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La 
A tradició és l'ánima 

del poblé, s'ba escrit 

molt saviament. Es 

V espiritualizado deis 

fets i de les coses que 

podríem anomenar racials. 

A casa noílra —venturosament i 

joiosa— porten el caliu i la flama del 

Critlianisme. Deixar-les perdre equival a 

extingir el foc patriarcal, calcigar la fe, 

facilitar tots els camins a la paganitza-

ció de la vida. 

La incuria d'una de les passades ge-

neracions —la mateixa que deixava ofe-

gar en els llavis *e/ bell calalanesc»— 

substituí la mes bella de les danses per 

una nova forma de ball que, ultra el 

carácter d'exótic, ha anat degenerant 

fins a socavar els costumt i la moralitat 

popular. 

Tot el que la considerada d aquest 

fet ens reporta de tristesa, ens ho és de 
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goig l anhel de restaurado de la nostra popular dansa per part de les generacions 

jovesqui, fent honor a les liéis de l'honeítedat social militen per la causa de Criíl. 

Per aixb, com a saccrdots, mirem amb simpatía i allarguem la ma a qui pro

pugna una finalitat tan enlairada. No podem resignar-nos que 'Ja sardana sigui la 

dansa d uns pocs i diversió merament circumstancial, mentre el noslre món jovenívol 

tributa un cuite idolatric —fent ús d'una frase de l'immortal Torras i Bages— a la 

carnalitat, única deessa que ve a arreconar, suplantantla amb balls insulsos, la 

noílra típica sardana. 

I, és ben trist que hagi eílat la batzegada sorollosa de la cam qui hagi ofegat 

per a tants l'éncís harmonios de *la dansa mes bella», que ha estat anomenada des-

pe&ivament "la dansa de l'honeíledat». No cal dir que ens plau sobremanera el qua-

lificatiu, a la vegada que és la condemna del hall exótic, pels seus matcixos devots. 

Agraím aquesta sincerítat, i no ens avergonyim de manifestar nos devots de la sar

dana, perqué en sabem el seu sentit i la trobem «mes bella», precisament perqué és 

honesta. 

'üoldríem, pero, que ets qui la fomenten, l'estimessin com nosaltres l'eflimem, i 

demoilressin arreu que el noslre epígraf — la frase de Maragall— respon tots els 

moments a la realitat. No feu mentir el poeta! 

R. Ai. 

Una malaguanyada llicó necrológica 

Hem assiítit, a Barcelona, a un sin

gular enterrament. La sigularitat que vo-

lem remarcar consisieix en la manera i, 

sobretot, en el sentiment que hi varen 

posar una bona pare deis qui formaren 

el seguici mortuori. Es tra£tava de I a£te 

de portar a la fossa el cadáver d un sig-

nificat pjtró del Ram Textil, el qual va 

saber —en aquesis temps que vivim, tan 

penosos i amargs, particularment pels 

obrer»—, atreure's les voluntáis i 1 cSti 

mació deis qui considerava —en sentit 

d'equitat i justicia— col'Iaboradors de 

la seva industria. 

Nosaltres que, en aquesta época tan 

impregnada de brutal materialisme, sa

bem de quina manera la maioria de pa-

trons tracten els obrers, sabem també 

que C. R. —el patró suara traspassat — 

els tiaúava i els considerava diferent-

ment que els altres col'Iegues de la ma-

tcixa industria. 

Per aixó, en el seguici funerari, aná-

vem observant l'aíiitud deis patrons qui 

I acompanyaven a la darrera estada, els 

quals —gosaria afirmar— no seguien 

1 enterrament amb el mateix sentit de 

condol amb que hi anaven aquells sen-
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zills treballadors. Ells, arob llagrimes ais 

utls, portaren a pes de bracos les mor

íais despulles del qui havia estat el «bur-

ges» qui, malgrat tot, havia sabut cor-

respondre a la funció social que — bal-

dament una infinitat de capitans d'indús-

tria no ho vulguin reconéixer— en 

I actual organització de la socieut exer-

ceix l'eslament obrer. 

L'esperit observador que portem din-

tre noslre ens feia seguir amb interés i 

extremada atenció l'actitud, els movi-

ments i ádhuc les converses que, ells 

amb ells, soslenien els «senyors». Varem 

formar-nos el concepte que, úiiícament, 

per tal de quedar bé i eslalviar enrao-

nics, els tais «senyors» fcien aae de pre

sencia a l'hora del darrer comiat a qui 

havia estat llur company de «c'asse», de 

estament, d associació, o un de tants 

components del ram o de la mateixa a&i-

vitat industrial que, tots plegats, for-

maven. 

I puix que «tots plegats» formaven 

part de la mateixa branca industrial, per 

que el difunt havia de teñir un concepte 

tan diferent del que tenia la majoiia, en 

el que fa referencia al tráete que s'ha de 

donar ais treballadors? 

Per que mentre C. R. era estimat i 

respectat pels treballadors, eren, en can-

vi, menyspreats i objefte de murmurado 

els altres patrons assislents a l'aSe del 

sepelí? 

Nosaltres entenem que les reaccions 

de desesperado que, tot sovint, dominen 

l'ánim i l'esperit de molts obrers —que 

arriben a situar se en les rengleres de 

les organitzacions político socials mes ar-

rauxades— son degudes precisament a 

la poca atenció de que és objecte la cías-

se treballadora. Son degudes a la mane

ra com, amb notori menyspreu, son neg-

ligides i desateses les necessitats —tant 

d ordre material com espiritual— que 

un obrer conscientment honest té el dret 

de comprovar que li son plenament re-

conegudcs. Dissortadament, pero, davant 

la total ensulsiada de valors moráis que 

avui hem de presenciar —quan no es té 

la mes petita noció de convivencia social 

entre honics que, malgrat la diferencia 

de posició económica, teñen interessos 

comuns—, és cosa corrent el veure com 

s calimben per l'abisme de la incompren-

sió i de l'egoisme mes desenfrenar, les 

accions deis eflaments que haurien d'és-

ser reftors de condueles i de maneres de 

procedir mes dignes, tan dignes com la 

fraterna condició humana exigeix. 

Referint nos, dones, concretament, a 

l'cfefte que —en l'element patronal bar-

celoní allí representat— havia de produir 

aquell espectaclc fúnebre, ens féiem la 

sana il lusió de poder los veure, en l'es-

glésia, postráis davant la sagrada imatge 

de Criít, en un fervent añe de contrició, 

fent promesa de traetar mi'.lor la genr, 

económicament menys dotada, que teñen 

a llur servei. 

