pietosament les 
idees que morien, després d'haver servit a genera-
cions anteriors. De la rapidesa del seu enterra-
ment depenia la salut deis homes futurs. ¡Qué im-
portava si la metafísica seguia amb les seves espe-
culacions inútils! 

La máquina avanca, la técnica s'imposa, i aque-
lles concepcions que en altre temps d'expansió eren 
adequades, ara deuen cedir el terreny i l'espai a la 
intenció metódica i a la reflexió atinada de la nova 
situació. No es tracta ja de conquerir pobles, ni 
d'imposar polítiques, sino d'alenar, pensar, orde
nar el que 1'época proposa i el que el nou pen
sament presenta. L'era expansiva, conqueridora, 
auda^, passa amb el temps. El que importa és po
sar-se a pensar el qué convé fer de l'abundáncia 
productiva i escollir el régim mes apropiat per a 
qué tot pugui florir i desenvolupar-se amb la míni
ma violencia. 

Ja que la ciencia ens dona la possibilitat, el mes 
sensat és sotmetre's ais seus dictats. Ella ens dirá 
el que és possible i el que és impossible. La com
plicado del món que neix vol visions clares i con-
ceptes nous. Alió mort s'ha d'enterrar, per a qué 
la pols d'alló caduc no impedeixi veure el nou camí 
que se'ns ofereix amb perspectives admirables. 

Q, (oduard ^iletra 

OCULISTA 

C A M P E C H E 46 TELEFON 11-10 62 
C O L . R O M A SUR M E X I C . D. F. 
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Festes típiques i tradicionals de Catalunya 

LA PATUM ' ÉH &1 ,/ 
V \w 

DE BERGA 

Per BENET COMELLES 

F A MOLTS segles que s'instaurá, a Berga, la típica 
i coneguda Festa de la Patum. No s'ha pogut 

precisar l'any exacte que comencá a teñir lloc aques
ta gatzara pública. 

La població d'aquell temps llunyá, descendent 
de l'antiga Athanagia (Porta difícil), fundada, se-
gons sembla, pels íbers, havent-se declarat contra 
Roma, fou destruida per Escipió. Tot el que es co-
neix de la primitiva població es deu ais historia-
dors romans, especialment a Tito Livi, el qual fa 
esment de Bergium Castrum. Després fou assetjada 
per Marc P. Cató, pero com que l'ajudaren alguns 
naturals del país, com a premi al seu servei els de
clara lliures. 

Al comentar la dominació visigótica, en el lloc 
que ocupava Athanagia apareix Vergium (la Ber-

Els gegants 

m 
SSESTS? 
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gium Castrum, de Tito Livi), que ja no era un con-
junt de cabanyes aixecades sense ordre, sino una 
ciutat romana, amb cases i edificis, governant-se 
per liéis própies i que, a l'esfondrar-se el regnat vi-
sigótic, fou dominada, malgrat l'heróica resistencia 
per part de l'exércit árab de Mussa. 

A l'hora de 1'alliberament, hom es volgué venjar 
d'Abul Afer, el cabdill alarb que havia estat el 
flagell de la població, i com a mofa a la seva fe-
rotgia fou obligat a bailar, al bell mig de la placa 
major, entre les rialles i el xivarri de xics i grans. 

Després, a l'Edat Mitjana, possiblement en tor
nar de Terra Santa el nombres grup de bergadans 
que lluitaren en les Croades. predicades per Pere 
l'Ermitá, s'inaugurá la Patum, fent escarní a la 
memoria d'aquell Abul Afer, tan monstruos i 
menyspreat. 

Des d'aleshores, any darrera any i segle darrera 
segle, no hi valdrien pestes, malvestats ni guerres, 
per impedir, a la diada del Corpus, la remembran
za d'aquest acte. (La historia de Berga sois recorda 
la interrupció de la festa durant la nostra guerra de 
1936; els que regentaven el govern de la ciutat no 
cregueren oportú aquella gatzara, davant la mort de 
tants germans en els camps de combat.) A través 
del temps, s'afegiren a la festa altres actes, pero en-
mig del conjunt sobresurten encara avui, amb una 
faisó de llegenda, Els tures i cavallets i La Guita 
(La muía jera, en deien d'aquesta, fa molts anys). 
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"Les Guices" 

L'un, evocador de les Iluites i persecucions entre 
alarbs i nadius; i l'altre, de la brutalitat amb qué els 
invasors árabs tractaven a les seves victimes. Els ge-
gants, que arreu de Catalunya, en viles i ciutats, 
son motiu d'alegria per ais menuts, a Berga es con-
verteix en temenca quan es tracta d'acostar un 
infant a tocar la má d'un Gegant, puix que veu en 
ell el terrible Abul Afer que, any darrera any, con
tinua ballant al redós de la placa. 

La tragedia que inicia el fet, es converteix cada 
vegada mes en motiu de festa i alegría, ara ja do-
nant-li el nom de Bulla; pero tampoc no falta qui, 
amb el ressó del tabal (que anuncia 1'arribada del 
Corpus) ficat a les orelles. comenci a cridar pels ca-
rrers i places: «Patum!.. Patum!.. Patum!..» La gent 
repeteix aquest crit, i passa d'uns ais altres, amb 
gran avalot i entusiasme. L'adagi diu que no hi ha 
bergadá que, en els dies de la Patum. no senti resso-
nar en les seves orelles el tabal, es trobi on es trobi. 

A mes d'Els tures i cavallets, i La Guita, hi ha 
Les Masses, Els Plens (diables), Els Nanus nous, 
Els Nanus vells, Els Gegants, i l'Áliga; aquesta 
sembla talment que, amb la majestuositat del seu 
ball, tracti de recordar o d'evocar l'altivesa d'aquells 
encestres nostres que no volgueren sotmetre's a l'in-
vasor, ni amb l'amenaca del tu rment . . . 

"Els Nanus vells" 

Distinció al representant a Catalunya 

de l'Orfeó Cátala de Méxic 

El senyor Antoni Oliva i Oliva autor de diverses com-
sicions per a cor mixte, les primeres de les quals foren es-
trenades a Méxic peí nostre Orfeó, ha estat nomenat Soci 
de Mérit de l 'ORFEO ATLANTIDA, a Barcelona. 

Mestre Oliva és el representant de l'Orfeó Cátala de Me-
xic a la Federació d'Orfeons de Catalunya. 

L 'ORFEÓ ATLANTIDA ha fet pública aquesta distinció 
en el butlletí que sota el títol de Circular per ais socis de 
l 'Orfeó» edita cada mes, totalment redactat en cátala, en un 
comentan que ens plau de transcriure a continuació: 

Un acord curull ¿'estima 

Molt de tard en tard assistim o som actors en unes repre-
sentacions en que l'atzar, de vegades venturos, ens n'ofeteix 
papers importants. 

El pas deis homes peí món, responsables d'una direcció 
col.lectiva, ens encara amb situacions de la mes fina huma-
nitat. 

Aquest és el cas d 'un acord pres darrerament peí Consell 
Directiu de l'Orfeó Atlantida: nomenar soci de mérit el bon 
amic senyor Antoni Oliva i Oliva, qui, en el curs de la seva 
vida, dedicada tothora a les mes sanes empreses, ha sabut 
oferir a la nostra entitat el seu consell i l'experiéncia conque
rida en l'addició d 'uns anys carregats de maturitar sana i 
noble. 

En la persona d 'Antoni Oliva s'hi apleguen la bondat 
oberta, la senzillesa constant i l 'honrada trajectória en els 
moments de dura prova, quan els homes han de trepitjat 
escambells públics en carrees de gestió oficial. 

Home d 'un criteri ben format i concret, Oliva va saber 
exercir la forca del seu prestigi en una hora crucial per a 
l'Orfeó Atlantida amb afany de justicia moderadora. 

Esperit sensible, ha sentir la il.lusió de fer música i, tal
ment t rotador enamorat d'alló bel!, amb el seu llaüt simbó-
íic ha cantat les delicioses sentors de les roses de la térra, 
deis rosers de tot l'any, melodies que han arribat, en ofrena 
blanca, ais peus de l'Infant Diví. 

El cor de l'amic Oliva ha lluirat amb empenta per fer 
be ais seus consemblants, a aquest proisme tan posat en boca 
d'uns i altres; des del camp de les Murualitats, orientador 
i executor de les mes agosarades iniciatives, ha deixat darrera 
les seves petjades un sole que tant de bo sabessin aprofitar 
els actuáis continuadors d 'una obra consolidada amb amor. 

Finalment, ara que pot gaudir d'un repós físic, pensa en 
tot alió millor: propi dolor, en el dolor d'aquell arbre al 
qual li han esqueixat alió millor: bocíns de la seva carn 
trossos d'ell mateix. Recorda la deformació que ha hagut de 
contemplar de moltes coses a les quals no renunciará mai. 

Pensa ara, una vegada mes, en fer bé a través del seu 
exemple de cada dia. 

I, el bon Antoni Oliva i Oliva, alca els ulls al Cel i de
mana a Déu una engruna de caritat i de pau entre els homes, 
oració que, en llavis d'aquest honorable amic d'una vellesa 
venerable, pren el sentit humil del verb amorós recollit al 
dintell del seu cor. 

Aquest home bo, d'ánima sana s'ha emocionat suara per 
una senzilla dedicació que li ha arribat en una hora ben esco-
llida: la de fer públie el seu nomenament com a soci de 
mérit de l'Orfeó Atlantida. 
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ALS NOSTRES CANTAIRES 
\ 

Per JOSEP MONTFORT 

A NEM a commemorar el vint-i-cinque aniversa-
ri de la Massa Coral de l'Orfeó Cátala de 

Méxic, la secció vital i mes característica de la nos-
tra entitat, en la qual hi sou vosaltres, estimats can-
taires, junt amb els dansaires de l'Esbart i els pe-
tits de la secció infantil. Aquests grups de cant i 
dansa que nasqueren junts, com dos bessons. s'han 
anat fent grans plegáis, i avui teñen ja la majoria 
d'edat. Els infants, comencaren deu anys després 
a acostumar-se a cantar en la nostra llengua i a 
interpretar danses d'una térra que, gairebé en tots 
els cassos, ja no és la seva, sino la deis seus pares. 

