
La Casa de la Ciutat de Barcelona l'any 1844, mentre hom enderrocava el frontis gòtic:
per tal de donar lloc a l'obra nova de la plaça de Sant Jaume. L'enderroc va destruir un
dels grans finestrals i hom arribà a temps de salvar el portal i la bella estàtua de l'ar-
càngel Sant Rafael que el protegia. Dibuix de L. Rigalt.

(Keproüucció facilitada per l'Arxiu Històric de la Ciutat).
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¿Què no s'ha dit del nostre inoblidable
tren de Flassà a Palamós? Hem fet morir
de riure mitja humanitat. Des de l intel-
lectual més delicat fins al viatjant més im-
prudent, tothom que s'hi ha embarcat hi
ha dit la seva amb una deliciosa esponta-
'neïtat. Les dimensions menudes de les ma-

. quines i dels vagons han estat comparades
.2 les dels éssers microbians. Hi ha hagut
persones que han arribat a Flassà i davant
del reguitzell de capses de cerilles en forma
de tren que se'ls presentava al davant s'lian
negat a seguir marxant. En el fons s'han
pensat que no cabrien als vagons, que les
;portes serien massa estretes i que la màqui-
na no els podria tirar. A Inés de quatre
persones el toc de la primera visió els ha
fet suposar que arribaven a un país d'ho-
mes i dones de quatre pams. Si els bitllets
d'aquest tren no tinguessin les mides que
tenen tots els bitllets, més de quatre se
n'haurien tornat.

Quan sento aquestes ironies i fiblades em
vénen ganes de riure. ¡ Si sabés la gent de
fora els disgustos i els sacrificis que ens
costa aquest tren ingrat! Durant la guerra
les màquines anaven amb llenya i no hi ha-
via cap home en aquest país que no portés
els pantalons, el vestit i el barret foradats.
Us asseguro que era divertit. Pujàveu al tren
i al cap de cinc minuts una terrible olor de
socarrim us feia girar le. cara. Al can de
poca estona —si no era un mateix el que
botia— era el veí del costat. Tothom cor-
ria a posar-li les mans a sobre i el desgra-
ciat quedava rebregat de dalt a baix. Hi va
haver home que es féu un forat de dues pes-
setes als pantalons flamants. Una vegada, una
comissió de forces vives que anava a Giro-
na a veure el senyor Bisbe hagué estratègi-
cament de recular. I d'incendis si n'arribà-
rem a veure iniciar ! A la nit era literalment
fantàstic. La màquina marxava treient gus-
pires pertot arreu, com un terrible drac.
De la xemeneia, sobretot, sortia un magnífic
ventall de foc com un treball de pirotècnia
selecta, ben xafat. El tren marxava, i de cop
i volta, vèieu a l'horitzó una resplendor st-
nistra i majestuosa. No h'_ havia dubte: un
bosc havia començat de cremar. Això a part
de què hi havia, corn sempre, els incidents
sanguinaris habituals. El tren passa per la
carretera. De vegades, un cavall s'espanta,
no pot ésser dominat i el tren l'aixafa d'una
manera fatal. Jo he vist aixafar anés de
quatre cavalls i la gent d'aquest país ens
podem yantar de conèixer l'anatomia de la
raça cavallar. Una vegada vaig tenir ocasió
de dir al director de la companyia, amb un
Lo merament objectiu, que em semblava
que es mataven molts animals.

— ¡ Jo no sé què s'han pensat aquestes
bèsties!... — em digué el director, indig-
nat—. Cada dia són menys dòcils... En tot
cas s'hi hauran d'acostumar.

Veure provocar un incendi, és un plaer,
no hi ha dubte, neronià. Veure un home
socarrimat, sempre serà una joia per a un
home fort i sa. Contemplar encara el ven-
tre obert d'un cavall és una cosa digna d'un
antic romà. Però, què voleu? Jo m'he tro

-bat després d'haver fet el curs del trajecte
del tren (incendis, devastacions i mortal-
dats a què donava dret el preu del bitllet),
que m'he hagut de ficar al llit cansat, es-
gotat, liquidat i amb un estat d'esperit sem-
blant al dels supervivents de Waterloo i de
Sedan. A part que la pols que alçaven aque-
lles batalles no fou mai, de bon tros, tan
espessa com la que alea aquest tren desen

-frenat.
¿Què pensareu, però, si us digués que

aquest tren m'enterneix? Es veritat, No es
tracta pas d'un refinament de col'leccionis-
ta de sensacions. Es simplement un impuls
de comercialisme filial. Segons tinc entès,
el tren fou construït amb diners de senyors
de Palamós i La Bisbal. El senyor Galí fou,
segons conten, el primer gerent. Llavors era
Una cosa molt primitiva. Els cotxes eren molt
estranys. La gent a les estacions s'havia de
carregar ella mateixa els «mundos» i male-
tes. Els lligaven com podien al sostre i a
darrera dels vagons. Quan tothom estava
llest, el tren marxava i avall. A l'estiu a
l'època dels banys, hi havia un servei entre
La Bisbal i Palamós. Perquè el capital era
bisbalenc, el Casino dels senyors tenia dret
a fer aturar el tren davant del domicili so-
cial que era a les Voltes. La gent una mica
distingida solia prendre'l al Casino i no
marxava pas fins que els viatgers coneguts
haguessin pres el seu cafè encès el sisenyò
i fet el ramenet. De vegades a darrera hora
compareixia una minyona a dir que el seu
senyoret feia tard perquè tenia un nen re-
fredat. Tothom es feia càrrec de les coses
i el tren s'esperava amb una paciència per-
fectament amical. Parlo de l'època anterior
a l'invent dels xiulets. Es per això que quan
el tren _éntrava en una població el maqui

-nista es tráslladava a un relleix que fan els
davants de la màquina, es posava una mag-

Llevat d'alguns episodis, entre ells
alguns atemplats que són la liquida-
ció d'una revolta, -no s'lla produït cap
fet notable en tota la setmana. La re-
volució d'Astúries es va extingint: Els
militars dominen completament la si-
tuació.

Tampoc no s'ha produït cap fet po-
lític. El Govern ha procurat guanyar

nífica trompeta groga a la mà i bufava sen-
se parar. Tothom es coneixia i solia respec-
tar la trompeta prudent. Si alguna criatura
feia el rebec, el maquinista l'espantava, cri-
dava a la inane i li demanava que fes anar
el noi al llit sense sopar

Això té un cert sabor. Es natural que una
reminiscència d'aquestes coses en el dia d'a-
vui, seria desastrosa. Però en aquella època
la gent tenia més calina. En tot cas, el tren
era el màxim progrés que hom hagués pogut
somniar. El simple fet d'haver-lo construït
i de fer-lo marxar denota un gust i un amor
per aquest país molt gran. Si els nostres
avis no haguessin fet el que feren, tot aquest
recó de món hauria viscut durant molts
anys en un isolament absolut. Catalunya té
massa poques obres públiques i les que té
són massa pobres per a despreciar una cosa
que per al seu temps fou quelcom d'impor-
tant.

Més ençà, el tren ha evolucionat. L'evo-
lució continua, però és molt lenta. Corren
encara les màquines amb les quals el tren
fou estrenat. Són per a nosaltres uns fò-
tils perfectament familiars. Pel número sa-
bem que aquesta és la que es tirà a baix
Uno pont, que l'altra un aiguat de Pala-
mós se l'emportà i que la de més enllà ha
estat la que ha cremat més barrets i pan-
tmdons, i que aquesta, encara, sembla espe-
cialitzada a aixafar carros i cavalls. No ha
canviat res. Només el temps ha passat. El
meu avi degué quedar parat davant d'a-
quests fòtils de ferro que passen per la car

-retera Creient foc i fum i vapor blanc. Se-
ria exagerat d'esperar dels néts una estra-
nyesa semblant.. Tot aquest ferro vell un
mati desapareixerà i en quatre dies tot
quedarà oblidat. Però, ¡Déu meu!, les nos-
tres coses tan modernes i tan indispensables
també s'oblidaran...

JOSEP PLA

temps. Aquesta ha estat, durant aques-
ta setmana, igual que en l'anterior,
l'única preocupació del gabinet Ler-
roux. Tot guanyant temps. el Govern
ha pogut evitar, per ara, el compli-
ment de les sentències dels tribunals
militars. Ha continuat, com és natu-
ral, la campanya de premsa en diver-
sos sentits; però el Govern, si no ha
donat la impressió d'una gran segure-
tat, si ha semblat que vacil.lava, no
s'ha immutat. El Govern s'ha passat
la setmana deliberant. Ha passat ho-
res Fi hores reunit en Consell de rninis-
tres. S'ha batut, durant aquests dies,
el rècord de les reunions ministerials.
S'ha deliberat molt, però s'ignora què
s'ha acordat. Sobre el cas de Catalu-
nya no s'ha fet públic cap acord. Ha
estàt dissolt el Patronat Universitari i
ha estat substituït per un comissari.
Però, naturalment., tot això és interí,
com és :interina la situació de la Gene-
ralitat i de l'Ajuntament de Barcelona.

*** Del Congrés que el partit radi
-cal socialista francès ha celebrat a

Nantes va sortir i na fórmula que per-
met la continuació del govern Dou-
mergue. Els que creien que de Nantes
sortiria el trencament de la treva polí

-tica que existeix a França han vist com
els ministres radicals socialistes han
obtingut del Congrés esmentat poders
per a negociar amb Doumergue la re-
forma de l'Estat que vol portar a ter-
me l'ex-president de la República fran-
cesa. La situació política de França,
però, no estè, pas del tot aclarida.
Entre els projectes•de reforma de l'Es-

tat que defensa Doumeigue i la refor-
ma que acceptarien els radicals socia-
listes ministerials existeix una dife-
rència considerable. Durant tota la
setmana que acabem de passar el se-
nyor Herriot ha negociat amb el cap
del govern francès la reforma de l'Es-
tat. A l'hora que escrivim aquesta crò-
nica no sabem encara quins són els
punts sobre els quals s'ha establert
l'acord entre el representant del partit
radical socialista francès i Gastan Dou-
mergue.

*** Manquen dos mesos i dies per.
a la celebració del plebiscit del Sarre.
La qüestió aquesta domina avui dia
gairebé tota la política del Tercer
Reich. Els nazis realitzen esforços per
a solucionar els afers que tenen plan-
tejats i que han produït un cert males-
tar entre els habitants del territori.
els nazis austriacs han iniciat unes
negociacïolis amb el govern Schuch-
nigg per a veure de tancar el perío'
de obert per l'assassinat del cance-
ller Dollfuss. Hitler ha rebut una co-
missió de bisbes, entre els quals figu-
raven els que niés s'han distingit en
llur oposició a la gestió del bisbe Mü-
ller, i això ha fet creure a tothom que
la política religiosa dels nazis entrava
en un caní molt diferent del que lla
seguit fins ara.

* S'han celebrat les elecciòns xnu-
nicipals anglesos. El partit eballistà
ha tingut els guanys que hollo preveia;
Ara han estat renovats els 11C?s elegits
en 1931 i tothom sap que en aquell
any els treballistes sofriren un desastre
absolut a mans dels partidaris del Go-
vern nacional.
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I fan cami vers Roma, en la nit blava d'Itàlia

- uL2j

Pàg. 2. -- La Veu del Diumengt	 4 de novembre de 1934

— _.►	 `-	 —^

(Acabament)

aquesta banqueta: és còmoda. L'un
que s'aguanti amb l'altre.

Malgrat el descontent de la da-
ma del gosset, els dos infants s'in-
trodueixen dins el vehicle. L'auto
corre carretera avall. Els bastions
de l'hospici s'esborren bruscament.
I el llac damunt el qual el sol en-
viava els seus raigs de biaix ja no
brille per ells. Un plec dC terreny
l'amaga: ja no el veuran més. I
la muntanya creix. Però Filibert i
Anneta ja no pensen més en l'hos-
pici, ni en el laac, ni en les mun-
tanyes, ni en els boscos vora els
quals llisca el cotxe. Ben estinto-
lats l'un contra l'altre, gaudeixen
d'un càlid benestar i s'adormen
de mica en mica. Anneta té posa-
da la seva galta damunt l'espat-
lla de Filibert, i àdhuc quan dorm
Filibert manté la seva gallardia.

— Guaita'ls que són entenimen-
tats, — diu el marit a la seva es-
posa. — Ell té l'aire de protegir-la,
ella sembla confiar-li la seva fe-
blesa.

— Aquests nois perduts, — li con-
testa, — no m'interessen gens. Han
fugit de casa seva. Serfs dubte són
dos infants malvats.

— Detestes les criatures.
— Són cridaneres i brutes. No

hi ha dubte lue m'estimo molt més
una delícia de gos com Mirette.

Prefereix no contestar-li, ñerò
contempla amb tendresa, i també
amb tristesa, la parella de germà i
germana dormint l'un al costat de
l'altre. Mai no s'obrirà cap boque-
ta per cridar-lo amb aquesta pa-
raula: «pare» o «papà» que fa assem-
blar tm home a Déu mateix da-
munt la terra. Recorda el seu pare,
i el pare del seu pare. Una raça
vivia en ells, la mateixa raça que
porta dins seu, i aquesta raça s'ex-
tingirà. I aquesta dona, qui és la
seva dona, besa el morro d'un Sos-

inen re cli veu avançar la mort
dins l'ombra de la vall.

L'automòbil travessa Susa, anti-
ga ciutat vora el Doire fundada
pels romans. Les murrtanyes s'han
fet tan altes que axafen la plana
fosca. Susa és llençada enrera com
un diari ja llegit. Plana enllà es
corre més de pressa. Al lluny ja
apareix Turúi en el circ majestuós
que formen els Alps, la neu blanca
dels quals a la posta es tenyeix
de malva i de rosa.

— Desperta'ls — diu l'esposa. 
—Dormen com unes marmotes.

— No goso fer-ho.
— Vols que els desperti jo?
— Es preferible que ho faci jo

Ho faré amb més dolcesa.
I per l'aparell acústic, dóna or-

dre al xofer de portar-los de dret
a l'estació de la Porta Nova. Peis
carrers de la ciutat, ja illuminada,
els globus de llum elèctrica projec-
ten llu claror crua i brutal da-
munt la cara dels infants.

Ja en el Corso Vittorio Emanue-
le que porta a l'estació, a contracor
es decideix a despertar els dos dor-
ments.

— Petits! Petits!
Ha adoptat una veu tan tendra

que hom el compararia amb una
masovera quan crida les seves ga-
cines i els seus pollets per distri-

buir-los el gra. Els petits no es be-
lluguen i la dama es riu del seu
marit. L'automòbil s'atura i els lo-
fants encara dormen. Aleshores bai-
xa primer i els transporta a bra-
ços com un fardell preciós; abans
de deixar-los els besa damunt el
front i els sacseja delicadament,
com una mare fa amb el seu fillet,
quan vol provocar el seu riure, per
tal que no s'esglaiïn en veure tan-
lhuninària.

— Quins compliment& — rondi-
na la senyora del gos.

— Oh! — diu Anneta, — és tan
brillant com els dies de festa a
l'església.

— Ja som a Roma?, — demana
Filibert.

Carrers amples i drets, magat-
rems i botigues que brillen, tram-
vies que corren i sondrollen, cot

-xes i autos, una multitud que va i

ve: és un eopectacle que els seus
ulls no havien viYK mai Els seus
ulls no havi23s ilaat mai res mes
que pollets, camps, boscos, torren-
teres í la neu de la muntanya. An-
neta s'acosta al seu germà; tot
aquest moviment li fa por. I Fih-
bert se sent menys valent que da-
munt la collada del Mont-Cenis.

— Vindré de seguida — diu el ma-
rit a la seva esposa — a l'hoteI
on et portaré el cotxe. Donaré so-
par a aquestes criatures i eia pujaré
al tren.

— De cop i volta t'han crescut
unes grans vocacions paternals.

Porta els dos croata a la fonda
on demana, per guanyar temps, el
sopar del dia. Anneta i Filihert
mai de la vida no havien menjat
tants plats: una sopa massa clara
que no pot ni comparar-se amb
aquelles grans sopes de Savoia en
les quals s'acumulen els llegums i
la cullera es sosté dreta sense aju-

da de la nià, i després d'això els
macarrons regats amb salsa de to-
màquet, i bon estofat i pollastre.
La llaminera Anneta està encisada
i els seus ulls espurnegen de plaer.
Amb tota complaença, el senyor
Ji talla la carn en bocins petits i
li ensenya a servir-se de la for-
quilla que menysprea i que subs-
tituiria de bona gana pels dits de
la seva mà theta. No es menja pas
tan bé a casa de l'oncle Tomàs a
Pierrelongue, però allà hom menja
de la manera que vol, sense tan-
tes històries ni romansos, i en de-
finitiva és molt més còmode.

Filibert està absorbit f ni toca
els plats:

— Què penses Filibert? — el se-
nyor demana tímidament al seu
invitat.

— Penso en el papa de Roma

¿Té tant com nosaltres per a men-
jar?