Seguint fent d'observadors d'aclituds 

i condueles alienes, hem de confessar 

—ho manifeítem amb dolor— que no 

ens va ésser possible de copsar cap im-

pressió que inclini aquells patrons a trac-

(acuba a Ir. pg. 37) 
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La familia de Borman 

convertida al catolicisme 
El miíleri que embolcalla la desapa-

rició de l'ex ajudant general del Fúhrer, 

Martí Borman, es d'un gran interés en 

l opinió pública, no assabentada encara 

de la pregona evolució esdevinguda a la 

seva familia, després de la catástrofe del 

T 945-
De Ilavors enea, set deis vuit filis de 

Borman s'han convertit a la religió ca 

tólica, i el mes jove de tots (de vint anys) 

Adolf Martí Borman, ha ingressat al Se

minan d'Ingolstad, a Baviera, per tal de 

preparar-se a la vida sacerdotal i missio-

ner». 

El celebre Martí Borman era proles-

tant, pero havia abandonat, amb la seva 

familia, l'Esglésía luterana per tal de 

professar la ideología nazista. A ixó es-

devingué l'any 1934 . 

A l'edat de deu anys —era per 

1 9 4 0 — el seu lili Adolf entra en 1 esco

la nazi, coneguda amb el nom de «Rciclis-

séhule-», per tal d'ésser initruít en els 

principia de les joventuts nacional socia

l ices . 

Finida la guerra, emprengué el viat-

ge a Silisburg on creía reunir se amb la 

seva mare. Era durant la seva caminada 

que el trisument famós Adolf Hitler 

desapareixia de la víala deis vivents. El 

noítre jovencell Borman, no havent íro-

bat, per aquells indrets, la seva enyora-

da mare, s'aptrgá a un grup de la cone

guda S. S., fet que li valgué alliberar se 

d'una possible detenció. 

Seguidament, es refugia a Baviera, 

on tiobk acolliment i treball. Fou allí 

que el sorprengué la sort de llegir la 

Biblia, lectura que fou l'inici del seu 

canvi radical que el porta a la religió 

católica. Un pictós sacerdot, rector d'un 

d aquells llogarrets baveresos,. mossen 

Marius KncTienta), instruí acuradament 

el neóht ¡ guia els seus primers passos 

en la fe. La lectura de periódics i revis

tes missioncres deixondí en el seu cor la 

vocació de sacerdot i de missioner, que, 

mes tard, havia d'abracar. 

Rebé el baptisme el primer diumenge 

de maig de 1947. Poc després s'assaben-

ta que els seus germans, qui vivien al 

Tirol del Sud, havien abracat també la 

religió católica. 

A Salisburg, Borman fou reconegut 

i arrestar Posat en llibertat després de 

34 dies, s'adreca novament a I Alemanya 

on, en el moment d'ingressar al seu Se

minan, exclama: «Vull ensenyar a tot-

hom el camí veritable i juft que porta al 

coneixement de Déu!>. 

La bandera de Corea 

La bandera de Corea, ultra ésser 

límbol nacional, conftitueix una verita

ble representació simbólica i filosófica 

de l'univers. 
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Té un cercle central, anomenat «tae 

gok» que és símbol de l'Absolut. Les 

dues parts d'aqueft cercle —l'una ver-

mella, i l'altra blava— representen el 

«yang» i el «yin», dos principis que en 

l'art i en la literatura de l'Orient Extrem 

signifiquen l'etern dualisme de la natura-

lesa: l'home i la dona, el cel i la térra, el 

foc i l'aigua, la vida i la mort, l'ésser i 

el desésser. 

Els diagrames situats en les quatre 

puntes de la bandera son origen din-

nombrables comentar!;. Els coreans tro-

ben en la bandera llur, materia inesgota 

ble ele meditado i de poetiques interpre-

tacions. 

Davant de la tragedia que els fhgel-

la, fóra ben trisl que haguessin de que

dar se amb l'escarit senyal de la bande

ra, sense la realitat de la patria que ti 

gura! 

Gracioses nenes venudes 

a baix preu 
Banyada per les quietes aigúes del 

llac Tanganica, al sud de l'Urundi, jau, 

entre jovial i clara, una bella ciutat. Es 

coneguda amb el nom de Rumonge. Els 

seus habitants pertanyen, gairebé tots, a 

les famoses tribus Baraundis, que es ca-

racteritzen per llur espedí de coroerc i 

d'avarícia. Tanmateix el monopoli del 

comeic el teñen els musulmán] que ve

nen a ésser llurs cacics i explotadors. A 

ells venen els Baraundis els produces 

llurs, i els compren el necessaii. E!s mer

cada» nuisulmans venen facilment a Sar, 

quan els desgraciats Baraundis no teñen 

de que pagar. Es aleshores, quan els 

musulmans els exigeixen, sen«e pietat 

—en títol de compensado—, els cámps 

llurs i, en preferencia, les própics filies, 

que ells cuiden d'escollir ávidament se-

gons el grau de boniquesa en cadas-

cuna. 

Sovint son els mateixos Baraundis 

— molts d'ells avan i sense conscien-

cia— els qui venen espontaniament les 

piópies filies, autoritzats peí Koran, de 

teñir dones en estol. I aqüestes gracioses 

nenes, després d esvaít llur encís, son 

venudes i revenudes a caprici d'aquells 

homes desproveíts de tot sentiment de 

pietat. 

Malgrat el Govcrn hagi prohibir se-

verament la poligamia, les liéis son des-

caradament escamotejades, a voltes, pels 

mateixos qui les han dictat. Es de lloar 

la tasca de civilització que allí realitza 

la jerarquía católica. 

Moisés ministre 

Un diputat ang'es, queíxant se de 

l'excés de paperassa i de burocracia, ha 

dit en plena Cambra deis Comuna: 

Si Moisés hagués cstat Ministre de 

Transports, els jueus encara no haurien 

arribat a Palestina! 

Ui í i ima no haver-ho sabut abans, 

car s'hauria estaiviat Tactual problema 

sioniíla. 
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MARGES VIUS 

Himne Pontifical a Grisí 

l 

Jesús: Pbntífex, Cabdill 
—el Rei, la Ltum, la Paraula, 

l'Etern i Ünigenit Pili— 

que dones vida al retault 

sacerdotal"! 

Crist de Déul 

estén les mans, fes l'ofrena 

de 1'Az.im, que és el Ces Teu, 

i regalima i aleña 

en Sang que és priu de Salut 

i segell de l'Alianpa. 

Cep i Ralm espremttt 

amh quatre claus i una llanfal 

Crucifix: vértex d' Amor, 

Anyell i Hostia que lleves 

el pecat, i duus valor 

a les gotes de sang meves... 

Tu vaioritn.es l'accent 

de ma gorja penedida 

i al Calze, en Nou Testament, 

ens comuniques la vida... 

1 aplegues el crim i el vot 

a tes espallles divines... 

Crist de Déu, Gran Sactrdot, 

mitrat de porpra i d'cspines! 