És evident que sóc un home de records. En els 
meus pocs i mal girbats escrits a la revista Orfeó 
Cátala, sempre he recordat quelcom: coses viscu-
des, obres cantades o amistats tingudes, records per 
tot arreu. Us he de dir, pero, que em plau de fer-
ho: car per alguna cosa diuen que recordar és tor-
nar a viure. 

Ara. a l'adrecar-me de nou a vosaltres, he re-
cordat altra vegada. He retrocedit fins a reviure 
en el meu pensament les celebracions de noces d'ar-
gent en les quals he tingut una intervenció mes o 
menys directa. 

Era un noi d'escassament dotze anys quan, en-
quadrat en la corda de soprans de l'Orfeó Gracienc, 
vaig cantar en una concentració d'orfeons que, amb 
motiu de les noces d'argent de l'Orfeó Cátala de 
Barcelona, tingué lloc a la Plaga de Catalunya. 
Llavors, amb tota certesa, no comprenia el valor 
imrnens que tenia en la vida musical de la nostra 
patria la celebració deis vint-i-cinc anys de la seva 
primera entitat coral. Jo només sabia que hi cantava 
i que m'agradava de debo fer-ho. Sembla que vegi 
encara al Mestre Millet. amb la seva naturalesa que 
se'm feia immensa, damunt del tabernacle des d'on 
ens dirigía; la incomptable quantitat de cantaires i 
els rostres deis nois d'altres orfeons que em rodeja-
ven i va quedar en mi la sensació de que alió que 
es celebrava devia ésser quelcom molt important. 

Anys després, ja un home, l'Orfeó deis meus 
amors va festejar també el seu vint-i-cinqué aniver-
sari, i ho veig com si fos ara. La sala d'actes plena 
de gom a gom; la presencia del President de Cata-
lunya, el venerable Francesc Maciá, acompanyat del 
Conseller de Cultura. Ventura Gassol i de l'alcal-
de de la ciutat, el Dr. Aguadé; la junta directiva 
en pes; els companys cantaires— i parlaments, vis
ques, cants, la música d'un poblé. El meu, Catalu

nya. Catalunya altra vegada, com en la Plaga de 
Catalunya anys ha. pero ara mes viva, mes sentida, 
mes compresa. 

Fa deu anys que vaig incorporar-me a l'Orfeó 
Cátala, de Méxic. La meva esposa hi entra a cantar, 
com al Gracienc, i vaig tornar a sentir-me en 
l'ambient que havia estat tants anys la meva vida 
entera. Molts deis que tindran la paciencia de llegir 
aqüestes radies, no copsaran la importancia d'a-
quest fet. Sentir altra vegada les cancons nostres, 
com a casa nostra, pero tan lluny d'ella! I jo, que 
no volia posar-m'hi perqué la feina em privava de 
complir com hi estava acostumat! Només tingue-
ren, pero, de temptar-me un xic per a fer-m'hi caure. 
Les raons que em donaren, van convéncer-me de-
pressa de quelcom que desitjava molt. Tornar a for
mar en una Massa Coral. ' 

I heus ací que la casualitat fa que en aquesta 
celebració nostra, em trobi, no com a cantaire o es
pectador, sino en un lloc que em dona una respon-
sabilitat que no mereixo i que m'imposa. Ara sóc jo 
el que condueixo aquest conjunt que es disposa a 
festejar el seu primer quart de segle de vida, i vull 
preguntar ais nostres cantaires, a vosaltres, amics 
meus, si us en doneu compte del que aixó repre
senta. 

D'aquell estol de cantaires que fa tants anys 
reemprengueren la tradició orfeónica catalana a 
Méxic, no n'hi queden gaires; pero, l'esforc. de tots 
els que han passat pels seus rengles; d'aquells que 
m'han precedit, amb mes coneixements que jo, sens 
dubte. en la direcció, i sobretot d'aquests elements 
que mai no han desertat del deure que s'imposa-
ren, ha fet possible que hágim arribat a aquesta 
data esplendorosa que ens ha d'emocionar a tots. 

Ja hi som, amics, i us asseguro que m'hi sentó 
tan identificat com tots vosaltres. No hi fa res que 
hagi arribat després. M'alegra i m'emociona tant 
com el qui mes i estic segur que, com en la frase 
que és avui una consigna: entre tots ho farem tot. 

Cantaires: L'honor que em féu deixant que jo, 
modest en coneixements, pero orgullos en entusias
me, us condueixi en aquesta diada de la Festa 
Major nostra, us ho he d'agrair tota la vida. Cantem 
amb amor, entusiasme i dedicació, per orgull propi; 
per delectació deis que en facin l'honor de venir 
a escoltar-nos, per la major gloria de l'Orfeó Cátala 
de Méxic i, sobretot, no ho oblideu, per Catalunya. 
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La \lassa Coral en els primers temps de la seva actuado. 

XXV6 ANIVERSARI 
DE LA MASSA C O R A L 

L'Esbart Dansaire 

que Vany 1939 

inicia les seves 

activitats. 

file:///lassa


Diumenge, dia 4 d'octubre, a les 6 de la tarda: 

G R L T I N F A N T I L 

AUDITORIUM 

Sadi Carnot 75 

Dilluns, dia 19 d'octubre, a les 9 de la nit: 

E S B A R T D A X S A I R E 

PALAU DE BELLES ARTS 

Diumenge, dia 8 de novembre, a les 11 del matí: 

MASSA C O R A L 

CONSERVATORI NACIONAL DE MÚSICA 

Av. Presidente Masarik 582 

A les 2 de la tarda del diumenge, dia 8 de novembre, 

A P A T D E G E R M A N O S 

AL RESTAURANT DE L'ORFEO CÁTALA 

El primer Grup Infantil de la Massa Coral de l'Orfeó Cátala de Mexic. 

\ 
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Soffioni, sortidors de vapor natural a Toscana (Ita
lia). Com a continuació deis foradaments que han 
completat aquests esquitxos, el grup de centráis de 
Larderello arriba a teñir, avui, una potencia de 
250 000 quilovats. 

Després d'estudis que s'iniciaren l'any 1950, el 
govern de Nova Zelandia decidí la implantació 
d u n a central geotérmica a Wairakei, en el centre 
d'una regió de 50 X 250 quilometres; després de se-
gles, les poblacions maoris utilitzen per a la calefac-
ció i la cocció les fonts naturals d'aigua calenta i de 
vapor. La potencia instal.lada assolirá 192 000 qui
lovats a principis de 1963 i 28 0000 quilovats al fi-
nalitzar l'execució del programa actual. 

Malgrat els immensos recursos geotérmics deis 
Estats Units i notóriament els 84 geisers del pare 
nacional de Yellowstone, no és fins el 1960 que 
comenca la seva explotació energética, amb la ins-
tal.lacio i funcionament, a California, d'un turbo
alternador de 12 500 quilovats, consumint el vapor 
d'un camp de geisers a 150 quilometres al nord de 
San Francisco. 

Iniciada darrerament en aquesta mena d'explo-
tacions la U.R.S.S. anuncia, en el 1959, el comen-
cament deis treballs d'una central geotérmica en la 
valí del Baudjedka, al mig de la regió volcánica de 
Kamtchatka. 

Podem explotar l'energia geotérmica independen-
ment de les fonts de vapor accessibles naturalment 
o per foradament? Les proposicions han estat mul-
tiplicades després de quaranta anys. La dificultat 
és la de la superficie de canvi. Els primers metres 
cúbics d'aigua que enviéssim al fons del forat, es 
transformarien normalment i bé en vapor; pero, 
molt rápidament, una zona freda rodejaria les pa-
rets, essent quasi impermeable a la calor a causa 
de la baixa conductibilitat de les roques. 

TRAJES &4¿¿¿K,f.A 
Insurgentes y Hamburgo Tel. 25-60-64 

Insurgentes y Artes Tel. 35-3549 

Madero, 20 Tel. 10-21-71 

Plaza de la República, 43 Tel. 46-24-78 
(Frente al Monumento de la Resolución) 
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Actualitat técnica 

Les NOVES 

ENERGIES 

Per AMOR PARERA 

Fa tres segles nasqué a Darmouth (Anglaterra), 
Thomas Newcomen, un serraller que fou el pri
mer constructor de la máquina de pistó, utilitzant 
el que se'n deia la forca motriu del foc. La revolució 
industrial debutava. A la mort de Watt , i única-
ment a Anglaterra, la máquina de vapor reempla-
gava el treball muscular de trenta milions d'obrers. 

Han estat necessaris prop de dos segles perqué 
les fonts d'energia fossil, com les de la hulla, el pe-
troli, el gas natural, facin un petit lloc a algunes 
altres. I soles, a etapes diverses de realització indus
trial, l'energia geotérmica, l'energia maremotriu i 
l'energia atómica, comencen a fer-se un lloc al costat 
de l'energia térmica. 

LA HULLA VERMELLA: A PENES ENTAULADA 

Durant 140 anys, del 1818 al 1958, l'explotació 
de l'energia geotérmica, és a dir, la calor emmagatze-
mada en les profunditats del sol, es limita a les de 



Totes les proposicions de la utilització de l'ener-
gia geotérmica han topat amb aquest obstacle. Les 
suggestions de George i André Claude (1949-1953). 
en quant a un pou enfonsat en un terreny aquós on 
abastaría un sistema de fractures profundes, resten 
teóriques; no han estat trobats encara terrenys d'a-
quests fora de les regions on hem assenyalat l'ex-
plotació de fonts naturals de vapor. 