— Què vols del Sant Pare?
— Anem a deslliurar-lo, però no-

més quedem dos dels quaranta dos
que havíem marxat de Lansleboarg.

— No ho vol pas que l'alliberin.
Precisament en la seva presó vo-
luntària té el cor del món.

— El cor del món — ha repetit
Filibert prompte a exaltar-se.

— I ara, fills meus, busquem el
tren de Modane. Vaig a buscar els
bitllets.

— El tren de Modane? Per què?
Anem a Roma. També hi porta el
tren?

— Ea clar, és clar que si, però
vull repatriar-vos i enviar-vos a
Modane

— No volem anar-hi.
— Hi sereu d'aquí tres hores i

Avrieux no és pas lluny. Vosaltres
mateixos ho heu dit.

Durant aquesta conversa, un tren

ha entrat a l'estació. Se sent tn
terrabastall eixordador de rodes
que patinen damunt els rails, i-ns
xiulets cridaners i aguts. I quan
cessa el soroll, es senten unes veus
fresques. Es un càntic ben cone-
gut: «Glòria al pontífex univer-
sal!» A les portelles dels vagons no
es veia res més que nois d'ulls bri-
llants i amb la boca oberta. Es una
garlanda de joventut. Si n'hi ha de
viatgers! Vénen de França, i ¿on
van? ¿On van aquests infants ue
canten a cor un cantis? Filibert i
la seva germana Anneta esparpe-
llen els ulls per veure millor i in-
cUnar-se en avant. Hi ha una bar-
rera, evident, però la bar-
rera és forçada per la multitud que
vol veure.

— «¡Pelligrini!» « ¡ Pelligrini !» —
crida la munió al seu voltant.

— Què diuen? què diuen?

I el senyor que els ha agafat de
la rnà per no perdre'ls els tradueix
el crit de la multitud:

— Són pelegrins.
— On van? No ho sa')?
— No ho sé. Però espereu-vos.

Prop nostre parlen d'ells. Diuen
que van a Roma per donar les
gràcies al Sant Pare. Són els pri-
mers combregants que el papa ha
afavorit donant-los el bon Déu,
molt més aviat del que, segons cos-
tum, els corresponia.

— També van a Roma! — diu
Filibert extasiat. — Senyor, senyor,
II prego de tot cor, que ens faci pujar
en aquest tren. Viatjarem amb ells.

La seva veu tremola, la seva veu
suplica. Com en el cas de la page-
sa de Pierrelongue, com en el del
vell clergue de Lanslebourg, com
en el de la dona del terrelló del
refugi del Mont-Cenís, imposa la
seva voluntat per la virtut de la

seva veu i pel foc de la seva mira-
da al senyor de l'automòbil.

— Tal vegada faig una criatura-
da. Però Déu es al costat d'aquest
noi. No us mogueu d'aquí. Vaig a
comprar-vos els dos bitllets.

No es rnouen del lloc on els ha
deixat el senyor que torna poca es-
tona després.

— Aquí teniu els bitllets per Ro-
ma. Guardeu-los bé: teniu 1'anv!a
i la tornada. I aquí teniu alguns
àiners.

— Oh! no! — protesta Filibert.
— No podem acceptar res niés que
els bitllets.

— Us confiaré a aquest capellà
que em sembla digne i seriós. Re-
verend, us confio aquests dos pe-
legrins nous. Us prego que ulgueu v
gilar-los. A la tornada han de bai-
xar a Modane, prop de la foradada.
Com és diuen els vostres pares?
Molt bé, li telegrafiaré: Anselm
Duchéne, Avriuex. Ja ho he ano-
tat en el meu carnet. I ara que
Déu us protegeixi! I recordeu-vos
de mi alguna vegada, de mi que
no tinc cap fill.

Els besa, i Filibert de seguida
salda el sets cleute:

— Demanaré al Sant Pare que
el gosstt tingui la ronya i que vosté
tingui un fill.

Després la seva veu i la d'Anne-
ta es barregen al cor dels pele-
grins: «Glòria al pontífex univer-
sal!» Desconeixen la lletra i la mú-
sica, però segueixen la tonada. El
tren xiula, el tren avança. I ja
els tenim camí de Roma sota la
nit blava d'Itàlia.. Anneta na està
gens estranyada: Filibert ho havia
previst tot, i Filibert fa miracles.
A l'hospici del Mont-Cenís, troba
tm automòbil; a la fonda troba el
sopar i a l'estació el tren. Les co-
ses marxen per si soles. Després
que s'haurà ben cantat, no caldrà
altra cosa que dormir.

I Filibert pensa en Roma i en
el papa que veurà demà. Amb tot,
està trist. I per què? Ell no ho sap,
Però jo sí. Ja no és un capità, nra
ja no és res més que un simple
soldat de la tropa dels pelegrins.
I enyora la muntanya .on ma-

nava un exèrcit...

XI

I CONTINUA LA PERSECUCIO...

Fontanette, el campaner, que
ranquejava balandrim-ba.landram a
la cua de la columna, davant ma-
teix dels soldats caçadors, no s'ha
distret ni un moment de 1'obejectiu
de la seva presecució paternal.
Quan la colla s'ha espesseït al vol-
tant de l'avió, s'ha acostat lenta-
ment i ha comptat les criatures:
Joan Baptista no hi era i, per tant,
ha segitit el seu camí, amb l'esque-
lla de vaca a la mà. Del seu cam-
panar, cada matí, s'envolen les cam-
panades com els ocells lleugers í
alegrois. Les veu marxar i enlairar

-se, i aquest vol invisible és sufi-
cient per la festa del seu cor: no
en vol conéixer d'altres. I mentre An-
selm Duchen adoba el monstre
volador i el seu germà Tomàs
acceptava pujar-hi, ell s'encamina-
va tot sol, ara un pas ara l'altre,
vers l'hospici del Mont-Cenís. Ja
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1 vingué el dia de la coronació de Fructus Coelis com a rei de
Petulàndia. Aquí veiem la representació (le la festa sense mancar-hi
cap conegut. El Bon Bruixot, Róbustià i el follet, ajudats de Lamà-
sius, fan de coronadors. Després ve Fidel, el qual acompanya Papa-
natos i Victorià, Clara amb la seva mare, l'ex-reina Pàmfila, la mo-
linera i el moliner; i, per últim, apareix la fada Blancaflor, que li
porta un ric present. Nobles, cavallers i poble .raclamen, esperant d'ell
encert en les seves gestiems,

AI cap de poc temps un bisbe va
casar Fructus Coelis i la bella Cla-
ra, i això fou motiu de gatzara po-
pular i cerimònies oficials. En veu-
re'ls tan feliços, tothom n'estava
content i el bon bisbe els va pre-
dir grans i bons esdeveniments.

Uns dies de gran moviment precediren i succeïren les ceriimònies.
Com que acudí gent de pertot el reialme, es feren grans matances
de bestiar per tal d'alimentar tots els nouvínguts. No Iri mancaren
ballades, músiques i cants populars, i tothom, pobres i rics, confo-
nent-se en tanta gaubança, fou completament feliç.
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és sabut que fa temps que les tor-
tugues obstinades arriben primer
a la fita. I ja veiem el nostre Fon

-tanette que passa entre els dos
bastions i que, sense preocupar-se
dels carrabiners italians, segueix
avançant al peu dels murs de la
construcció. Arriba davant l'esglé-
sia, arriba davant l'hotel. I què veu
en un banc? El seu Joan Baptista
dormint i vetllat per Caterina. De
seguida, en senyal de joia, toca
l'esquella: ding, ding, don, ding,
ding don. I els turistes s'imaginen
que els criden a sopar. Encara
sembla massa aviat per entaular-se,
però es diuen que tal vegada a la
muntanya s'acostuma a sopar tant
d'hora. Caterina, la filla del moli-
ner, ha reconegut el campaner. Ah!
Déu meu! Avrieux ha arribat: han
descobert llur pista i serem aga-
fats. Sacseja Joan Baptista que es
desperta sobresaltat.

— El teu pare és aquí. Fugim
Però el campaner, després de to-

car l'esquella, se l'ha embutxaca i
amb totes dues manis, a la vegada,
engrapa els braços de Caterina i
el braç de Joan Baptista. Es coix,
però no és manco: ha fet dos pre-
soners

— Ah! ja us tinc, pillets! Des
d'ahir que us busquem per les bar-
disses, pels torrents, per la carre-
tera, pels pobles. Apa! apa! Tornem
a Lanslebourg abans no sigui nit.

— Deixeu-nos, senyor Fontanette.
— Deixa'm pare, deixa'm.
— Que callem i vinga de pressa..
— El Sant Pare ens espera a

Roma.
— El papa es riu de vosaltres.
— I què dirà Filibert?
— Filibert és un murri.
— Es pensarà que som uns co-

vards i ens menysprearà.
— Els policies l'agafaran com un

vagabund.
— No el coneixeu pas a Filibert:

ben cert que veurà el Sant Pare.
— Prou comèdia: caminem. Ca-

lleu i obeïu.
1 amb puny forçat s'emporta els

dos culpables, que es planyen i es
resisteixen i que proven inútilment
d'alliberar-se de l'estreta.

— No veieu que feu mal a
aquestes criatures, — li diu un tu-
rista piadós.

— Han fugit de casa. No eis faig

us demanen.
Fontanette té les espatlles mas-
sisses tm coll de bou, uns
ulls ferotges. Només s'enten-
dreix tocant les campanes_ El
turista no insisteix.

Els carrabiners li rondinen al-
guna cosa en italià i Fontanete els
contesta en un patuès que no ente-
nen. Les discussions són difícils
entre llengües diferents. A l'últim
arriba fora les muralles, sempre
arrossegant el seu parell de preso_
ners. La seva coixera s'accentua,
però els seus braços tenen uns bons
muscles.

Aleshores se'ls apropa un carro
tirat per un cavall gris. Aquest
carro no és altre que el del moli-
ner, els dos bancs del qual són
ocupats, el de davant pel moliner,
la molinera, el capellà i el gras
Tianet que queda mig aixafat, i
el de darrera .per Anselm, Pernet-
te i el professor. Es tot el que
resta del seguici tan sorollós i tan
populós que, engruixit a Lansle-
bourg per tota la gent de la fira,
es llançava a l'assalt de la collada
i a la persecució dels croats. Aixi
que Tomàs volà cel amunt, la co-
lumna es disgregà. Hom ha vist
un aeroplà, hom ha trobat els in-
fants, l'expedició s'ha acabat, no
resta res més afer que donar mit-
ja volta i arribar abans de fer-se
nit a Lanslebourg, on es dormirà.
Perdó, perdó, manca algú que no
s'ha trobat: Filibert, Anneta, Joan
Baptista i Caterina. Aquests qua-
tre s'han perdut. No caldria anar a
cercar-los? Oh! Els seus pares ja
ho faran. El moliner té el seu car-
ro: els podrà portar a cavall.

—No, hem d'amar-hi tot junts!
Tots som germans — protesta el
capellà.

El mestre proclama:
—Tots som solidaris.
Ningú no els escolta. L'entusias-

me s'ha esvaït i cadascú només
pensa en si mateix, en el seu so-
par, en la seva llar. S'ha caminat
molt i el camí és tan llarg a 1'a-
nada com a la tornada.

—I ca! No, no! Reculem !
Res no pot aturar-los. Es un sal-

vi's qui pugui general, i tota la po-
blació aplegada al cim de la colla-
da davalla pels revolts de la car

-retera en un desordre lamentable,
abandonant a llur sort Anselm i
Pernette, el moliner i la molinera
f . el gras Tianet fadigat que es quei-
xa de les molèsties del sol.

—Jo no us deixaré — declara el
prevere Laloza — fins haver trobat
els quatre petits fugitius.

—Ni jo tampoc — afegeix el se-
nyor Mussillon.

Tots s'atapeeixen damunt el car-
ro que tira l'euga grisa, i prosse-
gueix la persecució. Una persecu-
ció molt reduïda, perquè el gros
del batalló es bat en retirada : ja
no se'l veu enlloc. Abans d'arribar
a l'hospici, la colla veu un ca-
minant que s'agita entre dos pa-
quets.

—O dues regadores — diu An-
selm.

Però Tianet, que té bona vista,
reconeix, un instant més tard,
Fontanette el campaner. Què ar-
rossega, darrera seu?

—Es la Caterúia! I a l'altre cos-
tat Joan Baptista; mireu, mireu!

—Caterina! -- han repetit el
moliner i la molinera.

—I Filibert no hi és? — dema-
na Pernette dolçament. — I 1'An-
neta, no la veieu?

—No s'hi veuen pas.
—Qui sap què els haurà passat!
S'acosten amb gran cridòria.

L'alegria fóra molt més gran, si
no fos la presència del _llenyataire
i la seva dona, els fills dels quals
encara no s'han trobat. Fontanet

-te explica el cas:
—Els he recollit de damunt un

banc. Lligueu -los al carro: no yo-
len recular. Tinc els braços rom-
puts. D'una mica més em mosse-
guen

El moliner i la molinera es pre-
cipiten damunt la seva filla

—Caterina! Caterina!
Ella es deixa amanyagar, però no

demostra cap alegria i es separa
de Tianet com d'un renegat. Es
pensava veure el Sant Pare i re-
bre la comunió de les seves mans
pontifícies, i es pensen fer-li plaer
tornant-la per força al seu poblet
d'Avrieux. Sent una gran enveja
dels dos croata que, sols, continuen
la croada i pels quals són tots els
seus pensaments i el seu cor, inen-
tre els altres la creuen present.

Quant al petit Joan Baptista, ha
cessat de defensar-se, per trobar-se
sense forces.

Després d'aquestes pobres efu-
sions, Anselm pregunta al cam_
paner:

—On són Anneta i Filibert?
—No he vist ni l'un ni l'altre.
—Que no eren amb ells?
—No hi eren.
Pernette aixeca el davantal i s'a-

maga els ulls amb la seva punta.
Caterina, que ha sorprès el gest,
de seguida vol consolar-la:

—Jo ja sé on són.
—Doncs, apa; digue'ns-ho ben

de pressa.
—Són 'dins el dormitori del Papa.
—Dins el dormitan del Papa?

Es possible?
—Jo els havia d'acompanyar, pe-

rò, per vigilar Joan Baptista que
s'havia adormit damunt el banc,
he fet aquest sacrifici.

Aquesta criatura és ben boja;
el moliner i la seva esposa senten
serioses inquietuds. Es ben evident
que la croada els ha ocasionat una
bullida al cervell. Caldrà vigilar
de prop l'ensenyament clerical.
Ara el Papa té el seu dormitori al
cim de la collada del Mont Cenís;
s'hi entra corn al molí i sense ha-
ver-se'n de fer pregar.

—Caterina, no exagerem — diu
el senyor rector —; el Sant Pare
és a Roma; prou ho saps. No pot
venir al Mont Cenis.

—Es que no és pas aquest Papa.
—No diguis heretgies, filleta !

Pensa que damunt la terra nomas
hi ha un Sant Pare.

Caterina s'indigna: la seva re-
ligió és suspecta i això que desitja
el martiri

—Ei Papa ha valgut a l'hospici
per veure l'Emperador.

El mestre recorda els seus co-
neixements d'història i diu:

—Tot s'explica: la noia té raó.
El papa Pius VII passà els Alps
per consagrar Napoleó. I avui s'en-
senya el seu dormitori als visitants
de l'hospici.

El capellà també recorda les lli_
çons del seminari:

—Una altra vegada arribà a
l'hospici del Mont Cenis f fou em

-presonat.
—Exacte — diu el professor.
I ja s'isolen tots dos discutint

sobre el concordat, sobre el Papa,
sobre la Revolució i sobre la Se-
paració.

—Es molt lluny aquest dormito-
ri? — demana Anselm.

—L'hospici és alié.: mireu-lo.
—Anem de pressa a cercar-los,

esposa.
Pernette el segueix rondinant.

No hi ha cap dona que s'hagi dei-
xat perdre mai de fer una escena.

—Ho veus? Si no t'haguessis en-
tretingut adobant aquella màqui-
na, hauríem arribat a temps. Però
tu penses en tothom, però en nos-
altres mai, mai, mai!

—Els trobarem en el dormitori
del Papa, aquí a prop.

—Si és que ja no són fora.

I van allunyantse tot discu-
tint.

—Bona sort! — eia han cridat
el moliner, la seva dona i Fonta-
nette, que ha pujat dalt del car-
ro amb Caterina i Joan Baptista.

El camí és llarg, ja poden recu-
lar. Apa, de pressa, euga grisa!
Aquesta nft dormiran a Lansle-
bourg f demà a Avrieux. Han es-
tat abandonats al cim de la co-
llada; ara, al seu torn, ells dei-
xen els altres; és natural i con-
viden el capellà i el mestre a as-
seure's al banc i tornar amb ells.
El professor i el rector encara no
han acabat llur controvèrsia i no
presten cap atenció a totes aques_
tes anades i vingudes: per ells
la cosa essencial és saber si Bo-
naparte, en signar el Concordat,
tenia fe o no.