Sense Tu, Cos vilipes, 

ric d esvoranc i clivella, 

el Cel no ens fóra palés 

en l'esquine de cada estrella. 

Ni s'bagués eshalandrat 

la porta del Gaudi, elosa, 

perqué el Brac de Déu, irat. 

no es rendía per cap cosa. 

Sacerdot Etern, Jesús! 

—perennitat de la Missal— 

que deis Teus bracos, segurs, 

la Gracia s esllavissa! 

Eixamores cada cor, 

reconcilies els bornes 

i, dins del Teu Calz.e d'or 

nodreixes vols de colomes, 

i estens Vareada de pau 

entre el Teu Pare i la térra. 

En la Creu, sota el Cel blau, 

culmines Rei, dalt la Serra. 

Ran de VAltar, que és enees 

del llcnyam de tants agravis, 

serva't de mans, Nou Moisés! 

que l'Església ungeix els llavis 

d'un bimne etern de mercés. 

Ramón Muntanyola, Prev. m 
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HISTORIES I LL.EGENDES 

Cirienuy i la conquesta de Girona 
ARLEMANY no ¡ntcrvingué en 

la reconquista de Girona. 

Quan el 785 les seves tro

p o arrabassaven, en cir-

cumítancics molt fosques, la 

ciutat ais sarraíns, l'emperador franc es troba-

va a Saxonia, enfeinat a sufocar la rebel-lió 

de la gene d'aquell país. 

Pero a Girona, des d'un temps molr antic, 

existí la rradíció que l'emperador havia dirigit 

personalment la lluita que allíberá la ciutat 

del domini musulma. La poesía épica francesa 

es féu també ressó d'aqucfta creencí, per bé 

que presentan! la sota aspe&es diferents. 

Hi na, dones, dues formes, probablement 

independents de la (legenda que explica la 

vinguda de Carlemany a Girona: ¡una és el 

resultat del prestigi de la gran figura de l'em

perador, engrandit després per les cróniques i 

per la poesía cavalleresca de Franca; l'altra es 

basa en una tradició local gironina molt arre-

lada, la qual té com a manifeftació principal 

la toponímica local, que dona el nom de Car

lemany a diferents indrets i monuments de la 

ciutat, i el cuite a «sant Carlemany» que cele

bra molt de temps la diócesi de Girona. 

Carlemany —segons la llegenda— entra a 

la noílra térra peí Rosselló, la seva gent con

quisa Empúries i Vic, i es creen els comtats 

d'Empúries i Ausona. L'emperador, d'espiéi 

de lliurar grans combats amb els sarraíns, es 

sitúa davant de Girona. Un n o m k á s Cito! ha 

seguit per mar els expedicionaris 

mentre aquefts avancaven per 

térra. 

Els sarraíns de Girona es de-

fensaven valtrosament, de tal ma

nera que Carlemany esiigué a 

punt d'aixecar el setge, car el fred 

era tan terrible que molts france-

sos hi moríen; pero el cardenal 

legat del Sant Pare, i els crislians 

del país, el van animar molt i li 

infongueren gran coratge. I el car

denal li digué que tingues gran 

fe i confianca en Nostre Senycr i 

en la seva benaventurada mare 

nostra dona Santa María, i en els 

benaventurats sant Narcís i sant 

Feliu i altres mártirs que en aque

lla ciutat havien vesaat llur sang 

per la fe cristiana; car ell podía 

assegurar-li que aconseguiria vic

toria sobre aquells enemics de 

I'Esg'e'jU, i que picndiia la ciutat, 
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I heus ací que a la nit, eílant el reí 
al tea Hit, dormint, se li aparegue* la 
Vcrgc María, i li digué que no tingues 
por, ans es revestís de coralge, i que no 
dubtés, que la ciutat seria seva. 

Quan Carlemany es va despertar, 
va explicar al cardenal legat el que li 
hivia dit la Verge Maria; i féu compa 
réixer al seu davant els barons i els 
nobles de la térra, junt amb inolts [ re-
lats, i els explica aixó rnateix, i tots res
taren tan alegres que no hi cabien de 
goig. I en aquella alegría, un Jía s'esde-
vingué que va ploure molta sang, i cada 
gota, en arribar a térra, preniá la figura 
d'una creu, i tots quedaren meravellats. 

I per aquest rnateix temps es va 
veurc al cel, sobre Girona, una creu 
vermclla, per espai de tres dies, I co-
neixent el reí i el cardenal que alio 
anunciava la victoria que havien d'a-
conseguir, es reconfortaren tots i cobra
ren novament gran coratge. 

I així s'esdevingué, car entre els 
sarraíns s escampa una gran pestilencia, 
de manera que moriren moltíssims, i 
Mahomed, rei de Girona, desesperat de 
poder defensar per mes temps la ciutat, 
puix que moria tanta gent de la seva, 
va eixir al defora, amb moltes compa-
nyies de peu i de cavall, deis que po-
dien lluitar, per fer batalla al rei Carle
many. Peí o (ou vencut i mort amb tots 
els sarraíns que I acompanyaven, peí dit 
reí i els seus ciislians. I aqueéls pren
uncien la ciutat i ii expulsaren tots els 
moroi que hi havien reslat, i els mata
ren, i (eren el rnateix amb els malalts, i 
els enterraren perqué no pudiisin, i 
n'enterrarcn molts de vius. 

Aixó ens conta el gironí autor deis 
• Fets d'armes de Catalunya». E. B. 

RESSÓ 

-diMUÁMjLa gramatical 
Bon amiel la c ir urgía 

és un art bell i sublim. 
Exercim la cada dia 
en tribut de galanía 
a la llengua que servim. 

Scparem carnots infeües 
en el llenguatge usual, 
cauteritzem els defeües 
de l'ordre gramatical, 

i parletn tal eom demana 
VeñruStura i el caient 
i la gracia ¡obirana 
de la parla catalana 
que bem rebut en testament. 

— Alíombra sempre és catifa, 
per recibo es diu rebut, 
per descuento es diu dcscompte 
i per sucio dirás brot. 

Per salida es diu sertida, 
i per vuelta es diu rctorn; 
no vulguis passar la vida 
fent cabrioles peí Born. 

No posis sello a les caries, 
sino eílampa-bi un scgcll, 
i subjecta't bé les calces 
no amb cinturón, amb cinyeil. 

Mes si et plauen els elañict, 
empra'ls tu, que aixb t escau, 
i si algú et digués babieca 
diga li tac o babaa. 

i no et quedis endarrera 
si et diuen guapo, que tu 
ets buló i gentil de mena 
com no bo ba estat mai ningu. 
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Feminilal i gracia 

Si l'home ha d'ésser net, la dona en

cara mes. Ha de curar de la seva perso

na amb exquisida perseveranca i conver

t irse, si cal, en un excmplar vivent per 

a tots els qut conviuen amb ella. Ha 

d'ésser neta i difondre neted.it. 