Es suggerí en 1956, peí d e s e n v o l u p a m e n t 
d'aquesta superficie de canvi, el recurs mes econó-
mic deis explosius: la cárrega termonucleal. Al ma-
teix temps que es proposava la recuperació de la 
calor de les explosions en una cambra subterránia, 
solució acceptada en 1957 després deis primers assaigs 
del projecte Plowshare de l'Atómic Energy Commi-
ssion, es proposava la utilitzció de l'energia geotér
mica vei'na per altres explosions desballestant i pro-
jectant les roques en la primera cambra formada. 
Pero, és poc probable que aquest métode d'explota-
ció de l'energia geotérmica vegi la llum abans de 
la producción directe del vapor, en cambra subte
rrania, per l'explosió termonucleal. 

ELS MULINS DE MAREA DE HULLA BLAVA 

Els mulins de marea, alimentats d'aigua peí joc 
de la mateixa, vessant a mar baixa la reserva d'un 
estany litoral omplert a mar alta, son els precursors 
de les centráis maremotrius en construcció o en pro
jecte. 

La redituació de la instalació creix rápidament 
amb l'amplitud de la marea. Aquesta aconsegueix 
un valor comparable a la de les centráis hidroeléc-
triques únicament en punts molt rars on la disposi-
ció de la costa amplifica aquest fenomen. Els in-
drets mes favorables son, en la frontera deis Estats 
Units i Canadá, entre el Maine i el New Bruns
wick; la badia de Fundy, récord mundial amb una 
amplitud de 15.40 metres per les marees d'aigua 
viva mitja d'equinocci; l'estuari del Severn a An-
glaterra amb 13.80 metres; finalment l'estuari del 
Ranee i la badia del Mont-Saint-Michel amb 12.50 
metres. 

En aquests tres indrets, els estudi comencaren 
vers 1920. Ünicament el projecte francés del Ranee 
ha estat seguit d'execució. 

La central será equipada amb grups-bulbs, d'eix 
horitzontal en els quals l'alternador, col.locat a l'in-
terior d'un equip sumergit i estañe, pren la forma 
hidrodinámica d'un bulb. El grup funciona com 
turbina en els dos sentits; turbinatge directe al bui-
dat del dipósit vers la mar, turbinatge invers a l'om-
plir-lo del mar vers el dipósit. Funciona igualment 
com bomba en els dos sentits. Finalment i efectuant 
un arragament mecánic a la turbina, permet a 
l'aturar-se un paleig en els dos sentits. Es la utilit
zació judiciosa de sis métodes de funcionament que 

permetrá proporcionar 544 milions de quilovats-
hora, concentrant la seva producció al moment de 
la cárrega máxima del sistema. 

La U.R.S.S. emprengué en el mes de maig del 
1962, la construcció d'una central del mateix ti-
pus. en la badia de Kislaia, en la quasi illa de Kola. 
L'amplitud mitja de les marees está limitada a qua-
tre metres. 

LES PRIMERES PASSES 

El dia 2 de desembre de 1942, Enrico Fermi ob
tenía la primera reacció de fissió en cadena a Chi
cago. Si les aplicacions militars i les científiques no 
varen trigar. les aplicacions energétiques es feren es
perar. 

No és sino fins al desembre del 1951, que una 
instal.lacio experimental d'alguns quilovats propor-
cionava energía al petit sistema de la ciutat ame
ricana d'Arco. En 1954 la U.R.S.S., de la que úni
cament coneixem els programes per informacions 
fragmentades, iniciava l'operació d'una central de 
5 000 quilovats. Anglaterra seguía a l'anunciar en 
1955 un programa d'amplitud excepcional que co-
mencá pels 100 000 quilovats deis reactors de Cal-
der Hall. Exceptuant Marcoule, orientada vers la 
producció del Plutonium, Franga s'iniciá en el ma
teix camí al posar en servei en 1963 la primera de 
les centráis de Chinon; EDF-1 de 60 000 Kw., se
guida de EDF-2 (17000 Kw.), EDF-3 (375000 Kw.) 
i una central d'aigua pesada EL-4 (100 000 Kw). 

¿A qué és degut aquest retrás amb relació a les 
previsions sensacionals a les quals ens iniciava l'en-
demá de Hiroshima? El problema no és solament 
técnic, sino económic. Actualment, el cost de cons
trucció per quilovat instal.lat d'una central atómi
ca és dos o tres vegades mes elevat que el d'una cen
tral térmica; les inversions en materia fissil son ge-
neralment superiors a les inversions en combustible. 

Cap tipus de reactor atómic ha assolit imposar-se 
fins ara i és de la seva multiplicado al grau de la 
central pilot que s'espera la tria del mes avantatjós. 
La fusió deis nuclis d'átoms lleugers, en el curs de 
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la qual dos d'aquests nuclis s'uneixen per formar 
un nucli mes pesat, és el procés de la fissió deis 
nuclis pesats en un reactor atómic. 

¿Pot l'energia de fusió, alliberada sota la forma 
explosiva en la bomba H, ésser expedita sota la 
forma d'una reacció controlada? Les investigacions 
sobre la fusió controlada van ésser anunciades la 
primera vegada pels savis soviétics en 1956. Van 
ésser seguides després ais Estats Units, Alemania, 
Suécia, etc. Pero encara som lluny del resultat in
dustrial. 

HULLA VERMELLA FETA PER L'HOME 

Davant les demores que reclamen tant les reac-
cions de fusió controlades, ¿perqué no s'assaja do
mesticar l'explosió? En una serie d'articles en 1955 
i un llibre en 1956 sobre «Les aplicacions de l'ex-
plossió termonucleal», es suggerí de fer-la, portant 
a terme una explossió subterránia profunda. L'idea 
fou acceptada ais Estats Units, al setembre de 1957 
amb l'assaig Rainier, el primer del projecte Píou>-
share d'aplicacions pacifiques de les explosions nu-
cleals. Interrompudes per les discusions de Ginebra 
sobre Fatur de les explosions experimentáis, els 
assaigs es reprengueren en 1962. 

Des del moment en qué es tingueren en compte 
les cárregues de 5 a 10 megatons, l'economia, tant 
en despeses de nou establiment com en combusti

ble, sobrepassa ámpliament la de les millors cen
tráis atómiques concebudes. La caldera subterránia 
demana solament un foradament de 2000 o 3000 
metres. En un cálcul estimatiu de l'Atómic Energy 
Commission, el cost d'una cárrega de 5 a 10 mega
tons, independenment de la potencia assolida al 
moment d'arribar a aqüestes xifres, és d'un milió de 
dólars. 

La utilització del calor es faria per injecció, dins 
la cambra, d'aigua que sortiria en forma de vapor i 
que s'enviaria en circuit, alimentant la central eléc
trica per un canviador. Una experiencia en gran 
escala s'intentá en 1962 en una cúpula de sal de 
Texas. Fracassá per causa d'una obturació insufi-
cient en la galería d'accés; el mateix incident es 
produí mes tard, després de la primera explossió 
subterránia francesa en el massís d'Hoggar. Sembla 
que el foradament tipus petroli, amb dos o tres taps 
de ciment armat, evitaría aquests incidents molt 
millor que la galería de mina acceptada per les 
petites cárregues. 

Independenment de les aplicacions indirectes 
del calor produit per les explossions, regeneració de 
pous de petroli, i moltes altres activitats que l'Ató
mic Energy Commission ha previst peí projecte 
Ho«share, l'explossió subterránia sembla tanma-
teix un deis mitjans mes económics de la domestica
do de l'energia termonucleal, així com de l'atómica. 

MODELS 

a%ía c^jntonÍE-ta 
Germanes VÍLALTA 

ALTA COSTURA 

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

FALDILLES DE T O T A 

MENA I VESTITS DE 

DUES PECES 

DE VENDA ALS PRIN-

CIPALS MAGATZEMS 

TEL. 21-06-42 

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

LLANES 

BETES i FÍLS 

MERCERÍA "SAN JUAN" 

A T E N C I Ó ESPECIAL ALS 

SOCÍS DE L'ORFEÓ CÁTALA 

LÓPEZ 61-B MANZANILLO 57-C. 

Teléfon 10-34-67 Teléfon 25-13-78 

MEXIC, D. F. 

18 ORFEÓ CÁTALA 



Gramática 

Catalana 
LUCO I 

LES LLETRES í LLURS SONS 

L'alfabet. 

El nostre alfabet es compon de les lletres que, 
amb llurs sons, es troben a la llista següent: 

a (a), b (be), c (ce), d (de), e (e), / (efa), 
g (ge), h (hac), i (i), j (jota o i llarga), k (ca), 
l (ela), m (ema), n (ena), o (o), p (pe), q (cu), 
r (erra), s (essa), t (te), u (u) , v (ve), w (ve do
ble), x (xeix o ics), y (i grega), z (zeta o itzeta). 

b - v - p 

La diferencia entre la b i la v, en el llenguatge 
parlat, consisteix en el fet que la primera es pro
nuncia entre els llavis, mentre que la segona es diu 
amb Taire vibrant entre les dents superiors i el llavi 
de baix. Pero en una gran part del domini lingüís-
tic cátala aquesta diferencia no és mantinguda, de 
manera que la v és pronunciada com si fos b. 

Aixó pot ocasionar vacil.lacions entre la v i la b 
al qui es disposa a escriure, per a evitar les quals 
recomanem de teñir en compte les observacions 
següents: 

1.—Davant de í i r escriurem sempre b, com en 
moble, problema, cabré. 

2.—Dins les diferents formes d'un mateix mot, i 
dins deis mots d'una mateixa familia, a una u 
correspon una v i una p o a una b pronunciada p, 
correspon una b. De manera que escriurem blavor 
amb vi guiats per la u de blau, i lloba amb b guiats 
per la p de llop. Pero, en seguir aquesta indicació, 
cal que ens recordem que hi ha uns certs mots, 
anomenats pseudo-derivats, que trenquen la regla 
fent correspondre una v a una b i viceversa. Exem-
ples: corba, encorbar - curvilini, curvatura; probar-
probable; llavi - labial; etc. 

