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conjunt,

El meu vell amic i company Alvarez del

Vayo, m'ha contat que trobant-se de cor

-responsal de «La Nación» de Buenos Aires

en el teatre de la guerra russo-polonesa,

conten^plà l'espectacle més càmico-tràgic de

la seva vida. El dia que l'ofensiva de Trotzki

era rnés forta i les tropes bolxevics es tro

-baven a pocs quilòmetres de Varsòvia — des-

prés, el general francès Weygand els féu

recular el baté fins a l'aixefament—, yayo

es trobava a les avançades i seguia amb

altres corresponsals de guerra la retirada.

Tot d'un plegat veieren venir per una carre-

tera luz carro del país tirat per una vaca.

A sobre el carro, un galifardeu mantenia

una bandera espanyola desplegada. Els cor

-responsals s'hi acostaren i trobaren dintre el

carro diverses persones: els residus ie la

colònia epanyola a Rússia. Hi havia dues

ballarines de Sevilla, un tocador de guitarra,

un cica-botes valencià, un venedor de taps

de Girona, una dona que semblava vídua i

mallorquina, una criatura o dues i... En Sa-

durní Ximenes. Ximenes semblava el direc

tor de l'expedició. Com que plovia a bots i

barrats, semblaven nàufrags. Ximenes, moll

com un ànec, malparlava dels bolxevics enmig
de la gran planura desolada.

L'Estat major francès féu entrar el carro

els ocupants a dins de la zona tranquilla

i tots plegats arribaren a Varsòvia sense

més entrebancs. Ximenes explicà que, tro

-bant-se a Mohilof, on havia pogut .arribar

després d'innombrables dificultats, s'havia

trobat entre dos focs i els russos l'havien

adherit al carro de fugitius espanyols, que

venien gairebé tots ells del fons de Rúss'.a.

El cònsol honorari de Minsk els donà la

bandera del consolat. Ximenes la desplegà

i caminaren sobre una carreta dies i dies,

per carreteres infernals, amb les bales q ze

els xiulaven per sobre. Els xisclets de les

ballarines i les escenes de terror del tocados

de guitarra obligaren Ximenes a desplegar

una activitat enervadora, extraordinària.
Arribat a Varsòvia, Ximenes s'installà al

barri hebreu, i al cap de ipocs dies ja remu-

gava. Com que era molt bon observador

s'adonà aviat de l'enorme frivolitat polonesa

davant del desastre. Començà a dir que e:s

oficials polonesos es feien fer la manicura

i massatge, mentre els russos arribaven s

les portes de la capital del país, i denuncià

la corrupció general. Pocs dies després, Xl-

menes era expulsat per la policia i conduït

a la frontera alemanya. Ximenes no tenia,

pas pèls a la llengua. Deia les cosas més

ferotges, feia els atacs més cruels amb el

seu aire de sòmines, rígid com un mussol

parat, la seva veu monòtona i sorda, com

si Tes una confidència misteriosa i rara.

I és que era un bohemi indescriptible, és

a dir, tul home amb una tendència a la ni-
seguretat i a la intempèrie ineluctable. Era

més forta que ell. Totes les anècdotes que

sobre el caràcter de Ximenes explicà el

senyor Cand ó són exactes i altres n'hauria

pogut contar. El senyor Cambó proposà a

Ximenes tot el que un home podria desitjar:

la seguretat econòmica, el poder estud'.ar

amb tota tranquillitat, la publicació de tot

el que escrivís, tants viatges com fossin
necesaria... No hi va haver manera. Quan

Ximenes es veié amb el menjar, el llit i

la tranquillitat assegurada, quan s'adoiui

En tota aquesta setmana gairebé no
hi ha altres notícies a comentar, ni de
Catalunya ni de Madrid, que les conse-
qüències de l'actitud en què s'ha collo

-cat el Govern de la Generalitat, a con-
seqüència del veredicte del Tribunal de
Garanties sobre la llei de conreus. El
Parlament de la República havia de

que ho tenia tot pagat, li semblà que l'ha

-vien tancat a una gàbia. No ho pogué pas
resistir i, malgrat que res no se li demanava,
renuncià a tot i tornà a la seva vida de
salt de mata, de follia i de trampa.

En el curs de la seva vida accidentadís-

sima, Ximenes havia tingut molts  alta i
baixos. Per matrimoni — Ximenes es casà

a,mb la senyora filla d'un general rus que
fou durant anys Governador general de F'n-

làndia — conegué de primera mà. les como-

ditats d'un ambient molt semblant a .n

virreinat. Quan parlava, en els darrers anys

de la seva vida, dels regiments de cosaca

que guardaven el ,palau d'Helsingfords, que

ell habitava, encara s'entusiasmava. A 1'ür-

peri de la mitja lluna — el senyor Cainbó

ho contà — Ximenes féu una vida de prLi-

cep i dLposà de les gràcies d'Abdul-Hauria,

el soldà reaccionari. Però això ho havia al-
ternat amb les misèries de viure de la cari-

tat dels marxants de vi o de taronges i

amb els terribles inconvenients d'haver de

donar, sovint, algun cop de sabre: Potser

Ximenes resistai estoicament les obscuretats

de la pobresa perquè coneixia el gust amarg

que té la brillantor de la riquesa. Potser

per ell totes aquestes variacions de la vida

no eren sinó les aparences d'un món

sense solta ni volta, enmig del desordre
del qual només hi ha un element intangible:

les sensacions personals i l'egolatria pròpia.

Josep PLA.

discutir el dimarts passat aquest con-
flicte, però el cap del Govern, senyor
Samper, ha aconseguit d'anar ajornant el
debat, tot dient que confiava trobar una
fórmula que pogués ésser acceptada
pels governs de Madrid i de Barcelona.
Tres consells de ministres s'han ocupat
d'aquest problema; però, havent acordat
el Govern no dir res en les seves notes
oficioses, ni fer declaracions de cap me-
na, ha estat impossible de saber què per-
sa fer el Ministeri. També hi ha hagut
diverses reunions del president del Con-
sell de ministres i els caps dels partits

que sostenen el Govern. El dijous, a úl-
tima hora de la nit, va començar a
dir-se que, finalment, s'havia trobat la
fórmula tan desitjada. Però ha passat
el divendres i el disabte, i la fórmula
no ha estat coneguda. No obstant, és
possible que en publicar-se aquestes lí-
nies es tingui un indici de l'abast d'a-
questa fórmula i que desaparegui la in-
cògnita. Els comentaris de la premsa
espanyola al marge d'aquest afer han
estat, en general, bastant moderats, i
això fa pensar que tothom ha tingut
interès a no enverinar el conflicte. Es
clar que cal comptar que, fora de Ca-
talunya, la censura de premsa ha evi-

tat molts excessos de llenguatge. Però,
malgrat aquesta moderació, la censura
va deixar dir que hi havia probabili-
tats de crisi. S'havia arribat a creure
que la crisi ministerial es Produiria el
divendres, però no ha estat així. L'úni-
ca cosa que se sap del cert és que de-
mà, dilluns, es reuneix el Parlament, i
que examinarà l'actitud del Govern de
Catalunya. En aquests moments, l'ideal
del senyor Samper és de tancar les Corts
tan aviat com es pugui, si és possible
aquesta inateixa setmana; però cal,
abans de les vacances parlamentàries
aprovar els pressupostos, cosa fàcil, si

es té en compte que només queda pen-
dent el d'Instrucció pública.

* La vaga de camperols ha anat mo-
rint per consumpció, però ha fet algu-
nes víctimes més. El balanç d'aquesta
vaga és bastant catastròfic. Unes quan-
tes víctimes més, i tot per una vaga emi-
nentment política.

* Fins ara no ha estat possible co-
nèixer els resultats de l'entrevista que
Hitler i Mussolini han celebrat a Ve-
nècia. Els diaris oficiosos, ni els d'Ità-
lia, ni els d'Alemanya; no han estat gai

-re explícits. Sembla que aquesta entre-
vista anirà seguida d'algunes gestions di-
plomtiques, i probablement d'una visita
de Mussolini a Hitler en terra alemanya.

* Aquesta setmana, el ministre fran-
cès d'Afers Estrangers, M. Bartohiu, ha
visitat les capitals de l'Europa central
L'arribada del ministre francès a Bu-
carest, ha coincidit amb el final de la
reunió dels representants de la Petita
Entesa. En aquesta reunió s'ha acordat
reconèixer el Govern dels Soviets, i han
estat estudiats diversos problemes que
afecten aquests Estats.

* El Congrés dels Estats Units ha
acabat les seves tasques. Si no passa
alguna cosa excepcional, aquest Con-
grés ja no es tornarà a reunir, perquè el
mes de novembre caldrà elegir els di-
putats nous i una tercera part del Se-
nat. Aquest Congrés no passarà a la
història del país per altra característi-
ca que la submissió absoluta ai president
Roosevelt, convertit en dictador.

* A França hi ha malestar. A To-
losa i a Lió hi ha hagut desordres, mo-
tivats per la tivantor que exlsteix en-
tre els partits extremistes, entre les
dretes fgixitzants i les esquerres.



per Rafael Benet
ta dibuixa «la Ben Plantada», com concreció d'una idea abstracta, mai
quan dibuixa el «Senyor Canons», la còpia d'una realitat concreta.
línia, la proporció i la sensibilitat són	 Per aquest motiu, el perill de la vul-
les mateixes.	 garitat que sempre assetja el caricatu-

En la «Ben Plantada», Nogués és un rista, que exagera les tares dels homes
neo-clàssic, però també ho és en el i les coses, en el cas de Nogués és sem-

Xavier Nogués	 «Terrassa de cafè»

«Senyor Canons ». El dibuixant i el pm- pre lluny. Ell viu de ninots grotescos,
tor estan subjectes a una idea bella de però ideals. L'observació de la realitat
la forma i de la color. Nogués és tanma- no és inai directament aprofitada per
teix, un platònic. Un platònic fins en l'artista. El grotesc humà és observat
crear els seus ninots. Els seus perso- en concret, per a servir figures ideals
natges són sempre símbols, és a dir, I de grotesc.
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La glòria de Xavier Nogués

Una exposició de puntes seques í aí-
guaforts de Xavier Nogués a la Gale-
ria Syra ve a subratllar l'actualitat del
nom del creador de tipus bellament
ideals i profundament caricaturats.