Des de nena ha d'avesar-se al bany 

i a les ablucions freqúents. N o pot mai 

servir d'excusa a la seva incondícia, la 

(alta duna inftal'lació adcquada. Amb 

bona volunta, una dona pot sempre im

provisar un cossi d'aigua calenta i pro

curar se un bocí de tabó... Res no fa 

tant de goig com vcure una noia M u i 

polida en mig d'una atmosfera modesta. 

Irreflexivament sentim que aquella nete

dat té un merit superior a la noia que 

viu en mig del luxe, i cuitem a procla-

mar-ho. 

Les japoneses no teñen pas les beíles 

i perfe&es inftallacions higiéniques, amb 

aigua calenta a tothora, amb banyera de 

marbre, lavabo, bidet, etc., que teñen 

les europees i americanes beneslants. 

Tanmateix, les japoneses son potser les 

dones mes netes del món. 

N o hi ha —tingueu ho en compte — 

cap considerado moral que privi J im-

posar a les noies una higiene completa 

des de llur edat mes tendrá 

Els treballs doméítics embruten les 

mans i Jes fan malbé. Es cett. Noteu, 

pero, que en els panos com Nordarueri-

ca on el serve» ha desaparegut gairebé i 

és mes freqüe.it due una dona tingui au

tomóvil que no cuínera, la industria ha 

cuitat a ofciir niiHnvencions que alleu-

gereixen els esmentats treballs i es fan 

menys embrutadors. D'altra banda en 

aquests paitos la cuina s'ha simplifica! 

qui-sap lo, i els habitatges, forca mes 

confortables que els nostres, san reduíis, 

sense cambres ocioses... Volem dir amb 

aixó que la dona curosa de la pulcritud 

de les seves mans, pot comencar per en-

oinyar-sc a fi de no perjudicarles massa 

i pot, després, netejar les rigorosament 

amb l'ajut del raspall i del sabó. 

N o aconsellem pas la coquetería. 

Petó no voldríem deixar de proclamar 

que la netedat n'és la base indispensa

ble. Re» nié» riJícul que uua dama en-

http://neted.it
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diumenjada, pintada, depilada, etc., que 

dona la senuació d haver col locat tots 

aquells artificia sobre un coa poc rentat. 

Si sempre la coquetería es condemnabie, 

mai no ho <SJ tant c o n llavors que ser-

veix de disfressa a la incondícia. 

(Constlls de Mysclf) 

SI nom 
Clementina em elic 

Clementina em deia. 

Altre temps ¡o fui 

un xic temorega: 

el nom ni era Harg 

igual que una queixa, 

i em punyia el cor 

quan les amigúete» 

per ferme enutjar, 

molts cops me'l retrein; 

«Quin nom mes bonic! 

—deia alguna d'clles,— 

«pero no t'escau: 

¿5 nom de princesa.» * 

,«iA¡, quin nom eslrany!» 

— moltes al tres fetén;— 

i jo al fons de tot 

sentía l'enveja 

deis seus noms tan clara 

de María o Pepa. 

Clementina em dic 

Clementina em deia. 

^ Pero un any se'n fuig 

•^^ i un altre any governa. 

Aquell nom que abans 

féu mi timidesa 

i torna despees 

una dolca fressa 

sobre el Mari nu 

—jo mateixa el deia—, 

ara m'és honor 

i m'és meravella. 

Cap nom es tan be 11 

damunt de la térra 

com el que l'amat 

em canta a l'orella, 

i entra en el recen 

de l'ánima mera 

i em puja al cervell 

i em clou les parpelles. 

Del cel de l'amor 

tombava una estrella... 

Ara el nom em lluu 

damunt de la testa. 

Clementina em dic 

Clementina em deia. 

CLEMENTINA ARDERH 



RBSSÓ sr 

Guiña catalana 
El local. — H a d'ésser espaiós i ven

tilar.. N o pot mancar h¡ un fogó per 

a guisar amb carbó de cok o vege

tal; una bona aigúera amb la corres-

panent aizeta d'aigua corrent; una res-

teliera per ais plats, olles, casioles, etc; 

un Iloc on aqussts atuells puguia escó-

rrer-se un cop fregats; un . armari rebos't 

per a guardar cls ingredients que entren 

en eis guisats. 

Efs mobles, — U n * taula amb el ca-

laix corresponent; dues o tres cadires 

senzilles; un rentadoret; un especier; 

dues galledes, per a (regar o altres usos; 

dues pales o plegadores, una per al car

bó i una altra per a la brossa; penjadors 

per a les capéanes i draps; paelles i cas-

soles de distinta grandária; un parcü des

combres; una sabonera de vidre per a 

col-locar la térra d'escudelles, els fre-

galls, el sabd, etc. i un pot de paita per 

a netejar els metalls. 

Cercan! llana 

U n a senyora, creient tasliguejar un 

viatger —poc agradable— amb la creen-

9a que el faria «tocar el pirandó» l i d iu: 

—Ja veu voí le; és esgarrifant el pen

sar h i ! Aquesta filia esU iníecrada de le

pra. N o deurá pas sentir aprehensió, ve-

ritat? 

— C a , barrets! M es igual, puix que 

dintre uns moments em mataré d'un tret 

ací mateix. Prepari's, dones, senyora...! 

Ceoforautat 

U n sacerdot diu ais seus feligreses 

que els que vulguín anar a! cel, que s al-

cin. Tots ho fan, llevat d'un borne. Des-

prés... els que vulguin anar a l'infern, 

que seguin. N ingú no es mou. El sacer

dot mira amb astorament l'bome qne 

sempre estigué quiet, i li pregunta: 

—>~l dones, vosté, on vol anac? 

— Enlloc -—reapengué^-. Ací eflic 

molt bé, gracies a D é u . 

Ceatetia «acertada 

Parlant cert d i i amb un pages, l i fa ig 

la següent pregunta: 

— Creu voflé que els fems fan créi-

xer les plantes? 

— N o sé pas que dir- l i ; mai no he 

pogut esbrinar si cls fems esperonen la 

crescuda de les plantes, o bé per la pu

dor que ells fan les plantes, fug'nt ne, 

s'alcen mes de pressa. 

Errar de diagaostk 

Entre col legues: 

— H e comes una turpitud; he operat 

d'apendix un malalt que no tenia res. 

— E n l'apcndix no hi tenia res? 