3.—Hem de teñir present que la v i la b no es 
corresponen sempre en els mots castellans i cata-
lans. A una b catalana correspon de vegades una 
v castellana, i viceversa. Exemples: móbil, rebentar, 
rebolcar, berruga, cavall, covard, governar, mots cor-
responents ais castellans móvil, reventar revolcar, 
verruga, caballo, cobarde, gobernar; les formes del 
pretérit imperfet d'indicatiu deis verbs de la pri

mera conjugació. que en cátala son amb v i en cas-
tella amb b, amava, amaves - amaba, amabas, 

Hem parlat suara d'una b pronunciada p. En 
efecte. el só de p és de vegades representat per una 
b. Per a resoldre les confusions que aquest fet pot 
ocasionar, ens atindrem a les indicacions següents: 

1.—En principi de paraula escriurem amb b les 
sil.labes ab, ob i sub, i amb p la síl.laba cap. Exem
ples: abdicar, obtús, subjecte, capgirar. Excepcions: 
apte, optar, opció, óptic, óptim, cabdal, cabdell; 
cabdill. 

2.—Fora de les quatre síl.labes iniciáis abans di-
tes, escriurem generalment p davant t, c, s, n, i b 
davant d. Exemples: cripta, erupció, copsar, hipnó-
tic, molibden. Excepcions: dissabte, dubte, sobte. 

3.—En fi de paraula darrera vocal, escriurem ge
neralment p. Exemples: cap, xarop, rep. Excep
cions: els mots acabats en fob com hidrófob; els aca
bats en síl.lab, com monosíl.lab; i adob, aljub, árab, 
club, cub, (castellá, cubo), tub i algún altre. 

4.—En fi de paraula darrera consonant, escriu
rem b en els mots que tinguin els femenins o deri
váis amb b, i p en els que els tinguin amb p. Així, 
de destorbar deduirem que destorb s'escriu amb b; 
de corbera, que s'hi escriu corb; en canvi, el mot 
serpent ens mostra que serp s'escriu amb p. Noteu 
l'ortografia de la preposició amb. 

Exercicis: 

En els mots següents. els punts representen una 
b o una v; poseu-hi la lletra que escaigui. 

embla.ir — cú.ic — encor.at — .olear — auto-
mo.il — go.ern — co.ard — fa.a — ra.e — estima.a 
sa.i — sa.er — re.entar — sua.itat — sensiti.a 
ca.all — cla.ar — re.lar — cal.icie — cur.atura 
menja.a — be.ia — bla.or — .erruga — mó.il 
sa.iesa — tro.a.a — co.e — rao.era — lla.i — la.ial 
ri.a — sa.ent. 

En els següents, els punts representen una b o 
una p; poseu-hi la lletra que eccaigui. 

lio. — sa. — xenófo. — perce.s — ara. •— tu. 
ó.tic — ca.dell — du.te — ostacle — ca.ta — es-
clo. — or. — co. — to. — clu. — a.stemi — a:titut 
corru.ció — a.jurar — ó.tim — ca.dal — ca.dill 
dissa.te — ca.girar — hidrófo. — so.te — o.tusa 
a.dicació — eru.dició — cri.ta — re.s — dece. 
ca.taire. 

Clau deis exercicis en la propera llicó. 

Rectificado 

Hem rebut del Padreado da Cultura Galega do 
México, una comunicació pregant-nos de rectificar 
l'enumeració de les llengües romániques conringu-
da en la Secció Filológica —Número 23 de la re
vista— i en la qual fan remarcar la prelació histó-

ORFEÓ CÁTALA 1 9 

http://mo.il


rica en la formació de les Rengues romániques de 
la península hispánica. 

En veritat, Particle comentat conté dos errors 
que obeeixen al sol propósit de fer mes entenedor el 
text a les persones que coneixen les diferents llen-
gües per la denominació que han rebut com a idio-
mes oficiáis. S'anomena espanyol a l'idioma que, en 
realitat, és la Uengua cestellana, i portugués a la 
llengua gallega, o com diuen avui alguns tracta-
distes, galaico-portuguesa, l'origen de la qual arren-

EL DIARI italiá Nuova Sardegna publica, sovint, 
coses en cátala, tot i que els catalans de l'Al-

guer representen una petita minoria d'Itália i de la 
propia Cerdenya. Aixó que allá significa una nor-
malitat, a nosaltres, catalans, ens sembla una cosa 
extraordinaria, que ens colpeix, que ens emociona. 
És que potser sentim un xic el complex de la m/e-
rioritat, que jai no és complex, puix que ja ens hem 
acostumat al clima de la inferioritat, adquirida peí 
sempitern maldar deis nostres perseguidors. (A tot 
el món es pot escriure el cátala en diaris, menys 
dins de la Catalunya peninsular, on unes autoritats 
enemigues no impedeixen absolutament, en un gest 
monstruos de genocidi.) 

Italia, com se sap, és una península com Iberia. 
Italia es forma mitjancant la unió de pobles per 
tal de teñir mes forga i aquesta unió forja un Estat 
que figura en un lloc molt important entre els pai
sos del món. Per bé que en el nord d'Itália hi ha 
hagut certes discrepáncies amb el grup germánic, 
aprofundides com a conseqüéncia de les darreres 
guerres europees, la veritat és que tots els nuclis del 
mosaic peninsular se senten italians. No hi ha 
ciutadans de primera i de tercera, com passa a la 
península Ibérica. Italia és un país que ja s'ha cons
tituid per obra i gracia d'una unió respectuosa. Es-
panya encara no s'ha constituit, perqué un deis po
bles —Castella— no vol unió, sino que pretén una 
unitat que significa l'assimilació, la humiliació, la 
degeneració deis altres grups étnics: Catalunya, 
País Base, Galicia. És FEspanya invertebrada tan 
ben descrita per Ortega Gasset. Castella no entén 
qué vol dir unió. Pensa que unió vol dir supedita
do . Aleshores no existeix Espanya, perqué aquest 
mot havia de representar la unió de diversos paisos 
amb respecte recíproc. Castella, pero, separatista 
d'Espanya, no vol una unió de pobles, sino que vol 
una «unidad de destino», o siguí que la Península 
sigui totalment esculpida a imatge seva, a excepció 

ca de les terres que constitui'ren l'antic regne de 
Galicia, d'on passá al de Portugal, tal com el cátala 
passá ais regnes de Mallorca i Valencia, i el caste
lla ais de Murcia i a les que foren terres del Cali-
fat de Córdova. 

Demanem ais nostres germans del Padroado da 
Cultura Galega que vulguin acceptar aquesta expli
cado que, de bon grat, els oferim, demanada amb 
tota la rao, i amb la qual creiem que queda ben 
salvada tota possible interpretació errónia. 

de Portugal, que en un dia historie va escollir, o va 
poder escollir, la seva propia trajectória. 

És inútil que hom presentí els exemples de 
Suissa (com feia suara el malaguanyat mecenas cá
tala Rafael Patxot), de Bélgica, d'Alemanya i de 
tants altres paisos que han esdevingut senyers en el 
món, a base de la reunió de diverses unitats étni-
ques que donen una intensitat vivencial a les Na-
cions que teñen noticia del respecte mutu. Aquesta 
cosa tan simple i tan magnífica, Castella no vol ni 
pot entendre-ho. I és una gran llástima, puix que 
els castellans teñen qualitats que ens manquen a 
nosaltres, i els altres pobles de la Península teñen 
qualitats que manquen ais ciutadans de la meseta. 

Si no fos per la tenacitat del nostre poblé, Ca
talunya ja hauria sucumbit. En els trasbalsos que ha 
passat la nostra patria, a vegades ha semblat que 
Castella ja havia assimilat definitivament el nostre 
clos. Catalunya, pero, ressorgeix sempre. 

Ara que commemorem el 250é aniversari de la 
pérdua de les nostres llibertats, tenim el conhort de 
saber que la incipient nova Renaixenca és molt mes 
important que les anteriors. La darrera guerra civil 
significa una catarsi anímica per a Catalunya. I per 
aixó, avui, es presenta amb el bagatge de les expe-
riéncies de la densa historia viscuda, amb un espe-
rit menys romántic, pero amb concrecions mes re
tundes, amb programes mes amplis, amb aires mes 
universals. 

Per bé que Catalunya ha representat sempre 
l'europeisme, ara en les noves generacions es cons
tata una set insaciable d'europeització. Aqüestes 
generacions que apareixen espontaniament i que 
son l'ánima de Catalunya, basteixen, com sempre, 
l'etern ressorgir i s'oposen a aixó de la «unidad de 
destino» i a l'intent de colonitzar una térra que, 
diem-ho ben alt, ja fa segles que fou colonitzada 
per la civilització mediterránea i pels aires de la 
vella Europa. 

La Uengua catalana 
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Ens plau de publicar per ais nostres lectors, reproduint-ho 
de Foc nou, de París, la següent informado: 

«El diumenge dia 29 de desembre i al Teatre Principal, 
Valencia retía el merescut homenatge a Raimon. 

L'homenatge en qüestió estava constitu'it per un festival, 
el máxim al.licient del qual era la propia actuació de Raimon. 
Dies abans, s'esgotaren les localitats del teatre, el mes im-
portant de la ciutat. El programa es va iniciar amb l'actuació 
d'un excel.lent conjunt de jazz; seguidament Josep IX. Ga-
lindo recita i representa dos cuarts monólegs de Cocteau 
— V h e trobada i La ¡ira—; tot seguit ens sorprengué la in-
tervenció deis «Quatre Z», conjunt que debutava cantant en 
cátala. Interpretaren unes cancons traduides de Becaud, 
Brassens, i algunes altres. 

Com ja s'ha dit, el fort era representat per la personal 
actuació de Raimon. Primerament, ens dirigí unes breus pa-
raules en qué oferia les seves cancons a tots aquells qui 
creuen en la realitat del país; el públic acoll! aquest oferi-
ment amb prolongáis aplaudiments que esdevingueren apo-
teósics quan Raimon interpreta Diguem no en la versió ori
ginal —no en la que la censura l'ha obligat a gravar—, i la 
qual diu: 

Hem vist la fam, 
ser el pa deis treballadors. 
Com ha jet callar, 
en la presó, a homes 
plens de rao.. . 