—Pugin, pugin! Cuitin!
—Bonaparte creia en Déu.
—Bonaparte es creia un Déu.
—Jesús, Maria, Josep! — diu la

molinera. — I que bé que parlen.
Per veure si els fan callar, Fon

-tanette es treu de la butxaca l'es-
quella de vaca i la branda amb to

-ta la força dels seus braços d'una
manera furibunda. Els adversaris
criden més fort, però, vençuts per
1'esquelleig, deixen la discussió.

—Pugin, pugin! De pressa
En el moment de pujar al carro

del moliner, s'adonen a la vegada
de l'absència d'Anselm i de Per-
nette.

—On són? No ho sabeu?
—Són allà baix, a l'hospici, a

cercar Anneta i Filibert.
—I els abandoneu?
—I doncs! Nosaltres tornem cap

a casa.
—T no us avergonyeix desertar

d'aquesta manera?
—Ens emportem les nostres cria-

tures.
—Però ells encara cerquen les

seves. Aneu, aneu! Nosaltres acom-
panyarem el llenyataire.

Caterina i Joan Baptista volen
anar-hi. Hom els arrossega per

força. I a grans camades, el rec-
tor i el mestre aconsegueixen An_
selm f Pernette en ei moment en
què arriben als dos bastions. Es
senten ben satisfets de poder apro-
fitar l'ocasió de veure el dormito-
ri del Papa. I els nostres quatre
viatgers arriben davant del cler-

la partença dels petits.
—Un automòbil els ha portat

fins a Turfn.
—A Turin? Com podríem atra-

par-los?
—Ara sortirà l'autoòmnibus. Us

deixarà a Susa. Aquí haureu de
prendre el tren.

Els nostres quatre viatgers es
precipiten vers i'autoòmnibus.

—Quatre seients. Necessitem qua-
tre seients.

—Primer pagueu els quatre bit-
llets.
I els nostres quatre viatgers de

seguida butxaquegen llurs butxa-
ques. El capellà havia donat a un
pobre captaire els dan•ers cèntims;
no té res més. El professor, peno-
sament, troba en el fons de la se_
va armilla una suma de dos francs
i mig. Pernette té vuitanta cèn-
tnns, i de la seva recerca Anselm
no troba altra cosa que un feix de
papers bruts que va donar-li l'avia-
dor com a penyora d'agraïment.
Els nostres quatre viatgers tenen
unes cares consternades.

El conductor ha agafat els pa-
pers que Anselm li allargava amb
un posat de gos apallissat.

—Cinc, deu, vint lires. Me'n do-
neu massa. Són tres lires i mitja
per persona. Teniu: el canvi.

Aquells papers eren diners. Tots
en senten gran joia, i el professor
explica que una lira equival a un
franc. A Susa, on l'auto els dei-
xa, ja es troben en plena nit. I
sempre amb aquells papers poden
asseure's en un tren que només va
fins a Turin.

Ja són a l'estació, però, ¿com
ho faran per saber la sort d'An-
neta i Filibert? E1 professor pre
gunta a l'un i a l'altre mosso, car

-regats de maletes i paquets, però
no compreneu res del que se'ls
demana i li contesten amb un
somriure amable, obscur i banal.
De sobte, el capellà veu passar una
sotana. De seguida la persegueix i
aborda el seu confrare:

—.No hauríeu pas vist els meus
feligresos petits?

El capellà italià escolta, però no
comprèn la pregunta. I això que
sap el francès.

—Els vostres feligressos petits?
—Sí. Anneta i Filibert. Sóc el

rector d'Avrieux.
El nostre rector, preocupat, s'i_

magúia que tot el món és sabedor
de la croada, i que en una gran
ciutat, com sembla ésser-ho Turín,
la gent és més sàvia.

—Anneta i Filíbert? — repeteix
el capellà sorprès.

--Si; són uns infants pelegrins
que volen veure el Papa a Roma.

Aquesta vegada el tret ha estat
directe.

—Perfectament, perfectament. La
pelegrinació ja ha marxat. Jo hi
era quan el tren arrencava, ara
fa tres hores.

—Esteu segur que han marxat?
—Ja ho crec. Ben segur. Van de

dret a Roma. Cantaven. Era un
espectacle sublim.

Ara si que ets nostres viatgers
posen unes cares consternades com
a l'hospici dei Mont Cenls, quan
es creien que no tenien diners.

—Els perseguirem fins a Roma—
diu decidit el rector Laloze, que
inercia ésser un home de guerra.

El senyor Mussillon l'aprova:
—Prou m'agradarà veure la ciu-

tat de Garibaldi.
—Però no tenim cap més lira —

objecta Anselm, ensenyant les
mans buides. — La meva provisió
s'ha acabat.

I ja els tenim acuse un cèntim
enmig d'una ciutat estrangera.

El capella, a l'atzar, s'acosta a
una guixeta oberta i s'infonia del
preu d'un bitllet per anar de Tu-
rin a Roma. Un empleat atent l'in-
forma en un bon francès.

—En tercera, senyor capellà, val
vint-i-una lira vint cèntims.

—Gràcies, gràcies; no és res.
Té un posat de cara tan desolat,

que una senyora que el seguia s'a-
dona de la seva tribulació.

—Va a Roma tal vegada?
—Voldria anar-hi.
—Em permet, senyor capellà,

que li prengui el seu bitllet? Jo
vaig fins a Florència.

—Som quatre, senyora.
Ella dubta davant el nombre, pe-

rò no titubeja molta estona:
—Doncs, prendré quatre bitllets.

A més, accepti'm això.
—Accepto els bitllets, senyora.

Però la seva moneda, 'no puc ac-
ceptar-ha.

—Podrà dir-me unes misses i em
farà un gran servei.

—Però vostè no em coneix, se-
nyora.

—Al contrari, el conec. Vostè no
s'assembla als nostres capellans, al-
menys els que veig a Florència,
a Roma o a Niça. Porten colls
petits, manteus de cerimònia, saba

-tes amb sivella i guants. La sota-

els colors.
—Sóc pintor, senyora — explica

modestament el rector d'Avrieux.
—La seva sotana ja ho desco-

breix. Pregui per mi, senyor cape-
lié.. Pregui per mi que en tinc
gran necessitat. Sóc vella i estic
sola i en la meva joventut vaig
fer tot el que calia per ésser sola
en la meva vellesa.

—Li prometo, senyora, i faré
pregar per vostè a Anneta i Fili

-bert que ho fan molt bé.
La senyora insinua un somriure

vague: aquests noms no li diuen
res. I, amb molta finesa, indica
als viatgers el tren de Roma.

—Cuitin : el tren marxarà de se-
guida.

I ja els tenim tots quatre en ca-
mí vers la Ciutat Eterna.

XII

UNA ROMA PER, CADASCU

A la tarda de l'endemà, dime-
cres, els nostres quatre viatgers fan
una entrada poc sensacional a la
Ciutat Eterna. Estan capolats,
cansats, marejats; tenen els ulls
plens de fum i també el nas, per-
què el carbó italià fa mala olor i
deixa anar una pols espessa que
d'una manera subrepticia es fica
dins les fosses nasals. A Piça, on es
canvia de tren, s'equivocaren de
via, i han anat cap a Florència,
la qual cosa allargà el seu viatge
i els valgué un escàndol dels em

-pleats poc comprensius que no
parlen francès. I damunt llur fa-
tiga sura, com una boira damunt
la plana, una mena d'esverament.

En pondre's el sol han vist els
camps verds i grassos, dels quals
un pagès com Anselm aiprenia tot

-guit la qualitat, uns blats grocs,
rectes, espessos i ja madurs per
ésser segats — quant d'avantatge
sobre Maurienne ! — i, situats al
cim d'uns pujols, amb les cases
blanques, suspeses com unes gar-
landes seques, els poblets en ter-
rassa. Una lleugera boira blava en-
dolceix els contorns d'aquestes
valls ben assolellades que, en peti-
tes onades, van a ajuntar-se allà
baix, en el fons del fons, amb les
muntanyes amb prou feines visibles
enmig d'un polsim daurat. Una
mica més tard veieren, en un cre►
puscle malva i a punt de desfek-
se sota l'empenta lenta i segura
de les ombres que pugen de ter-
ra, una inunensa pila de fenc, i
altres piles més petites, d'aquí i
d'allà, daunuit la plana.

—Roma, Roma — han cridat dir.
tre el vagó i al costat d'ells.

Romà és allà : hom hi arriba
sense saber-ho, de la mateixa ma-
nera que hom es troba a Itàlia
només pujant la collada del Mont
Cenia. Mentre tothom es precipi-
ta damunt els bagatges, ells, que
no en porten, tenen lleure suficient
per esguardar al defora. Aquelles
piles de fenc són cúpules, i aques-
tes cúpules són esglésies.

—He vist un gravat de Sant Pa.
re — declara el rector.

Però, en sortir de l'estació, el cre=
puscle s'ha fos, i Roma no és res
més que una ciutat iluminada pels
llums de gas. Els nostres quatre
viatgers esperen. Què esperen? Ho
ignoren. Contemplen la desfilada
dels autos dels hotels, i no gosen
pujar en uns vehicles tan bonics.

. Els darrers ja han marxat i els
nostres quatre viatgers, acovaràfts
i intimidats, no s'han mogut del
lloc. Encara queda, allà, en un re_
có, un break trist amb cortinetes
de cuiro, tan miserable i tan la-
mentable, i que té collat un cavall
pigallat tan ètic i tan fantàstic, 1
potser paralític, o, si es prefereix.
atàxic, que no podria comparar-
se amb l'equipatge del moliner.
Aquest transport deu anunciar un
hostal humil i modest. I damunt
el cuiro de les cortinetes el pro-
fessor, no sense treballs, desxifra
aquesta inscripció : Albergo di Sa

-yola.
—Savoia, heus aquí el que ens

convé.
—Aquest hotel no serà pas car.
Aixi ho espera el capellà, que té

por de veure fugir els pocs recur-
sos de la seva borsa.

Pugen al vehicle, el cotxer del
qual és mut, o renuncia a la pa-
raula per prudència o indiferèn-
cia. Marxaran, o no? A la llarga,
marxaran. El vehicle comença a
trontollar. Aquesta ciutat és inter-
minable, els carrers no acaben
mai, i amb les cortines de cuiro
no es distingeix res. I, amb tot,
passen un riu més important que
l'Arc que llisca al peu d'Avrieux.
I després d'una bona hora, el ca-
vall, que amb prou feúies carnina-
va, s'atura en sec. Els nostres qua-
tre viatgers baixen en un carrer
que s'assembla, sense• cap mena de
dubte, a l'únic carrer d'Avrieux.
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ja no senten cap inquietud i els
reneix llur seguretat com si fos-
sin a casa seva. I el senyor rector
àdhuc mostra una mica d'arro-
gància en reclamar una hona cam-
bm. No té ni mica de dubte que
el seu francès és comprès, però la
seva confiança encara es veu re-
compensada.

—Són savoians! — crida el pa-
tró de l'hostal—. Asseieu-vos i be-
veu.

—Som savoians — convé el pro-
fessor afalagat —, però com ho
sabeu? ¿Que també endevineu la
sort Com en Tomàs de Pierrelon-
gue, que ha volat cel amunt?

—Sóe descendent de Bozel: vos_
altres sou de la Maurienne i jo
sóc de la Tarentaise. He recone-
gut de seguida el vostre accent.

Hom es congratula, hom s'abra-
ça, i el patró va a cercar un flascó
de vi dei Castelli que s'aboca des-
prés de treure un llaç de palla.

—Què us sembla? — demana
fent petar la llengua.

—Una mica espès — confessa
Anselm —, pastós, llefiscós, en-
ganxós dins la boca. Però té gust
de raïms.

—Ah! Us ben asseguro que no
val pas tant com el de Saint-Jean
o del montmélian. I què veniu a
fer aquí?
Aleshores és Pernette la que

pren la paraula :
—Venim a cercar eia nostres

fills.
*

A l'endemà, a* punta de dia, el
senyor rector baixa al carrer ja
polsós d'or. Aquí, les coses del matí
tenen un to de migdia.

—On anem, senyor rector?
—A dir la missa a Sant Pere.
—Santa Maria in Trastevere és

a dues passes. Nosaltres som al
Trastevere, aquí.

—Només conec Sant Pere.
L'ha vist reproduït en un gra

-vat. Quina sort ! Sant Pere no és
lluny. Hom li assenyala el cainí :'.
guanyeu per aquest camí la via
della Lungara, seguiu-la de dret,
vora el riu trobareu l'hospital de
1 Esperit Sant que deixareu a la
dreta per arribar per un passatge
al Borgo Sant Miquel, sota les co-
lunnies de Sant Pere. I, no sense
dificultat, desemboca a la plaça
que es desplega en hemicicle da-
vant la immensa basílica. ¿Aqueas
ta església és Sant Pere? ¿Què
n'ha fet de la seva cúpula? Hom
no veu res més que una façana
desesperadament monòtona, mal-
grat les estàtues enonnes que
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semblen dansar-hi sobre. Quant a
les fonts, que són la música de Ro-
ma, per admirar-les caldria no és-
ser rector d'Avrieux i no ésser veí
de la cascada iie Sant Benet.. Els
savoians són poc crèduls i no es
deixen pas engrescar; verifiquen
la certesa de les històries que hom
els explica 1, quan les han compro-
vades, per exaltar-s'hi ja és massa
tard.

Puja les grades, entra per la por-
ta principal. Un cicerone que el vi-
gila es precipita al seu costat i li
ensenya a terra una llosa de pòr-
fid :

—Qual'e la lingua che parlate,
mosignor?

—Jo no sóc monsenyor, jo sóc el
rector d'Avrieux, —contesta simple-
ment.

Ignora que a Itàlia tot capellà és
avait un monsenyor. El guia, de se-
guida coneixedor de la pàtria del
visitant, desenrotlla la seva disser-
tació en un francès molt pur i amb
una veu doctoral:

—Sobre aquesta llosa els papes
coronaven els emperadors. Carle-
many fou consagrat aquí mateix.

Aquest home sens dubte és com
-plaent, amable, erudit. Per demos-

trar-li el seu agraïment pels seus
procediments tan cortesos, el se-
nyor rector, per torna, h dóna una
notícia

—Nosaltres tenim, també com
vosaltres, un emperador a Avrieux.
Es deia Carles el Calb: el seu met-
ge l'emmetzinà. Era el jueu Sé-
décias.

El guia es pensa haver topat amb
un capellà arqueòleg millor infor-
mat que ell mateix dels esdeveni-
ments del passat, i sense dignar-se
saludar-lo abandona la partida.

«L'hauré molestat? — es demana,
ansiós, el senyor rector. Es un jueu
o un metge. Les races i les profes-
sions són igualment irritables. En
aquests països d'ultramonts és
giiestió d'aguantar-se la llengua i
ésser una mica diplomàtic.»

Enfila la gran nau sense fixar-se
en la seva llargada. Els marbres de
colors, els ors li inspiren aquesta
reflexió que es formula a si mateix,
en un to de condescendència:

«Evidentment, és molt ric.»
Però quan ja fa molta estona que

camina, de sobte té la impressió
que gairebé no ha avançat, tan
lluny és encara la cúpula. Es gira,
espantat, i es troba isolat, perdut,
com un arbre en un camp. Hi ha
tant d'espai entre la .portalada i
ell com entre' ell i el pali que veu
sota la cúpula, sostingut per quatre
columnes.

«Tot el meu poblet cabria aquí
dins, pensa lleialment, però amb
una punta de despit. I el campanar
podria entrar per la porta sense
haver-se d'abaixar. Seria un valent
arquitecte el que aixecà aquestes
parets i féu sostenir aquesta nau
damunt unes columnes tan separa-
des.»

Encara segueix caminant, i arri
-ba a la reixa que protegeix la cova

de Sant Pere, sota la cúpula prodi-
giosa. Sant Pere: perdoneu la se-
va ignorancia, passa sense fer-vos
cap salutació...

S'adona d'un sagristà que encén
una de les làmpares, i li explica
abundosament, en francès, que de-
sitja dir una missa segons la vo-
luntat particular d'una dama que
no coneix, i per pagar un deute,
puix que aquesta senyora generosa
li ha permès viatjar amb el senyor
professor, Alselm i Pernette Du

-chéne, de l'estació de Turin a Ro-
ma, sense parlar de la tornada, en
persecució de dos infants que tal
vegada són al Vaticà. I per ésser
més ben comprès, cada vegada cri-
da més. Però el sagristà s'aparta a
roig discurs. El rector es precipita
darrera seu sense deixar de preci-
sar l'objectiu de l'expedició.

—No puc abandonar els meus
feligresos enmig de la desgràcia.
Filibert i An-neta són els noms dels
dos petits fugitius. No camineu tan
de pressa, per favor. Doneu-me els
ornaments.