—No, home... vull dir que no m'ha 
pagat. 
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MEDICINA I HIGIENE 

EL CEMENTIRI 
Aqueft és el lloc de repós després de 

la mort de l'home. En aqueít llogarret 

de descans —que no pocs volen ineticac 

ment oblidar— és on les transformación* 

bioquímiques, atnb l'ajut deis cues, des-

tan el eos convertint lo en pols. Es aquí 

on tothom assolcix el mateix grau d'i-

gualtat. Aquí -.'abracen els reís i els es-

combriaires, les matrones i les bugade-

re), els gitanos i els magnats, els pollo 

sos i les presumides damiseHes que adet 

brillejaven els uns en fetides i llóbregues 

barraques i les altres en perfumas i 

sumptuosos palaus de vanitat. Aquí ob-

tenen la mateixa graduado el general i 

el coronel i el caporal i el soldat ras. 

S'lun extingit per semprc tots els privi-

lcgis i disiincions. S'han equilibrat d'una 

vegada els desnivells ocasionáis peí po

der, les riqueses i les grácies físiques. 

El cementiri! Es casa noítra. Un dia 

o aitre n'hem d'ésser eítadants! Per que 

hem de defugtr tant la $cvt presencia i 

el seu record? 

Cementiri! Unic camp on impera, to

tal, la germanor; únic Estat on les liéis 

son totalment i en tots els aspectos, jus

tes; clos silencios i reverent de ('harmo

nía i de la pau terrena, bé eti mercixedor 

de la noura atenció i respetuosa simpatía. 

Cal que cuídem i embellim el cemen

tiri. 

per Lluis Qrabulosa 

Tanmatcix és ben triú de contemplar 

ccrts cementiris, abandonáis en mesura 

tal, que mes que cementiris semblen 

camps erms, propis per a soterrar gossos. 

Qui no ha reparat per ¡'encontrada 

un deis tais? Parlem ciar. Per la ruta de 

Cervera a Els Omells n'hi ha un que fa 

el cas... pie d'herbes, els murs amenacant 

caure, i l'interior sense plantado de cap 

mena, deproveít d'aquells xiprers simbó 

lies que, a part de la seva utilitat higié

nica (faciliten I evaporado), conslítueixen 

el majestuós encís de la ciutat mortuoria. 

Tothom esta assabentat —i estará 

d'acord amb mi— que en els medís ru

ral* la manca d'higíene i la despreocupa

d o de tot alió que se'n diu progrés és, 

ordináriament, un fet. Sempre, venturo-

sament, podrem lloar boniques excep-

cions. 

Pero l'esperit rutinari i d inercia, junt 

amb la manca de mitjans económics, és 

la causa del retard descoratjador respec

te a tot alió que s'anomena civilitzacio. 

N o hi ha dubte que han d'ésser les 

autoritats les qui conftitueixin I'avant-

guarda en el que es refereix al compli-

ment deis principis higiénics. L'assenya-

lat és l'Inspe&or Municipal de Sanitat, 

pero ell sol, tot sovint, es troba ¡mpotent 

per a realitzar la tasca que la seva pro-

fessió li exigeix. Hi ha d'haver la col-
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laboració d'aquells; on hi ha aquella 

compenetrado, les liéis produeixen llurs 

efectes, amb resultáis sempre satisfacto-

ris. 

El sanitari sense l'e&intolador de les 

autoritats locáis és un home sense petge; 

la seva lluita seiá sempre esgotadora i, 

molt sovint, estéril... i el seu oforc no 

poques vegades malcít. 

Per tal que no s'ignorin les condi-

cions que ha de reunir tot cementiri, 

heu-vos-les ací: 

Ha d'ésser situat almenys a uns j o o 

rnetres fora del poblat, amb plantacions 

dintre del recinte. S'ha d'escollir un ter

rón y enlairat i poc humit per tal de faci

litar la dessecació deis cadavers. Les 

fosies han de teñir una profunditat de 

1*50 m. per o'8o m. d'ample, i 2 m. de 

llarg, separades per una distancia míni

ma de O'T,O ID. Com anexos al cementiri 

ha d'haver-hi dipósits de cadavers, ca-

pella i sala d'autópsies. 

Si els noltres cementiris reunissin 

sempre aqueites condicions i, per altra 

banda, els encarregats fossin pregona-

ment amants de la condícia i honor a qué 

son acreedores les mortals despulles deis 

difunts, no hautíem de deplorar espe&a-

cles tan vergonyants i tant de desacord 

amb la civilitat i amb els sentiments de 

pietat del noílre poblé. 

(ve de la pg. 27) 

Una malaguanyada... 
tar amb mes humanitat, amb mes ger-

manor tots els qui, amb la suor del front, 

s'han de malguanyar el pa de cada 

dia. 
El Ci-isi llatzerat, de fac sofrent i re

signada, també els obseí viva... N o va 

poder notar —i eslem segurs que no ju-

diquem temerariament— cap geíl de pe-

nediment i de rectificació de conduela. 

Tampoc no l'hem constatas en els diei, 

no escassos, que han seguit al succés. I 

és que a certa gent, res no els impel'leix 

a cap mena de reQificació. Triílament és 

massa nodrit el nombre deis qui no els 

interessa que, a l'hora de la mort, uns 

bracos nervuts i barontvols els soílin-

guin, i unes llágrimes, unes sinceres i 

sentides llágrimes —esdevingudes ora-

ció— siguin el darrer adéu que es doni 

a qui ja ha passat per aquella vida que, 

ara l'un, ara l'altre, tots hem d anar 

abandonant. Abandonant també, alhora, 

ambicions, benestar, vanitats, riqueses... 

M . J. 

Un comentar! a "Güila" 

La comentadora és una velleta de setan-

tacinc anys, hesavia, de hona fa

milia i, a mes, ben educada. El 

comentari, fet tot moventel cap amb 

esceptisme, és mes eloqúent que tot 

un tractat sobre la subversió de 

valors en el man aclual. Diu: 

»Aixó és una comedid d'apat-

xes...» 
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El pobre "Batet" 
En el bon temps de la seva joventut 

i de la meva infantesa el meu pare tenia 

una certa tendencia a l'humor i a les 

gangues ¡mproduítives. Per aquesta rao 

compra per vint pessetes un ase niolt 

envellit. El seu guít humorí&ic li leu 

batejar la bestia, a les seves darreres 

velleses, amb el cognom del seu antic 

propietari: Batct. 

«Batet» l'anomenávem i al crit de 

Batct aprengué a obeir de seguida les 

noítres ordres i manaments. A jutjar per 

la seva docilitat, era segur que el pollí 

tenia mult de món i coneixia mes carac-

ters d'amos que una minyona de servei. 

A les seves joventuts devia ésser una gran 

beftia. Pero ara se'l vcia afadigat, atro-

pcllat i amb les facultáis d'alló mes tro-

nades. El meu pare no triga a constatar 

aqueña evidencia. A l cap de quinze dies 

d'haver lo comprat i en no trobar a qui 

«passarlo», renuncia a emportarse' l a 

fora i ['abandona a mercé noslra com si 

fos una joguina. 