Al final d'aquesta estrofa, tot el públic espontániament 
s'alcá de les butaques i comencá un moment de ver apoteosi. 

En fi, un homenatge que emociona la ciutat i del qual 
la premsa no digué una sola paraula.—X. R.» 

* 
Josep Ma. Gironella, autor de les novel.les Los cipreses 

creen en Dios i Un millón de muertos, al qual vam al.ludir 
des d'aquestes mateixes pagines amb motiu d 'un arricie d'ell 
a la revista Life, parlant de Barcelona, que no ens va plaure 
gens ni mica perqué estava pie de mentides i falsetats, ara, 
des de La Vanguardia, de Barcelona, defensa ais catalans 
en un article titulat: Agresividad molesta e ingenua. Expli
ca que uns turistes de Ferrol del Caudillo, en una resenya 
del seu viatge per Catalunya inserida en una revista local, 
diuen, entre altres coses, aixó: «En Reus hacen de cicerone 
tres encantadoras «senyoretes»: Manoly, Gely y Pili. Nos 
parecían demasiado simpáticas para ser catalanas. Más tarde 
nos enteramos de que eran baturricas. En Montserrat todo nos 
gustó; todo menos los rezos fervorosos de los catalanes que 
en nuestros oídos piadosos sonaban a blasfemia. Hasta algu
nos, olvidándose de que estaban en el templo, se ilusionaron 
ante lo que ellos imaginaban una tabla de gimnasia llevada 
a cabo por los frailes benitos. También nosotros oramos ante 
la Patrona de Cataluña, pero lo hicimos en la lengua de 
Cervantes y bien alto para que los catalanes se enterasen.» 

Gironella s'extén en consideracions sobre aquest fet, i 
entre molts comentaris que están molt bé, diu: «Qué repli
car? Tal vez fuera preferible callarse. Pero íes útil el silen
cio eterno? ¿De modo que en Cataluña no pueden darse 
Manolys, Gelys y Pilis simpáticas? ¿De modo que, en el 

momento en que el Concilio Ecuménico recomienda al orbe 
cristiano rezar en el idioma vernáculo, las plegarias en cata
lán suenan a blasfemia?» 

Si, quan no estiguérem d'acord criticárem a Josep Ma. 
Gironella, avui és de justicia que el felicitem, donant pro-
ves de la nostra ponderado. 

* 
El doctor Joan Colomines i Puig, prestigios analista, fou 

detingut per ésser un deis promotors de la campanya Pro-
Cultura Catalana, que consistí en la tramesa de milers de 
lletres al general Muñoz Grandes sol.licitant llibertat per a 
la nostra cultura. No el poderen acusar d'haver mancat a cap 
llei i l 'hagueren de deixar anar; pero intentaren, amb aixo, 
espantar ais catalans que ja perden la por. 

L'arquitecte senyor Oriol Bohigas ha estat processat per 
un article a Serra d'Or, que els enginyers espanyols de «Obras 
Públicas» han considerat injuries. El New Statesman, de 
Londres, ha donat a conéixer la incidencia que es portava 
en secret i protesta de la persecució. 

La Coral Sant Jordi ha estat penyorada amb 10.000 pesse-
tes per haver cantat els Goigs de Sant Jordi. L'excusa del 
virrei-governador de Barcelona és que l'obra no figurava en 
el programa. Els goigs foren cantats per tal de donar una 
composició extra, atesos ais grans aplaudiments del públic. 
No creiem que si algún artista estranger canta alguna obra 
fora del seu programa sigui penyorat. El nou Galinsoga que 
pateíx el nostre poblé, només penyora els catalans. 

* 
Marta i Lluís Garcia Renart, seguint la seva serie de con-

certs, aprofitant les seves vacances, ens delectaren, en la 
Sala Ponce, el dia 5 d'agost proppassat, (sota el patrocini 
de l'I.N.B.A., i presentats per l'Asociación Musical Manuel 
M. Ponce), amb un concert interpretant obres de Bach, Mario 
Kuri Aldama, David Moulton, Schumann i Falla. Marta al 
piano i Lluís amb el violoncel, es guanyaren forts i prolon
gáis aplaudiments de la concurrencia, que emplenava la 
sala. 

El dia 12 del mateix mes, el concert ana a carree de 
Marta que, al piano, interpreta Mozart, Beethoven, Schubert 
i Mendelssohn, posant de manifest el seu temperament ar-
tístic i qualitats que la crítica no ha deixar de reconéixer. 
Aquests nostres artistes també actuaren en televisió. 

* 
És molt sovint que, en la premsa de Méxic, veiem re-

produides fotografíes del nostre bon amic i consoci Antoni 
Pía i Miracle. Darrerament, en la Secció Dominical d'Exceí-
sior, corresponent al dia 30 d'agost, n'hi ha una —un cap de 
gos— que porta aquest peu: «En la categoría animales, triun-

Salsitxeria 

LA C A T A L A N A 
Prop. Mercé Reguant 

Embotits com els de casa nostra 
Botifarra blanca, negra, catalana, bisbe, 

llom, sobressada, pemil, etc. 

Turín, 35 Tel.: 35-73-18 
(Col. Juárez) Méxic, D. F. 
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fó esta fotografía ehviada por el señor Antonio Pía Miracle 
d e la ciudad de México». 

Han estat molts els premis —a Méxic, i a fora de Méxic— 
que ha guanyat el nostre amic, i és per aquesta rao que volem, 
des de les pagines d'Orfeó Cátala, felicitar-lo cordialment 
per tantes fotografíes reeixides, el mateix en blanc i negre 
que a colors o en transparéncies. 

Per a molts anys, amic Pía. 

La notable periodista i escriptora catalana Maruxa Vilal-
ta ha presentat, en un teatre de la capital mexicana, Trio. 
Tres obres, d 'un acte cadascuna, integren aquest trio, que ha 
estat ben rebut peí públic i per la crítica: Soliloquio del 
tiempo, Un día loco i La última letra. 

Felicitem a Maruxa Vilalta per la seva obra teatral, i li 
desitgem nous éxits. 

Anna Cecilia Treviño de Gironella, Bambi, ha estat fa-
vorescuda amb una de les vuit beques atorgades a joves lite-
rats peí Centro Mexicano de Escritores, per a qué, durant u " 
any, puguin dedicar-se a poesia, novel.la, conté, teatre i 
assaig. Bambi ha estat escollida per a l'assaig, el qual versará 
sobre la literatura estrangera produida durant els darrers 
50 anys, amb alguna menció o referencia a Méxic. 

Antoni Peyr! ha presentat una exposició d'olis i dibuixos 
a les Galeries d 'Art Turok Waserman, del carrer d'Amazo-
nas d'aquesta ciutat. 

Peyrí, que alterna la seva professió d'arquitecte amb la 
pintura, s'ha guanyat els elogis unánimes de la crítica. Tots 
els diaris i revistes s'han ocupat de la seva exposició i de 
la vigorosa personalitat del nostre artista. 

L'Instituto Nacional de Bellas Artes exhibeix una expo
sició retrospectiva de l'obra de Remedios Varo. 

Remedios Varo, filia de pare andalús, mare basca i nas-
cuda a Catalunya, arriba a Méxic, procedent de Franca, en 
el Serpa Pinto, i a Méxic trobá l'etern repós. 

Barcelona, Madrid, París i Méxic, marcaren el camí de la 
seva carrera pictórica. 

L'Institut Nacional de Belles Arts de Méxic, al patrocinar 
aquesta exposició retrospectiva, rendeix tribut d'homenatge 
a l'artista desapareguda. 

La Sociedad de Amigos de Arturo Souto i l 'Instituto 
Francés de la América Latina, han presentat una exposició 
postuma de Arturo Souto, mort a Méxic el dia 3 de juliol 
proppassat. Una vintena d'obres inédites formen l'exposició 
que fou inaugurada a les galeries de l'IFAL del carrer de 
Nazas, amb l'assiséncia de moltes personalitats de les arts i 
les lletres. 

NOTICIES DE CATALUNYA 

El día 14 d'agost va ésser elegida, a 
Castelldefels, la Venus Mediterránia 
1964. Com podeu veure, en aquest as-
pecte aquí no ens estem de res, hi han 
mes "Misses", "reines" i "princeses" que 
carbasseres. Entre els qui van formar 
el jurat hi havia Enríe Guitart , Joan 
Capri i Márius Cabré. . . Va ésser clau
surada el mes passat, a la Pobla de Se
gur la I Exposició Filatélica Esportiva, 
organitzada amb motiu de I Rally Turís-
tic Internacional del Noguera Pallare-
sa. . . El diumenge 9 d'agost es celebra a 
Cantonigrós la Festa deis Jocs Floráis 
que any a any es celebren en aquell me-
ravellós poblet de les Guilleries. Va 
ésser inaugurat un monolit dedicat a 
Caries Riba; l'oferiment de Pacte va 
ésser fet peí Pare Abat de Montserrat. 
Després del diñar —ofert sota l'envelat 
col.locat a l'esplanada que hi ha darre-
ra l'església— l'Abat de Montserrat i el 
Bisbe de Vic van dirigir unes paraules 
ais assistents. Tan t per la categoría d'al-
guns deis assistents com peí que repre-

