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UNA VISTA DE LA PLACA DEL. REI A MITJAN SEGLE PASSAT

La Plaça fou inaugurada l'any 1856. Vegeu el jardí que hi havia aleshores, tancat per
una barana de ferro. El pedestal que s'hi veu era per al monument a Ferran el Ca-
tòlic; l'any 1860 hi fou posada, provisionalment, l'estàtua eqüestre en guix. La defi-

nitiva en bronze, no hi arribà.
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FESTES
MAJORS

Si les festes majors han canviat tant, no
es pot pas dir el mateix • del relleno. Es difí-
cil de dir si el relleno és un pcstre de festa
inajor—o en generad d'estiu—o. si és un plat
del menú de la festa. Les festes majors són

tan suculentes, en aquest país hi ha hagut
un soroll de forquilles tan picat per aquestes
engires de la Mare de Déu d'Agost que és
impossible dir en aquests àpats en acaben
els plats forts i on comencen les clelicade-
Ses. Tot és seguit i lligat, i després del xai
rostit i de lYa volalla, una poma de relleno,

regalimant d'or, és el cornplement ' més es-
quisit que han inventat els nostres admirats,
avantpassats i en general els riostres pro-
ereadors.

El relleno es fa amb pomes. A l'Empordà

el fem amb pomes agres. Això té la màxima
importància, i demostra el sentit extraordi-
a .àriament fi que tenen les persones d'a-
questa comarca en els a,ers ael paladar.
El cert és, en efecte; que el relleno, amb
pomes camosines, és una mica er..bafador.
Es massa dolç. Fet amb pomes agres, perd la
dolçor i es converteix en un plat lleuger—
la poma agra sol ésser ;,dita i rodoneta-
que dissenteix notòriament de la grassa dels
dinars de festa major. Aquestes combina-
cions contradictòries són el que donen gust
a la vida. La cuina francesa és feta d'a-
questes menudes i impressionaiits n.uances.
-El relleno, fet així, refresca la llengua i dóna
un gust tombant a les coses. Es el puntet
de llum enmig de la pesadesa de les festes
majors.

Hom agafa les pomes, done. Si pot ésser
agres com ací a l'Empordà. Hom les fa
bullir amb sucre. Hores. No ve ma; d'una
hora. Aquest és un avís que jo donaria per
sempre més a totes les persones que es de-
diquen a les arts meravelloses de la cuina
i que pretenen que els fem l'honor de men-
jar a la seva taula. Si poden posar-se a
cuinar a les nou, que no s'hi posan a les deu.
Si un plat ha de començar-se a fer a les
rou, que no comenci a fer-se a lea deu. El

relleno, el misteri del relleno, el gran mis-
teri del relleno—que és molt més important
que tots els misteris de Hollywood—és que es-
tigui hores al foc. Una part dci líquid s'e-
vapora mentre l'altra es concentra i preci-
pita en dolçor. El relleno es pot servir fred
o calent. Hi ha hagut moltes discussions so-
bre aquest fet. El relleno, al meu entendre.

ha d'ésser servit fred; gelat, és una delícia.
Encara perd més la dolçor. La carn, des-
feta, de les pomes és una compota perfu-
mada, d'una entrada que no es pot aguan-
tar. Si el relleno fos un plat francès tindria

una consideració mundial. Mes modestos,
hem de declarar quc aquest plat magnífic no
ha pogut passar d'un plat de festa major
de pagès.

L'ascendència del relleno és barroca, al
meu entendre. Es un plat posterior al Con-
cili de Trento. Vol pau, indica pau, ne com

-pagina ni amb bandits, ni amb cavalls feu
-dals, ni amb negrors romàniques. La poma

de relleno no és pas la noma de la discòr-
dia—perquè quan hi ha discòrdia no hi ha
pomes—sinó que és la poma de la pau. Els
altars barrocs—n'hi ha to.nts a Catalunya i
sobretot a l'Empordà—són plens de penjare-
iles de pomes de relleno. La poma de les co_
lumnes salompniques, esculpida en fusta,
sembla, en efecte, tenir la qualitat de la poma
do relleno.