Nogués. és un dels esperits més ori-
ginals de casa nostra. Es un artista en
el sentit més alt del mot: és dels que
han aportat a 1'història de l'art alguna
cosa de realment nou, i alhora de pro-
fund i de durable, que està per damunt
de la voga dels estils.

Xavier Nogués ha estat sempre Xa-
vier Nogués. El mateix d'ara el trobem
ja en les seves decoracions de les por-
cellanes d'en Serra: estil «fi de segles,
aleshores — lleugerament «modernis-
ta» — pero amb Ies caracteristiques
personals de serapre. Per aquesta ori

-ginalitat substancial de Nogués, les se-
ves obres de joventut. han conservat el
perfum fins a la data, i àdhuc la «dé-
cadence» d'aquell moment, tant com el
gust passatger — i més aviat nefand
— de l'hora, foren sublimats per l'ar-
tista.

Aquelles porcellanes decorades de
Nogués, que la família Serra guarda en
una vitrina de 1'amnle casal de l'Hos-
pitalet — vitrina plena d'història con-
temporània—, he de mirar-les i tocar-
les cada vegada que hi pasò pel davant,
que és cada vegada que visito els
amics Serra i Solanich. En aquella vi-
trina saborosa de «modernisme», es
guarden peces d'alta qualitat, no pas
únicament per la matèria ceràmica
creada per aquell altre gran artista 1
gran senyor que fa poc perdérem_ i
que s'anomenà Antoni Serra, sinó tam-
bé perqué llurs formes o llurs decora-
cions foren donades sovint per artistes
que avui són considerats grans noms.

En aquesta vitrina digna de museu
es troben escultures de Casanoves i
Smith, entre altres. Sense voler rebai-
xar els mèrits d'aquests dos artistes,
puc dir que aquelles obres contenen
únicament sabor d'època: que mirades
de cara a l'eternitat han envellit qui

-sap-lo. Casanoves hi té una figureta
transcendental d'obrer. gesticuladora i
pintoresca, a la manera de Medardo
Rosso; Smith hi té una Manola que
es belluga i balla al ritme del «cop de
fuet», que fou el ritme de l'ornamenta

-ció de 1900. Aquesta porcellana de
Smith és una de les obres més caracte-
rístiques d'època que es guarden en la
Important vitrina. Tinc la seguretat
que, com més anys passin, més el sa-
bor d'aquest bibelot «fi de segle» serà
gustat intensament. No tant, en can-
vi, la figureta «transcendental» degu-
da a Casanoves. Casanoves és un es-
cultor cridat afer déus i sobretot de-
esses, i els seus bibelots són massa
«transcendentals» per a complir amb
llur missió.

Però al costat d'aquestes i altres es-
cultures de circumstàncies i de decora-
cions «charmantes» a la moda de 1900
— de rel anglesa, pero formulada per
a tot el món des de París — hi ha
els gerros decorats amb figura í paisat-
ge ideats per Xavier Nogués, que són
alguna cosa més que formes sotmeses
a l'estil d'una temporada, sinó que ja
foren sotmeses aleshores, primer que a
cap altre, a l'estil personal de l'artista.
Foren sotmeses d'una manera vivent,
no pas amb premeditació, la qual és
l'única força que tenen els artistes no
originals per a semblar-ho.

En aquelles aportacions de Nogués a
les porcellanes d'En Serra, hi ha la ma-
teixa cèlica delícia que en les seves peti-
tes pintures de l'estany deB anyoles i de
«La Sardana», que provinents de la
Collecció Plandiura, han passat al Mu-
seu d'Art de Catalunya. La mateixa de-
licadesa formal i colorística d'«El ball»,
exhibit actualment en el Saló de Mont-
juïc.

Però, cal no oblidar-ho, encara que
Xavier Nogués sigui un pel seu espe-
rit, té en canvi la seva dualitat degut
als gèneres que cultiva. Gènere diguem-
ne seriós i gènere diguem-ne caricatu-
ral. Però, la unitat absoluta del seu es-
perit s'imposa en els dos gèneres, car
tant en les caricatures, com en les no
caricatures, Nogués té un únic estil for-
mal. La personalitat de l'artista està
en el traç de les seves línies, carrades
i sensibles; en la proporció de les se-
ves figures i en el seu sentit de la de-
formació orgànica dels éssers i orga-
nitzada dels ninots. Tant quan l'artis-

La ciutat de Barcelona i, amb ella,
tot el poble català acaba de glorificar
l'obra i la personalitat d'un dels més
grans artistes que mai hagi produït la
nostra terra: Pau Casals. L'altre dia el
nostre company Lluis Bertran i Pijoan
en un bell article estampat en aques-
tes planes, ens presentava el títol do
doctor «honoris causa» per la Univer.
sitat d'Edimburg, recentment conferit,
al nostre gran artista, com un símbol
viu de la significació universal que té
avui l'art únic del qui amb raó ha es-
tat qualificat de «màgic del Cello». Per-
meteu-me avui a mi insistir encara en
aquest comentari a l'universalltat de
l'art excels de Pau Casals.

El nostre gran artista en les seves
llargues i incessants «tournées» al tra-
vers de tot el món civilitzat ha exercit,
en realitat, una missió que transcen-
deix els límits i el nivell de :'estricte
plaer estètic i de la consegüent accin
educativa que tots els executants emi-
nents desvetllen en els auditoris que
assisteixen a llurs recitals i concerts.
No. El Cello de Pau Casals ha estat
quelcom més que una font inestronca-
ble de purissim gaudi musical on mi-
lers i milers d'ànimes han pogut sa-
dollar aquest anhel infinit de bellesa i
beatitud que Déu ha infós en el cor de
l'home. El Cello de Pau Casals té en el
món civilitzat d'avui el valor i la sig-
nificació d'un altíssim símbol i — jo
gosaria dir — de tot un mite.

Pau Casals ha fet vibrar arreu del
món les cordes màgiques del seu ins-
trument en una època en la qual l'art
musical, el mateix que les altres arts,
sofreix els efectes malastrucs d'una
desorientació creixent i els resultats la-
mentables d'un assaig continu de cor-
rents cada dia renovats i de teoritza-
cions cada dia més excèntriques i des-
humanitzades. Pau Casals ha fet vi-
brar triomfalment la veu — que, estra-
fent una frase cèlebre, jo diria que se-
ria plenament numana, si no fos tan
divina -- del seu instrument per un
ambient mundial saturat d'aquesta ob-
sessió de «purisme» que tendeix a re-
duir la música a un joc estricte de sons
i modulacions sense cap transcendén-
cia ni simbolisme. En els mateixos dies
en qué els nous dogmatitzadors predi-

quen per tots els països civilitzats una
poesia sense intelligència, una pintura
sense tema i una música sense expres-
sió, el Cello de Pau Casals amb la seva
dolcesa embriagadora escampa per tot
el món civilitzat el missatge de la Me-
lodia, ànima immortal de la Música,
que semblava ja naufragar per sempre
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Dibuix de Dom Gassó, monjo de Montserrat

més en l'abisme de la vacuïtat teorit-
zadora i de la impotència creadora de
l'art contemporani.

Música pura... Mentre els cervells de
teoritzadors i compositors es torturen
en una vana disputa cercant fórmules
noves i cànons inèdits per a la cana-
lització de l'ona musical, Pau Casals—
nou missatger d'Apol Musageta en els
nostres temps -- fa sentir als públics
de totes les nacions en la vibració mà-
gica del seu instrument ço que és en
veritat i en realitat la puresa de la mú-
sica, l'autèntica «música pura»: i tor-
na, amb la qualitat cèlica del so únic
dei seu Cello, a glorificar la música

Com a caricaturista — gran carica-
turista — Nogués. té la talla d'un Gross
o d'un Goya. El nostre artista, corn el
gran pallasso Charlie Chaplin, sap fer
riure amb elements ben simples. Gro-
tesc elemental, primari, titellístic el de
Nogués: un gran mostatxo, un jaqué
i un barret de copa vells i unes cal-
ces de quadros, heus ací tot el reper-
tori de «disfressa» dels seus personat-
ges. Sobretot dels seus primitius perso-
natges grotescos, que nasqueren en el «Pa
pitu» de Francesc Pujols, que decora-
ren les caves de les Galeries Laietanes
d'en Segura i que es sublimaren en les
escenes inoblidables de la «Catalunya
Pintoresca».

En els personatges grotescos d'ara, els
ninots s'humanitzen i els elemtns de dis-
fressa grotesca són més abundants. Mi-
rem aquest gravat de la «Terrassa de
cafè», tècnicament magnífic, com tots
els de Nogués. Els personatges, encara
simbòlics, pretenen viure una vida par-
ticular ' concreta. El bombí o el capell
tou ha substituït l'estereotipat barret
de copa; les peces de sastreria més «à
la page» han substituït l'arnat jaqué.
Unicarnent subsisteix, com a motiu de
riallada, el mostatxo feixuc al costat del
nou motiu de rialla del mostatxo petit
i minso usat pel tipus estandarditzat,
fabricat a Hollywood. També en els
seus darrers gravats I'artista caricatu-
ritza la dona, la qual casa, abans, ha-
via fet únicament per excepció.