P e r IHE1VE PEYPUCH 

senten aquests Jocs, la Festa va ésser un 
éxit comple r t . . . Tenim entre nosaltres 
a la senyoreta Teresa Munlloch, i el 
matrimoni format per Josep Ribera i 
Margarida C a r b ó . . . Es calcula la pobla
d o flotant de Calella en unes 20.000 
persones, entre elles hi suposem a Jordi 
Bosch, encara que a Barcelona ningú 
no l'ha v i s t . . . La Garriga va celebrar 
amb gran empenta la seva festa major... 
Han obert un nou pas de frontera a 
Coll d'Arés en la ruta a Franca, de 
Camprodó a Mol ió . . . S'ha produit no 
fa massa, un deis pitjors incendis fo
restáis de Catalunya, en el municipi de 
la Cenia, a la part sud de Tarragona. . . 
S'ha celebrat a Vic, organitzat per FOr-
feo Vigatá, el III Festival Musical d'es 
t i u . . . En el VII é Cicle de Teatre Llatí 
interpretaran una obra de Valle Inclár 
i "Una Vella Coneguda Olor" de Jo 
sep Ma. d e Segarra. . . El llibre de Perc 
Calders, l 'Ombra de l'Atzavara, ha en 
trat en la 3" ed ic ió . . . Té molt d'éxit 
el llibre d'Albertí "L'Onze de Setem-

bre" . . . Durant aquest mes d'agost da-
rrer ha fet a Barcelona una calor real-
ment ac lapadora . . . En els Campionats 
de natació d'enguany a Espanya, Cata
lunya ha quedat en primer l loc. . . A la 
Gran Via i Balmes (Barcelona) s'estan 
bastint els "Stands" que contindran la 
Fira del Llibre d'Ocasió, que s'inaugu-
rará el dia 15. Aquest any fará la pre
sentado de Pacte inaugural, el grec 
Giorgios Sefens, Premi Nobel de Litera
tura 1963.. . Del 2 al 6 de setembre hi 
haurá a Barcelona el IX Congrés Inter
nacional de Mágics.. . La Direcció Ge
neral de Pressupostos, ha acordat lliu-
rar-ne un de 25 milions de pesseres per 
a millorar el Servei de Transports . . . 
Les Festivitats Majors de Gracia van 
ésser molt concorregudes com ja és cos-
tum. Van haver-hi Sardanes. Per a cele
brar el 1er. Centenari del Campanar de 
Gracia, es va disparar un fantástic Cas-
tell de Focs, que per primera vegada 
va ésser col.locat en la centenaria 
torre. . . Degut a la Festa de Sant Roe, 
la Placa Nova va engalanar-se com cada 
any. Aquest any van participar-hi l'Es-
bart Verdaguer, un altre dia van ac
tuar PEsbart Cátala de Dansaires i l 'Or-
feó Barcelonés.. . Ja ha passat de cent 
representacions al Romea, Pobfa vode-
vilesca "L'bome que no arriba a temps". 

V E R M O U T H \ \ I! fc I I \ II S 
EN ELS HE1IS IIOS TIFUS, HI \\V I FOSE' 
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Fútbol 

EL "BARCELONA F. C," 

A GUADALAJARA 
Per A. G 

Els aficionats a l'esport d'aquesta ciutat mexicana, i par-
ticularment els catalans que hi residim, passárem uns dies 
d'auténtica alegría en ocasió de la visita del Barca, havent-se 
establert espontániament vineles d'afecte i germanor amb els 
seus representants —directius del Club— i jugadors de 
l 'equip. Heus ací la crónica. 

Dijous, 30 de juliol. Som al camp d'aviació en una tarda 
de pluja. Poc després de les cinc féu el seu aterratge el 
D.C.6, i el Barga escolta la primera ovació de les moltes que 
Ii serán tributades a Guadalajara. Noies abillades amb ves-
tits catalans tipies els ofrenen ramells de flors, i els d*rec-
tius de tots els clubs de fútbol de Guadalajara, i una no-
drida representació de catalans encapealats peí President 
del Centre, Enric Faraudo, els donen la benvinguda. La rebuda 
és radiada, essent entrevistats Enric Faraudo, Jaume Cama-
rasa i Antoni Gilabert. Saludem al senyor Manuel Riu i 
Anglés, membre del Consell Directiu del Barcelona i al se
nyor Joan Gich i Bech de Careda, Secretari General del 
Club, que fa el viatce en companyia de la seva gentil esposa 
Pilar, Ilicenciada, com el seu marit, en Filosofía i Lletres. 
L'amic Pijoan, cátala de San Luis Potosí, és deis primers a 
establir confianca amb els membres de l'equip, cosa que poc 
a poc anem fent tots. Del camp d'aviació ens traslladem a 
l'hotel Guadalajara-Hilton, el mes modern de la ciutat, on 
restará allotjat el Barca. 

Divendres, 31 de juliol. Al migdia, visitem el Palau de 
Govern, l 'Ajuntament, en el qual som rebuts per l'Alcalde 
senyor Lie. Francisco Medina Asensio i el Secretari Lie. 
Eduardo Aviña Batiz. El senyor Riu fa lliurament al Presi
dent Municipal de Guadalajara, de la insignia d'honor del 
Club. Posteriorment visitem. la Casa de la Cultura, el Teatre 
Experimental i el «Palacio de las Artesanías». Els jugadors 
es queden a reposar al Hilton, i allí donem una abracada 
ais grans jugadors catalans de la generació anterior, Juli 
Monlloc i Josep Sangenís, que han vingut a veure jugar al 
nostre equip representatiu de la ciutat i el país. 

Al vespre, el partit, amb un estadi pie de gom a gom des 
de molt abans de comencar el joc. La nena Eva Lloret, surt 
al camp, com a mascota de l'equip, acompanyada del seu pare 
Jacint Lloret. Ovacions. Comenca el joc. Tensió extraordi
naria; partit magnífic. Just el resultat de 3 a 2 a favor del 
Barcelona. (Al marcador es llegia Guadalaiara-Barsa.) 

Dissabte ler. d'agosr. Al matí, viatge a Chápala. Cocktail 
al «Club de Yates». Diñar al Manglar, la magnífica quinta 
porfiriana, d'extraordináries dimensions i situació, propietat 
del senyor Jorge Agnesi, President del Club de Fútbol Gua
dalajara. 

A les sis de la tarda visita al senyor Governador de l'Es-
tat, en la seva residencia particular. A mes deis directius, 
ens acompanyá el gran jugador Segarra, capitá de l'equip. 

A la nit, banquet en el restaurant Chamberí, amb mes 
de dos-cents comensals. Presideixen les banderes mexicana 
i catalana, i al mig un gran escut del Barcelona, al qual dona 
la réplica un pastís de les mateixes mesures, reprodúcelo 
exacta de l'escut penjat al mur. A l'hora del café, Enric Fa

raudo, com a President del Centre Cátala, obre l'acte i lle-
geix un emotiu telegrama de felicítació enviat peí senyor 
Joan Rovira, President de l'Orfeó Cátala de Méxic, redac-
tat en cátala. El senyor Joan Gich, Secretari General del Bar
celona, presenta a l 'entrenador i membres de l'equip, els 
quals saluden i son ovacionats. 

Antoni Gilabert, en nom del Centre Cátala, ofereix 
l'acte. Fa un paral.leí, en esport i cultura, entre Jalisco i 
Catalunya. Recorda alió que de la nostra térra deia a Vera-
cruz, el gener del 1956, el Lie. Miguel Alvarez Acosta, 11a-
vors Director del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 
l'acte d'homenatge al Mestre Pau Casáis en el Cabildo de la 
ciutat. Afirma que el Barcelona sempre es troba en el cor 
deis catalans, allá on sigui que es trobin, puix és un equip 
que sempre té el pols del poblé en la seva actuació. Els 
felicita fraternalment en nom deis catalans de Guadalajara, 
desitjant-los bona estada i felic. retorn a la nostra térra. 

A continuació parla el senyor Jorge Agnesi, President del 
Club de Fútbol Guadalajara, en nom de tots els clubs de 
fútbol de la ciutat. Recorda el seu vitge a Europa, amb 
l'equip, i el seu debut a Barcelona, ciutat en la qual tingué 
grata estada i múltiples atencions. 

Parla així mateix, el directiu del Barcelona senyor Riu 
Anglés, i en una forma molt emotiva i amb uns mots, en 
cátala, que foren calurosament aplaudits. El senyor Enric 
Faraudo, li féu lliurament d'un present personal per a en 
Samirier, Vhome-llagosta deis temps heroics del Barca, i d 'un 
magnífic calendan asteca o pedra del sol, en argent i en 
grans dimensions, record de Testada del Barcelona a Guadala
jara i de la germanor establerta amb el Centre Cátala. El 
senyor Riu féu lliurament al senyor Faraudo de l'escut d'ho
nor del Barcelona. 

Finalment el Lie. Abraham Sánchez de Velasco, Cap del 
Departament d'Hisenda de l'Estat de Jalisco, en nom del se
nyor Governador de l'Estat, felicita al Barcelona per la seva 
visira i actuació, i féu present la satisfacció del Govern de 
l'Estat per l'actuació selecta i progressiva deis catalans de 
Guadalajara, ais quals agraí la seva cooperado en el desen-
volupament económic de l'Estat, especialment de vint anys 
encá. Els oradors foren molt aplaudits. 

Al sopar hi assistiren moltes dames i damisel.íes. Molts 
mexicans i catalans d'ací i de fora de Guadalajara. Els ju
gadors es distribuiren entre la companyia elegant de caire 
femení. L'atmosfera era magnífica, alegría, cordialitat, con
fianza. El sopar a carree de l'amic Francesc Torné, abun-
dant i suculent. Ben servit i tot. 

Diumenge, 2 ¿"agost. Festival folklóric a la «Concha 
Acústica del Parque Agua Azul», ofert per l 'Ajuntament de 
Guadalajara. Acte popular amb assisténcia d'una gran ger-
nació. Tinguérem reservats els nostres seients al costat de 
les autoritats, i els jugadors del Barcelona pujaren a l'esce-
nari per tal d'ésser presentats i foren rebuts amb una gran 
ovació. 

Dilluns, 3 d'agosr. Entrenament de bon matí. Comiat, 
i en un ómnibus especial en ruta cap a Monterrey amb es
cala a San Luis Potosí, on també foren objecte d 'un efusiu 
homenatge per part deis catalans residents allí. 