,1OSEY PLA

Aquesta setmana s'ha registrat a
Barcelona un fet social d'extraordinà-
ria gravetat. A Esplugues, dilluns

passat, els Mossos d'esquadra trobaren

e1 cadàver del xofer Jaume Calsina que
presentava una ferida de bala al cap.
Aquest xofer és el que havia donat al-
guns detalls a la Guàrdia Civil que
intervingué en la detenció d'uns pis-
tolers a la Rabassada. No han estat

trobats els autors de l'assassinat del
xofer. Aquest fet planteja el problema
de la collaboració ciutadana a l'obra

de les autoritats. Els assassins es pro-
posaven sens dubte intimidar els bar-
celonins a fi d'evitar que en aquests ca-
sos com el de la Rabassada, atraca-
ments i altres violències dels anarquis-
tes, existeixi un divorci absolut entre
l'autoritat i els ciutadans.

* E1 conseller de Governació, se-
nyor Dencàs, ha intervingut en les dis-

sensions del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indús-
tria. E1 senyor España ha estat nome-
nat delegat interventor al C.A.D.C.I.
amb la missió de portar a terme l'As

-semblea que feia temps es trobava en
un carreró sense sortida. Divendres es
començà l'Assemblea que finia a les 4
de la matinada del dissabte. La candi-
datura de la minoria d'oposició triom-

fà sobre la que presentava la Direc-
tiva.

* E1 conflicte de Bascònia amb el
Govern de la República no ha donat

* Els Comitès dels partits radical
socialista i radical demòcrata acorda

-ren anar a la fusió. El senyor Sànchez
Román ha rebut l'encàrrec de realit-
zar algunes gestions prop del senyor

Azaña sobre la fusió de les forces es-
querranes. Per altra part, cal senyalar

el retorn del senyor Gil Robles del seu

viatge al nord d'Europa. E1 senyor

Gil Robles i altres elements de la
C.E.D.A. han examinat la situació

política del país i no han amagat la
seva decepció davant l'actuació del.
Govern Samper, especialment en el que
fa referència al conflicte amb la Ge-
neralitat, motivat per la llei de Con-

* El vice-canceller d'Austria, prín-
cep Stahremberg, ha fet un viatge a
Roma on ha conferenciat llargament

amb el seu amic senyor Mussolini. El
vice-canceller ha preparat el viatge que
la pròximá setmana realitzarà a Roma
el canceller senyor Schuschnigg. Sem-
bla que les dues qüestions més impor-
tants tractades a Roma han estat la
possibilitat de nomenar el senyor Stah-
remberg regent d'Austria i la forma
d'acoblat les milícies dels dos partits

de dreta amb l'exèrcit, tal com es féu
a la Itàlia feixista. Entretant ha arribat

a Viena von Papen i ha pres possessió
de la Legació alemanya. E1 Govern
austríac li ha fet una acollida correcta,
però freda.

* Avui se celebra a Alemanya el
plebiscit per ratificar els poders de Hit-
ler. Haurà servit magníficament a la
propaganda hitleriana la publicació del
testament polític del president Hinden-
burg en el qual se senyala el paper im-
portantíssim que ha de jugar la
Reichswehr en el ressorgiment d'Ale-

manya i en la necessitat de cooperar
a l'obra començada per Hitler perquè

Alemanya, convertida altra vegada en.
Imperi, pugui complir el deure que té
envers la civilització occidental.

lloc a desordres. Diumenge passat al- reus. Els fets que acabem d'esmen-

guns Ajuntaments de Guipúscoa i uns tan han tingut la virtut de promoure

pocs de Biscaia elegiren, malgrat l'o- una certa activitat política i àdhuc de

posició del Govern i les ordres que te- fer parlar, especialment a la premsa

nien els governadors, els representants d'esquerra, d'una crisi ministerial més

de la Junta que havia de substituir les o menys pròxima.