Aquella imatge descriptiva de Julej 

Renard, «le lapin devenu grand» es po

día aplicar amb tota propietat al que 

havia d'esdsvenir l'heroi de les noííres 

gssles infantívoles. Era de color gris amb 

clapes blanques, els colors de la majoria 

deis conilis. 

Abans, pero, de narrar els nofires 

fets de cavalleria, no será balder d'avan 

car una petita informació deis nostres 

cosí unís de cada tarda, un cop sortits 

del col-legi. Arr ibávem a casa i ens lies-

cavem un troc de pa ampie com una era, 

el mullavem amb vi i l'ensucrávem a 

grapats. Quins temps aquella! El reboít 

era obert de bat a bat i nosaltres, vailets 

que res no havíem d'ingerir a rao de 

tants grams mesurats per ápat, arrosse-

gavem l'optímisme excellent de la 1 lesea 

de pa amb vi i sucre, engolida en plena 

plav'1 pública a Chora de meditar les tra-

pelleries de la jornada. Aqüestes concor-

daven amb l'epoca de l'any. 

A l'hivern, la tarda era curta i ens 

mantenía encauats a la vora del foc, pe

ro quan el temps es feia suportable, els 

noítres tiradors de goma petaven els fa-

nals de la ¡Muminació pública que era 

una delicia. A l bon temps, l'erari muni

cipal no rebia tants de perjudicis de la 

noítra llibertat, llevat de l'epoca deis 

lledons, fruita diminuta amb mes os que 

carn, el pinyol de la qual disparávem 

contra tot el que es presentava a tret, 
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per mitja d'un canut de canya, Amb les 

can yes tendees conslruíem «sonadors» i 

organitzavem orqueftres pintoresques. 

De totes maneres, cadacú tenia la seva ha-

bilitat peculiar i quan no ens dedicávem 

a jocs de conjunt com el «cavall salt» o 

la «tomaca i mitja», sempre hi havia un 

vailet diftingit per la seva habilitat en 

ana proesa determinada. Un es feia ad

mirar quan creuava la barana del pont 

de la carretera, com qui passa la maro

ma, un altre tenia una habilitat especial 

• cacar gaiápats, llangardaixos i rata-

peizets. Aquefts animáis, en caure a les 

noftres mans, sempre feien una mala ti. 

EIs rat-penats morien sempre a la fogue

ra perqué al noslre entendre renegaven 

com els heretges de l'Edad mitja. Ara 

bé, si roslíem els dissortats ocells noe-

támbuls no era per a complir cap sen

tencia inquisitorial, s iso peí pler de sen

tir los «renegar». Els meus germans i jo 

no ens singularitzávem per cap habilitat 

especial. Unicament, quan petava el vi-

dre d'una tenda o algú s'havia de quei-

zar d'algun desperfe&e provocat des del 

carrer, anava indefccliblcment a casa a 

reclamar danys i perjudicis. 

L'entrada en acció del veil Batet 

deixá tranquil el veínat. Els diaris d'avui 

assenyalen com hislórics esdeveniments 

que no teñen de bon tros la importancia 

d'aquell (et revolucionador deis nostres 

jocs d'infant. Cavalcava el pollí el meu 

germá petit. Jo l'estirava peí ronsal i 

l'altre germá, amb una rcdolta bonye-

guda contribuía eficacment al meu esforc 

de fer-lo caminar. Només manca va un 

pas de música per a sublimar la noslra 

aparició triomfal entre la colla de raa-

rrecs trapelles amb els quals compartiera 

els nosires jocs. L avalot íou enorme i 

i'ezit de la rebuda infla molt mes el nos-

tre orgull de propietaria del pollí, el 

qual s'incorporá des d'aquell inftant a 

una vida d ezercicis nous i complicáis. 

No obíiant, per ésser el primer dia d'en-

trar en (uncions, no passá -de veure's 

sotmes a una serie de curses per la ca

rretera. 

Peí que lase servia, el pare no ae 

sentí inclinat a donar-li gra i els concu-

rrents ais ezercicis hagueren de comprar 

llur dret a cavalcar amb el compromís 

de portar li cada dia un manat d'hcrba. 

Aqueft contraeré eftablert constituía a 

cadascú la llibertat de fer realitzar a 

«Batet» els exercicis que els permetes-

sin les respective» kabilitats hípiques. 

Ningú no hauria dit el que arriba a 

aprendre «Batet» a les seves velleses: 

del trot passá al galop; d'ací, ais salts 

d'obslacles; li féieni salvar marges i pas-

sar d'un salt d'una part a l'altra de ia 

cuneta. Cadascú havía de fer el seu tomb 

de genet i si Tase no podía complir la 

tasca a que l'obligava el feix d'hcrba 

aportat, la verga tenia cura de fer-li 

acellerar les passes, i quan ni aquesla 

esdevenia remei eficac, I empenyíem en

tre tots per tal de fer io quedar bé. 

Evidentment, la vida nova de «Ba

tet» no era potser el reposada que co-

rresponia ais seus anys. Pero era mes 

digne, mes noble, menys de bestia de 

cárrega a la qual son condemnats els 
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animáis de la seva rafa. Havia de sofrir 

les imposicions arbitrarles a que el sot-

metien les nostres veHeitats, peio, qui 

no sofrcix en aquest món per una rao o 

per una altra? El fet era que l'havíem 

elevat a una categoría molt superior ais 

individus de la seva especie quan el fe-

rem útil per a rcalitzar aquells exercícis 

hípics per ais quals demostrava, pobre, 

mis bona voiuntat que no pas aptituds. 

I es resignava a l'exercici i al turment 

amb una paciencia i amb una docilitat 

exemplars, scnsc protestar mai, com el 

pobre acostumat a rebre, serapre cora-

plaent i disposat, talment un avi carre-

gat de bonhomia, a complaure els nos-

tres gustos i capricis —val a dir-ho— 

una mica salvatges. 

Una tarda, on entrar a l'estable, tro-

bárem «Batet» eflirat damunt de la pa

lla que li fcia de jar*. S'havia posat nu

ble. En "sentir-nos, alca el cap per a 

adrecar nos un esguard vidrios i nielan 

cólic, com si ens demanes perdó o inten

tes justificar la seva impoléncia. Tota la 

colla de vailets destilaren) en visita de 

compliment per la cambra del malalt. 

Provárem de donar-li grapats d'heiba, 

pero «Batet», extenuat, cansat tal vega

da de viure, no demostrava teñir esma 

ni d'obrir la boca. Quan el pare torna 

del camp, l'esguardá i dibuixá una ga 

nyota saturada d'un eseeptisme massa 

expressiu per a que no anés carregada 

de mals presagis. El vespre mateix pas 

sá avis ais del Canyet. 