Però Nogués, al costat dels seus per-
sonatges grotescos, més que satírics, ha
sabut crear els seus personatges bells
i melosos de les decoracions murals de
la sala de can Plandiura i del Saló de
l'Alcaldia del Palau de la nostra Muni-
cipalitat: símbols de Cançons Poou-
lars Catalanes i de l'esperit i la riquesa
barcelonina. Nogués ha fet en el Saló
de l'Alcaldia, plàsticament i no pas ca-
ricaturalment, l'elogi del senyor Este-
ve, separant per sempre més el símbol
del que sabé crear la riquesa de Bar-
celona, del símbol del senyor Canons,
espantaocells miop i petulant.

com a suprema ar texpressiva, com l'art
única capaç d'expressar l'inefable, tant
si ens arriba de l'harmonia de les es-
feres, com si és l'efluvi de la visió inte-
rior o del somni de l'ànima. En un mot,
el Cello de Pau Casals ha aixecat per
tot el món dels nostres temps, amb «el
seu diví clam incessant », l'afirmació
de la continuïtat ininterrompuda d'u-
na tradició estètica consubstancial amb
la nostra civilització: la tradició de la
Música com la més alta i profunda ex-
pressió de l'esperit humà.

Es indiferent pel nostre cas la qües-
tió de saber si el poder expressiu de la
música prové de la seva mateixa natu-
ralesa, o bé, com opina Nietzsche, si
és efecte de la seva antiga unió amb
la poesia, la qual «hauria adherit tant
de simbolisme al moviment rítmic, que
ara tenim la illusió que ella parla di-
rectament al nostre ésser íntim i de-
riva del nostre ésser íntim». El positiu
i l'inevitable és que d'ençà que les dues
arts han conviscut unides durant tants
segles, la música és gràvida de tot un
món inseparable d'idees i de sentiments.
No hi ha en el món modern cap altra
modalitat possible de música pura, de
músic absoluta, que la del simbolisme
implícit de les formes musicals que ens
fa referir aquestes a determinats estats
d'ànima, a determinats anhels de l'es-
perit i a determinades visions interiors,
sense expressió possible fora del domi-
ni de la música.

Tota aquesta doctrina humana i hu-
manista de la Música és la que ha pre-
dicat amb un «melos» d'extasiadora
dolcesa per tot el món ci"ilitzat, aquest
Cello de Pau Casals que, si l'home mo-
dern tingués la imaginació creadora
dels grecs, hauria sublimat a la catego-
ria d'un mite i veneraria com la dar-
rera metamòrfosi de la lira d'Orfeu,
amansidora de feres, constructora de
ciutats, ànima de l'arquitectura, pacifi-
cadora de les passions humanes, i dis-
pensadora d'un raig anticipat de la vi-
sió beatifica de i'eterna Beutat in-
creada.

Catalunya pot sentir-se orgullosa del
missatge que un dels seus fills més ex-
celsos ha propagat pel món amb el
llenguatge diví d'un instrument on tot
l'humà canta amb veu angélica.

E1 Celló dé Pau Casals i el seu miss at e
per Manuel de Montoliu



Clotilde Cerdà, altrament «Esmeralda Cervantes»; nom que li donaren
Victor Hugo i Isabel II
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L'arpista niés gran que s'ha conegut

Conten que és la barcelonina Clotilde Cerdà.
La primera vegada que sento l'arpa digué

d'ella Franz Liszt
per Lluís Bertran i Pijoan

Fa un parell de setmanes, en aquestes
inateixes columnes, parlàvem de Pau Ca-
sals, el màgic del violoncel, el català
triomfant arreu del món, distingit suara
amb el títol suprem de Doctor «honoris
causa» de la Universitat d'Edimburg.
D'aleshores ençà, s'han esdevingut apo-
teòsiques manifestacions de glorific ació
al mestre admirat; i aquesta dura enca-
ra: a l'Arxiu Històric de la Ciutat és
oberta l'Exposició de records de la vida
musical del violoncellista insigne, visita-
da constantment.

Avui dedicarem aquesta pàgina a una
retrospectiva, al record d'un altre artis-
ta, que al seu temps va suscitar un cor
unànime de lloances i admiracions com
pocs exemples en trobarieu a la uma-
nitat. Aquest artista era una dona; el
seu art, també la música; el seu instru-
ment, l'arpa. Es deia Clotilde Cerdà., bar-
celonina, filla d'Ildefons Cerdà, l'autor
del plànol de l'Eixampla de Barcelona.
En el món de l'art era coneguda amb
el sobrenom d'«Esmeralda Cervantes».
Diuen que és l'arpista més gran que s'ha
conegut. Expressions com aquesta sem-
pre són arriscades. Ho reconeixem sense
empatx; però nosaltres no hi traiem ni
hi afegim res. I sigui com vulgui, la qua-
lificació de «l'arpista més gran que s'ha
conegut», aplicada a l'Esmeralda Cer-
vantes, vol dir, si més no, que ens tro

-bem davant d'un cas veritablement ex-
traordinari, llindant al fabulós.

També diuen que Catalunya és país
d'artistes—i l'afirmació no sembla exa-
gerada quan, començant per Pau Casals,
constantment hi ha arreu dei món, ar-
tistes catalans que triomfen en primera
linia. Sobretot, diuen, Catalunya cs ter-
ra privilegiada en arpistes. Ara :_Zateix,
podriem recordar-ne alguns noms: per
exemple la senyora Lluïsa Bosch, també
coneguda internacionalment; persona
d'intelligència i sensibilitat refinades, de
vasta cultura, i que esmerça una part
de les seves activitats creadores a la
formació d'un museu de música, oue se-
rà, no ho dubtem; un joiell de la aostra
ciutat. Podríern recordar la jovení^ iina
Rosa Balcells, per als dits de la qual
l'art i la gràcia no tenen secrets; i en-
cara la més jove Mercè Ramonatxo, que
juga amb l'arpa con un àngel (actual-
ment la sabem a Paris).

Que la Clotilde Cerdà era excepcio-
nal n'és ja una demostració el seu so-
brenom d'«Esmeralda Cervantes». Tots
sabem ei que representava Víctor Hugo
al seu temps; era el poeta per excrLèn-
cia, l'ídol, el literat de més fama de l'è-
poca; doncs bé: fou Victor Hugo qui va
batejar la Clotilde Cerdà amb el nom
d'«Esmeralda», nom de la protagonista
de la seva famosa novella .Notre Dame
de Paris». I el cognom «Cervantes», :. ,'on
Ji ve? L'hi posà Isabel II, ran dels solem

-níssims funerals de Viena en sufragi de
l'autor del Quixot, l'any 1873; la mera-
vellosa arpista, que aleshores devia te-
nir onze anys, va prendre part en els
actes que es dedicaren al gran geni, i
fou l'admiració d'aquella Capital. 1 1a és
sabut que el món musical vienès és la
pedra de toc dels artistes. A Viena la
Clotilde Cerdà acabà els estudis supe-
riors d'arpa, que havia començat a Pa-
rís. I de Viena va escampar per tot el
món els concerts de la seva arpa, en un
.crescendo fantàstic, delirant, hiperhòlic.

Era a Roma. El compositor i concer-
tista Franz Liszt hi donava el concert
de comiat. L'ocasió era singularment so-
lemnial. Per a sentir-li el darrer con-
cert de la seva vida, es congregà un pú-
blic de més de tres mil oients, e1 més
granat del món musical de l'època. En
honor al mestre, 1'Esmeralda havia exe-
cutat unes peces. Es en la solemne avi-
nentesa, que hom posa en boca de Franz
Liszt la frase pronunciada davant d'a-
quell públic tan representatiu i selecte:
cia prima volta che sento l'arpa»; per a

significar que tot el que d'aquest instru-
ment havia sentit abans, per altres ar-
tistes, no era res al costat de la mero-ve-
ha de la nostra Clotilde Cerdà, l'«Esme-
raldina», que li deien.

Esmeralda Cervantes era sollicitada
arreu del inón, i el va recórrer d'un cap
a l'altre, deixant una estela d'admira-
dors sense precedents. El ditirambe flo-
ria al seu pas com l'expressió més natu-
ral, l'única adient al seu art. El sentit de
la frase atribuïda a Franz Liszt era el to
corrent quan hom havia de parlar de
1'Esmeralda. Era l'arpista internacional

per antonomàsia; era la ciutadana del
món. El poeta Francesc Ubach ho diu
en la seva poesia «Lo so de l'arpa». Posa
aquests mots en boca de la Clotilde Cer-
dà, parlant de la seva arpa:

Amb ella segueixo, d'amor pelegrina,
Estats i reialmes per glòria de l'art.