Comissions gestores que el primer Go-
vern de la República nomenà per subs-
tituir les Diputacions Provincials. Al-

guns Ajuntaments van decidir no fer

aquestes eleccions. Altres no les porta-
ren a cap per causa de l'oposició que
trobaren en els representants de l'au-
toritat. E1 governador de Biscaia cre-
gué del cas destituir alguns alcaldes i
regidors, entre ells el de Bilbao. Di-
marts, els ministres, reunits en Con-
sell, acordaren suspendre l'impost so-
bre la renda de les Diputacions forals

i prometeren que abans de tres mesos

funcionarien les noves Diputacions.



Camille Uurut	 «Agostina»
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GEOMETRIA I LIRISME
DE COROT

per Rafael Benet
En aquesta suite dels «meus clàssics», ini-

ciada amb el nom de Velàzquez i que clou-
rà el nom de Sisley, el del pintor Corot no
hi pot pas mancar. Es pot dir que és un
nom imprescindible.

Camille Corot és un modern amb huma-
nitats. Fill del divuitè, heretk el gust de l'an-
tic i el de la faula. El triomf del paisatge
històric continuava en l'època. que Corot
començà a pintar. Valenciennes, paisatgista
cèlebre, molt penetrat de Poussin i de Clau

-de Lorrain, l'havia defensat amb el pin-
zell i la ploma a la mà. En la seva obra, no
pas mancada d'autoritat, titulada «Trafté
élénaentaire de perspectiva pratique», havia
felicitat l'Estat francès per haver instituït
un premi de Roma, de paisatge històric, pre-
tenent que aquest gènere posseïa totes les
virtuts i Itàlia tot el pintoresc que pot som-
niar un artista. Un altre escriptor, J B. De-
perthes, en la seva «Théorie du Pa)jsaye»
(1817), distingeix el «paisatge històric» del
«paisatíJe camperol», i s'inclina, malgrat les
seves precaucions oratòries i les seves protes-
tes de crític imparcial, a favor del primer
gènere. El primer guia de Corot fou Mi-
challon, esperit ardent, que hauria sentit
—diu Roger Miles— la natura amb tota la
seva puixan.t poesia, si les convencions del
paisatge històric, ensenyades per Valencien-
nes, no haguessin atenuat les seves dispo-
sicions naturals.

Michallon aconsella, però, a Corot la in-
nocència; li recomana de penetrar-se aten-
tament de l'espectacle natural que té davant
dels ulls i de couiar-lo fidelment, tal cona
ho vegi. El primer mestre de Corot s'exalta-
va sovint parlant d'Itàlia, d'on acaba d'arri-
bar, i des d'aleshores pren el deixeble la seva
habitud de sontni.

Corot, sempre modest, a la mort de Mi-
challon creu encara en la necessitat d'un
nou guia; pren aleshores per mestre Victor
Bertin. Aquest representa la fredor, la sime-
tria i la inflexible precisió. Corot adquireix
al contacte d'aquest meskze solidesa i cor_
recció en el dibuix. Camille Corot passa poc
temps al taller de Bertin. Acompanya el seu
mestre a Itàlia, on sojorna llarg temps, i,
amb els anys, hi fa dos viatges més.

Fou durant aquest temps que pintà les
seves obres amb el seu primer estil carrat i
lacònic, que, durant aquests últims anys,
havia estat contraposat pels snobs a l'estil
líric de la darrera època del mestre. Els
Corot d'Itàlia amb el seu concepte clàssic
al Poussin, plens de ruïnes arquitectòniques,
perd banyades d'aire i llum, després de la
valoració de Cézanne el geómetra, han estat
considerats com a obres superiors d& mes-
tre. Alguns d'aquests paisatges es troben al
Louvre, com :i que va ésser reproduï a . en el
número darrer de LA VEU DEL DIUMENGE, ti-
tulat «Vista del Foro ronnà», altres es tro-
ben en el darrer pis del «Musée des Arts
Décoratifs», de Paris, formant part de la
Collecció d'art moderi Moreau Nélaton, al-
tres, sobretot, formen part de colleccions de
marchands famosos. Aquests Corot de la
Collecció Moreau Nélaton són ben coneguts
dels artistes catalans que han visitat Paris.
Es pot dir que, per aquests Corot, el Museu
de les Arts Decoratives és lloc de pelegri-
natge d'artistes i amateurs contemporanis. Es
tracta de teles de petites dirnensions, però
d'íntima intensitat. La collecció Moreau
guarda el que podríem dir-ne el Corot pre-
cezann.ià, el Corot contingut, geomètric. En-
tre aquests petits paisatges hi ha El pont de
Narni, que el pintor Domènec Carles diu
que sembla pintat arran del Fluvià, entre
Castellfullit i Besalú. Es un paisatge sobri,
sintètic.