N o s'equivocá. L'endemá al matí, 

un carro venia a cercar el cadáver del 

pobre «Batet». El tragueren en presen, 

cia de tots aquells que per un manat 

d'herba havien adquirit drets d'ús de 

fruit sobre aquella propietat vetusta i 

atrotinada. L'escena fou enternidora. 

Mentre els homes del Canyet, indife-

rents, carregaven al carro la respecuble 

bestia de cárrega, nosaltres contemplá-

vem l'operació en silenci, rígids com 

estatúes, pero les llagrimes ens traíen. 

A copia de donar-li turment havíem 

arribat a estimar lo. 

Tots els vailets seguírem el carro 

mortuori. Era el primer enterrament al 

qual assistíem o donar fe del nostre dol. 

Pero cap formulisme social no ens obli

ga va a seguir el cadáver fins a la sorti-

da del poblé. Al pont ens deturárem. 

El carro amb el mort seguí carretera en-

lia, per aquella mateixa carretera que 

havia esdevingut escenari de les nostres 

aventures i de les seves proeses senils. 

El seguírem amb l'esguard, muts, hiera 

tics, amb els ulls molls de llagrimes, 

fins que els arbres ens taparen el vehicle. 

Pobre Batet! Ad¿u...l Adéu...! 

D'aquell dia endavant no turmenta-

rem cap mes animalet del Senyor. 

PERE MIALEI 

Moral i quantitat — En una escota 
terrorista per a la preparada d'agents 
polítics destináis a agitar el que sigui 
convenient, un professor, segurament Ven-
carregat de la classe d'Etica manifestó: 

Camarades, el matar un sol borne ¿s 
un assassinat; el matar-ne cinc cents no-
mes és una estadística. 



RESSÓ 41 

Amb motiu de l'absencia del nostre 

Sr. Redor, qui ha pres part activa en la 

Missió General de Barcelona, ha quedat 

encarregat de I'assisiencia espiritual el 

Rnd. P. Antoni Serrano, C. M. de la 

residencia de l'Espluga de Francoli. Es 

de lloar el seu especial interés per tot el 

que afecta a la Parroquia, i, d'una ma

nera particular les classes de Catecisme 

Dominical a favor deis nens. Des d'a-

qusst lloc manifestem la noslra mes sin

cera gratitud al Rnd. P. Serrano com al 

seu digníssim Superior qui, tan amablc-

tnent, ha ates la demanda del noítre se-

nyor Redor. 

— De pas a la veína vila de Belianes 

i, amb ocasió de ¡'obertura de la Santa 

Missió que allí es celebiá, hom saluda el 

Sr. Arquebisbe de Tarragona qui fou 

complimentat per Mn. Ramón, en el 

Caílellet, acompanyant lo desptés en el 

seu viatge. El nostre Sr, Redor, abans 

d'acomiadar-se del Sr. Arquebisbe, de

mana una gracia a favor de la parroquia 

d Els Omells, que fou gustosament con

cedida. Atorgá dos-cents dies ¿'indul

gencia a qui resés una oració davant la 

imatge de la Mare de Déu del Roser de 

Fatima, suara entronitzada en el noítre 

temple parroquial. 

— Acabades les obres de la Casa-

Ajuncament, i enlleslida la part que l'ha-

via de fer acollidora en el que fa refe

rencia a la col'locació de portes i fines-

tres, s'han eítablert en el lloe adequat 

les oficines de la Secretaria, esperant que, 

ben aviat, s'habitará el pis dcs'tinat al 

Sr. Secretari. A les noslres autoritats 

municipals i al noítre bon amic i col la-

borador Sr. Esteve Reptesa, la noftra 

felicitado mes sincera. 

—El nostre famós grup escenic «Jo-

vent Intrépid», que tan belles eítones 

ens ha ofert aqueít hivern, esia assajant 

un escoliit repertori d'obres teatrals. Es-

perem amb ansia la seva aduació que 

tant ha vingut a honorar el noni del 

noítre poblé. 

Rebé les aigúes baptismals, el diu-

menge dia 18 del corrent, el fill primo-

génit deis joves esposos Joan Saltó i Te-

resina Valles. L'infant fou batejat peí 

Rnd. P. Antón Serrano C. M., de l'Es

pluga de Francoli. Felicitem de cor els 

seus assortats pares. 

—Ha eftat una ¡larga temporada en

tre nosaltres per tal de passar unes set-
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manes de convalescéncia, el jove Cos i 

Valles, que cita cursant els esludis sacer-

dotáis en l'Escola Apostólica deis PP. 

Paúl? de Bellpuig. La seva estada ha es-

tat fel¡9 entre nosaltres i, ac'tualment, es 

troba ja entre els seus companys d'aula, 

ja totalment refets di la grip que es féu 

general en aquell col'legi religiós, 

— Amb fervor penitencial s cita ce-

lebrant la Quiresma, deslaeant-se la pre

dica extraordinaria que té lloc, després 

del Via-crucis, a carree del Rnd. P. Ser

rano, tan benvolgut per la població se-

nantina. 

— Degut a les repetidos humitats 

caigudes ais noitres camps, durant aqueít 

hivern, el poblé eíla ben animat en l'es-

peranca de la collita abundosa. Si les 

fonts no han revingut del tot, tanmateix 

es nota un general alleujament en la tas

ca d'haver de sofrir conslantment per 

l'aigua. Augurem amable el marc, i que 

a l'abril cada gota en valgui mil... I que 

peí maig, eada dia en fací un raig. D'a-

queíia manera no podem desanimar-nos. 

Senant, és ben cert, mai no «'espanta 

per res. 

— El noítre Sr. Rector ha rétornat 

de la Santa Missió de Barcelona, on 

exercí els minifteris en un deis Centres 

d'Hospitalet. Un grup de senantins, re-

sidents a la Ciutal Conitai, acudiren a 

fer-lo objecte de la seva simpatía. Des 

d'aqueft lloc, el noítre Redor vol fer 

arribar a ells la seva gratitud. 

Alerces a l'abundor d'aigua que Déu 

ens ha enviat aquest any, s'ha pogut re

novar el jardí de ¡'escola, que s'havia 

perdut completament degut a la gran se

cada. Els noslres petits citan entusiasma-

díssims amb la novetat, i cuiden les plan

tes i les reguen amb tota cura. Esperem 

Tambada del bon temps per tal de fruir 

amb l'esclat i les fiaires de les campanil-

les, lliris, roses i clavells. 

Qui dirá que sigui una cosa enutjosa 

1 ana Ja a Seseóla? N o sera un motiu d'a-

legria per ais nens? Si la contemplado 

de les bel les es naturals ens fa albirar la 

formosor de Déu, bé podran contemplar

la estant entre elles. 