Un altre poeta, Damas Calvet, li diu:

Ocell que en climes tan variats trinares

Ja hem fet esrnent que la Clotilde
Cerdà va començar els seus estudis su-
periors a París. A la mateixa ciutat pas

-sà després diverses temporades, aclama-
da constantment. A Londres, i al palau
del Princep de Galles, es féu sentir als
dotze anys. Ja hem esmentat així ma-
teix les seves estades a Viena i a Roma.
Va ésser arpista de les ambaixades oto-
inanes. Triomfà a Madrid. Tocà ai Pa-
lau de Lisboa, on va rebre el títol d'ar-
pista d'aquella Casa Reial. Saltà a l'A-
inèrica del Sud; fou nomenada arpista
de l'emperador Pere II del Brasil. ¡►nà a
l'Uruguai, i fou nomenada filla adopti

-va d'aquella República. La trobem igual-
ment a Buenos Aires; el President de la
República, senyor Avellaneda, i el ge-
neral Mitre donen a honor d'ella recep-

cions solemnes i fan celebrar multes
festes. A Xile també la volen; el Pre-
sident de la República en persona 11 ofe-
reix un banquet d'honor; i és en aquesta
encaiença que les bandes militars c a-
quell país executen, per primera vegada
després de la guerra amb Espanya, he-
ces d'aires espanyols. Què més? Si 1'Es-
meraldina triomfava arreu d'Europa i
de l'Amèrica del Sud, triomfa de la ma-
teixa manera a l'Amèrica del Nord; la
trobem a Nova-York, enmig d'èxits es-
clatants; la trobem a l'Exposició Inter

-nacional de Filadèlfia, l'any 1876, on

s'imposa com l'artista número u, la que
hi produeix més sensació. Torna a Nova-
York, on és reclamada insistentrnent.
De Nova-York salta a l'Havana: més
explosions d'entusiaslne. Què més? Va
també a Mèxic; allí es troba amb Por-
firi Diaz; alli subjuga el dictador indo-
mable amb la teranyina subtil invenci-
ble dels seus arpegis i li arrenca l'indult
d'una pena de mort... Potser es basa en
aquest fet el susdit poeta Ubach quan
en la seva composició «Lo so de 1'arpas
escriu:

Al peu de la fosa que té de dragar-los
quaranta sers preguen, juntades les

[mans...

De sobte aquells homes, que ja se'ls
[glaçava

la sang a les venes, palpita'ls el cor;
a tots l'esperança de nou abraçava...

i entorn de la Verge, de genolls, confosos,
ses plantes a besos s'afanyen cobrir.

Aquesta «Verge» no és altra que 1'Es-
meraldina; ei mateix poeta l'anomena
també «arcàngel dívi» i hi associa el re-
cord mitològic d'Orfeu, quan hi intro-
dueix l'arpista fent -la expressar d'a-

questa manera, adreçant-se als condem-
nats:

—L'art us salva, reteu-li tribut;
com d'Orfeu la lira, les feres dompta.va,
enternir un home mon arpa ha pogut.

D'Amèrica, 1'Esmeralda Cervantes tor-
na a Europa. Torna a París. La trobem
un altre cop a Lisboa, per les festes del
Centenari de Camoens... I torna a l'A-
mèrica. encara: l'emperador del Brasil
la hi crida un altre camí, í., pregada in-
sistentment, va a Rio Janeiro. A la Re-
pública brasilera ha d'inaugurar-se el
pont internacional que la uneix amb
l'Uruguai. En la gran cerimònia ¿qui
serà la padrina? Qui serà? La nostra ar-
pista: i el pont mateix s'anomena Pont
Esmeralda Cervantes.

Què més? La trobem a Alemanya: la
obem a Rússia: compon una «Ave

Maria» per a tenor i arpa, que dedica
al príncep de la casa imperial russa. Or-
vitky; la trobem a Turquia, on passa
temporades. La demanen pertot, i ella
va de l'un a l'altre confí, deixant un
rastre d'harmonies, de joia, de bondat,
de vida. Damas Calvet li ho diu:

Les portes romps a la clemència sordes,
i fins la platja que amb ta nau abordes,
si estèril era, ja ses flors t'inclina

Ara penseu que la Clotilde Cerdà ar-
rossegava aquesta llegenda, apareixia
amb aquest nimbe, i tot just era una
noia de disset anys. Els versos que hem
transcrit són de les Poesies que li dedi-
caren en la funció tinguda al seu honor
al Teatre Principal, de Barcelona, i'any
1879. La noia barcelonina era transfigu-
rada als ulls de la gent com una visió; 1
era la mestressa de l'aire, de la mar, de
la terra. Angel Guimerà escriu:

Sols al través d'un núvol els homes et
[coneixen...

Oh, vina, ma estimada, recorrerem 1'es-
Cfera...

Muntem la mar! Sa escuma te brescarà
{amb tendresa..,

Què més? L'any 1879, com hem dit,
Clotilde Cerdà era a Barcelona; hi era
de pas: havia vingut aneu a saber de
quines regions de l'Europa i de l'Amè-
rica; anava a emprendre ruta vers 1'E-
gipte, vers l'India, vers l'Oceania. Fer

-tot noves victòries, glòries noves l'espe-
raven. El mateix Angel Guimerà ho
pressent i escriu:

Petgem la pols! L'onada del Nil res-
- Ctarà muda;

en el desert l'esfinx s'adreçarà esmo-
Cguda

creient de nou esclaves les filles de Judà;
i brodaran tes vies, de flors, les baiade-

[res;
i el déu colós de l'India per sobre les

[palmeres
rugint et cridarà.

Aixi, per aquests raons de Déu, la nos-
tra Clotilde, amb el nom d'Esmeraldina,
és, més que una noia de carn i ossos,
una figura poemàtica. Abraça tot el
globe amb la llaçada del seu art únic.

Fins a quan? No tenim temps de des-
granar la història d'aquesta vida extra-
ordinària i espectacular. Clotilde Cer-
dà, 1'Esmeralda Cervantes», contragué
matrimoni amb el senyor Grossmann.
La puella Esmeraldina esdevingué la
respectable senyora Grossmann... Con-
ten que per allà l'any 19 d'aquest segle
passà una temporada a Barcelona, pro-
cedent de Mèxic; i que de Barcelona se
n'anà a les Canàries, on visquè fins que
un bell día d'abril del 1926 s'envolà
d'aquest món: emmudia per a sempre
«l'arpista més gran que s'ha coneguts.

(Gravat, arxiu de l'autor).
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Les jornades de Venècia
Una fotografia de Mussolini i Hitler presa durant les converses que

han sostingut a Venècia

L entrevysta de d'enècia
Una vista general del castell de Stra on han conferenciat

Mussolini i Hitler

L'eixut a Anglaterra
E1 gran eixut que regna a Anglaterra pren una forma tan seriosa que les autoritats s'han
vist obligades a demanar que la gent gasti tan poca aigua corn pugui, mentre cada diu-
menge a les Esglésies es prega per la pluja. Aquest gravat dóna una idea de l'eixut que

aetualment existeix a Anglaterra

Vestits hongaresos
En el gravat veiem un matrimoni hongarès d'un
poblet del nord d'Hongria amb els pintorescos ves-

tits que es posen els dies de festa

L.' A CTUALITA T

París es defensa contra els atacs aeris
AL afores de la ciutat ha estat muntada una gran sirena per tal de poder advertir els

parisenes dels perills d'un atac aeri

Les diversions d'un príncep
Com el seu germà el príncep de Galles, el príncep
Jordi d'Anglaterra aprofita totes les ocasions que
se li presenten per a ballar. En él. gravat el veiem

ballant amb una dama de I'aristocràeia

.....:	 —

L'Exposició de Xicago
Aquest obrer té cura de la neteja , dels vidres de la torre principal de
l'Exposició de Xicago. El seu treball l'executa a una alçària d'un

dos cents metres

Un nou rècord
L'ha batut aquesta màquina que sobre la via fèrria ha efectuat la distància

que separa Denver de Xicago, a la velocitat de 150 quilòmetres per hora

Una mare feliç
Ovília Dioune, de 26 anys d'edat, d'Ocutàrio, Canadà, deslliurà en un sol dia cinc nenes.
Els homes de ciència afirmen que si continuen en vida serà el primer cas que es dóna

en cent anys

La neteja del «Leviathan»
Aquest famós vaixell transatlàntic ha estat portat a Boston per tal de preparar-lo
per al seu retorn al servei transatlàntic. En el gravat veiem com l'aigua és treta

del dock per a permetre el pintat general del vaixell

La mort d'un automobilista
En una cursa d'automòbils celebrada recentment a Nova Jersey, Amèrica, un corredor

hi troba la mort. Aquesta fotografia correspon a aquest accident mortal
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mesos al bosc s'apressen a baixar i
a comprar-se botines rosses, bar-
rets forts i cigarretes per anar a
veure les noies. I fins a les serre-
ries, avui en dia són alimentats
com a l'hostal, amb vianda i pa-
tates tot l'hivern. Ara fa trenta
anys...

Va callar un moment i amb un
sol gest del cap expressà els can-
v's prodigiosos que havien dut els
anys.

Fa trenta anys, quan va fer-se
la línia per als trens de Québec,
jo hi era,jo. us dic que allò si

bàs. Encara no havia arribat el
dimecres i ja no hi havia bunyols•
perquè tots s'enganxaven; només
quedava un bloc de pasta. Talïà-
vem un bon tros de pasta amb e:
nostre gavinet, ens l'enviàvem al
ventre, i després furga i furga altra
vegada!...

Quan arribàrem a Chicutimí, on
les provisions ens venien per l'aigua
semblàvem pitjor que salvatges,
quasi nus del tot, amb la pell tota
esparracada per les branques, i
en conec que es varen posar a p10-
ran quan hom va dir-los que podien

—No. Poc em tempta d'esdevenir hamitant; gens ni mica.

que era la misèria. Només tenia
setze anys, però furgava amb els
altres per «aclarir» la línia, sempre
a vint-i-cinc orilles endavant, i vaig
estar-me catorze mesos sense veure
una sola casa. No hi havia tendes
ni a l'istiu; només refugis cíe bran-
ques de pivet que es feia un ma-
teix, i del matí al vespre furga,
furga, furga : menjat per les mos

-ques i trempat de pluja i rostit
de sol en un mateix dia.

El dilluns al matí s'obria un sac
de farina i ens omplíem un ca è.s
de bunyols, i tota la resta de la
setmana, tres cops cada dia, per
menjar. anàvem a pouar al ca-

tornar-se'n a casa, perquè pensa-
ven trobar morts tots els seus, de
tan llarg que els havia semblat el
treball. Això, això era misèria.