El sagristà esmaperdut es preci-
pita ben de pressa, sense dir ni una
paraula, vers el corredor de colum-
nes de la sagristia on troba un
collega d'un grau més enlairat dins
la jerarquia dels clergues i li asse-
nyala el seu perseguidor tocant-se
el front amb el dit:

—Vinc per dir la missa, —repe-
teix molt atentament el senyor rec

-tor.
Aquesta vegada li contesten com

li cal, en la seva llengua:
--Qui sou, senyor sacerdot?
—Qui sóc? El rector d'Avrieux.
—Avrieux? No el conec. Ja teniu

permís per celebrar?
—Jo no he de menester permi-

sos, —respòn amb dignitat—: sóc
el rector d'Avrieux.

—Quines proves en teniu? Perdo-
ni la	 insistència : vénen

molts estrangers a Roma i ens cal
un gran control.

Li demanen els papers : exacta-
ment com un policia els demana a
un vagabund. Anava a contestar i
a protestar, però li manca la pa-
raula perquè d'un cop d'ull mesura
la magnificència d'aquell clergue
que porta un vestit d'un negre
lluent, que té un somriure mofeta
i intencionat, i la infàmia innega-
ble de la seva pròpia sotana ape-
daçada, sargida, tacada, informe 1
verdosa, i sobretot, en girar-se, la
immensitat d'aquesta església l'a-
tordeix, l'aixafa. Sense dir ni una
paraula i amb ei cap jup, es retira
humilment : d'un sol cop ha des-
cobert el protocol, la jerarquia, un
ordre enorme i totpoderós. En tor-
nar enrera, passa altra vegada da-
vant la cova desconeguda que una
reixa tancada protegeix sota la
prodigiosa cúpula, es deixa caure
de genolls i confessa la seva feble-
sa, la seva misèria, la seva ignoràn-
cia a Sant Pere, successor de Crist,
sense saber que l'apòstol és enter-
rat allà sota:

—Sant Pere, jo em trobo perdut
a Roma com tu també degueres tro-
bar-t'hi quan vingueres de Judea.
Tu eres el fill d'un pescador, jo
sóc el fill d'un pagès que llaura una
terra pelada. Jo no sé com sortir-
me de les angúnies : ajuda'm a
sortir-ne en bé. En el meu país, si
un és pobre, almenys és hospita-
lari. En la vostra església, no ho
són gens. Arreu hi ha altars, però
jo no puc celebrar en cap el sa-
crifici diví.

El seu prec l'ha alleujat; pre-
gar sempre consola. Com que ha
estat humiliat 111 luan ferit el cor
es dóna compte, en sortir, de les
proporcions harmonioses i de les
dimensions colossals de la nau del
mig, en la qual hom es cansa ca-
minant. Per estimar i per admirar,
cal sofrir tan sols un xic; i molt,
ço que encara val més; aquells
que tenen el pas massa alegre no
reflexionen prou i no senten llur
cor.

Ara torna a trobar-se en la gra-
deria que domina la plaça en la
qual canten les fonts. ¿On anirà,
ara? Al Va^si, a buscar els dos
petits feligra• co qae el papa deu
guardar-li. Crida el senyor atent
que li parlà sun: i cate veu en el
mateix lloc d'abans, aquest metge
o jueu que li ensenyava una llosa
amb paraules molt atentes, i Ii
demana 'el camí del palau pontifi-
ci. Sense rancor 1'acomp'anya i tra-
vessen tota la plaça.

—Aquesta porta, monsenyor, és
la del Vaticà.

I el cicerone allarga el capell
per recollir tina propina.

—Cobreixi's, estimat amis, —li
recomana el rector per correspon-
dre a la seva atenció.
I li estreny la mà. L'altre es

mira la mà i, quan no hi troba ni
una moneda d'argent, ni un cèn-
tim, s'allunya proferint un seguit
d'injúries en italià, perquè la còle-
ra té per conseqüència restituir-
nos l'ús de la nostra llengua ma-
terna. I aquestes injúries són per-
dudes, malgrat ésser eloqüents i
plenes d'imatges, perquè el destina-
tari somriu tot escoltant -les, i les
pren per compliments. Però el cos
de guàrdies suïsses, de moment
inocupat en raó de l'hora matinal,
s'ha agrupat per escoltar-los mi-
llor, i quan el rector els explica,
sense oblidar cap detall, la raó
de la seva visita, ja són coneixe-
dors de la seva avarícia sòrdida, de
la seva gasiveria, de la seva mes-
quinesa. Debades els demana Fi-
libert i Anneta. Debades els de-
clara que vol veure el papa en
persona.

—El Sant Pare em rebrà, perquè
estima els pobres. I tornarà aques-
tes dues criatures als seus pares
que les ploren.

Els suïssos, massa acostumats als
costums eclesiàstics, i que no esti-
men les sotanes si no són del co-
lor violeta per amunt —cal confes-
car que la del rector no és de cap
color, i com s'ha de rebre un mi-
serable rector d'Ars ?— els suïssos
riuen sense respecte, fins i tot ei
gras galtut i rosat que abaixa flon-
jament la testa sota la neu del
seu plomall i que té una alabarda
com un bastó de muntanya. Porten
uns vestits d'arlequí i tenen unes
cares flòrides. Un sots-oficial dili-
gent, els separa amb to paternal:

—Adreci's, senyor sacerdot, a
Monsenyor el majordom si vol de-
manar una audiència.

—Però, com he de dirigir-me?
—Li presenta una sollicitud : Sa

Excellència li contestarà.
Una Excellència, un majordom,

uns títols tan bonics impressionen
el nostre modest rector. Mortifi-
cat, es retira i se'n torna a .l'hos-
tal on l'esperen els seus companys
que, tips de cafè amb llet, encara

no han gosat sortir. Es tranquil
-lites en veure'ls i torna a ésser amo

de si mateix:
—Tots quatre escriurem una car-

ta a Sa Excellència.
--Quina Exceilència?
—El Majordom. Vinc de Sant

Pere i dei Vaticà. Els nostres in-
fants no hi eren: si hi haguessin
estat m'ho haurien dit. Però heus
ací el meu pla de campanya. Re-
girarem tota la ciutat; jo em re-
servo les esglésies.

El patró que endevina les seves
paraules, gràcies a l'accent del pais,
es permet interrompre'l:

—Encara no heu començat. Sa-
beu quantes n'hi ha? Tres-centes
seixanta, exactament. Podríeu dir
missa. un any sencer canviant d'es-
glésia cada dia.

—Em bastaria dir-la, —sospira el
sacerdot—. Anselm i la seva dona
buscaran pels carrers.

—I jo? —demana el professor.
—Vós tindreu la Roma antiga.

L'arxiprest de Lanslebourg m'ha
lloat la seva importància.
El senyor Mussillon, satisfet,

pensa en la mort de César.

I els nostres quatre viatgers sur-
ten de seguida en peu de guerra,
proveïts per la solhicitud del patró
d'algunes indicacions tan generals
com vagues.

—Una església? Es una església !
—crida en tombar un carrer el nos-
tre rector que descobreix Santa.
Maria de Transtevere.

Hi entra amb Pernette i vola a
la sagristia on troba un sacerdot
ancià que s'esforça per compren-
dre'l 1 no hi reïx sinó a mit-
ges, però que tanmateix l'autoritza,
amb una dolcesa paternal i sense
exigir cap paper, a celebrar la san-
ta missa, només perquè l'ha mirat
i és bon coneixedor dels homes.
Després d'això, tot fresc, rejovenit
i encoratjat, va a seguir altres
esglésies. Però Pernette no el se-
gueix. Aquesta ciutat l'espanta amb
els seus carrers que acaben en al-
tres carrers, però no en els camps,
i durant totes les recerques, matí
i tarda, ella no anirà enlloc més
que a Santa Maria de Transteve-
re, de la qual sempre ignorarà el
nom i l'origen miraculós : en néi-
xer el Salvador, una font d'oli sor-
ti del lloc on ara està situat l'al-
tar. Amb prou feines si s'adorna, a
conseqüència de llur esclat, dels
mosaics de la façana: la Verge
amb l'infant Jesús i les deu ver-
ges, vuit de les quals sostenen tor-
xes enceses; les altres dues són
apagados: mentre no siguin les fla-
mes de Filibert ' d'Anneta! Men-
tre prega, veu els mosaics de l'ab-
sis que li serveixen de rellotge.
perquè segueix damunt llur or la
cursa lenta del sol. I el soroll d'u-
na font, de la qual des del seu lloc
sent el murmuri monòton i tan
semblant a la seva pena regular i
inesgotable, la bressola i de vega-
des la condorm i la porta dol

-çament al bosc Maria Cristina on
la cascada de Sant Benet retruny
amb una veu més pregona. Així que
l'ombra de la tarda ateny la Verge
i el Crist de la volta, recull els
seus precs com una pastora els seus
bens, i torna prudentment, sense
canviar mai de trajecte, a l'hos-
tal de Savoia, on pregunta de se-
guida si han trobat els seus fills.
Les criades la coneixen i respec-
ten la seva mania: sens dubte és
una mare desgraciada que se 11 ha
mort el fill petit. No saben què diu,
ni ella tampoc ho sap, però cal
consolar-la. I les criades li criden :
Bainbino, mannma, bambino.

Anselm ha anat fins al riu. Des-
prés s'ha batut en retirada, aban-
donant el professor a la seva au

-dàcia aventurera. En el bosc no té
por de res, però en aquesta ciutat
infinita, càlida i daurada, ben cert
que hi ha massa cases — massa
cases i massa gent. No sense di-
ficultat ha trobat el sani de l'hos-
tal, que ja no deixarà més, d'ara
en avant, durant totes les recer-
ques. Sol, o amb el patró, beu, per
distreure's, flascons de coll llarg
i de ventre ample, plens de vi dei
Castelli que enllefisca un xic la
boca, però que deixa un gust agra-
dable. Quan està content, el patró
fins i tot li ofereix un flascó de
Frascati que, tanmateix, no pot
comparar-se amb el Montmélian o
el Saint-Jean, mostos cèlebres en
la Savoia.

Els carreters, que, tot vora el
TiOer, transporten el vi, els lle-
gums, el fenc, el blat i les fruites
de la Campania romana i fins del
port d'Ostia, sobre llurs carros de
dues rodes arrossegats per grans
bous blancs de banyes en forma
de lira, de bona gana fan una atu-
rada prolongada davant l'hostal
abans de passar la Porta Settimia-

na, oberta en l'antiga muralla que
tancava el Trastevere. Anselm beu
amb ells i si es presenta l'ocasió
els dóna un cop de mà. Ha demos-
trat la seva competència adobant
Un fusell i no ha perdut el cos-
tum de fer favors a tothom, en-
cara que l'ombra dels seus boscos
faci massa falta en els carrers de
Roma. Tothom l'apreúia, l'utilitza;
i el mateix hom admira la seva
complaença, que els seus muscles
d'acer o la seva traça. Entre gent
del mateix ofici, la mímica és uira
llengua que pot ésser Inés que su-
ficient. Algunes vegades els carre-
ters li canten boniques cançons
d'Itàlia, i el nostre Anselm, entu-
siasmat, els bruela els «Allobroges».

—A la nit, tinc altres clients
—li anuncia el patró.

—Ja en tinc prou amb aquests.
—Els altres són més distingits.

Són els suïssos del Vaticà. Vénen
a jugar a la manilla.

I, en efecte, els guàrdies suïssos
no triguen a venir. Estan grassos
i llurs cares demostren una salut
flòrida. Hom fraternitza, es juga
a cartes, s'amanyaga la botella,
s'és gairebé del mateix país. Al->!
aquest vinet dei Castelli, és pastós
i licorós, i no és sec ni fsanfsrró com
el nostre vi — el vi de casa nos-
tra — el vi de Tormery, de Chig-
nin o de Vimines.

—Vimines, Chignin, Tormery?
—Es clar, són vins de Savoia.
—Com el vi de Neuchàtel, de Vi-

lleneuve o d'Yvorne.
—Neuchàtel, Villeneuve, Yvorne?
—Es clar, són vins de Suïssa.
Aquestes síllabes misterioses en-

cenen espurnes en els ulls d'aques-
ta gent senzilla i els donen la nos-
tàlgia de llurs pujols, de llurs mun-
tanyes, de llur vida rural. I la nos-
tàlgia acaba en el fatal, en l'ine-
vitable, en el sempltern «Ranc de
Vachee» prou conegut en el barri
per haver-lo sentit sovint. Anselm
no queda enrera i els fa conèixer
alguns cuplets que abarra es can-
taven a Savoia en el temps en què
hom es reia de tot, llevat de la
religió.

Era el rei de Sardenya
Enya, enya, enya, cuya, cuya,
Que anava al mercat
A vendre les castanyes
Per comprar-se calçat...

Era el rei de Prússia
Ussia, ussia, ussia, ussia
Que dintre ei bastió
Per matar les puces
Tirava el canó.

Era el rei de Polònia
Onia, onia, onia, onia, onia,
Que en un edicte disposà
Que tots els embriacs
Poguessin beure a fiar.

Ja no cal dir que aquest sobirà
tot seguit es féu popular a l'hostal
de Savoia. L'únic que no compar-
tia aquest entusiasme era el patró
per creure'l de mal auguri.

Amb le, cançons de camí el ca-
minant s'oblida de la fatiga. La
tristesa és una fatiga que s'oblida
amb les cançons. Anselm gairebé
és feliç. Però quan, atret pel soroll
que fan els suïssos en cantar, un
noiet mostra la seva carona i els
seus rínxols pel marc de la fines-
tra oberta, Anselm deixa de beure
i hom creu que el vi fa posar-lo
trist.

m * ^

E1 professor ha passat el pont
Garibaldi i s'ha llençat a l'assalt
de la Roma antiga. Ha conquistat
el Capitoli sense donar cap cop,
sense saber-ho; després ha baixat
al Forum. No s'explica tants munts
de pedra, tants de fonaments in-
acabale, tants de blocs, tantes de
runes i de columnes. Tot plegat és
un munt de materials d'una forma
heteròclita. Què pot construir-se
amb això ? Quines drassanes més
desordenadas! Hom en diria un
cementiri. En efecte, el senyor
Mussillon té raó: és un cementiri,
tm cementiri de monuments.

Amb el diner del rector, el nos-
tre professor paga un guia que
l'acompanya a través de la Roma
pagana. I, de mica en mica, en el
cel blau, en l'aire càlid que lluu i
batega, tots aquests monuments
occits, tot aquest passat mutilat
ressuscita, es redreça de terra, e'al-
ça, reneix, viu i respira. El tem-
ple de Vespasià i el de la Concòr-
dia són els primers que es redre-
cen. Només amb tres columnes,
tan pures i delicades que el mar-
bre encara tremola en sentir la
carícia de la llum i pren unes to-
nalitats rosades com la carn, ¿com
és possible no imaginar-se el tem-
ple de Càstor i Pòlux? I n'hi ha
d'altres i altres, fins a perdre's de
vista. El mestre marejat, deebor-
dat i excedit, desitja anar-se'n per-
què es sent el cap a punt d'escla-
tar. Una raó d'economia el reté:
el seu guia és llogt, i, per tant, cal

trenre'n els màxims coneixements.
Cal pujar alguns graons per arri-
bar al palau de les Vestals, l'atri
del qual és decorat amb estanys
vorejats de roses, de roses verme-
lles badades. I, al llarg d'aquest
atri, hi ha arrenglerades tot d'es-
tàtues de dones. Són estàtues mu-
tilades, però llurs sàvies vestimen=.
tes encara semblen emmotllar cos

-sos càlids i palpitants. Arrapats
als panys dels murs o grimpant
fins a les galeries, els violers i les
roses blanques fan somriure
aquestes pedres vetustes. Més
amunt voleien els coloms.

El guia té una pressa excessiva.
El senyor Mussillon no gosa quei-
xar-se'n. Un pedagog ha d'instruir-
se, no té el dret de gaudir de l'ho-
ra que passa, ni de le beutat. Apa;
senyor professor, instruï-vos i
aprofiteu-vos. Allà baix teniu l'arc
de Titus que recorda la desfeta
dels jueus. A l'esquerra, en el fons,
teniu aquelles muralles gegantines
i formidables, que decscriuen un
cercle immens, i els negres mar-
Jets de les quals, sota el cel, es
destaquen com un núvol carregat
de tempestes i amenaçador. Es el
Coliseum, on cinquanta mil ro-
mans venien a presenciar els com

-bats de les feres, o els combats
dels gladiadors, o les matances de
cristians. A la dreta, en el fons,
damunt el pujol, apareixen unes
runes colossals que dominen els
arbres més alts. Es el palau dels
Cèsars aixecat al cim del mont
Palatí.
Mentre darrera aquestes runes

no n'hi hagi d'aures, encara!
N'hi ha, senyor Museillon. Hi ha
les Termes de Caracalla, les oro-
porcions i el luxe de les quals sem-
blen cosa de sonmi, i tota la via
Apia, que és vorejada de sepulcres,
i les catacumbes de Sant Calixte,
on reposen en l'ombra i en la pau
Inés d'un milió de cristians, dels
quals, dos cents mil són màrtirs
Demà hi baixareu.

El seu esverament es tradueix
per una reflexió imprevista

—El món no va començar amb
la Revolució.