El Barcelona féu vibrar la nostra ánima de catalans; amb 
ell, ens sentírem tots uns. Tothom estigué contení, i val a 
dir que tots els actes assoliren importancia i éxic, sense ha-
ver-se de lamentar cap mena de dificultat ni incident. Una 
Comissió de catalans es responsabilitzá de la feina i de les 
despeses: presents, anuncis ais diaris, cinquanta convidáis, 
mexicans al sopar, etc. En resum: La nostra petita col.lecti-
vitat de Guadalajara, actuá amb entusiasme, generositat, seny 
i germanor. El nostre Barcelona, repetim-ho, féu vibrar el 
que cada cátala té en el mes pregón del seu ésser com a 
part integrant de l'ánima col.lechva de la Patria. 
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MÚSICA 

Transcrnim del diari Novedades, de 
Méxic, aquesta interesant interviú, tin-
guda amb un genial músic de la rios
tra térra. 

UN GRAN MAESTRO SE LLEVA GRATA 
IMPRESIÓN DE MÉXICO 

Narcís Bonet 
«He palpado la realidad musical de México y me llevo 

gratas satisfacciones de mi estancia en él», dice Narcís Bo
net, quien como presidente de la Federación Internacional 
de Juventudes Musicales fue designado para efectuar un via
je de tres meses bajo los auspicios de la U N E S C O , para vi
sitar distintos países latinoamericanos. México comprende la 
primera etapa y de aqui irá a Bogotá, de donde saldrá para 
Lima, Santiago de Chile, varias ciudades de Argentina y 
luego Montevideo y Sao Paulo. 

Encontramos al joven maestro en el hotel Marlowe y 
nos concede entrevista por breves momentos, ya que ocho 
días en esta ciudad apenas serán suficientes para darse cuen
ta de la labor que desarrollan las Juventudes Musicales de 
México. Narcís Bonet es actualmente uno de los genios uni
versales de la composición; posee fuerza de concepción pro
digiosa; la potencia, la gracia, la elegancia exquisita se han 
reunido para hacer de él un artista genuino. Nacido en Bar
celona en 1933, cursó sus primeros estudios en su ciudad 
natal, bajo la dirección de Juan Massiá y Eduardo Toldrá. 
En 1949, Igor Markevitch, de paso por Barcelona, descubre el 
talento del joven compositor y le aconseja trasladarse a 
París, para perfeccionarse bajo la dirección de Nadia Boulan-
ger; trabaja con ella y obtiene en 1952 y 1953 la primera 
medalla en la clase de acompañamiento del Conservatorio 
Nacional de Música de Fontainebleau. 

—Componía a los 7 años •—nos dice sonriendo, con esa 
espontaneidad que es otro de sus atributos—; eran cancio
nes sin importancia, pero yo mismo les ponía la letra. Poco 
después me di cuenta de que no soy poeta y sólo seguí com
poniendo la música. 

En 1953 Eduardo Toldrá estrena la Suite para cuerdas, 
de Narciso Bonet, con la Orquesta Municipal de Barcelona. 
El crítico Rosendo Llatas escribe en esta ocasión: «Vemos en 
Narciso Bonet al hombre que puede dar a la música cata
lana algo que le está haciendo mucha falta: la solidez y el 
acabado. Era, pues, este joven artista, la promesa de gran 
compositor, a pesar de sus pocos años.» 

ASSEGURANCES 

Parroquia, 68 14-62-52 
Te le • < 

Despatxos 11, 12 i 13 " '4-51-48 

Guadalajara, Jal. 
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Cuando en 1955 lo nombraron presidente de las Juven
tudes Musicales de la capital catalana y le dieron la vice-
presidencia nacional de las Juvenudes Musicales Españolas, 
estrena su Misa in Epighenia Domini, considerada como la 
partitura más importante de la música catalana y que basta 
por sí sola para cimentar la celebridad de un compositor. 
Cada año, durante las fiestas navideñas, Catalunya represen
ta con éxito siempre creciente el Retablo de NatiVitate 
Christi, como un homenaje al compositor que vio en esa 
tierra la primera luz. 

En la actualidad se ha instalado en París y se ocupa de 
los programas musicales de las emisiones en lengua española 
de la radiodifusión Televisión Francesa. Por eso, es —nos 
aclara— que algo conozco de la música mexicana; es muy 
interesante, sobre todo la música autóctona; he visitado la 
Sección de Investigación de la Música Mexicana en sus Prin
cipios, a cargo del maestro Baltasar Samper, y me parece 
atrayente su estudio; he asistido a una reunión del Comité 
Mexicano del Consejo Internacional de la Música de la 
U N E S C O , he conversado con el maestro Sandi, y vi el ma
ravilloso Ballet Folklórico, en fin, me parece que me he for
mado ya un juicio bastante completo de la cultura musical 
de vuestro pueblo. 

—Qué las de México están, por as! decirlo, auspiciadas 
o controladas por el Estado; las de Europa, en cambio, son 
un movimiento completamente autónomo y no dependen del 
Estado. Esto puede ser para México una gran ventaja, pero 
también un arma de dos filos, pues le quita fuerza al movi-* 
miento ¡comprende?, porque no hay una fuerza motriz que 
lo impele por sí mismo. En Europa, la juventud está acos
tumbrada a organizarse, con lo que adquiere responsabilidad 
y ayuda a su formación humanística. En Europa se dirige a 
un público joven entre los 15 y los 30 años; en cambio en 
México se les educa musicalmente de los 8 a los 15. 

—¡Cuál es el remedio para solidarizar a las Juventudes 
Musicales Mexicanas? 

—Que se agrupen por medio de comités que organizarán 
ellas mismas el consejo del departamento de Música. 

—¡Tiene usted algún proyecto? ¡Algún gran deseo? • 

•—Sí, volver a México y dirigir una orquesta con música 
catalana; estoy seguro que al público mexicano le conven
cerá; existen grandes compositores catalanes cuyas obras no 
son conocidas. 

Narcís Bonet tiene también un disco de canciones. El 
Ediphone de Barcelona lo editó en 1963; hasta nosotros no 
ha llegado, desafortunadamente, la música de este joven 
artista que se va enamorado de México. A su regreso, diri
giendo la Orquesta Nacional, México le tributará el más 
fuerte y cariñoso de los aplausos. 



Dia de Galicia 
El dissabte, dia 25 de Juliol, organitzat, com cada any, peí 

Padreado da Cultura Galega, se celebra el Dia de Galicia. 
A dos quarts d 'una del migdia, una nodrida representa-

ció de gallees, reteren homenatge ais herois de la Indepen
dencia Mexicana, amb una guardia d'honor i l'ofrena flo
ral corresponent a la columna de la Independencia del Pas-
seig de la Reforma. 

A la nit, en el saló de l'Orfeó Cátala, tingué lloc el sopar 
commemorant la festa, el qual es veié molt concorregut. En
tre altres, figuraven a la presidencia, el senyor Manuel Mar
tínez Feduchy, Encarregat de Negocis del Govern de la Re
pública a l'exili; Antoni M. Sbert, Delegat del Govern de 
la Generalitat; Carlos Velo, Delegat del Consell de Galicia 
amb seu a Buenos Aires; el Doctor José Puche Alvarez, Pre-
sident de IAteneu Espanyol de Méxic; el senyor Joan Ro-
vira, President de l'Orfeó Cátala. 

El senyor Carlos Velo s'adrecá ais assistents amb un 
discurs pie de patriotisme i fe en l'esdevenidor de Galicia, 
essent entusiásticament aplaudit. 

Es dona lectura a un missatge rebut de Galicia, i signat 
per mes de cent intel.lectuals gallees. Diu així: 

«Com ademiración e vontade, saúdamos no Dia de Ga-
liza o Padroado da Cultura Galega do México, espello i 
exempro de galeguidade. 

Ainda na noite fecha que cingue o Mundo Galaico, a 
comprensión ios pulos dise Padroado representan os anceios 
mais nidios dunha Galiza afervoada pra conquerir o seu des
tino, na cultura, na boandanza e na liberdade. 

Cando a labarada Ianzal da Revista "VIEIROS" alumean-
do as covas do sonó histórico di que a Terra Nai vai ficando 
orfa e erma, non fai mais que chamar os bós e xenerosos 
pra que ergar* o pensamento e remexan na espranza. 

Diane a morte de Arturo Souto o irmán xenial e mestre 
inesquecido, eispresamos, nista data de Sant-Iago, os nosos 
sentimentos a ise gran Padroado e arrenegamos dunha emi
gración sin ourelas, impulsada per remos de soma ñas bar
cas de Caronte do medo, da anguria e da fame. 

N o nome dos amigos de Padroado da Cultura Galega do 
México que moran na Terra, e dos colahouradores e centos 
de ademiradores da Revista "VIEIROS" remesamos iste 
saúdo sinxelo mais barudo de arelas e de irmandade. Galiza-
Sant-Iago-1964.» 

Per raons fácils de comprendre, ens abstenim de publicar 
els noms de les persones que signen aquesta salutació-mis-
satge. 

Com a final de festa, el Ballet Folklore que dirigeix la 
senyoreta Nelly Ferrer, delecta ais presents amb danses in-
terpretades peí seu grup. 

* 
Traduit al cátala, el Missatge gallee, diu així: 
«Amb admirado i satisfacció, saludem en el Dia de Ga

licia al Patronato Da Cultura Galega de Méxic, espill i 
exemple de la galleguicitat. 

En la nit fosca que engoleix el Món Gallee, la compren-
sió i l 'impuls d'aquest Patronat representa les aspiracions 
mes definides d'una Galicia ávida d'aconseguir els seus des-
tins en la cultura, la pau i la llibertat. 

Q u a n l'alta flama de la Revista VIEIROS, il.luminant 
les cavernes del son historie, afirma que la Terra matriarcal 
está quedant desolada i orfa, no fa mes que cridar ais ga
llees rectes i generosos perqué aixequin el pensament i avi-
vin l'esperanca. 

Davant la mort d'Arturo Souto, l'artista genial i germá 

inolvidable, expressem en aquesta festa de Sant-Iago, el 
nostre sentiment a aquest gran Patronat i reneguem d'una 
emigració sense fi portada per rems obscurs en les barques 
de Caronte del pánic, la por i la fam. 