— Es veritat — digué el pare
Chapdelaine —; jo me'n recordo
d'aquell temps. No hi havia ni una
casa dalt del llac; només salvat-
ges i algun caçador que pujava a
l'istiu en canot i a l'hivern en tri-
neus de gossos, gairebé com avui
al Labrador.

Els joves escoltaven amb curio-
sitat aquestes narracions d'altre
temps.

— I a hores d'ara — digué Es-
dras —, heus-nos ací a quinze mi-
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(Continuació)

Però el dissabte al vespre, que
era la vigilia de la festa de Santa
Anna, va ésser pels Chapdelame
una vetllada memorable, tal com
llur casa bosquerola no havia co-
negut mai.

Quan els homes van tornar de
la feina, Eutropi Gagnon ja hi era,
Havia sopat, deia, i mentre els al-
tres prenien llur menjar va estar-
se assegut prop de la porta, balan-
cejant-se sobre dues potes de la se-
va cadira, en el corrent d'aire fresc.
Un cop enceses les pipes la con-

' versa rodà naturalment sobre els
treballs de la terra i la cura del
bestiar

— Essent cinc homes — digué
Eutropi —, hom fa força terra en
poc temps; però quan es treballa
sol com jo, sense cavall per arros-
segar les peces grosses, la cosa no
va gaire endavant i es passa es-
tretor. Però, vaja, ja s'avança, ja
s'avança.

La mare Chapdelaine, que l'apre-
ciava, i a la qual omplia d'ardent
simpatia la idea de la seva feina
solitària per a la bona causa, va
dir-li paraules d'encoratjament.

— No es va tan de pressa, tot
sol, és veritat: però un home sol
menja amb pocs diners, i a ois
el vostre germà Egidi tornarà del
transport de troncs arn
centes piastres, si més no, a temps
pels fencs i la collita, i si us que-
deu tots dos aquí l'hivern que ve,
en menys de dos anys tindreu una
bella terra.

Eutropi aprovà amb el cap i in-
voluatàriament va aixecar l'esguard
cap a Maria, com dient-li que d'a-
quí a dos anys, si tot anava be,
potser podria pensar...

— El transport va bé? — pre-
gonà Esdras —. En tens notícies?

— Sí, n'he tingudes per Ferran
Larouche, un dels ocis de Taden
Larouche d'Honfleur, que va tor-
nar del Tuque el mes passat. Din
que tot anava bé, i els honres no
patien gaire misèria.

Les serreriea, el transport de Ja
fusta, són els dos capítols princi-
vals de la gran industria del bosc,
q'ue pels homes de la contrada de
Quebec encara és més important
que la de la terra. D'octubre a abril
les destrals treballen sense treva
i els forts cavalls arrosseguen els
munts de troncs per la neu fins
a les vores dels rius glaçats; des-
prés, així que ve la primavera, les
piles de fusta s'esllavissen l'una
darrera d'altra en l'aigua novella
i comencen la llarga navegació at-
zarosa a través dels corrents. i a
totes les recolzades dels rius, a
tots els salts d'aigua, pertot arreu
on els innombrables pilots ambas-
sen i s'amunteguen, cal el concurs
de raiers forts i destres, habituats
a la feina perillosa, per córrer so-
bre els troncs mig submergits, rom-
pre les barreres, ajudar tot el dia
amb la destral i el ganxo la bona
marxa dels trossos de fusta que da-
vallen.

— La misèria! — exclamà Lé-
garé amb menyspreu —. Els joves
d'ara no saben què vol dir patir
misèria. Així que han passat tres

lles dalt del llac, i quan marxa  tència en una terra com aquella,
el vaixell de Robervai podem bai- + entre un poblet pobre i els boa•
xar al carril en dotze hores.	 I cos.

— Quan jo era fadrina — va dirVan pensar-hi una estona, sen- 
la mare Chapde.laine — gairebése parar: van pensar en la vida 
tothom se n'anava als Estats. Elsimplacable d'altre temps, en la 
conreus no donaven tant com asa,curta jornada de viatge que ara 
els preus eren baixos, se sentiaels separava solament dels prodi-
parlar deis grans sous que es «ua-gis de la via fèrria, i se'n merave-
nyaven allà baix, a les manufactu-llaven amb sinceritat.
res, i cada any una pila de fainí-Tot d'una el gos va grunyir sor-
lies venien llurs terres a qualsevoldament; una remor de passos va
preu i se n'anaven del Canadà. N'htsentir-se al defora.
ha que han guanyat força diners,— Encara visites! — cridà la ma-
és cert, sobretot aquelles famíliesre Chapdelaine amb un to d'ale-
on hi havia moltes noies; però aragre estranyesa.
han canviat les coses i no n'hi haMaria va alçar-se també, tras-
tants que se'n vagin.balsada, allisant-se els cabells, d'es-

— Així us vendreu la terra?ma; però va ésser Efrem Surpre-
— Sí. N'hem parlat amb tresnant, un habitant d'Honfleur, qui

francesos que van arribar a Mis-obrí la porta.	
100k el mes passat, i penso que— Venien a vetllar! — va cridar
aviat serà cosa feta.amb totes les seves forces, a tall

— Hi ha molts de canadencsd'home que anuncia una gran no-
allà ou sou? S'hi parla francès?va.

— Allà on m'estava primer, aDarrera d'ell entrà un descone-
l'Estat del Maine, hi havia Inés ca-gut que saludà amb polidesa.
nadenes que americans o irlande-— Es el meu nebot Llorenç 
sos, tothom parlava francès; peròanuncià de seguida Efrem Surpre-
on m'estic ara, a l'Estat de Mas-nant —, un noi del meu germà
sachussetts, n'hi ha menys. Algu-Elzear, que va morir la tardor pas-
nes famílies, tanmateix; anem asada. No el caneixíeu; feia molt
passar la vetllada...de temps que havia deixat el país

— Samuel havia pensat. l:,nper anar a viure als Estats.
temps ; d'anar a l'Oest — va dir laHom s'apressà a oferir una ca-
mare Chapdelaine —, però jo nodira al jove que venia dels Estats,
ho hauria volgut mai. Entre lai el seu oncle va creure's en el deu-
gent que només parla anglès, hau-re d'establir ainb exactitud la seva
ria estat dissortada tota la mevagenealogia per totes dues bandes
vida. Sempre li vaig dir: Samuel,i de donar tots els detalls necessa-
els canadencs enlloc s'estan millorris sobre la seva edat, ofici i vi-
que entre els canadencs.»da, segons el costum canadenc.

Quan els canadencs francesos— Sí, un noi del meu germà
parlen - d'ells mateixos, sempreElzear, que va casar-se amb una
diuen «canadencs», i prou; i a to-Petita Bourgouis, de Kiskinsing. Els
tes les altres races que desprésheu d'haver conegut, senyora Chap-
d'ells han poblat el país fins aldelaine.
Pacífic, els serven, quan en par-Del fons de la seva memòria, la
len, llur nom d'origen: anglesos, ir-mare Chapdelaine exhumà tot se-
landesos, polonesos o russos. senseguit el record d'uns quants Sur-
admetre ni un sol moment queprenant i d'altres tants Bourglouis,
llurs fills, àdhuc els nats en eli va recitar-ne la llista, amb llur
país, puguin pretendre també el nomnom de fonts, llurs diverses resi-
de «canadencs». Aquest és un tí-dències i la nomenclatura eom-
tol que ells es reserven molt natu-pieta de llurs casaments.
ralment i sense voler ofendre, a— Això és... Ben bé això. Doncs
causa de llur heroica anterioritat.bé, aquest és Llorenç. Fa una colla

— I és una gran població, aque-d'anys que trehalla als Estats, a
lla on us esteu?les manufactures.

— Noranta mil — va dir LlorençCadascú va examinar de bell nou, 
anh un gest de modèstia..amb una curiositat senzilla. Llo- 	

— Noranta mil! Més gran querenç Surprenant. Tenia una cara Québec!
grassa de trets fins, ulls tranquils	

— Sí I amb el tren som, nomési dolços, mans blanques; amb 
el en una hora, a Boston. Aquesta sícap un xic decantat, somreia poli- 

que és una gran població.dament, sense ironia ni nosa, sota	
Aleshores es posà a parlar de lesles mirades apuntades contra ell.	

grans ciutat americanes i de llurs— Ha vingut — continuava el 
esplendors, de la vida abundant iseu oncle — per arreglar 

els afers fàcil, feta de refinaments inau-que quedaren després de la mort 
dits, que hi menen els menestralsd'Elzear i per veure si ven la terra. 
de grans soldades.— No té ganes de guardar-la i	

Hom l'escoltà en silenci. En elfer-se'n habitant? — interrogà el 
rectangle de la porta oberta, elspare Chapdelaine.	
darrers tints carmesí del cel es fo-Llorenç Surprenant va accentuar 
nien en matisos més pàllids, alsel seu somriure i mogué el cap.	
quals servia d'immens sòcol ne-— No. Poc em tempta d'esdeve-

 gre la massa confusa de la selva.nir habitant; gens ni mica. 
Guanyo Els mosquits arribaren en legions«bones» sous allà on sóc; m'hi 

tan nombroses, que llur bunir feiatrobo bé: estic acostumat a la fei-
na...

Aquí va aturar-se, però ja havia
deixat entendre que després de la
vida que havia viscut i els seus
viatges, li seria intolerable 1'exis-

(Seguirà)

Tomàs Garcès, traductor

PRAT, dibuixant
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1 va fer caure el drac a terra,
mig mort. Llavors s'hi atansà i,
amb la destral del follet, li va ta-
llar el cap: enfilat al damunt de
l'esquena del monstre, li pogué
ventar una sèrie de cops de ta-
llant al coll, que, per últiia, el
deixaren escapçat, després d'una.
sèrie d'espeternecs que amb un xic
més fan saltar enlaire Fructus
Colis.