Quan entra a l'hostal es pensen
que s'ha tornat boig, perquè no-
més té una paraula e la boca:

—Van construir, van construir,
van construir!

De qui parla? Dels romans, pe-
rò ningú no ho suposa.

A l'endemà., el professor se'n va
de dret al Coliseum. Es passeja per
l'arena, que antany fou ensango-
nada. El sol hi cau a plom sobre
una pols ocre. I veu la porta dels
morts, per on es treien els cossos
dels gladiadors i dels cristians. I
veu els calabossos dels cristians
amb les seves obertures tan baixes
que només podien sortir-ne de qua-
tre grapes. Els emperadors d'an-
tany eren més anticlericals que la
República de França. Després de
la Via de les tombes, arriba a les
catacumbes i es barreja amb els
ressagats d'una caravana francesa
que dirigeix un franciscà. Aquest
franciscà professa un curs, i avala
les «Actes dels Màrtirs» amb el
testimoniage dels més recents eru-
dits. Les persecucions imperials fe-
ren dues centes mil victimes. La
cova dels papes màrtirs, que és
aquí, n'és ben plena. I allà hi ha
la de Santa Cecília, on es trobà el
cos intacte mil cinc cents anys
després de la seva mort.
I el senyor Mussillon somriu,

perquè no creu en els miracles.
En sortir de les Catacumbes, pu-

ja al Palatí. Al peu de les runes,
unes criatures ,juguen enmig de
l'herba alta i de les flors. I la ciu-
tat li apareix, vibrant i viva, en
una polsim daurada. Però és la
ciutat de les esglésies ! Arreu cú-
pules i creus. No s'explica tantes
persecucions ni els dos cents mil
morts. En aquesta Roma, res no
acaba, tot es transforme i tot du

-ra. Damunt les restes dels temples
pagans, han florit les esglésies.

Quan entra a l'hostal encara el
creuen més boig que ahir, mal-
grat el canvi de cantarella.

—Per què tanta destrucció, tanta
destrucció, tanta destrucció?

—I els meus fills? — demana
Pernette.

—No els he vist, senyora, però
els dec aquest gran vis tge. Van
fer molt bé de fugir.

—Diïue-ume que els han trobat.
—No encara, senyora, no enea-

ma. No obstant m'hi acosto, i cada
dia els estimo més. Si haguessin
volgut el martiri, els rauria fet

! fugir.
+,*

El rector segueix d'església en
església, i de mica en mica oblida
els seus dos petits feligresos. Els
cerca el matí un cop dita la missa
a Santa Maria del Trastevere, on
ara ja el coneixen; però a la tar-
de els oblida, perquè ao pot con-
tenir en una sola jornada tot el
que Roma li descobreix. Per atzar
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ha trobat un sacerdot de la Mau-
rienne, que l'acompanya i l'ins-
trueix. Tantes esghsies visitades,
totes plenes de records, es confo-
nen en la seva memòria, barregen
llurs façanes barroques, o renai-
xentistes, o bizantines, llurs cam-
panars, llurs cúpules, i llurs absis
i Hurs naus, — i les que foren
bastides damunt els antics temples
pagans, Sant Cosme i Sant Damià,
i Santa Francesca Romana, i San-
ta Maria de la Minerva, i Santa
Maria del Poble que substituí les
tombes dels Domicians on foren
dipositades les cendres de Neró 

—i la Trinitat amb les seves dues
torres gairebé rosses, al cap d'a-
munt de l'escalinata d'Espanya
plena de flors — i Santa Maria
la Major, de la qual la neu del
seu miracle designa la situaci —.
Sant Lluís dels francesos semblant
a un sostre familiar, _ Sant Cli-
ment que es compon de dues es-
glésies superposades —, i Santa
Maria dels Angels amb els seus
tres altars majors —, Sant Pere
on us espera, assegut per l'eter-
nitat, el Moisès de Miquel Angel,
melancònic i fatigat, conc pesarós
de la seva potència —, i el vell
Sant Joan de Leterau tan lligat amb
la história dels papes —, i àdhuc
Sant Pau extramurs, amb el seu
bosc de columnes, on s'arriba len-
tament, per corriols, aromosos de
fenc, d'espígol i de mel

Ha pujat de genollons la «Scala
santa» que té els graons de mar-
bre que Jesús pujà a casa de Pi-
lat i que foren portats de Jerusa-
lem a Roma per Helena, mare de
Constantí.

No ha trobat Anneta, ni ha vist
Filibert. En tres dies ha viscut mil
nou cents anys de 1'L giésia adès
perseguida, adés triomfant, després
d'haver-se agenollat sota la cúpu-
la de Sant Pere sense sospitar ni
de Iltmy ni de prop que l'apòstol
hi dormia.

plaça de Sant Pere, on la música
de les fonts no s'atura ni de dies
ni de nits:

—El Vaticà és allà baix — els
explica el rector—. Us ensenyaré
el camí que va ensenyar-me un
metge jueu.

En ei cor del mestre es lliura
un combat terrible. Entrarà dins
una església? ¿Què en pensaran
l'inspector, els seus collegues, el
diputat, el senador, el subprefecte,
el prefecte, i el ministre, sense
comptar els franc-maçons del can-
tó, del departament i de tota
França? Bah! No ho sabrà ningú.
No, seria un malfet en la ciutat
dels màrtirs, dels Arce de Triomf
i de les Victòries. Si entra, ho dirà.

Travessen l'ampla plaça i es pre-
senten tots quatre al Portone di
Bronzo. El lloc dels suïssjs és allà;
el senyor rector ja el coneix.

—Són els pares — diu -- dels
primers combregants francesos. ¿La
cerimònia serà a la Capella Six-
tina?

—A les vuit, senyor sacerdot.
Tots els pares ja han arribat. En-
senyeu-nos la vostra invitació.

—No en tenim cap — confessa el
rector desfet.

Anselm, bruscament, s'avança i
comença a estrènyer les mans de
tots els de la rodona. Es veu que
coneix tots els suïssos c.e la guàr-
dia! A causa de llur uniforpie groc,
vermell, negre i beig, 'e llur coll
blanc, de llurs plomalls, i de llur
llarga alabarda, del posat marcial
i important de llurs bones cares
grosses, de primer havia dubtat.
Però són ben bé ells, els jugadors,
els bevedors i els cantaires de
l'hostal de Savoia. Encara veu
obrir-se Llurs boques tot cantant el
«Ranz de vaches». Tots el salu-
den, el complimenten, però la por-
te. no s'obre.

—La consigna és la consigna.
Pernette plora, Anselm crida, el

professor es felicita d'aquest con-
tratemps que fa inútil el seu co-
ratge cívic, i el senyor rector es
queixa del protocol romp?.

Aleshores, s'atura vora la plaça
un landó tirat per dos cavalls. El
senyor que en baixa porta un ves-
tit negre que no li cau massa bé.
Es veu que va cohibit i debades
prova d'enfonsar els seus dits en
uns guants massa estrets. Nc
presta cap atenció a la colla in-
fortunada dels nostres quatre sa•
voians i es treu de la butxaca amI
la seva mà no enguantada (l'altra
la manté immòbil), una invitacié
perfectament en regla.

—Eh! — crida de sobte el rec-
tor—. Aquest senyor, és l'oncle Te-
mas.

En efecte, és l'oncle Tomàs cc
;persona, pentinat, afaitat, raspa-
llat, lluent i vestit com la gent de
ciutat en les grans ocasions.

Ha mudat de façana, però el coi
és el mateix. S'abracen, es felici-
ten, i discretament els suïssos bes
canvien llurs reflexions.

—No l'heu conegut?
—E1 seu retrat és a tots els dia

ris.
—Es el famas aviador, el «signos

Thomas de Pierrelongue».»
Novament es torna a parlamen

tar per obtenir el dret d'entrada
De la seva arribada a Roma ençà
per la via ràpida dels aires, ron
ele Tomàs té el costum de veur€
que totes les portes se li obren. Q
Panoli — Aviació, quan el glorió;
monoplà d'Etienne Faraud es posi
damunt l'herba, vora del riu, con
una paipallona immensa cansad
del seu vol, una multitud trepidant
els agafà, pilot i passatger, cridant
amb deliri. Va ésser a totes le:
festes allotjat de franc al Grand
Hòtel, amb saló particular; peb
seus passeigs disposava de Pequi
patge descrit; vestit i calçat gra
tuitament, i atipat sumptuosamenl
en banquets oficials — dinar a casa
de l'ambaixador, al comitè Eran
ça-Itàlia, sopar a casa del presi•
dent de ministres o a casa 1'alcalàE
de Roma, sense comptar les recep•
cions; condecorat amb l'ordrE
reial de Sant Maurici i Sant Llàt
zer, farcit de ramells magnífics
acompanyat al teatre, rebut pel so•
birà en persona. Faraud, n'estava
gelós i el tractava com un subal
tern. Però el públic reclamava sem•
pre Tomàs de Pierrelongue, la fi
gura del qual li plaïa pel seu riure
encomanadís i la seva alegria fa
miliar.

—Vénen amb mi — diu Tomà:
amb una veu de comanament.

Els guàrdies encara dut ten quan
un personatge de qualitar baix;
del seu cotxe. Es acadèmic, amb si
xador o general? El seu capell tE
unes plomes blanques, el seu ves-
tit porta brodats d'or i ornainenu
ceimesins. Porta una esposa al cos
tat. Tothom es separa, ]i fa pas;
és realment impressionant anca lr
seva bonica barba gris, els vern
ulls clars, el seu nas agnili i el ser
pas insolent. Es el cam!:re: de ser

3ei a qui la guàrdia fa honors. Ja
punt de desaparèixer, el rector

:1 crida i li suplica:
—Faci'ns entrar, monsenyor. Soni

.ins peregrins francesos.
Ja ha après que els títols fan

1e bon escoltar a Itàlia. El cam-
brer es gira. Li expliquen el cas,
i com que és un francès de França
(de l'Illa de França, precisament 

—i per què amaga el seu nom, si ja
és cèlebre? Es diu Camil Bellaigue
i és amic personal de Sa Santedat
el papa —) encara que el rector es
perdi en la història de Filibert,
d'Anneta i de llur persecució, com-
prèn ini nediatament de què va. I
que ih'és de valuós un esperit lú-
cid! I bé cal felicitar-se de pertà-
nyer a un país que no en sigui
escàs! El cambrer insisteix en fa-
vor dels nostres savoians, dels quals
respon amb el seu cap, i és una
bona resposta.,

Pugen l'escalinata reial, vergo-
nyosos de posar-hi els peus, llevat
de Tomàs, al qual ja no admira
la sumptuositat, i després de la Sa-
la Règia, tota decorada de frescos
que representen batalles, desfilades
i seguicis, finalment els obren la
porta de la Capella Sixtina i els
acompanyen en el lloc on els pares
estan reunits. Pernette, duna sola
mirada, ha registrat tota l'esglé-
sia.

—Els nostres fills no hi són 
—murmura tota consirosa.

De la vigilia ençà no viu més que
en la idea de reveure'ls. Un peregrí
que la sent li diu en veu baixa.

—Vindran dintre un instant. La
processó serà llarga: penseu que
són quatre-cents, vinguts de tots
els recons de França.

—Nosaltres som d'Avrieux —
contestà amb modèstia.

I el loquaç peregrí segueix infor-
mant-la

—Jo vaig néixer a Avinyó. La
meva filla té set anys.

—Anneta només en té sis.
—Aquest tron vermell, que és

allà., a l'esquerra de l'altar, és el
tron pontifici. Vint bisbes i sis car

-denals van al davant del Sant Pa-
re. Els infants que no han rebut
la Santa Eucaristia combregaran
a mans del Papa. N'hi ha catorze
o quinze, i la meva filla hi és.

—Anneta també i també Filibert
— assegura Pernette, que tremola
d'una emoció piadosa.

Darrera el tron pontifici, el rec
-tor i el mestre descobreixen el Ju-

dici final, però el fresc de Miquel
Angel, massa ennegrit i massa
complicat, els desconcerta i els
enutja. Els Set pecats capitals pin-
tats en els murs d'Avrieux són més
fàcils de comprendre, sobretot des-
prés que, restaurats, brillen amb
els nous colors. Per què tots els
peregrins miren el sostre? Agafa

-ran un torticoli. El rector i el mes-
tre, maquinalment, els imiten. El
sol del matí penetra a devessalte
dins la capella. Amb la seva llum
inunda els tresors de la Sixtina
massa sovint coberts d'ombra. Si
hom no està preparat, llur beutat
formidable esglaia. Però no estan
preparats? La muntanya de gele-
res blavisses que s'esgarrifen en
caure el dia, .la muntanya que, en
l'alba on, la primera, juga, riu i
canta com el món devia riure i
cantar sens dubte en la seva pri-
mera novetat, i que, a la nit,
sembla tocar, en el silenci, les es-
trelles, no els ha preparat? El pri-
mer vençut és el rector, que deixa
anar un crit de

—Ah! Déu meu !
—Què té, senyor rector?
Mireu, allà dalt, és el mateix

Déu. Crea novament el món. I to-
ta la vida recomença.

Ha vist i ha comprès el miracle
de Miquel Angel. Déu crea el món,
en efecte. Separa la terra i l'ai-
gua, la llum i les tenebces. La seva
dreta encèn el sol i la seva esquer

-re branda la lluna. Però que la na
-turalesa calli! S'acosta a l'home

adormit, i el dit diví toca la mà
d'aquest ésser inert, i aquest és-
ser es desperta, i en Als ulls d'a-
quest ésser restarà la visió d'A-
quell que dóna la vida i que haurà
de retrobar per la seva fe i la seva
esperança. Eva, dreta i trèmula da-
vant la majestat divina, rep la
benedicció del Pare Etern: ¿per
ésser dona no la necessita particu-
larment?

—Esborraré, esborraré—pensa el
rector d'Avrieux —tots els pecats
capitals. Ja no tocaré er ma vida
un sol púlzell, però d'aquesta vida
en faré ofrena de tots els instants
a Aquell que me l'ha donada!

Menys exaltat, el professor es
perd en les escenes bibliques:
aquest savi no sap res de res, ni
tan sols la Creació en l'ordre de
les coses creades. Ignora tots els
noms dels Profetes i de les Sibil-
les. Cal confegir-los-hi com als pe-
tits de la seva classe a qui s'ense

-nya a llegir. I aquesta humiliació
11 farà un gran bE.

Però heus ací que de sobte el
senyor Tomàs de Pierrelongue, que
també contempla el sostre, és pres
d'un tremolor

—Es ell, és ell, n'estic segur —
murmura esglaiat.

El rector té pietat d'ell:
—Oncle Tomàs, què passa?
—El reconec allà dalt.
—Però a qui reconeixes?
—Reconec el Déu Pare que vaig

veure en un ermita abandonada on
vaig dormir. Tenia la mateixa bar-
ba blanca, aquests ulls dolços i
terribles a la vegada, aquesta ter-
ça, aquest posat, aquesta calma i
aquesta tristesa. M'ha enviat a la
terra perquè sigui un bon home i
ara ve a reclamar-me ei pagament
del deute.

—¿No sempre has estat un bon
home, Tomàs?

—Confessi'm: ho seré. I com
que encara estic dejú del banquet
d'ahir ençà — quin dinar, senyor
rector! -- combregaré de seguida,
després dels infants.
E1 nostre rector, enternit per

aquestes disposicions, s'acosta i pa-
ra l'orella per escoltar la confessió
del senyor de Pierrelongue. ¿Què
ha fet? Contraban.

—Jo també — diu el rector.
Ha caçat sense permís. Ha begut

mi xic més del cas. Ha volat, .però
per mig dels aires, i quan ha bai-
xat, les senyores l'lian abraçat. No
n'ha sentit cap plaer: eren velles
i anaven pintades. No s'absté pas
d'afegir:

—Em sembla que la penitència
ha substituït el pecat.

—No jutgis —diu el rector —.
Tens una tendència excessiva a
practicar la mofa.

El penitent acota el cap i, des-
prés d'una amonestació, quan pro-
met esmenar-se, i sobretot no riu

-re'e més de les coses santes i sa-
grades, rep l'absolució.

—Sóc feliç, sóc feliç — declara
després de rebre-la —. I no vull
deixar Roma on el mateix Déu
m'ha cridat.

Però ningú no l'escolta : a la
porta de la Sixtina, se sent una
gran cridòria. Els vells murs se-
nene repercuteixen aquest enrenou
que s'acosta. ¿Es un poble que for-
ça l'entrada? ¿Es un exèrcit d'in-
vasió ? ¿Com és que els clergues i
els uixers, que estan junts allà
baix i que saben el que ,passa, te-
nen un posat tan tranqu'.1? Riuen:
què provoca llur alegria? Aquesta
sala del Vaticà, on Miquel Angel
aixecà el cadafal de la seva glò-
ria, ha vist desfilar els seguicis de
totes les nacions del món, homes
de guerra, homes d'esg'ésia, em

-baixades, tractats de pau, home-
natges oficials retuts al successor
de Crist, i testimoniatges volunta-
ris, de milers de peregrins. Empe-
radors i reis han estat rebuts aquí
mateix, i pobres miserables de to-
ta la cristiandat. Però el que ara
ve, el Vaticà, no ho havia vist
mai. Es la nova croada de quatre-
cents infants: vénen a regraciar
el papa per haver-los dor_at Jesús,
que fou un infant com ells, en 1'o-
brador de Nazaret: noiete ves-
tits de negre, amb braçals blancs
al braç, i noietes vestides de blanc,
infants de França d'ulls nous pels
quals la vida és sense ombra per-
què és sense passat.