En la mateixa collecció Moreau hi ha al-
gunes figures de Corot, aquelles figures que,
pertanyin a la primera o a la darrera èpo•
ca del mestre, sempre hauran de catalogar-
se dintre el seu primer estil Quar. Corot
fou considerat, ho fou sempre com a paisat-
gista ; les seves figures, er genera:, i no
pas sense raó, foren acusades per la críti-
ca de lourdes i inhàbils. Però, deixant a part
el defecte de la gaucherie, les figures de Co-
rot tenen qualitats substancialment pictò.
riques. Dagas ja preferia aquestes figures de
Corot als seus darrers paisatges. El realisme
a+. d'aquestes obres de figura com «Agosti-
n.a», que es reprodueix ací, havia de plaure
al gran dibuixant de l'impressionisme, més

que les esfumatures de l'estil líric de Co-
rot.

Avui aquest realisme, parell al de Ver-
meer, és valorat amb ardor veritable per les
generacions post-cezannianes, oposades, pot-
ser més del que caldria, a 1 estil flotant d'«U-
ne Matinée», obra titulada també «La Dan-
ce des Nymphes» (Museu del Louvre)

Aquesta tela prou coneguda resumeix d'u
-na manera admirable el segon estil del mes-

tre —l'estil líric— amb el qual pinta durant
vint-i-cinc anys. Aquest estil es produi en
arrelar Corot en la seva terra de França,
plena dels matisos d'un aire dens i irisat.
A l'estil geomètric que usà mentre estigué
en contacte amb els paisatgistes d'història
i amb Itàlia —durant quinze anys— oposà
més tard el seu estil paisatgístic líric, que
es produí tant per la seva habitud de mm-
ni, com pel seu contacte amb el Ined'. natu-

ral de Villa d'Avray, de Coubron, etc., com
per la influència romàntica de l'Escola de
Barbizon.

Però, tant en els seus paisatges d'Itàlia,
com en els seus paisatges del Migdia de
França, com en els del Nord de França, Co-
rot treballà sempre, com deia el] en els úl-
tims temps, «pels ocells». Es a dir, arreu
dels seus paisatges, però sobretot en els cels,
posà l'aire suficient perqué hi poguessin viu

-re i volar les aus. Podria dir-se que Corot
fou ja un impressionista quant al concepte,
malgrat que no ho fos quant a la color. La
paleta de Corot, poc carregada, de tons, en-
torn del blanc i del negre, produïa aquell
gris colorit, la «boue d'argent» de Velàzquez
i Chardin.

Corot és un romàntic amb fonaments clàs-
sics; per això el seu romanticisme fou sem-
pre plàcid. Les seves lectores de Teàcrit i
Virgili, d'Homer i de Pindar, havien canalit-
zat la seva habitud de somni per camins

Els qui coneixem Poblet des de la nostra
infantesa ens trobem en estat d'apreciar la
transformació que ha sofert durant aquests
anys darrers. Encara no fa quinze anys
aquest gloriós monestir, panteó dels nostres
reis, havia arribat ja a un grau de destruc-
cio que feia pressentir el moment en què
hauria d'ésser qualificat de :nunt de ruïnes.
Catalunya hauria guanya* un nou exemplar
d'escenografia romàntica que ne li hauria
compensat la pèrdua definitiva d'us com

-pendi incomparable de la seva història i d'un
museu immens del seu art arquitectònic.
En aquest moment verament crític en què
la darrera resistència del vell gegant de pe-
dra a l'empenta inlassable del temps anava
a ésser rompuda, la Providència dugué al
monestir l'home que l'havia de fer renéixer
da les seves cendres. L'obra de restauració
que ja fa alguns anys ha iniciat l'illustre pa-
trici Eduard Toda en el monestir de Po-
blet, és quelcom que els catalans conscients
de la tradició de la nostra pàtria ro agrai-
rem mai a bastament.