Una vegada el cap tallat, el nos-
tre heroi el va arrossegar per a
portar-lo davant de Malagepa, per
a fer-li saber que ja l'havia n.ort.
Era molt pesant, i féu tots els es-
forços que pogué per a poder ar-
ribar al terme proposat.

Llavors, tot caminant, va passar
per davant de l'arbre de la vida,
i Fructus Ceeelis en va arrencar
una branca per a poder remeiar,
de moment, els qui poguessin tro-
bar-se malalts de greu malaltia.
Carregat amb la branca, l'arc, la
destral i, a més a més, el cap del
monstre, arribà a la barraca de
Malagepa.

Estava aquest prenent la tresca
davant de la porta; en veure el
noi amb el cap del monstre, s'ai-
xecà tan esverat que, reculant, re-
culant, eh í mateix va anar a cla-
var-se a una punxa d'una planta
verinosa, i alií es va quedar...

No trigà gaire a morir Mala-
gepa. Cortendre aconsellà que no
el toquessin, perquè podria enco-
manar-los el verí; i com que
era un càstig de Déu, així el va-
ren deixar. Després s'abraçaren
Cortendre i Fructus Coelis. Aquest
se n'anà corrent per a veure si
podia socórrer algú. Cortendre,
amb altres follets, enterraren Ma-
lagepa.



Dos armadors marsellesos... els trnasportaren en set vaixells...
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(Continuació)

Laon» pretén que va tenir-ne més
de trenta mil sota les seves or-
dres...

«¿De quina manera es va poder
formar i organitzar aquest exèr-
cit infantil, malgrat la resistència
dels pares i de la clerecia? Si al-
gú els demanava on anaven con-
testaven: «VersDéu».I la multitud
els era. favorable. Creia en els mi-
racles d'Esteve...»

I tant si hi creia! Només calia
veure la classe del professor Mus-
sillon.

«Creia. en els miracles d'Esteve,
convençuda que Déu manifestava
la seva voluntat en aquestes àni-
mes innocents i que llur puresa
recataria els pecats del món. Arreu
on passaven, els habitants dels po-
bles i dels lloganets els donaven
provisions i diners. La gent s'a-
fanyava per veure el capità dels
pastors, l'enviat de Déu; es discu-
tien, com una relíquia, un dels
seus cabells, un tros del seu ves-
tit. Finalment l'autoritat va com

-moure's Felip-August, després d'ha-
ver demanat, sobre aquest prodigi,
l'opinió dels prelats i dels profes-
sors de la Universitat de Paris.
manà als infants que tornessin a
la casa paterna. Una part obeí; la
majoria resistiren.

»Innocent III sembla que va con-
tetar-se amb dir: «aquestes criatu-
res ens avengonyeixen: mentre nos-
altres dormim ells corren alegre-
ment a deslliurar el Sant Sep i-
cre...»

Un murinuri d'aprovació acom-
panyà l'apreciació del papa sobre
el pastor Esteve i eis seus com

-panys. No és pas aquest el resultat
que el mestre esperava.

— Aquells infants eren folls 
—declarà impetuós, — folls rema-

tats, sentiu? I molt aviat veureu
de quina manera va ésser castiga-
da la seva culpable bogeria.. La co-
lla araba a Marsella ainb el famós
Esteve. A conseqüència de la se-
quelat d'aquell any confiaven de
poder passar el mar a peu i arribar
a Palestina. Dos armadors marse-
llesos, dos infames miserables- abu-
sant de la confiança i de la igno-
rància d'aquestes pobres criatures;
varen transportar-les en set vaixells
algun dels quals es va perdre per
les costes de Sardenya. I quant als
petits pelegrins que varen desem

-barcar a Alexandria„ ¿no sabeu
quina va ésser la seva sort?

No, no ho sabeu perquè ningú no
us ho ha dit. Doncs bé, jo, jo us
ho diré: foren venuts com esclaus
en el mercat de la ciutat. Així va
acabar aquesta croada absurda que
ha estat nomenada la croada deis
infants.

I el professor brandà el cap de
dalt a baix, com si acabés d'asso-
lir una victòria personal damunt
la niciesa humana que ell té la
missió especial de combatre. Té rab
en nom de la ciència, té raó en
nom de la pietat. De bona gana
s'enterniria i ploraria la sort d'a-
questes trenta mil criatures sacri-
ficacles, unes ofegades en la mar,
altres venudes com esclaus en els
mercats d'Alexandría. Per amor i

amb amor exerceix la seva profes-
sió. Per cada un dels seus deixe-
bles té un cor paternal. Per això
vol prevenir-los en contra de les
supersticions i dels errors.

Però els seus deixebles no es preo-
cupen de la ciència ni de la pie-
tat. Només recorden el pastor Es-
teve davant el qual s'agenollaven
les ovelles, i que manava un exèr-
cit de criatures de la seva mateixa
edat. Per ells els mercats d'Ale-
xandría són idèntics al mercat de
Monade on es venen els llegums
i les eines per les feines del camp;
de la rrar ni en tenen idea.

La lliçó d'història ha acabat; no
ha pas estat una lliçó perduda.

Davant la façana estucada de la
seva església acaronada pel sol d'hi-

vern, el rector d'Avrieux es lliura
a moviments inquiets: tan aviat
s'acosta com recula per jutjar mi-
llor l'efecte. Acaba de pintar la
Peresa: la dama grassa gairebé
seu damunt la vaca. Té verme-
lles les galtes plenes perquè ha
dormit massa. S'ha de saber que
ha dormit massa. Si fos cas que
algú no ho sàpiga, que li ho diguin.

Es evident que el miracle s'ha
fet. Però el pintor no ha estalviat
ni el color, ni el treball, ni les
suades. Un altre que no fos el se-
nyor rector — per exemple aquell
piamontí que va de poble en poble
per envernissar i agençar les Ma-
res de Déu i els Sants — es senti

-ria satisfet. El rector té un cor
humil. I es demana si tenia dret
de refer l'obra a punt de perdre's
del bon pintor d'abans. Encara que
una nuca tard sent el rosec dels
escrúpols. Després un núvol d'in-
fants entra dins el tancat que en-

ronda l'església, una barreja de
nois i noies el volta, el cartipàs
sota el braç, bellugadissos, garlai-
res, riallers i tan enjogassats que
fins i tot trepitgen les tombes arren-
glerades vora la paret. Acudeixen
a doctrina. I com que la dama té
les galtes ben vermelles, queden ex-
tasiats davant la Peresa. El rector
els escolta i tots els seus escrúpols
s'esvaeixen. Es sent refet com si ha-
gués begut un bon got de vi ne-
gre, i, atorgant-se una petita recom-
pensa, pren de la seva petaca una
polsada que el seu nas solicita. La
lloança plau a l'artista àdhuc si
porta sotana i baldament sigui una
sotana apedassada que mostri el
rastre dels pinzells.

— Fills meus, fills meus, — va
dient agraït a dreta i esquerra.

Complagut mira la Peresa que
gairebé arriba a semblar asseguda
damunt la vaca lletera. Es a punt
de sucumbir davant l'orgull, la
imatge del qual és una nuca més
amunt: tm gentilhome amb perru-
ca que cavalca un lleó, i que, en
definitiva, no és pas d'un execució
massa feliç, mentre que... El reo-
tor sent la temptació. Els set pe-
cats capitals no són pas una bona
companyia. Però és socorregut a
temps, i abandona el dimoni de
l'art i no vol ésser res més que el
pastor encarregat d'instruir les àni-
mes infantils que 1'enronden.

— Fills meus, estimats fills meus,
veniu amb mi a l'església. Canta-
rem un «Magnificat». S'ha acom-
plert un gran esdeveniment. Una
gràcia us és atorgada.

Anuncia la bona nova de merave-
lles que no es preocupa pas de
dissimular. I se'n duu tota la colla
a l'interior del santuari. Les veus

són esquerdalenques, però no obs-
tant fan un conjunt agradable,
perquè tots hi posen el cor. Una
vegada preparats per mitjà d'un
càntic, els infants esperen saber
l'esdeveniment anunciat. Es recor-
den del pastor Esteve, i de les ove-
lles que se Ii agenollaven al davant.
La qual cosa ha estat dita pel pro-
fessor. En aquesta hora res no els
sembla anormal. Res no els resul-
ta prou bonic. Filibert i Anneta.
en el primer rengle, obren ben bé
els ulls per veure millor el que ha
de passar.

El rector comença amb una emo-
ció que li fa tornar la cara tan
vermella com ell l'ha pintada a la
dama de la Peresa.

— De l'altra banda de les munta-
nyes, d'aquestes muntanyes que

veieu des d'ací, en tuca casa més
gran que tot el poble, i que es diu
el Vaticà, viu el Sant Pare el qual
ací en la terra substitueix Je-
sucrist. Està presoner dins el seu
palau; en el món no té res més i
porta el pes del món. Jo que us
parlo, mai no l'he vist. Però conec
sacerdots que l'han vist. Porta una
sotana blanca, i està trist perquè
es cometen molts pecats damunt la
terra.

S'atura per reprendre alè, i els
petits que l'escolten tenen els ulls
plens de llàgrimes, perquè ells tam-
bé acaben de veure el sacerdot en
sotana blanca presoner en el seu
Vaticà, allà baix, a l'altre costat
de la muntanya. La muntanya, fet
i fet, és molt a prop i n'han co-
mençat a pujar els pendents ja
sigui per anar en romeria a la
Mare de Déu de Charmaix, ja si-
gui per guardar les vaques, les ca-
bres o les ovelles. I corn que la

muntanya es allà segurament que
el Papa és darrera.