Hom en diria una embaixada del
poble de Liliput. Avancen arnb
molt d'ordre. Malgrat els clergues
que s'apressen, hi ha algunes em

-pentes i s'aixequen de puntetes
per veure el tron pontifi'ú que en-
cara no és ocupat. N'hi ha de te-
tes les provinciee: la mateixa fe
els uneix com abans havia unit
llurs pares quan _marxaven cap
Orient per conquerir e] sepulcre
del Criet.

Però, ¿qui és aquella nena que
porta un barretó alçat damunt els
rínxols dels seus cabells i una
manteleta multicolor? Una pagese-
ta de Franca ha acudit amb el
seu vestit típic : ¡ quina idea més
feliç d'honorar de semblant mane-
ra la seva vall!

—Anneta, Anneta, és Anneta!-
crida Pernette plorant.

I la seva filla, que ajunta les
mans, no sent el crit maternal al
qual contesta la veu d'Anselm:

—No veus el nostre Filibert?
Filibert, entremig dels nois, es

reconeix per la seva brusa. Avança
amb els braços plegats i mira en-
dins: el que veu deu èsser molt
bell. perquè la seva cara és illumi-
nada.
I els dos esposos, espontània

-ment, en la joia d'haver trobat els
seus fills que creien perduts, es be-
sen: feia molt de temps que es
disputaven agrament. ¡ Que la pau
davalli damunt seu!

Arrengleren els petits croatas en
bancs que són posats de cara al
tron pontifici. I apareixen els sol-
dats del papa, els uniformes 1 les
armes dels quals fa brillar el sol:
suïssos vestits com ja coneixem.

gendarmes de pantalon blau, de
vestit galonejat de blanc, arnb es-
?erons d'argent i tricorni ornat
l'una cresta, i magnífics guàrdies
cobles la gran indumeni ària dels
luals comporta bótes vernissades

guants blancs, calça bLenca i tú-
nica vermella amb una banda gro-
la, i casc de cimera daurada.

Monsenyors els bisbes segueixen
vestits de sotana violeta. I llurs
Eminències els cardenals — són
vuit — porten amb dignitat, auto-
ritat i majestat, la sumptuosa por-
pra romana.

Mireu, mireu bé, amb els ulls
ben oberts. Després dei quatre
cambrers de servei, entre un carde-
nal i el bisbe cap ble cimbra, apa-
reix un vell d'alta estatura, ample
i fort, però no massís, vestit amb
una sotana blanca, que avança len-
tament amb un peu ferm i un
pas segur, tan senzill i tan poc
solemnial que de moment hom no
es fixa en res més que en aquesta
simplicitat familiar d'home del po-
ble, tan senzill i tan gran; no
obstant, aquesta grandesa, de mi-
ca en mica, en domina tota al-
tra : la smnptuositat militar, els
bisbes morats i els cardenals em

-porprats, i s'iguala amb 1r de Déu
que Miquel Angel pintava en el
sostre de la Sixtina : aquest vell
blanc, és el cap del catelicieme, és
el que Déu ha triat pe'; conservar
damunt la terra un contacte amb
els homes perquè el Creador no
pot abandonar l'obra de la seva
creació.

Camina amb el cap alt i desco-
bert, i la seva mirada passa per
damunt dels infants i dels pere-
grins. ¿Què veu, doncs, tan lluny
de tots? ¿Per què hi ha tanta me-
lanconia en els seus ulls? ¿Preso-
ner dintre el Vaticà, enyora la lli-
bertat? El seu reialme és prou

gran perquè conté totes les ànimes.
¿Porta dintre seu el sofriment de
la cristiandat dividida? C Està can-
sat del seu poder i de la lluita
eterna que els enemics de l'Esglé-
cia imposen a la seva vigilància?
¿Quina inquietud s'escampa gels
seus trets, que són gairebé durs?
Però aquesta duresa es fon soni la
neu freda amb el sol, i aquesta
mirada trista s'illumina com un
cim on reapareix la llum després

1 d'un núvol. I és que els seus ulls
s'han fixat en els rengles dels pe-
tits croats. L'esdevenidor és alià,
davant seu, i, per una inspiració
sobtada, aixeca la mà damuntels
infants per beneir-los. Tothom
ajup el cap per rebre també la

benedicció i, en el ^or de la mul-
titud, arnb la fe hi entra la pau.
Quan els caps es redrecen es sent
un crit: és l'oncle Tomàs:

—Visca el Papa!
I la munió repeteix aquest crit

amb una veu tan forta que les pa-
rets de la Capella Sixtina retro=
nyen.

Així que el Sant Pare s'ha as-
segut en el tron pontifici, un car

-denal li presenta els quatre-cents
infants que ha permès que se li
acostessin com féu Jesús, el Mestre
divi. I dos croats, tuc cera l'altre,
un noiet i una noieta, reciten, amb
molta gentilesa, un compliment
massa ben polit. Tornen a] seu lloc
i el silenci, de mica en mica, s'ha
fet amo de la capella, un silenci
gairebé angoixós i tan profund, que
escoltant bé es podrie*i comptar
els batecs de Inés d'un cor. Aques-
ta angoixa no pot durar. Segui-

rà l'ordre de la cerimònia. Però,
quin ordre? Heus aquí que imper-
ceptiblement es propaga una re-
mor i després, de sobte, esclata en-

mig d'aquest silenci i el trenca.
—Parlarà. Parlarà.
—Ah! Déu meu! — sospira Per-

nette. — Creia en vós des del meu
recó de món, però aquf em sento
massa feliç.

Hom diria que ja no es recorda
de la seva desesperació maternal.
L'oncle Tomàs, acostumat als vis-
ques i a les aclamacions. vol
tornar a cridar, però el nostre'
rector el fa callar. Quant ai pro-
fessor. pensa en els prodigis que
Luchaire conta en la seva història
de l'edat mitjana.

El pana s'aixeca í novament es
fa el silenci en l'assemblea, com
s'obre una rega en un camp sote
l'impuls de l'arada. I quan el camp
és llaurat. de la mateixa manera
que hom hi llença el gra per les fu-
tures collites. l'august sembrador
distribueix el gra sagrat de la se-
va paraula. Ha començat repetint
el precepte evangèlic : Deixeu que
els infants vinguin amb mi perquè
el reialme del cel pertany als que
s'hi assemblen. El seu discurs, que
llegeix en francès amb veu neta 1
timbre greu, regracia els joves
croats d'haver fet un viatge tan
llarg en honor de la Santa Euca-
ristia.
— .. Un dia, el divi Redemptor

cridá un infant i, ensenyant-lo als
seus apòstols, els el presentà en

El dissabte a la tarda, a l'hostal,
el nostre rector, consternat, adver-
teix als seus tres companys que
molt aviat els mancarà el diner.
El professor, pel seu compte, ha
fet diverses despeses en guies, i
Anselm ha consumit tres botelles.

—Ens en tornarem sense les cria
-tures?—suspira el senyor - mestre.

—Els meus fills, jo vull els meus
fills—crida tot seguit Pernette.

Aleshores Anselm, que tot el dia
ha begut amb els traginers i els
suïssos i que està condormit da-
munt la taula, probablement una
mica embriac, aixeca el cap per
dir:

—Els infants, ja sé on són.
Pernette, irritada, el sacseja:
—Els embriacs que cellin; res

més no poden fer.
Com pot saber res? No es mou

de l'hostal: ben segur que aquest
vi dei Castelli li regira el cervell.
Però ell reprèn, obstinat:

—Demà al matí els veurem a la
capella Six... ti...

Cal dir-li: Sixtina. Quina pa-
raula més difícil de pronunciar!

A les vtút, el papa beneirà el
pelegrinatge francès dels primers
infants combregants.

Els suïssos li han doi:at la no-
ticia tot jugant a cartes. Tots s'a-
bracen i riuen i comuniquen la no-
va a l'hostaler, el qual, per cele-
brar l'esdeveniment, ela obsequia
amb una botella de Frascati.

—Encara hi ha més — exclama
Anselm.

Què els anunciarà encara? Per
haver viscut tancat, la sap prou
llarga, segons sembla.

—Han trobat el meu germà To
-màs.

—Tomàs ! Tomàs! L'oncle To
-màs?

—La seva fotografia és a tots els
diaris. Mireu aquest : «Tribuna».
Mireu aquest altre: «Secolo». Se-
nyor mestre, llegeixi.. Jo només
conec les lletres grosses.

I el professor corrabora el testi
-moniatge d'Anselm:

—No hi ha dubte: «signor Tho-
mas de Pierrelongue».

—Els suïssos m'han assegurat 
—acaba Anselm amb un cert to 
—que, tot just arribat, ja dinava amb

els ministres.
Aquest Anselm, tanmateix, a qui

tothom prenia per una bóta de vi,
se'ls ha ficat tots a la butxaca.

Mentre els seus dos companys
corrien, suaven i es basquejaven,
i que la ciència corria per llur
front juntament amb la suor, ell
tot destapant nombrosos flascons
panxuts, sabia tot el que calia.

XIII

DEIXEU ANAR ELS INFANTS
AMB DEU

Aquell diumenge memorable,
abans de les vuit del mati, els nos-
tres quatre viatgers davallaven pel
Borgo Sant Miquel i arribaven a la
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aquests termes :, Guardeu-vos de
menysprear un sol d'aquests in-
fants, perquè, us ho ben dic, llurs
àngels contemplen sempre la cara
del meu Pare que està en el cel.
Més sortosos que els àngels, vos-
altres unireu la vostra carn amb
la carn de Jesús, la vostra sang
amb la seva sang, i el vostre cor
amb el seu cor. I podreu repetir les
paraules de l'apòstol: Jesús és la
meva vida... Visc, perd no sóc jo
qui visc, és Jesucrist qui viu en
mi... Mihi vivere Christus est... Vi-
vo jam non ego, vivit vero iiz me
Christus... Aquell que s'uneix amb
Jesús en la Santa Eucaristia tro-
ba en aquest sagrament la força
de la santedat i de la perfecció;
s'aixeca per sobre el món, del qual
menysprea els falsos béns que no
poden satisfer-lo: s'aixeca per so-
bre de si mateix; es sobrepassa i
puja, abrandat d'amor diví, com el
carro de foc d'Elies, fins que ateny
finalment la felicitat i la pau del
cel, perquè, segons els llibres Sa-
grats: L'ull de l'home no ha zist
2nai, la seva orella no ha sentit
mai, ni el seu cor mai no ha gaudit
les delicies que Déu reserva als qui
l'estimen. I així es compleix la pro-
mesa de Jesucrist : Aquell que men-
gi d'aquest pa té la vidu eterna':
Qui manducat mean carnem et, hi

-bit meum sanguinem habet vitam
cternain... Apropeu-vos cada dia, i
si no podeu cada dia, com més so-
vh t millor, a la Taula eucarística.
Jesús us convida_ i us estima; es-
colteu-lo que us diu: Veniu amb
mi, tots vosaltres que teniu fam, f
jo us saciaré; tots vosaltres els
oprimits, jo us donaré lleujament,
pau i el consol... I demà, quan
tornareu als vostres pobles i a les
vostres llars, en veure-us piadosos
i assenyats, ardents al deure ouo-
tidià, en les vostres cases, a 1'eseo-
la, a la parròquia, pertot, els vos-
tres pares. els vostres amics i tots
els que us freqüentin que puguin
formular aquest judici: Jesús ha
entrat en aquest cor (1)...

Calla; la seva veu encara resso-
na sota el sostre de Miquel Angel.
Ha callat, i cadascú resta al seu
lloc, immòbil i tranquil, escoltant
la veu interior que ha despertat
en cadascú.

Pernette i Anselm, joiosos, i que

sar de llurs penas —la vida és dura
pels pobres— senten córrer per tot
el cos una benestança deliciosa,
una pau sobrenatural. Tomàs diu
al rector:

(1) Aquestes paraules són direc-
tament inspirades del discurs di-
rigit pel Sobirà Pontífex, el 14 d'a-
bril del 1912, a la Capella Sixtina,
al pelegrinatge dels petits combre-
gants francesos a Roma.

—Decid dament, em quedo a Ro-
ma. Ingressaré a l'ordre dels ca-
putxins que no són massa exigents.

—Déu meu! —prega el sacerdot
humilment—, molt sovint no he
tingut el zel que calia. I he aban-
donat un diumenge la meva parrò-
quia d'Avrieux. El rector de Villa-
rodin, que és el més proper, haurà
llaurat dret : així ho espero i Us
ho demano com a gràcia. No es-
timava prou les ànimes. Les més
baixes, les més vils, les estimaré
més que mai.

E1 professor fa el seu resum:
—Durant les persecucions va ha-

ver-hi dos-cents mil màrtirs.
Entretant el papa en persona

porta l'Hòstia consagrada als quin-
ze infants que, per primera vegada,
són admesos a la Santa Taula.

—Mireu aquesta rosseta amb el
seu barretó aixecat i la seva man-
teleta multicolor. ¿De quin poble
de muntanya ha baixat? Es gentil
i petitona: ben segur que encara
no té set anys.

El Sant Pare lisa distingida : ha
amanyagat la seva galta.

—Anneta! —murmura Pernette.
—I aquest noiet en blusa blava:

hom diria que està en extasi. Déu
l'acompanya, això és evident.

I e papa s'atura per veure'l pre-
gar.

—Filibert! —murmura Pernet-
te—. Perdono a tots dos els esglais
que ens han donat en fugir de ca-
sa. No sóc res més que una po-
bra bare i poca cosa sé. Però no
sabia que Déu parlava directament
amb els meus fills.

Quatre sacerdots distribueixen el
pa sagrat als croats i a tota la
mugió. I, mentre el Sant Pare surt
de la Capella Sixtina i travessa
a peu les cambres pintades per Ra-
fael i s'encnn'.r<aa cap a les seves
habitacions iii ,multitud de pere-
grins canta a plens pulmons l'Ore-
mus pro Pontífice r.m.,._ro Pio.

Amb Tomàs són cinc els que s es-
peren a la porta del Vaticà, sota
la columnata de la dreta i tots
cinc vigilen la sortida dels infants
peregrins. Un suís havia assabentat
a Anselm que sortirien per aques-
ta porta.

—Són aquí, sento les seves pas-
ses! —crida Pcrnette.

respecte al soroll que fan les passes
dels seus fills. Les noies van al
davant, en garlandes de vestits
blancs. Degut a la seva manteleta
que no és reglamentària, Anneta
va sola a la cua.

Anneta, Anneta, la teva mare és
aquí; ¿no veus aquesta dona que
no gosa acostar-se, però que t'a-
llarga els braços?

—Mare, mare! —crida la petita

dels ulls blaus color de genciana.
No s'estranya de veure'ls i dema-

na amb tota simplicitat:
—Avui és Nadal?
—Nadal és a l'hivern, Anneta!
—Et ben asseguro que és Nadal:

tenim un Jesús petit.
Surt la colla de nois.
—Filbert ! —criden a la vegada

Pernette i Anselm delirants.
I Filibert somrient s'acosta en-

vers ells sense precipitar-se.
—Ens havies deixat! —li diu la

seva mare.
—Només havíem de passar la

muntanya per arribar a Roma.
Però el senyor de Pierrelongue

encara triomfa una vegada més :
—Jo vaig arribar primer que tu,

—declara a Filibert.
El seguici de peregrins s'allunya

de la plaça de Sant Pere en la qual
les fonts canten dia i nit. Els dos
infants retrobats contemplen el pe-
tit exèrcit que se'n va. En tenen el
cor trencat. Era la nova croada i
eren els temps heroics. Però el pa-
pa no ha dit: ardents en el deure
quotidià?

—De tota manera -- diu l'oncle
Tomàs —, van marxar-ne quaran-
ta i n'han arribat quatre-cents.

XIV

EPÍLEG

Les davallades no tenen història,
les tornades són melancòniques.
L'empenta pertany a la partença,
i la glòria a l'ascensió.

Han tornat a Maurie,'ne, perquè
sempre cal tornar — sempre, no;
però gairebé sempre. }Han tornat a
Maurienne, llevat de l'oncle Tomàs,
que no va voler deixar Roma. En-
trà en un convent de caputxins
com a germà laic i en entrar va
gratificar-lo--.donació de feliç esde-
veniment — del seu fa^,.ell de con-
traban transportat per via aèria_
I els caputxins, desproveïts, van
creure que no havien de rebutjar
aquesta ofrena caiguda del cel.

^	 x
En el camí de la tornada, Fili-

bert ha trobat el senyor de l'auto-
mòbil durant una aturada a Pisa.