Avui el visitant de Poblet s'emporta la im-
pressió d'un món que torna a néixer. Abans,
n.) fa pas gaires anys, el qui s'aturava a
contemplar la formidable carcassa abando-
nada del vell cenobi, assistia amb tots els
seus sentits a la tràgica metamòrfosi d'una
obra dels homes en un. espectacle de la na-
turalesa; hom veia i oïa i palpava com la
naturalesa assimilava en el seu ventre im-
mensurable totes aquelles pedres que la mà
de l'home havia consagrat amb la benedicció
de l'art. Avui, assistim al procés invers.
Amb un ritme encara més accelerat que l'an-
terior, les pedres caigudes i escampades tor-
nan a ordenar-se, com al so d'una música
òrfica, en llur antiga harmonia arquitectò-
nica. I com per a completar la impressió
màgica d'aquesta ràpida reintegració de l'es-
perit de l'home a les pedres de Poblet, l'ai-
gua torra a cantar en les fonts i en les pi-
ques, fins fa poc mudes i eixutes; i la ver-
dor dels jardins, esmaltada de tota mena de
flors, torna a somriure entre les ruïnes. I
el que és més meravellós encara: aquella
desolació feresta i inhabitable que ens esfe-
reïa en mig de tantes parets esfondrades,
tantes tombes obertes, tantes estàtues mu-
tilades, tants trespols ensorrats, tants altars
caiguts. avui s'ha esvaït com un mal somni
a l'alenada vivificant que ix d'antics estat

-ges del monestir convertits altra vegada en
graciosa i acollidora habitació humana

Tot aquest miracle és degut a l'acció per-

molt diversos dels del romanticisme autèn-
tic. Aquest punt clàssic alliberà Corot de
caure en naturismes massa rústecs i en idea-
lismes contraris a la realitat. Sentí la poesia

severant del qui s'ha constituït en ànima d'a-
questes ruïnes. En la persona d'Eduard Toda
sembla haver-se reencarnat el geni cons

-tructor d'alguns dels més ilustres abats de
Poblet. Jo gosaria dir que el mèrit del nos-
tre ilustre patrici és superior encara al d'a-
quells grans abats pobletans, per quant la
tasca de restauració a la qual aquell' es de-
dica, reclama, si vol ésser perfecta, una su-
perior intelligència i un sentit històric i crí-
tic que no necessita el pur constructor. Res

no prova amb tanta força 1'encert de la
intelligent obra restauradora d'Eduard To-
da, com el fet de poder constatar que ell
està restituint a Catalunya el seu vell mo-
nestir en un estat artístic i arqueològic in.
discutiblement superior a aquell en què el
deixaren els monjos de la seva comunitat
a principis del segle xix immediatament
abans de la sevá destrucció i abandonament.
El visitant d'avui comença ja a veure res-
taurada en el seu estat primitiu l'autèntica

de la realitat i la realitat de la poesia;'
par això sabé poblar els seus paisatges tant
amb gent paisana com amb éssers rnitolò-
gics.

fesomia del Poblet clàssic dels segles XIv i
xv, que tant havien desfigurat les reformes
i afegitons, de vegades veritables pegotg,
dels segles xvil i xvnl.

En les pedres de Poblet veiem gravats èls
escuts dels diferents abats que es distingiren
en la construcció de la seva immensa fà-
brica. No crec cometre cap indiscreció si
avenço avui el desig d'alguns sincers admi-
radors d'Eduard Toda, de veure un dia en-
trE els escuts abacials escampats pels murs
del monestir, el del seu providencial restau-
rador. ¿No seria aquest el més escaient ho-
menatge a aquest que podríem anomenar
«el darrer abat laic de Poblet»?