Ja que hom ha pogut dir que «les 

tiors son el cel d'aqueíl món», pía podem 

gloriar-nos els de Montblanquet de teñir 

un jardí tan preat. 

— Amb motiu de la Santa Quaresma 

es resa tots els diumenges el Sant Rosari 

i el Via-crucis. També es fa Catecisme 

parroquial per ais nens i nenes. 

— Hem tingut el goig de rebre la 

visita de les nenes de I escola d'Els 

Omelis de Na Gaia, acompanyades de la 

seva senyoreta meítra. Fou motiu d'ale-

gria per ais noñras nens acompanyar-los 

tota la tarda en llura jocs. Molt agraíts. 
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D'appeu arpea. 
— El 26 de febrer s'escaigué la mort 

de Fra Silveri de Mataré O. F. M. un 

deis socis actius mes antics deis «Amics 

deis Goigs». Dins la seva «CoHecció 

de Fra Silveri de Mataré» publica 72 

Goigs principalment de Sants de l'Or-

de Caputxí. La mort l'ha sorprés quan 

eslava preparant l'edició d'uns nous 

Goigs al seu parró Sant Silveri, per a 

celebrar les seves noces d'or de professió 

religiosa. Déu el tingui en la seva santa 

Gloria. 

—Recentment ha triomfat a Lyon 

el famós pintor Van Gogh qui ha obert 

una exposició de les seves obres en el 

musca de Belles Arts d'aquella ciutat. 

Son vuitanta quatre els quadres que fi

guren en l'exposició, alguns d'ells fins 

suara completament desconeguts. 

—El jove sacerdot Mn. Josep Serra 

i Janer qui, d'úna temporada enea, tants 

de llorers ha conquerit en els Jocs Flo

ráis de la nostra Mengua, acaba de pu

blicar el seu primer llibre de poemes 

«Romiatge líric» que acompanya amb 

uns mots Odavi Saltor. 

— André Gide, el conegut Iiterat de 

la moderna Franca, morí a la seva ciutat 

de París, el 19 de febrer, com a conse-

qúéncia d'una arritmia cardíaca. L en 

vo'taven en el Hit d'agonia, entre altres, 

els seus entranyables amics Jean Schlum-

berger i Roger Martin du Gard, reque-

rits pels seus familiars. El seu traspás 

ha produít una pregona commoció en el 

món de les lletres. 

—El Papa Pius XII ha manifeslat la 

seva satisfacció per l'ofrena que els 

«Amics deis Goigs» li feren d'un lu-

xós álbum encapcalat pels Goigs de 

Sant Eugeni I, Papa i Confessor. L'ál-

bum és una col'lecció antológica de 285 

exemplars, presentat en eftoig, rclligat i 

ricament ornamentat sota la direcció de 

de 1'artista Ferran Galmés. 

—Els católics anglesos han comme-

morat el 150c 'aniversari del naixement 

del Cardenal Newman, ei gran conver-

tit i teóleg, fundador del famós «Movi-

ment d'Oxford» a favor del renovella-

ment de l'Església anglicana. El Carde

nal Newman és autor de nombrosos 

llibres entre els que exceHeixen la seva 

«Apología» i «El somni de Jeroni». 

— El profesor Adam, de la Facultat 

de Lille acaba d'enlle&ir el segon volum 

de la seva «Historia de la literatura 

francesa en el segle disseté». 

—En reconeixement ais servéis fets 

a la historia i a la crítica francesa, M. 

Rene Dumesnil acaba de rebre, per part 

de la seva patria, el Premi Nacional de 

literatura. És sabut que les borses na-
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cionals de viatge desiinades ais artifles i 

cscriptors, han eátat transforma Jes en 

premis. M. Rene Dumesnil ha esrat l'a-

favorit. 

— Martí Borman, l'ajudant d'Hitler 

—del qual fem memoria en les pagines 

anteriors— i que fou deis pocs qui 

acompanyaren el Fííhrer en la darrera 

hora, és encara supervivent, segons tes 

timonis que l'han vi£t a 1'Argentina. 

—Giovanni Ceriotto, el popular 

poeta de Verona ha reportat una joia 

mes a la literatura antiblasfema, amb el 

seu llibre «Faville dell'anima». Es d'es-

perar que algún amable traductor —com 

ho faria aquell inoblidable Ivon l'Escop 

d'altre temps— ens l'ofreni, a no tar

dar, en la riostra llengua catalana. 

—En la «Casa del Llibre» s'ha cele-

brat un homenatge al malaguanyat poe

ta Joaquim Folguera amb motiu de la 

pubiicació de les scves «Poesies com

pletes». Prengueren part a l'acte, els 

Srs. López-Picó, Oítavi Saltor, Manuel 

Bertrán i Oriola i Josep Miracle. 

— M n . Miquel Melendres acaba d'c 

ditar per tercera vegada el seu exquisit 

llibre «La Muntanya de la Mirra». Es 

una prova mes de l'estima amb que l'ha 

diátingit el noítre públic. 

Boas plam 

—I ara que ets sortit de la pressó, 

quins projeñes tens per l'esdevenidor? 

— Tinc la intenció d'obrir una joic-

ria. 

— Ja comptes amb diners? 

— No! tinc, pero, una clau falsa. 

Navegado i sexe 

— Una bona amiga nostra, dama de 

societat barcelonina, per a la qual la 

llengua de Rabelais serva intactes la 

major part deis seus secrets, viatjava en 

un navili francés, de L'Havre a Nova 

York. El seu sibaritismo i el seu desco-

neixement de la tradúcelo exacta de la 

paraula mátalas foren les causes per les 

quals, arribada la nit, exigí a l'eítorat 

«maítre»: 

«Monsier, pour bien dormir j'ai be-

soin de trois matelots...! 

París esguarda África 

— Un jove autor, Robles, ha gua-

nyat el premi de teatre francés amb una 

comedia: «Montserrat», de grans quali-

tats. El conegut i terrible Montherlant 

ha presentat al públic el drama: «Le 

Maitre de Santiago». A Nimes, malgrat 

l'oposició de la Societat Protectora de 

Animáis, s'han celebrat curses de braus 

amb cartells ais «boulevards» parisenes. 

Carme Amaya ha hagut d'añuar el do

ble del temps previft. «Yerma» i «La 

Casa de Bernarda Alba» de García Lor-

ca i «Divinas Palabras» de Valle Inclán, 

han eálat esdeveniments de la finida 

primavera. El Teatre Nacional Francés 

ofereix una vella comedia del seglc pas-

sat, «Espanyols a Dinamarca» de Pros-

per Merimée... 

Metge i malalt 

— Q u é Ii fa mal? 

—Si ho dic, em fara una rebaixa, 

Dodor? 
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