Entretant el senyor rector conti-
nua el seu discurs.

— Doncs be, el Sant Pare que
dirigeix tota la cristiandat ha pen-
sat en vosaltres, fills meus.

— En nosaltres? — pregunten Fi-
libert i Anneta en nom de tots.

— En vosaltres i en tots els in-
fants. Vol que Déu sigui amb vos-
altres, vol que Déu sigui amb nos

-altres des de la primera infància.
Jesús, el fill de Déu fet home, ha
estat una criatura corn vosaltres,
una criatura entenimentada que
treballava en el taller de Natzaret.
Aquest Jesús que tots coneixeu, i
la festa del qual hem celebrat el
dia de Nadal, aquest Jesús que va
néixer en ún estable, i que ha es-
tat més pobre que el més pobre
de vosaltres, no vol pas ésser no-
inés el vostre exemple i el vostre
amic. Vol viure en el vostre cor,
vol penetrar en la vostra ànima
pel misteri de la Santa Comunió.
Tots vosaltres podeu menjar-vos a
besades les vostres mares. Déu, en
el seu amor, vol ésser menjat Fer
vosaltres. Abans, us calía esperar
a onze o a dotze anys, i alguna
vegada a tretze o a catorze, per
ésser admesos a la Santa Taula,
per unir-vos estretament a Jesús
i rebre en la vostra boca l'hòstia
consagrada que és la seva carn i
la seva sang. Des d'ara, res de pri-
vilegis d'edat! Prou esperar! Així
que coneixereu a Jesús, així que
estimareu a Jesús, ja podreu re-
bre'l. Així que el demanareu, vin-
drà. Demaneu-lo, crideu-lo, fills
meus, i aquí el teniu.

Tots miren vers l'altar per veure
si Jesús hi és. Hi és en el taber-
nacle. Hom no el veu, però és allí.

— Ara bé, tu Caterina, no tens
més que vuit anys. Quan pregues
penses en Jesús. S'endevina en la
teva cara. Doncs bé: molt aviat
vindrà per tú. I també per la peti-
ta Anneta que en té sis 1 que po-
drà combregar a la vegada que el
seu germà Filibert, encara que Fi-
libert ja té deu anys, puix ella és
dòcil i piadosa com el seu germà.

Anneta i Caterina designades es-
pecialment, s'han enrojolat sota
llurs còfies. El senyor rector els
comunica també una altra notícia
que ha sabut per la «Setmana re-
ligiosa».

— Es diu que a França s'orga-
nitza una peregrinació de criatu-
res per anar a Roma a donar les
gràcies al Sant Pare. Reis i Empe-
radors han passat per aquí, han
travessat la nostra muntanya pel
coll de Mont Cenis per on es pu-
ja des de Lanslebourg, per tal de
visitar el Papa o de cocórre'l a
Roma, i el mateix feren Pepí el
Breu, Carlemany i Carles el Calb
que a la tornada va morir en el
nostre poblet d'Avrfeux on fou se-
pultat. Innombrables peregrina-
cions d'homes i dones han passat
així els Alps. Però, d'infants, no
mai encara. Aquesta serà la pri-

(Seguirà)

Alfred GALLARD, traductor

Joan Vila, «D'Ivori», dibuixant

Historieta illustra da, original d'Ivori  
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La dona del moliner estava ma-
lalta. Va començar: — «no sé que
tinc, no sé que tinc» — i, ja hi
va ésser! El moliner, a la finestra,
esperava veure arribar el noi amb
la branqueta, però no arribava. En
Fidel va sortir per a portar-lo tot
seguit, cas de veure'l.

Per últim el va trobar, i ajudant
-lo a portar la càrrega, que el feia

anar a poc a poc, arribaren cor
-rent al molí. Llançaren els estres

i el cap; i amb la branqueta va
pujar a l'habitació on hi havia la
molinera.

Fructus Ce ois lí va fer ensumar
ta branqueta i, entre l'olor i que
va punxar-li la punta del nas, de
seguida va tornar en si. ¿En vo-
leu d'alegries, petons i abraçades?
Tothom estigué content de l'arri-
bada de l'heroi, i després de gua-
rir-ne alguims altres que ho neces-
sitaven, va aliar

a veure Lamasius que estava reu-
nit amb el Bon Bruixot, el qual no
havia anat encara al seu castell,
esperant el que pogués passar. E1
varen felicitar i li digueren que el
cap del mostre se'I quedés, que el
portés al molí

i penjant-lo a un arbre, tota la
sang que en degotés la recoliis en
un pot de vidre: que el tingués
ben tapat, i cada vegada que la

• sang canviés de color, tornant-se
negra, seria senyal que passaria al-
guna desgràcia: que, o bé ell podria
remeiar, o els altres podrien aju-
dar-lo. Així ho féu.»	 (Seguirà)



F1 subministrament d'aigües a Londres

La crida que ha fet 1'OfiGina de l'Aigua de la gran metròpoli, recomanaí►t ;1a major

economia en l'ús de l'aigua, hom la comprèn si contempla aquesta fotogdafia. Aquest

«Dipòsit Rei Jordi,,, de Chingford, per aquest temps acostuma d'estar ple, però actualment

es troba mig buit. Aquest dipòsit 'és el més gran dels que formen part d'una gran cadena

de dipòsits de reserva inslallats a Lea Valley
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Un eixut excepcional

7

Als diaris hem llegit en dies dife-
rents notícies telegràfiques referents
a l'èxit veritablement excepcional
d'aquesta primavera. I no es tracta
precisament de la Península, en la
qual ja estem acostumats a veure
com cada any en aquesta època es
produeixen eixuts més o menys so-
tensos. Catalunya és una de les re-
gions més escasses de pluges i aixó
prové, segons els tècnics, per tro-
bar-nos allunyats deis grans cen-
tres en els quals es formen les bai-
xes pressions que determinen 'es
pluges. Generalment hem de refiar

-nos que els temporals que es . for-
men es corrin vers el nostre terri-
tori.

Aquest any, almenys per ara, l'ei-
xut no és un greu problema a la
Península. Ho és, en canvi, a An-
glaterra, a una bona part de l'Eu-.
ropa Central i també als Estats
Units. Es de tots aquests països
que ens han arribat noves telegra-
fiques curtes i concises que no do-
nen pas idea del paorós problema
que tenen plantejat.

En algunes revistes angleses hem
vist fotografies mostrant-nos els di-
pòsits públics quasi buits i colles de
gent portant galledes per a pro-
veir-se d'aigua que els serveis pu-
blics no poden proporcionar. Tam-
bé hem pogut llegir com d'alguns
països de l'Europa Central, que, com
és sabut, són exportadors de ce-
reals, es prenen mesures restricti-
ves d'exportació en previsió de l'es-
cassa collita d'aquest any, degut a
la manca de pluges de la prima-
vera.

En els nostres temps, un eixut,
per important i extens que sigui,
no hi ha gaire perill que provoqui
penúria d'aliments, de cereals per
exemple, que són els més indispen-
sables. En primer lloc els progres-
sos en els mitjans de transport iian
resolt el problema de les distàncies.
Amb pocs dies de temps i amb un
cost ben reduït poden ésser traslla-
dats d'un continent a l'altre enor-
mes quantitats de productes ali-
mentosos. Per altra banda, no hi
ha avui regions fèrtils que no siguin
conreades amb rnés o menys inten-
sitat. De manera que no venint un
cas veritablement sorprenent d'un
eixut a tot el món, és difícil que no
hi hagi al món la quantitat necessà-
ria d'aliments, perquè el que mari-
ca en un lloc sobra en un altre. A
més, cal tenir en compte que sem-
pre hi ha importants existències
acumulades.

Però el fet que no manquin ali-
menta considerant les coses mori

-dialment, no vol dir que no hi hagi
escassesa i àdhuc penúria en de-.
terminats països. Precisament en
aquests anys de crisi econòmica
aguda, en què milions de persones
no tenen res per a menjar, perquè
no treballen, hem vist com en di-
versos centres productors es des-
truïen quantitats enormes d'articles
o bé n'hi havia d'emmagatzemats
en xifres fabuloses per manca de
compradors. El problema, doncs, és
de distribució i no precisament per
manca de mitjans de transport,
sinó de diners. Els països empo-
brits per la guerra o per la crisi
no tenen ni diners ni crèdits per
a fer compres a l'estranger i d així;
en resulta que un eixut que faci
perdre les collites d'un país pot
representar una veritable calami-
tàt, pot portar la misèria i la fam
de milions de persones, encara que
al món hi hagi suficients quan

-titats per alimentar la Humanitat.

No és el nostre propòsit esten-
dre'ns en consideracions sobre les
conseqüències que un eixut té pet
a l'economia d'un país. No hem fet
més que apuntar-les per tal que
es vegi llur importància. E1 que

volem remarcar avui són les con-
seqüències que en la vida social
comporta un eixut, sobretot a les
grans ciutats. En els pobles de
pocs habitants, el problema de la
manca d'aigua, per angoixós que si-
gui, té una importància relativa,
té una solució més o menys difícil.
però al capdavall és de poca enver-
gadura.