En nom deis amics del Patronato da Cultura Galega de 
México que viuen en la Terra, i deis col.laboradors i cente-
nars d'admirados de la Revista VIEIROS, enviem aquesta 
humil salutació, pero plena de fervorosos anhels i de ger-
mandat.» 

El día 26, en el programa per radio la «Hora de Galicia», 
a dos quarts de deu del matí, se celebra el MITIN DE LAS: 
ARENGAS. 

El Mitin de las Arengas tingué el seu origen l'any 1856, 
quan uns estudiants universitaris gallees reuniren, a Santiago 
de Compostela, a dos obrers de cada ofici ais quals ofrena-
ren un banquet que els mateixos estudiants serviren, vestits 
de frac. D'aquesta manera, els filis de bones famílies es 
posaren, simbólicament, al servei del poblé. Entre aquells 
primers servidors, hi havia els que mes tard serien coneguts 
com a poetes i tribuns insignes: Eduard Pondal i Aureli 
Aguirre. Els discursos o brindis que pronunciaren foren tan 
abrandats i de tanta significació revolucionaria, d'acord amb 
el temps, que foren processats per haver propugnat peí dret 
d'igualtat de les persones. 

Al remembrar aquests fets, el «Patronato da Cultura 
Galega de México» invita, tots els anys, a diverses persona-
litats republicanes espanyoles i portugueses, i a representants 
deis governs de Catalunya i País Base, porqué parlin posant 
de manifest les virtuts del poblé gallee en un marc de lliber
tat i d'igualtat com correspon al fet que es commemora. 

Aques any hi prengueren part els senyors doctor José 
Puche Alvarez, President de l 'Ateneu Espanyol de Méxic; 
Enginyer Adolfo Vázquez Humasqué, President d 'Honor del 
Patronat; Joan Rovira, President de lOrfeó Cátala; Hilario 
Caloto, President del Club Galicia; Horacio Casas, Secretan 
de la Irmandade Galega; enginyer Antoni M. Sbert, Delegat 
del Goverp de Catalunya; Francisco de Eguilaz, Delegat del 
Govern Base; Don Manuel Márquez de Rocha, representant 
de Portugal; Doctor Pere Bosch Gimpera, il.lustre cientific 
cátala i ex-Rector de la Universitat de Barcelona; els poetes 
Juan Rejano i Florencio Delgado Gurriaran; Tomás Etxabé; 
arquitecte José Caridad Mateos; Eladio Domínguez; els doc-
tors Francisco Comesaña i Tomas Regueiro i l'advocat Juan 
López Dura. 

MANSIÓN DEL MAR 
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NOTICIES AL VOL 
- Per H. B. P.  

El dia 1er d'agost, a les 8 del mati , sortí cap a Caracas 
(Venezuela), en viatge de negocis, Josep Cha lamanch . . 
També el dia primer, el grup de l'Esbart, va festejar ais seus 
mestres: Ignasi Ribera i Antonia C. de Salvat, amb motiu 
de fer deu anys que ens ensenyen a bailar; es va menjar 
coca i es va beure un bon moscatell. Moltes felícitats a 
tots dos per la seva tasca meritoria... El dia 8 d'agost vorná 
de Catalunya el senyor Saperes, pare de dos nens de la 
Secció Infant i l . . . El dissabte dia 15 se n 'anaren cap a Cata
lunya, via Paris, Josep Ribera i esposa. Bon viatge i felic. es
tada. . . S'inaugurá el Cine-Club, organizat per la Joventut, 
amb la pel.lícula: El Príncipe y la Corista, amb Lawrence 
Olivier i Marylin Monroe. També es projecta un curt de 
Marcel Marceau, de pantomimes molt bo. El diumenge dia 
16 es repetí la funció. Hi havia gent, pero no pas la que 
s'esperava. Tot aixó la Joventut ho fa per a nosaltres i per-, 
qué poguem disfrutar de bones pel.lícules, i al veure que no 
es correspon gaire, es desanima. Esperem que, a les properes 
funcions, hi hagi una cua que surti fins al carrer. . . El diu
menge 30 d'agost es va fer la segona tanda de pel.lícules del 
Cine-Club, projectant Historia de Tres Amores, amb James 
Masón, Leslie Carón, Ricky Nelson, Kirk Duglas i Pier An
gelí. També es va passar un curt de Charles Chapl in . . . Te-
nim noticies que Elizabeth Aguadé ha tornat del seu viatge a 
Catalunya. Benvinguda. . . El campionat de Ping-pong que 
organitzá la Joventut amb tant éxit, está arribant a felicj '.er-
me. Ja quasi s'endevina quins serán els campions de cada 
forga i aviat podrem informar-vos detalladament. Felicitem 
els guanyadors i a tots els participants que han fet que ios 
un campionat de molta emoció i lluiment. També ais entu-
siastes organitzadors els felicitem cordialment. Tot aixó aju-
da a qué la nostra joventut es diverteixi dintte de casa i t in-
gui mes motius per trobar-se bé a l 'Or feó . . . Aviat es prepa
rará un nou campionat; es tracta del d'Escacs. Aneu pre-
patant-vos i practicant, perqué també tingui éxit. 

* 
Ens assabentem que Jotdi Mas i Bassegoda ha acabat la 

carrera d'enginyer. Els estudis els ha cursat a l'École Politech-
nique de l'Université de Lausanne (Suissa), Grup Electricitat 

Dr. Velal Vitar C. 
Di>. Velai Vitar Puig 
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d'Alta T e n s i ó . . . El felicitem ben cordialment, i li desitgem 
molts d'éxits en l'etapa de la seva vida que ara comenca. 

* 
Enric Mas Colomer s'ha reunit de nou amb la seva fami

lia després d'haver cursat brillantment els estudis d'enginyer 
textil a North Caroline State of the University of N.C. de 
Raleigh, Carolina del Nord, Estats Units. El felicitem i li 
desitgem molts éxits en la seva carrera. 

El diumenge dia 20, a les dotze del migdia, el Consell 
Directiu de l'Orfeó Cátala dipositá una corona a la Columna 
de la Independencia Mexicana. Hi assistiren: Joan Rovira, 
Joan Potau, familia Panadés, familia Torroja. Joaquima Sa-
baté, Salvador Romagosa, Maria José de Chopitea i les nenes 
María Teresa i Maria de la Misericordia Torroja. 

DOL A PERPINYA 
Ens arriba la trágica nova de la mort deis components de 

la Cobla i de l'Esbart de Perpinyá, ocorreguda a conseqüén-
cia d 'un terrible accident. Havien actuat en un poblé deis 
Vosgues (a Franca), i tornaven, de nit, a la capital del Ros-
selló. L'autobús que els transportava, es precipita a un pas 
inferior del ferrocarril, d'onze metres de profundidat i mori-
ren tots. És una tragedia que ens ha colpit pregonament, puix 
que aquest grup titulat «Foment de la Sardana» portava a 
terme una tasca valuosíssima, fomentant la Sardana i els ba
llets a les terres catalanes del Rosselló i de la Provenga, amb 
gran éxi. Obra molt meritoria, ja que posava de relleu la uni-
tat deis nostres pobles. Malauradament, hem perdut aquest es-
camot selecte que mereix tota la nostra reconeixenca per la 
seva tasca folklórica i per la seva intenció de sincronització, 
peí contingut ideal del seu treball, encaminat a mostrar una 
sola base vivencial de tots els pobles de llengua catalana. 
Moriren en compliment d 'un deure patriótic. Damunt les 
tombes d'aquests esforcats germans, voleiará per sempre mes 
l 'honor d'haver treballat en una imperceptible tasca d'uni-
ficació: imperceptible, perqué molts només en copsaven l'as-
pecte folklóric. La seva acció eta mes ambiciosa, tenia molta 
mes dimensió. Sortosament, a Montpeller i en algún altre 
lloc, ja hi ha nuclis que segueixen les seves petjades. Caldrá, 
pero, formar una nova Cobla, puix que era la única existent 
a Perpinyá. 

Orfeó Cátala tramet el seu sincer dolor ais germans de 
l'altra vessant del Pirineu; dolor pregoníssim de tots els 
catalans de Méxic. 

LA ÓPTICA LÓPEZ 
TELÉFON 10-00-63 LÓPEZ, 157-D 

MÉXIC, D. F. 

Atenció especial a les receptes deis oculistes 

Ulleres i cristalls de totes classes 

Puntualitat, exactitu d, economía 



LABORATORIOS 

QUERALT MIR, S. A. 
Productes cienúfics 

Melchor Ocampo 2 5 

Coyocán, D. F . 

Tels. 2 4 - 6 9 - 8 9 i 2 4 - 6 9 - 3 5 
MBXIC 21, D. F . 

DR. EMILI FOLCH SOCIAS 
CARDIÓLEG 

DR. MARC-AURELI BOTEY 
ALERGISTA 

CONSULTES A LA TARDA, PREVIA CITA. 

Passeig de la Reforma 400402 

Tel. 11-56-92 Méxic, D. F. 

som proveidors exclusius de la cadena 

"Sanborns"; de "Construcciones 

Electrónicas, S. A." {radios i televisors 

"Punto Azul"); de l'important 

"Centro Médico Nacional" i de 

moltes famílies de la colonia catalana 

mobiliari i decorado 

av. de tecamachalco, 117 

fprop del mercat minimax) 

tels. 20-25-18 i 20-96-11 

méxic, d. f. 

gran exposició a la mateixa fábrica 

sol.liciteu-nos projectes i pressupostos 

gerent general: 

enríe vidal rimont 



i liir 
CELEBREU-Hl LES VOSTRES FESTES 

ENCARREGUEU EL VOSTRE ARROS 

SERVEI A DOMICILI 

Bolívar 31, 2on. 

Méxic, D. F. 

CREACIONES MAS DEOP, S. A. 
Av. Uruguay 86 4o ' 

* 
¡ 12-03-13 

México, D. F. 1 els. í 21-17-35 

SUPER TEXTILES, S . A. 

Calle Montserrat Teléfono 38-24-00 
» Puente de Vigas, Edo. de México 

n 

( 12-80-24 
Tels • « 

( 12-48-55 
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