Llegim en la història de Poblet que un
dels seus monjos en temps ja pròxim als
de la gran tragèdia del monestir, pronosti-
cà que la seva destrucció seria tan comple-
ta, que el més alt de l'edifici arribaria a és-
ser el més baix. El cert és que un dia, lla

-vers que el monestir estava abandonat a la
cobdícia destructora de la gent dels pobles
veïns, uns homes arrencaren la gran esfera
de pedra que coronava el cimbori i la tira-
ren al fons d'un pou. Allà fou retrobada no
fa gaire temps. La sinistra profecia fou així
acomplerta. L'any que ve, 1935, farà cent
anys de la destrucció del gran monestir.
Tots els qui estimen Poblet com a suprema
encarnació de la tradició gloriosa de Cata-
lunya, coven el desig de donar a la comme-
moració d'aquest trist centenari el caràcter
d'una reivindicacó que torni a Catalunya Pa-
nomenada de país d'alta civilització, que el
vandalisme vergonyós d'aquelles gestes des-
tructores va esborrar per un moment de la
seva història gloriosa. La situació política de
la nostra terra., si ha de continuar igual
l'any que ve, no serà certament la més apro-
pòsit per a donar caràcter oficial a la so-
lemnitat d'una commemoració de ple sen-
tit restaurador, que signifiqui per un igual
la joia que ens produeix la restauració ma-
terial del monestir, i l'entusiasme i la fe
amb què tindrem d'emprendre des d'aquella,
hora l'altra restauració més essencial de les
valors espirituals de la gran tradició de
Catalunya, avui malauradament menysprea

-des i trepitjades per l'oligarquia demagògica
que ara regeix la nostra terra Déu vulgui
que en la conmmemoració de l'any que ve,
puguem rectificar la profecia del monjo po-
bletà veient una altra vegada aquella esfe-
ra de pedra coronant el cimbori de Poblet,
aquella esfera que sostenia enlairada en el

cel de Catalunya el signe gloriós de la Crec

LA RESUR ECCI® DE POBLET
per Manuel de Montoliu



El «motí de les levites», a la Plaça de Palau,
el dia de juliol del 1840

la mateixa Lloga, entre altres, i el no- adversa, i si temps i onades conjura-

L'edifici de l'antic c^palacio real» és presa de les flames en la nit del 25 al 26
de desembre del 1875
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A LA LLUM DE LES TEIERES

DE SANTA MARIA DE LA MAR A LA PLAÇA DE

BEINES, ROMANÇOS I REVOLTES

per Lluís Bertran i Pijoan

PALAU

S'han complert cinc-cents cinquanta
anys que fou celebrat per primer cop el
sent sacrifici a la basílica de Santa Ma-
ria de la Mar: era el dia de la Mare de
Déu d'Agost del 1384, que el bisbe de
Barcelona, Pere de Planella, deia aque-
Ha missa. En recordança, enguany hi
hagué celebració més solemne a Santa
Maria, per la diada de l'Assumpció,

que és la seva titular i alhora la festa
major de centenars de viles, llogarrets i
barris de Catalunya. I rememorant un
costum antiquíssim, a entrada de fosc
hom encengué les teieres que, d'ençà
de Déu sap els anys, encara es conser-
ven a les cantonades del temple.

Mentre ens les miràvem — i vora dé
nosaltres badoquejaven tan be uns fo-
rasters de parles diverses — recordàvem
d'haver llegit com va ésser per aquells
mateixos indrets on van ésser fetes, per
allà l'any 1842, les pimeres proves píi-
bliques d'illuminació per gas, en dos
fanals prop de la porta principal de la
basílica. I ens recordàvem també d'allò
que Francesc Anglada, en unes pàgines
de regust biogràfic, conta pertocant la
illuminació de Barcelona a les primeries
del segle passat. Diu que a toc d'oració
no es podia transitar pels carrers sense
l'auxili d'un fanalet encès si hom no
volia exposar-se a trencar-se el cap, ja
que, si no feia lluna, calia anar a les
palpentes, sense més guia que la llum
escassa d'alguna llantieta que la devo-
ció dels veïns fes cremar de tan y en tant
a les moltes imatges de les parets dels
edificis. Només en dies de necessitats
o «regositjos públics », s'encenien teies
en unes graelles que hi havia als llocs
més concorreguts.