—Bon dia, senyor, sóc Filibert
—Bon dia, bon dia, bon minyó.
—He vist Roma i ne vist el pa-

pa i ell mateix m'ha dc:nat la co-
munió.

—Tu has fet miracles. Jo, jo no
sé on vaig. D'ençà que va perdre
Mirette devorada per un gossàs
danès, la meva esposa ro pot es-
tar-se quieta enlloc. Està malal-
ta i enervada.

—L'ha de portar a Ruma perquè
oblidi el seu gosset i estimi les
criatures.

—La portaré a Roma. ¿lïi sen-
tirà el sentiment de la vida es-
sencial?

—Es Déu qui dóna la vida.
: r a

De Susa, Filibert ha volgut pas-
sar la muntanya. I ha dit a la
dona del terrelló, asseguda del re-
fugi:

—Combregueu si voleu sentir la
joia que els vostres fills gaudeixen
al cel.

Al vell sacerdot de Lanslebourg
ha dit:

—Reverend, m'han beneït a l'a-
nada: el meu viatge 'ha realit-
zat.
I l'ancià sacerdot ha contestat:
—No trigaré a fer un viatge

més llarg, i gràcies a tu el tindré
millor.

, * <
Filibert ha dit a la dona de

Pierrelongue que donà la llet als
vint-i-set croats que partiren :

—Us dono allò que el papa m'ha
donat.

—I què t'ha donat ei papa?
—Aquestes paraules que cal es

coltar: Acosteu-vos 'jada dia i, si
no podeu cada dia, el més sovint
que podreu, a la taula de la comu-
nió. Per una tassa de llet, tindreu
l'amor.de Jesús.

—Eren vint-i-set tases, menut
—li contestà la vella, que sap comp-

lar —. Però ja veig que li has par-
lat de les meves vaques que vaig
munyir per vosaltres.

I en tota la vall, de seguida els
precedeix l'anunci de llur arri-
bada:

—Han arribat els peregrins. Vé-
nen de Reina.

Però quan han constatat que a
la colla no hi havia el Tomàs, els
maliciosos han arronçat les espat.-
lles :

—Hem vist volar el Tomàs. Nin-
gú no l'ha vist baixar. L oncle To-
màs és un bruixot.

Han pensat en els sortilegis i
ningú no ha volgut creure que
s'havia fet caputxí.

* x y
En el bosc de Mara Cristina,

Anselm ha saludat els seus arbres
i ha reprès la destral. Si algú li
demana la seva opinió sobre Ro-
ma, exposa de seguida les seves

—Els bous tenen unes banyes
molt llargues i el cafè és tan gran
com el de Termignon. Però el vi
s'enganxa en la boca.

Pernette, severa, intervé:
—T'oblides del papa, Anselm.
—Del papa no se'n parla. Una

pobra gent com nosaltres no po-
dem parlar-ne.

^ W

El professor ha donat a la seva
escola unes lliçons sobra arquitec-
tura, les quals no figuraven en el
programa:

—Cal aprendre a construir. Cons
-truir és la grandesa de Fhome.

Després d'ell deixa alguna cosa.
Destruir és estúpid 1 síitil. Però
per construir s'ha de creure.

* . s

El rector ha passat l'esponja da-
munt el set pecats capitals i ha
deixat en els murs de !'església els
frescos de l'antic ¿iluminador. A
còpia de pregàries va pagant el
seu deute amb la senyora de Tu-
rín, i cada matí es llanga a la ca-
cera joiosament, una cacera molt
dificil: la cacera de lei ànimes.

K * r

Filibert i Anneta, durant uns
dies, han estat objecte de la des-
confiança general i rle la impopu-
laritat. Els infants de l'escola lle-
vat de Caterina i Joan Baptista,
han sentit gelosia de llur glòria i
els pares igualment. Si algú de-
mana a la Girard o a la Fourchon
si és veritat que els cos croata
han rebut la comunió de les prò-
pies mans del Sant ?arF se li po-
sen a riure cara a cara. ¿Per qui
les prenen? Elles saben molt bé
totes les coses i no es deixen en-
ganyar. Cristòfor i Claudi, llurs
infants, no van ésser en el famós
viatge. Per tant, com que no hi
eren, res no queda d'aquesta histò-
ria, perquè si res quedés desapa-
reixeria la legalitat i els uns brilla-
rien i els altres no.

Però Caterina i Joan Baptista
han tingut fe en Filibert:

—Nosaltres no t'hem deixat.
T'hauríem seguit, perd ens van

fcr recular per força.
Filibert els ha consolat:
—Ja que no heu pogut venir,

Jesús farà tot el camí.
I quan els dies han passat — i

pocs dies han bastat, ceo pocs són
suficients en general pels més grans
esdeveniments —, en P1 poblet i en
tota la Maurienne s'ha fet l'oblit
sobre la croada dels infants. An-
neta i .Filibert. fidels, guarden llur
piadós record. Si la noie-ta sent la
temptació de mentir o d^ desobeir,
ben de pressa es posa la mà a la
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galta que el papa va amanyagar.
I Filibert encara veu aquella llar-
ga mirada posada sobre seu. I de
les santes paraules, apliquen el
precepte ben segur més penós i
que menys sovint es practica:

Ardents en el deure quotidià...

FI

Juny, novembre 1913.

Alfred GALLARD, traductor
Joan Vila, «D'Ivori», dibuixant

Si vostè ha provat qual-
sevol faixa de cautxú,
compri una MADAME
X í es convencerà de la
seva millor linfa i que
dura molt més temas



Després d'això, l'estiu

Fructus Coelis feia justicia assegut
sota de l'arbre que el va portar, de
manera tan meravellosa, al món. Pa_
panatus li feia d'assessor, i tots dos
ho feien a meravella. Tothom troba

-va encertats els seus judicis i bones
les sentèneies.

Malgrat no haver-se inventat la pirotècnia, els elements naturals
volgueren associar-se a tan gran solemnitat, i una nit aparegué una
aurora boreal doble, acompanyada de pluja d'estels, i la lluna
es va ornar d'un lluminós cercle que l'envoltava. El Bon Bruixot
els llavis previngut perquè no s'espantessin de tanta meravella na-
tural acoblada; cosa que mai més no ha succeït, i, malgrat que ha
passat de pares a fills, els savis d'avui diuen que és pura llegenda,
però nosaltres ho creurem perquè, els sa'vis, què saben ells?

I altra volta' el Bon Bruixot,
retirat al seu castell de Mont.
negre, el qual domina una im-
mensa planúria, treballa per
al bé de la Humanitat, i cal
esperar que un dia o altre tro

-barem el resultat dels seus es-
tudis.

"fa
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(Acabament)
ziingú no pot dir el contrari. Vaig
esclarir força fanegues de bosc, i
vaig bastir cases i granges, pen-
sant cada cop que vindria un dia
que tindríem una bella terra i la
teva mare podria viure com les do-
nes de les velles parròquies amb
bells camps nus a banda i banda
de la . casa, tants com la mirada
pogués abastar, un hort am

m	
b lle-

gus, vaques grasses en els tan-
cats... I vet aquí que ha mort, tan-
nnateix, en un lloc mig salvatge,
3hmy de les altres cases i de Ics
esglésies, i tan a prop del bosc
que hi ha nits que se sent el crit
^ le les guilles. I és per culpa meva
que ha mort en un lloc com
aquest; és ben bé per culpa meva!

El penediment l'estrenyia; feia
anar el cap, els ulls en terra .

—Alguna vegada, després d'ha-
Ver passat cinc o sis anys en un
lloc, quan tot havià anat bé, co-
mençàvem a tenir una bella pro-
pietat: pastura, grans trossos de
terra a punt de sembrar, una casa
tota tapissada per dins amb dia-
zis illustrats... Venia gent a esta-
blir-se a l'entorn nostre; només ca-
lía esperar una mica, treballant
tranquillament, i ens hauriem tro-
bat al mig d'una bella parròquia,
on Laura hauria pogut fer una
vida feliç... 1 despréés, tot d'una,
el cor em fallava; em sentía em-
bafat de la feina, embafat del
país; em posava a odiar la cara
de la gent que prenia trossos vora
nostre i que ens venien a veure
pensant que estaríem contents tLe
tenir vistes, després d'haver vis-
cut tant de temps sos. Sentia dir
que més lluny, cap a dalt del llac
en el bosc, hi hav?a tona terra;
que gent de Sainé-uedeon parava
de prendre trossos en aquell cos-
tat, i vet aquí que aquest lloc del
qual sentia parlar, que jo no ha-
^ia vist mai i on encara no hi
havia ningú, em posava a tenir
fam i set d'ell, com si fos el lloc
on jo hagués nascut... En aquell
temps, quan s'havia enllestit la
feina del dia, en comptes de que-
dar-me fumant vora l'estufa, ana-
va a asseure'm al replà i m'hi es-
Lava sense remugar, com un home
que enyora la seva terra, i tot el
que veia davant aneu: el que jo
mateix havia fet amb tantes de
penes i fatics, els camps, les Ble-
des, l'espadat que tapava la vista,
l'odiava, fins a enfollir.

Aleshores la teva mare venia
per darrera sense fer remor; Lam-
bees mirava els nostres béns, i
jo sabia que al fons del cor esta-
va contenta, perquè allò comença-
va d'assemblar-se a les velles par-
ròquies on havia estat criada i on
hauria volgut passar la seva vida
de muller. Però en lloc de dir-me
que jo era un vell ximple i un
foll de voler-me'n anar, com tan-
tes dones haurien fet, i moure'm
gresca per la nieva follia, ella no
feia sinó sospirar un xic, pensant
en el sofriment que tornaria a co-
mençar en un altre indret dels
boscos, i em deia així tot dolça-
ment: «I bé, Samuel; irem enea-
ra - a remoure terra, aviat? En
aquells temps, poc li podia respon-
dre, de tant que m'escanyava la
vergonya, per la vida miserable que

li Seia dur; però jo ja sabia que
acabaria per marxar altre cop, més
amunt, cap al Nord, més lluny,
bosc endins, i que ella vindria amb
mi i prendria la seva part en la
dura feina del començament, sem-
pre a punt, valenta i de bon hu-
mor, sense un mot de baralla ni
de malicia —

Després d'això callà, i semblava
que rumiés llargament la seva pe-
na i la seva tristesa. Maria sos -
pirà i es passà les mans per la
cara, com es fa quan es vol obii-
dar o esborrar quelcom; però, ve-
rament, poc que volia obladar res.
El que acabava de sentir l'havia
emocionada i trasbalsada; tenia la
confusa intuïció que aquesta nar-
nació d'una vida duna, bravament
viscuda, tenia per a ella un sentit
profund i oportú, i que contenia
una lliçó, per poc que pogués com-
prendre-la.

— Que malament coneixem les
persones! — pensà.

Al dintell de la mort, la seva ma-
re semblava prendre un aspecte
august i singular, i heus aquí que
les qualitats familiars, humils, que
l'havien fets, estimar en vida, des-
apareixien darrera d'altres virtuts
gairebé heroiques.

Viure tota la seva vida en llocs
desolats, quan hauria volgut la
companyia d'éssers humans i la se-
guretat assossegada dels pobles;
bosquejar del matí al vespre, gas-
tant totes les forces del seu cos en
mil feines dures i mantenir del
matí al vespre tota la seva pa-
ciènci.a i una joiosa serenitat; no
veure mai al seu entorn sinó Tó
natura primitiva, salvatge, el bosc
inhumà, i mantenir, enmig de tot
això, l'ordre raonable, i la dci esa
i l'alegria que són els fruits de
molts de segles de vida sense as-
pror, era una cosa difícil i meritò-
na, ben segur I quina era la pa-
ga? Unes quantes paraules d'elogi,
després de la mort.

Però, valia la pena? La pregunta
no es formulava en el seu esperit
amb tanta transparència; però pen-
saya en això. Viure així, tan du-
rament, tan bravament, i deixar
tanta enyorança darrera seu, po-
ques dones n'eren capaces. Ella
ni,aeixa...

Ei cel, mullat de lluna, era sin-
gularment lluminós i profund, i de
l'un cap a l'altre l'aquest cel, uns
núvols curiosament retallats, tal-
ment decoraçions, desfilaven com
una processó solemne. La terra
blanca no evoasva cap idea de
fred ni de tristesa, Car la brisa era
tèbia, i alguna virtut misteriosa de
la primavera que venia, feia de
la neu tma senzilla disfressa del
paisatge, no gens temible, i que hom
endevinava condemnada a desapa-
rèixer aviat.

Maria, asseguda vora la finestre-
ta, va mirar una estona, sense
pensar-hi, el cel, la terra blanca,
la barrera llunyana de la selva, i
tot d'una li semblà que aquesta
pregunta que ella inateixa s'havia
fet, acabava de rebre una resposta.
Viure així, en aquest país, com sa
mare havia viscut, i després morir
i deixar darrera seu un home ape-
sarat, i el record de les virtuts
essencials de la seva raça, se sen-
tia capaç de fer-ho. Se n'adonava
sense cap vanitat i com si la con-

testa . hagués vingut d'una altra
banda. Sí, seria capaç d'això; i li
va venir una mena 'd'estranyesa,
com si hi hagués una nova revela-
ció inesperada.

Podria viure així, ella; només
que.., no tenia el propòsit de fer-
ho... Una mic.a endavant, quan
aquest dol hagués acabat, Llorenç
Surprenant tornaria dels Estats per
tercera vegada i se l'enduria cap al
màgic desconegut de les ciutats,
lluny dels grans boscos que ella
detestava, Iluny del bàrbar país
on els homes que es perdien mo-
rien sense socors, on les dones so-
frien i agonitzaven llargament,

mentre s'anava a cercar un ajut
ineficaç pels camins interminables
plens de neu. Per què romandre
allà i patir tant i sofrir tant quan
es podi anar cap al Sud i viure
feliç?

El vent tebi que anunciava la
primavera va venir a tustar la fi-
nestra portant algunes confuses re-
mors: el murmuri dels arbres apre-
tats, les branques dels quals tre-
molen i es freguen, el crit llunyà
d'un mussol. Després, el solemne
silenci regnà novament. Samuel
.Chapdelaine s'havia adormit; però
aquest son al coixí de la mort no
tenia res de groller ni de sacríleg;

la barba sobre el pit, les mans
obertes sobre els genolls, semblava
cabussat en un trist aclapara

-ment, o enfonsat en una mitja
-mort voluntària per on seguia d'un

xic més a prop la desapareguda.
Maria es preguntava encara:

Per què romandre aquí, i sofrir
tant, i patir tant? Per què? I com
que no trobava resposta, veureu
que del silenci de la nit van al-
çarse, a la llarga, unes veus.

Poc que tenien res de miracu-
lós, aquestes veus; cadascú de nos-
altres en sent de semblants si s'i-
sola i es recull prou per deixar dar-
rera seu el mesquí traiit de la vi-

da quotidiana. Només que parlen
més alt i més clar als cors senzilla,
enmig dels grans boscos del Nord
i dels camps desolats. Quan Maria
pensava en les llunyanes merave-
lles de les ciutats, la primera veu
va venir a recordar-li, a cau d'o-
rella, les cent dolceses desconeau-
des del país d'on volia fugir.

L'aparició gairebé miraculosa de
la terra a la primavera, després
de les llargues mesades d'hivern...
La terrible neu tornant-se eixe-
rits rierols a tots els pendents; les
arrels brollant de terra, després la
molsa encara inflada d'aigua, i
aviat la terra alliberada. damunt

la qual hom camina amb mirades
de delícia i sospirs d'alegria, com
en una exquisida convalescència...
Una mica més endavant, aparei-
xien els brotons en els bedous, eis
verns i els trèmols, l'herba es cobria
de flors rosades, i després del re-
pòs forçat i de l'hivern, el dur tre-
ball de la terra era gairebé una
festa; escarraçar-se del matí al
vespre semblava un permís be-
neït...

El bestiar alliberat de l'estable, a
la fi, entrava corrents en els tan-
cats i s'afartava d'herba nova.
Tots els nats de l'any: ets vedells,
el petit aviram, els anyeilets, ju-
gaven al sol i creixien cada dia
més, cona ei fenc i l'ordi. El més
pobre del masovers s'aturava de
vegades enmig del seu corral o
dels seus camps, amb les mans a
la butxaca, i a.ssaboria el gran con-
tentament de saber que la çalor
del sol, la pluja tèbia, l'alquimia ge-
nerosa de la terra — tota mena
de forces gegants — treballaven,
com esclaus submisos, per a ell... per
a ell...

Després d'això, l'estiu: l'enlluer-
nament dels migdies assolellats, la
pujada de l'aire ardent que feia
vacilar l'horitzó i la llinda del
bosc, les mosques arremolinant-se
en la llum, i a tres centes passes
de la casa els corrents i la casca-
da — escuma blanca sobre l'aigua
negra — la sola vista de la qual
escampava una delitosa frescor.
Després, la collita, el gra nutrici
apilant-se a les granges, la tardor,
i de seguida l'hivern que tornava...
Per, vet aquí que l'hivern, mirac 1-
losament, ja no semblava detes-
table. ni terrible: duia, si més no,
la intimitat de la casa tancada, i
al defora, amb la monotonia i el
silenci de la neu amuntegada, la
pau, una gran pau...