¿Què direm, en canvi, de les ciu-
tats en les quals els haoitants es
comptin per milions o per cente-
nars de milers? Ei fet mateix
d'aquestes grans aglomeracions
humr les ja indica que necessiten
quantitats 'd'aigua veritablement
importants. No es tracta tan sols
de satisfer les necessitats dels ha-
bitants, sinó d'atc►ldre els serveis
generals de neteja, de regar els
carrers i de consérvar els jardins.
La higiene mode la exigeix tm
consum elevat d'aigua per a ser-
veis públics, car d'altra manera
les grans ciutats correrien el pe-
rill de caure en epidèmies ja avui

sortosament gatrcbé . ; Fiesaparegu-
des s els països civüuczats. Fer
altra banda, la vida ciutadana
exigeix que tota família disposi
a dins mateix de la casa de
l'aigua necessària, perquè la vida
agitada i pressosa . que es parta no
permet perdre ni el temps d'anar-
la a cercar a les fu_v s públiques.
Per això, avui la installació
d'aigua és un servei indispensable,
àdhuc per a les famíli@s niés hu-
mils. Ja no parlem d'aquelles que
disposen de banyeres. Precisametst
la tendència de la vida moderna
és la d'adquirir, cada vegada més,
un major grau d'higiene e+.: tots
cls sentits, i per tal de poder aten-
dre'l cal que els IVIunicipis o les
companyies particulars disposin de
deus d'aigua que assegurin el pro-
veïment abundós àdhuc en les èpo-
ques de menor pluja.

De vegades, però, les més pru-
dents previsions fallen per aquests
fenòmens estranys que ens ofereix
la Naturalesa. Segons les caracte-
rístiques del territori en el qual es-
tigui situat una gran ciutat, pot dis-
posar aquesta de reserves d'aigua
més o menys importants. Si el ter-
ritori és un vessant de zona mun-
tanyenca, serà més fàcil que les fil

-traciens vers el pla siguin prou

abundoses perquè no hi hagi el pe-
rill de manca d'aigua en els ca-
sos d'eixut. En canvi, si la ciutat
està enclavada en una zona plana
ha de confiar de l'aigua de pluja
degudament recollida en dipòsits
naturals o artificials.

La ciència meteorològica es tro-
ba avui en situació prou avançada
per a poder determinar amb exac-
titud les causes a què obeeix un
eixut. En canvi, el públic profà se-
gueix tenint, a tot arreu, els ma-
teixos conceptes de temps enrera,
conceptes erronis. Aquest any es
dóna el cas no gaire corrent de fer
una primavera calorosa gairebé
com l'estiu. Si sentiu parlar la gent
us dirà que aquesta calor prové de
la manca de pluja. El fet no és pas
així. Precisament la calor provoca
moltes vegades turbonades i tem-
pestes de caràcter local.

Doncs, un cop ha plogut, se sent
la mateixa xafogor perquè no ha
variat el corrent de vents que de-
terminen la temperatura. Són els

vents i no la pluja que porten el
fred o la calor, així com no és que
faci fred perquè hagi nevat, sinó
que neva perquè fa fred. Si la tem

-peratura no fos prou freda, la plu-
ja no es convertiria en neu. Si fa
caler, no és perquè no hagi plogut,
com tampoc no fa fresca perquè
hagi plogut. Si hi ha un corrent
de vents freds i es forma un mí-
nimum baromètric, coincideix que
fa fresca. D'altra manera pot plou-
re i continuar la calor. Cada estiu
en tenim exemples, però'. així i tot
el públic continua aferrat als llocs
comuns.

Es veritablement excepcional l'ei-
xut que hi ha a la Gran Bretanya,
a l'Europa i als Estats Units, per
tal com aquests països estan situats
dintre un règim pluviomètric for-
malment abundós. Tothom sap que
aquells països hi plou amb molta
més fregiiència i amb més intensi-
tat que a casa nostra. No obstant,
aquest any l'eixut és allí , molt més
fort que no pas ací, però no cal
perdre de vista el fet de les reser-
ves naturals d'aigua que forma el
territori.

A Londres, per exemple, la base
essencial del proveïment d'aigua és
la pluja directa i no les filtracions
subterrànies.

Normalment, dur%ut eia mesos

de novemàre a lebrer, l'aigua que
es recull de la pluja és nou vega-
des superior a la que s'evapora.
Doncs durant l'hivern passat la
diferència fou escassament de tres
vegades. Els londinencs es refia-
ven que pel mes d'abril podrien
fer una gran reserva d'aigua, pe
rò les pluges no passaren de nor-
mals. El mes de maig fou molt
sec i par això ei r.i atzematge no
va arribar a la quarta part del
normal. El dia 31 de maig l'Obser-
vatori ' de Greenwich anuncià que
aquest era un dels hiverns més
secs que es coneixien.

E1 rècord el tenia l'hivern de
1921-22 amb 16'3 polzades d'aigua
per metre quadrat. Doncs en l'hi-
vern passat no ha passat de 15
polzades.

Encara que ara vingués una
tongada de pluges importants ja
no es resoldrà en tot l'estiu el
problema de l'escassesa d'aigua
per al consum núblie, perquè el
sol n'evaporarà una gran part.

Sols les pluges de l'hivern pròxn.a,.
poden proporcionar les reserves
normals d'aigua. Per tant, Angla-
terra tot l'estiu estarà subjecta a
un règim de restricció d'aigua per
al .consum i ja e. poden suposar
les molèsties que aquesta restricció
reportarà als veïns.

Cinquanta , anys enrera tothom
hauria suposat que era per pura
coincidència que, als Estats Units
hi hagués un eixut semblant al
d'Anglaterra. Avui el públic pro-
fà creurà el mateix, però els en-
tesos ja saben que no hi ha tal
coincidència, sinó que l'eixut obe-
eix a una mateixa causa. L'avanç
fet en els estudis meteorològics
permet aquesta explicació científica
tífica.

En efecte, el sistema pluviomè-
tric }formal comprèn les Açores, i
agafant una, part de l'Oest Medi-
terrani, arribà fins al Golf de
Mèxic. Quan aquesta zona de plu-
ges es troba sotmesa al règim
d'altes pressions, la major part
d'Europa i el Nord dels Estats
Units pateixen els efectes de l'ei-
xut. Es el que ha succeït durant
l'hivern i la primavera, en unes
proporcions veritablement desacos-
tumades. Quan l'any 1921 hi ha-
gué també tm fort eixut en els

dos costats de l'Atlàntic, es pogué
demostrar també que les . seves
causes tenien el mateix origen.

L'eixut que ara travessen Angla-
terra, l'Europa Central i els Es-
tats Units, causaria molts majors
estralls, des del punt de mira so-
cial, si no fos pels progressos que
ha fet la química. L'escassesa
d'aigua motiva que s'emprin ai-
gües que no ofereixen totes les
garanties de potabilitat, i, per
tant, hf ha el perill que es des-
enrotllin epidèmies ; però avui,
aquest perill és molt limitat, per
uo dir desaparegut del tot, en els
serveis d'aigua de les grans ciu-
tats, gracies a la seva esterilitza-
ció .

L'esterilització s'obté per mitjà
del clor líquid o sòlid. Aquest pro-
cediment fou emprat als Estats
Units, fa més de vint anys. Durant
la guerra, fou primer l'exèrcit
nord-americà, i després els exèr-
cits anglès i belga, que desinfec-
taren les aigües per aquest proce-
diment. A França, l'exèrcit nord

-americà va deixar en marxa ins-
tallacions d'aquestes en una vin-
tena de municipis. Avui, a tot el
món, hi ha més de 3.000 ciutats
que esterilitzen l'aigua arñb clor.
Gràcies a ella, l •1 Estàts Units f
al Canadà, el tifus, que tenia una
activitat extraordinària, ha des-
aparegut. En 1890, els casos de
febre tifoidea mortals hi eren en
la proporció del 80 al 100 per cent
mil habitàhts. En 1906, gràcies a
les intallacions de filtració, la pro-
porció havia baixat al 32 per cent
mil habitants. Doncs en 1912. de-
gut a l'aplicació del clor, la. pro-
porció descendí al 7 per 100.QO) ha-
bitants. El 70 per 100 de la , pobla-
ció nord-americana aplica el pro-
cediment, 1 podem esmentar les
ciutats . de Xicago, Nova-York, Fi-
ladèlfia, Wàshington, Detroit, Bal-
timore, etc. Del Canadà a Ottawa,
Québec i Montreal. També es prac-
tica a Buenos Aires i a l'Havana.
A Europa també és molt generalit-
zat el sistema.
El procediment d'estirilització

amb clor líquid fou emprat pri-
mer trametent directament el clor
gasós dins l'aigua. Aquest procedi-
ment era una mica complicat per=
què calia prendre certes precau-
cions; a fi que el clor no s'evapo-
rds abans _de produir l'efecte. Des-
prés fou recomanada la cloració
per dilució, és a dir, que en lloc
de llançar el clor gasós dins l'ai-
gua, es llança una solució d'aigua
cloratada. Això té l'avantatge de
la igualtat de densitat de la solu-
ció cloratada i de la massa d'ai-
gua a esterilitzar i és també més
ràpida i més continua que no amb
el procediment directe. Avui hi
ha aparells perfectes, a mà o bé
automàtics, per a fer aquesta ope-
ració.

Abans de cloure aquesta infor-
mació farem una lleugera referèn-
cia a Catalunya. Es veritat que
portem una primavera eixuta i a
ben segur que e18 efectes seran
desastrosos per a les collites tarda-
nes. En canvi, pel que es refereix
al proveïment d'aigua per al pú-
blic, no és fàcil que hi hagi una
gran escassessa, perquè com que la
major part del territori s'assorteix
de les filtracions pirenenques, l'hi

-vern passat les abundoses nevades
devien proveir les deus.

A Barcelona ja hem passat prou
anys de prova perquè no calgui

sentir -cap temor. L'any 1929 fou
un dels de més eixut. Doncs, a
desgrat d'un més gran consum pel
fet de l'Exposició, no es va notar
la més petita escassesa d'aigua per
al consum. Al contrari; encara hi
hagué sobrants d'importància.

X. X. %.
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