Oferim aquesta delícia a aquells que
enyoren els temps passats i prediquen
que els temps passats eren més bons;
que s'hi estava més bé i .'hi vivia mi-
llor. I per més obligar-vos us volen do-
nar entenent d'això en una conversa de
després de sopar, al volt d'una taula
de cafè; sense reparar que per cinquan-
ta o seixanta cèntims tenen un beu cafè,
música i llum a dojo; llum dins de
l'establiment i Ilum fora de l'establi-
ment; i que no els en mancarà per a
anar a casa llur, per tard que pleguin;
no hauran de refiar-se, no, de la lluna,
ni de les teieres que acompanyaven an-
tany amb la seva claror, fins a nit ben
entrada, les celebracions solemnes.

No ens estranya la suggestió del pas-
sat damunt el present ; la literatura dels

víssim Institut Nàutic de la Mediter-
rània.

El palau, avui desaparegut i que mo-
tivà el nom de la Plaça, da^ava del se-
gle XVIII. La seva terminació és asse-
nyalada a l'any 1668. Fou bastit da-
munt d'all que havia esat, al segle
XIV, Portal del Forment i després
Halla de Draps, i parc d'armes. A les
darreries del segle XVIII, el comte Ron-
cali — l'autor de l'avisi Palau de Go-
vernació — hi féu algunes reformes.
En conjunt era un edifici vulgarot, g^ai-

rebé sense caràcter. S'hi estaven els
virreis i capitans generals de la ((Re-
gión». També hi havien posat perso-
nes reials. Recordem, de l'any 1840,
l'estada a la nostra ciutat de la «Reina
Governadora », Donya Cristina, i de
Donya Isabel II. I deixeu-me recordar
com els nostres poetes en aquella avi

-nentesa pulsaren la lira a honor i lloan-
ça tant de l'una com de l'altra. Els
poetes són Milà i Fontanals i Rubió i
Ors; el primer canta en castellà (ales-
hores encara no creia en l'eficiència
de l'idioma propi) ; Rubió, en català
(aleshores ja pledejava per la nostra
llengua). Milà compongué un ((Roman

-ce)) dedicat ((A S. M. la Reina Go-
bernadora, D. María Cristina de
Borbón,). El poeta es pregunta com és
que el gai saber d'Isaura no fa estesa
dels seus dons, a honor de la Reina;
com és que, mudes, la veu i l'arpa no
fan vibrar l'aire a llaor d'irna Reina
tan celebrada pels seus fets i per la
seva bellesa. I exclama:

Cesaron ya los antiguos
cantos de amor y batalla
en los alcáceres regios
y en las populares playas.

Ja no se senten, diu, els lais d'a-
quells reis de l'arpa que anaven pels
mons de Déu seguits d'esbarts alegres;
ja no hi ha Corts d'Amor on l'Amor
dictava lleis; ja no es veuen les co-
rones d'or cenyint les testes inspirades.
1 afegeix:

les
li és

des contra ell fan desaparèixer les
barres de les seves naus, en canvi

siempre el amor a sus príncipes
residirá en sus entrañas
y jamás fenecerá
la lealtad catalana.

Rubió i Ors dedica la seva poesia
«A Donya Isabel II, comtessa de Bar-
celona». En certa manera, desment el
seu il1ustre company, demostrant que
el català no oblidava, no, le seva par-

la. Diu a Isabel II que accepti d'adre-
çar-se-li en l'idioma de Catalunya

perquè si en ell parlo amb Vós
és perquè en ell, harmoniós,
parl' tots els jorns amb mon Déu.

Li recorda les glòries de Barcelona
i li remana que la protegeixi perquè

EI general Bassa és arrossegat de la Plaça
del Palau fins a la Rambla, després de la

crema dels convents, l'any 1835

pugui tornar a ésser bella i gloriosa i
forta com havia estat.