A les ciutats, hi hauria les me-
ravelles de les quals Llorenç Sur-
prenant havia parlat, i aquelles al-
tres meravelles que ella mateixa,
confusament, imaginava els llargs
carrers illuminats, les botigues
magnífiques, la vida fàcil, gairebé
sense treball, plena de petits
plaers. Però potser al cap de temps
hom es cansava d'aquest vertigèn,
i els vespres que no es desitjava
sinó el repós i la tranquillitat, ¿on
trobar la quietud dels camps i
dels boscos, la caricia de la pri-
mera brisa fresca que venia del
nord-oest, després de post el sol,
i la pau infinita del camp aàos-
mint-se tot sencer en l

— Ha d'ésser bor' - ustans
— va dir Maria, pensant en les
grans ciutats americanes. I una al

-tra veu va alçar-se com una res-
posta. Allà baix, era l'estranger:
gent d'una altra raça, parlant d'al-
tra cosa en una altra llengua, can-
tant d'altres cançons... Aquí...

Tots els noms del seu país, els
que sentia cada dia i els que no-
més havia sentit una vegada, es
despertaren en la seva memòria :
els mil noms que els pagesos pia

-dosos vinguts de França van do-
rar als llacs, als rius, als pobles
de la nova contrada que deseo-
brien i anaven poblant... llac de
l'Aigua-Clara... Santa Rosa del
Desglaç... Cap de les Austardes...
Sant Andreu de l'Espant...

Eutropi Clagnon tenia un oncle

jstorieta lllustiada, ori ina1 d'Ivori
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que vivia a Sant Andreu de l'Es-
pant: Racicit, d'Honfleur, parlava
sovint del seu fill, que era calde-
rer a bord d'un vaixell del Golf,
i encara hi havia altres noms de
pobles de pescadors o de petits
ports de Saint-Laurent, escampats
per les ribes entre les quals els
navilis d'altres temps havien pujat
bravament cap a l'inconegut... Cap
de Mil Vaques... Nostra Dona de
Portatge... Les Grans Pastores...

Com li agradava de sentir dir
aquests noms quan es parlava, de
parents o amics allunyats, o de
llargs viatges! Com eren familiars
1 fraternals, donant cacle vegada
una sensació calenta de parentiu,
fent que cadascú pensés a repetir-
los: «En tot aquest país som a ca-
sa nostra... a casa nostra ! ...»

Cap a l'Oest, així que se sortia
de la contrada, cap al Sud, així que
s'havia passat la frontera, no hi
havia sinó noms anglesos pertot,
que al cap 1 a la fi hom aprenia
de pronunciar i que acabaven sem-
blant naturals, sense dubte; perd,
on trobar la dolcesa ,joiosa dels
aioms francesos?

Les paraules d'una llengua es-
trangera a tots els llavis, pels car-
rers, a les botigues... P'oietes que
s'agafaven per la mà, fent rotllo,
i entonaven una cançó que no s'en-
tenia... Aquí...

Maria es mirava el seu pare, que
seguia dormint, amb la barba al
pit com un home aclaparat que
reflexiona sobre la mort, 1 de se-
guida va recordar-se dels càntics i
de les cançons ingènues que en-
senyava als infants gairebé cada
vespre...

«A la fontana clara
anava a passejar...»

A les ciutats dels Estats, fins si
s'ensenyessin als infants aquestes
cançons, cuitarien a oblidar-les!

Els núvols esparsos que suara
desfilaven de l'un cap a l'altre del
cel banyat de lluna s'havien fos
en una immensa capa gris, tenue,
no obstant, que deixava filtrar la
llum; la terra coberta de neu mig
fosa era esblaiamada, i entre
aquestes dues esteses clares la lUn-
da negra del basc s'allargava com
el front d'un exèrcit.

Maria va entremir-se; 1'entení-
ment que havia vingut a banyar
el seu cor, s'esvaí; digué una al-
tra vegada: «Tanmateix, és un país
dur, aquí Per què restar-hi ?»

Llavors, una tercera veu, Inés
gran que les altres, s'elevà en el
silenci: la veu del país de Québec,
que era mig un cant de dona, mig
un sermó de capellà.

Vingué com un toc de campana,
com la clamor augusta dels orgues
a les esglésies, com una complanta
ingènua i com el crit punyent 1
prolongat amb què es criden, en el
bosc, els llenyataires. Car, en ve-
ritat, tot el que fa l'ànima de la
Contrada era dins d'aquesta ven:
la solemnitat estimada del vell cul

-te, la dolcesa de la vella llengua
gelosament guardada, l'esplendor 1
la força bàrbara del país nou on
una raça antiga ha retrobat la se-
va adolescència.

La veu deia:
«Vàrem venir fa tres cents anys,

s ens vàrem quedar... Els que van
menar-nos aquí podrien tornar en-
tre nosaltres sense pena ni enuig,
perquè si és veritat que no hem
après gairebé res, tampoc no ha-
vem oblidat res .
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«Havíem portat d'ultramar les
nostres oracions i les nostres can-
çons: són sempre les mateixes.
Havíem portat en els nostres pite
el cor dels homes del nostre país,
valent i viu, a punt per a la pietat
i per a la rialla, el cor més humà
de tots els cors humans: res no
ha canviat. Havem marcat un pla
del novell continent, de Gaspé a
Montréal, de Saint-Jean d'Iberb ule
a l'Ungava dient: Aquf totes les
coses que havem portat amb nos-
altres, el nostre culte, la nostra
llengua, les nostres virtuts i fins
les nostres febleses, esdevenen coses
sagrades, intangibles i que han de
viure-hi fins a la fi.

»A l'entorn nostre han vingut es-
trangers, a qui ens agrada d'ano-
menar bàrbars; han pres gairebé
tot el poder; han adquirit gairebé
tota la riquesa; però res no ha
canviat, al país de Québec. Res no
canviarà, perquè nosaltres en soin
testimoni. De nosaltres i del nostre
destí no rr'havem comprès sinó
aquest deure: persistir... aguan-
tar-nos... Iens hem aguantat, pot

-ser perquè d'aquí uns quants se-
gles encara el món es giri cap a
nosaltres i digui: Aquests boines
són d'una raça que no sap morir...
En som testimoni.

»Per això hem de romandre a la
contrada on els nostres pares van
romandre, i viure com ells han vis-
cut, per obeir el comanament tà-
cit que s'ha format en llurs cors,
que ha passat als nostres i que
havem de trametre, quan sigui ho-
ra, a nombrosos fills: Al país de
Québec res no ha de morir i res
no ha de canviar...»

La immensa capa grisa que ama-
gava el cel s'havia fet més opa-
ca i més espessa i de prompte va
tornar a caure la pluja, acostant

-se una mica més l'època beneïda
de la terra nua i els rius allibe-
rats. Samuel Chapdelaine seguia
dormint, amb la barba al pit, tal-
ment un vell aclaparat de cop fer
la fatiga d'una llarga vida dura.
Les flames de les dues candeles,
ficades a l'espelmatòria de metall i
a la copa de vidre, vacillaven sota
la brisa tèbia, de guisa que les om-
bres dansaven sobre la cara de la
morta i els seus llavis semblava
que murmuressin oracions o que
xiuxiuegessin secrets.

Maria Chapdelaine sortí del seu
somni i pensà: «Llavors, roman^rt
aquí... tanmateix!», car le: Viu
havien parlat clarament i euv:-
nava que calia obeir. El record
dels seus altres deures va venir
després, quan ja s'havia resignat
amb un sospir. Afina-Rosa encara
era petiteta; la seva mare era mor-
ta, i calia que restés una dona a
casa. Però, verament, havien estat
les veus qui li havia ensenyat el
seu camí.

La pluja espetegava a la teula-
da, i la natura, feliç cte veure
l'hivern acabat, enviava per la fi-
nestra oberta petites alenades de
brisa tèbia que semblaven sospirs
de benestança. A través les hores
de la nit Maria va estar-se immò-
bil, amb les mans creuades a la
falda, pacient i sense enuig, però
pensant amb una mica de patètica
enyorança en les meravelles llu

-nyanes que mai no coneixeria. i
en les tristes recordances del país
on li havia estat manat de viure;
en la flama calenta que havia
amaganyat el seu cor, per anar

-se'n sense tornar, i en els grans
boscos plens de neu d'on els nois
temeraris no tonien mai més.

V XI

Pel maig, Esdras i Da Bé van
baixar de les serreries, i llur pena
revifà la pena dels altres. Però la
terra, nua a la fi, esperava la
sembra i cap dol no podia excusar
les feines de l'estiu.

Eutropi Gagnon va venir a vet-
llar un vespre, i potser en mirar
d'esquitllentes la cara de Maria, en-
devinà que el seu cor havia can-
viat, puix quan van ésser sols, li
demanà:

— Seguiu pensant d'anar-vos-en,
Maria?

Ella va dir «no», amb el cap, els
ulls en terra.

— Llavors... Ja sé que no és
temps de parlar d'això, però si em
diguéssiu que més endavant puc
ésser venturós, esperaria millor.

Maria li respongué:
— Sí... Si voleu, ens casarem, til

com haveu demanat; aquesta ari
-inavera, no, l'altra, quan els homes

tornin del bosc per a la sembra.

FI

Tomàs Garcès, traductor

PRAT, dibuixant

E1 qui travessa la Sicília, de Gir
-genti a Catània, contempla una

successió de paisatges que figuren
entre els més suggestius del món.

Les planures ermes, desolades,
retortes en les convulsions que els
han imprès el foc del cel que cau
desapiadat i el foc que crema en
les entranyes de l'illa, se succeei-
xen les unes a les altres com una

desfilada, de visions enervadores.
Llur esterilitat impressiona més
sabent-les enquadrades per les me-
ravelles de verdor i de fecunditat
que són les costes de Sicília.

Passen els noms que tenen un
relleu heràldic i recorden epopeies
inversemblants, algunes de les
quals ens pertoquen de dret.

Cattaniseta, el feu comtal de
Conrad Llança, conserva, com una
joia passada de moda, el palau dels
Montcada i estén els arreus que
li va procurant el fet d'haver-se
convertit en centre del comerç del
sofre.

Castrogiovanni — el Castrejoan
de les nostres cròniques — s'en-
cimbella en el tossal q ue escollí
sovint per a residència Frederic II
de Sirabia, aquell formidable em

-perador que preferia al seu Imperi
alemany el Regne de Sicília., on
era senyor feudal de si mateix 1
podia viure a les seves amples, com
un califa de les Mil i una Nits.

Després les planures segueixen
retorcent-se a les besades d'un sol
lluminós, sota l'atzur de blau de
cer.

De sobte, l'horitzó es perfila 1,
allà al fons, es dibuixa una mun-
tanya. La seva cresta és tan alta,
tan blanca, que la preneu per una
broma que volgués fer ressaltar la
blavor del cel. A poc a poc, la
muntanya pren cos i es va dibui-
xant, isolada, cònica, imponent.
Es l'Etna, la muntanya de foc i
neu, de cim desolat i falda curulla
de verdor. «Pilas del cel» la can-
taven els poetes grecs, meravellats
de veure-li clavar la punta en el
zenit, ells que estaven acostumats
a les muntanyoles retallades har-
moniosament, a l'Hellade i a les
Iilas.
I ho sembla un p:lar que sos

-tingués el cel, desitjós de caure
per a trobar-se de prop en la
terra dels mites i de la bellesa.

Però no és tan inofensiu com
un pilar de marbre que tingués la
missió que U encomanaren els poe-
tes grecs enlluernats per la res-
plendor de la bellesa de la figura.

Els àrabs ja se'n malfiaven un
poc i d'ells arribà el recel amb el
nom arabitzat de Mongibelo fins
a 1'Espanya, en què un poeta del
segle d'or es planyia:

Hipócrita Monti belo,
Nieve ostentas, fuego escondes.
¿Qué harán los humanos pechos
Si saben fingir los montes?

A mesura que us hi acosteu s'ei-
xampla' com un pit que bleixa 1
exhala una fumarola que és l'en-
cens que crema en honor de les
deesses que l'escolliren per a Olimp.

Ira seva alçada resulta majar
pel fet d'arrencar sobtadament de
la planura i del mar. Com si li
semblés excessiva, de tant en tant
h puja de les entranyes una tor-

rentada de foc que recrema el cim,
l'esberla i el precipita cap a les
valls omplint-les de lava.

Per això l'alçada de l'Etna
minva i els 3.313 metres que tenia
l'any 1865 s'han reduït a 3.274,
ço és, de totes maneres, li reserva
la primacia entre totes les mun-
tanyes isolades de l'Europa

Una alçada així, exigeix un cos
enorme i, efectivament, l'Etna no
té cap semblança amb la major
part de les muntanyes que en-
clouen un volcà en el seu interior.
El piló de sucre arrodonit del Vesu-
bi, és a l'Etna, un massís variat i
accidentat de 40 quilòmetres de
diàmetre i 160 de tomb.

La muntanya puja com totes les
grans muntanyes, amb pendissos,
valls i repeus, fins a 2.800 metres.
Aleshores estén i forma una cal-
ma, en què obren l'ull més de 200
cràters petits, i formen la ronda
d'un tossal arrodonit i perfilat que
s'enfila cap al cel i sosté la boca

del cràter principal que avui guai-
ta el mar veí dés de l'alçada de
3.274 metres.

Fins ahir, per arribar-hi : hom
havia de seguir diversas camins
trencats, pels quals feien llur ro-
miatge penós els matxos que bai-
xaven, a Catànla, les llenques de
glaç collides en les altituds pro-
peres al cràter. Per això no era
permès a tothom pujar-hi, sinó

que l'ascensió era reservada als
excursionistes forts i resistents, i
exigia dos o tres ches, a base de
dormir a la «Casa Cantoniera», el
refugi cuidat pel Club Alpí de Ca-
tània, a 1.880 metres d'altitud, o
bé a l'Observatori situat a 2.942
metres.

Ara totes aquestes dificultats
desapareixen ainb l'obertura de la

carretera inaugurada pel rei d'I-
tàlia fa pocs dies.

Els italians, que han donat mos-
tres de no tèmer les dificultats ni
les despeses, especialment en el
ram de camilla, estan orgullosos
de la carretera etnea i la' qualifi-
quen d'«obra de cíclops».

Realment les dificultats eren
enormes i les despeses molt consi-
derables Però l'Etna és una mun-
tanya única a Europa i, pel fet
d'enlairar-se en una illa calorosa
i generalment baixa de nivell, té
una importància extraordinària.

De Catània fins a Nicolari ja
existia una bona carretera, puix les
faldes de l'Etna són una de les
contrades més riques del món, í
Nicolari té 4.000 habitants, que
tenen l'heroisme de viure a 698
metres d'altitud. prop d'alguns
cràters que poden tornar a vomi-
tar, la destrucció i la mort.

Nicolari és un bon centre d'ex-
cursiona, puix a més de la seva
importància i riquesa, resulta la
població Inés alta i veïna als crà-
ters principals de l'Etna.

A Nicolari comença la carretera
nova, la qual s'enfila per entre-
mig de paisatges dantescos, fina a
2.000 metres d'altitud, on és situa-
da la nova «Casa Cantoniera», re-
fugi capaç i modern que servirà
bé les necessitats dels qui vulguin
enfilar-se cap al cim on s'obren
els cràters més grossos, entre ells,
naturalment, el que més sovint ha
vomitat les torrentades de terra i
pedres calcinades.

Els sicilians no s'acontenten amb
l'interès turístic i les facilitats
científiques que oferirà el nou ca-
mí que permet arribar en auto-
mòbil filla als 2.000 metres d'al-
titud.

Les necessitats de la vida mo-
derna exigeixen, especialment a Si-
cília, llocs d'estiueig, on pugui vio-
re en un ambient de frescor i d'al-
titud, l'home enervat pel treball
en una atmosfera de calor.

Per això ja somien de veure
construir xalets i hotels, en els
pendissos de l'Etna, que convertei-
xin la muntanya en un centre de
turisme luxós.

El temps dirà si això és possi-
ble. Potser resultarà un motiu d'a-
tracció el mateix perill, car és sa-
but que l'Etna no sempre vainita
pel cràter, sinó que a vegades es
rebenta pels costats, i converteix

en torrent de lava les valls encise-
res. Així va ocórer l'any 1669. en
què s'obri, prop de Nicolari, un
riu de lava de dos quilòmetres
d'amplada que destruí Catània, i
així ocorregué pel novembre de 1929,
en què la lava, seguint la direcció

del mar no parà fins a fer-ne bu-
llir l'aigua.

Miquel CAPDEVILA

La carretera de l'Etna

El rei d'Itàlia ha inaugurat un camí que s'enfila fins a 2.000
metres i permet acostar-se al cràter principal de l'Etna

La figura de l'Etna

Esperances dels sicilians basades en la nova carretera
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