No us penseu que tot fos remor de
lires i arpes i ((Romances históricos es-
critos en el Album de S. M. la Reina
D .  María Cristina, con ocasión de su
venida a Barcelona)); també hi hagué
els seus aldarulls i les famoses garrota-
des del motí de les levites al mateix
pla del Palau.

Vingué el moment que hom decidí
de transformar l'edifici residència dels
virreis i capitans generals, en palau
reial, per a estatge propi dels sobirans
en les seves estades a Barcelona; fou
a l'any 1846, per a sojornar-hi Isa-
bel II. Amb aquest motiu, hi van és-
ser practicades algunes reformes i hom
donà a l'exterior del palau, mitjançant
certs adornaments i pintats, '.'aparença
d'edifici d'estil (estil gòtic). Un bu-
nyol. Un bunyol que durà fins a la nit
de Nadal a Sant Esteve del 1875, en
què un incendi el destruí. El vell edifi-
ci ja no féu més servei. El que restà
després de l'incendi va ésser enderro-
cat .

Només subsistí, en part, el pont de
comunicació del palau amb l'església
de Santa Maria, i que menava a la tri-
buna reial. Aquesta fou construïda a
les acaballes del sis-cent=, amh la per-
missió de la Reina Governadora, vídua
de Felip IV, mitjançant ordre de lo
de maig del 1674 datada a Aranjuez,
al virrei Duc de Sant German.

D'aquesta tribuna, que encara es pot
veure a l'interior de Santa Maria, es
conserva un record tràgic: el del 5
d'agost del 1835, en què les turbes hi
irromperen per a saltar a Capitania i
agafar al general Bassa; com així ho
van fer. E1 van agafar, el van matar,
van tirar el seu cadàver daltabaix del
balcó, el van arrossegar fins a la Ram

-bla on volgueren cremar-lo.
Aquell dia, potser també il1uminaren

les teieres de Santa Maria de la Mar?...

(Gravats, arxiu de l'autor.

records i llur bressoleig són cosa dolça
i sovint amables, de vegades semi-trans-
cendentals, que no duen enlloc. Nosal-
tres mateixos, atrets per l'ambient que
les teieres enceses de Santa Maria feien
reviure, ens deixàrem anar per aquells
indrets, olorosos de les emanacions he-
ràldiques que fluïen de les teies en fla-
mes, barrejades amb les de les cíndries
de cor farinós i vermell. Decantàrem cap
a la plaça del Born. En l'aire d'aquell
barri, verament, trobem que escauria
d'emplaçar-hi el monument allegòric
del Senyor Esteve, com ens feia obser-
var En Felip Julià i Comes, que en sap
un niu. Desférem el camí i, la vista mig
enlaire, veiérem i seguírem el Font que
uneix el temple de Santa Maria amb
el veïnat de les cases del Fossar de les
Moreres i carrer de Malcuinat, des d'on
desemboquem, amb quatre passes, a la
Plaça de Palau.

Per què és anomenada d'aquesta ma-
nera? No pel palau que hi ha, magnífic,
de Llotja; no tampoc pel de Governa-
ció; sinó pel «palacio» que hi havia ha-
gut en altres temps i que era l'estatge
dels virreis i capitans generals de Ca-
talunya, enlairat darrerament a la ca-
tegoria de ((palacio real». Així, doncs,
el títol de la plaça obeeix a una modesta
motivació històrica (també n'havien dit
Plaça de la Constitució i Plaça dels
Porcs, com recorda En Duran Santpere
en un article posant de relleu la quali-
tat política de la dita plaça). No ens
fa. cap nosa que continuï anomenant-se
Plaça o Pla de Palau. Ara, per si mai
havia de canviar-se-li el nom, ens per-
metríem de suggerir el de Plaça del
Mar, que respon alhora a una funció,
a una realitat i a"una tradició. Fixeu-

Del saber el alto cetro
que el catalán empuñara,
cayó también de, su diestra

vos en el seu lloc, guanyat a les ones, 1	 al olvidarse su habla.
i en els elements que la formen: abans
eren la muralla de mar, el Portal de	 Però—diu encara—si un jorn
Mar, Llotja «de Mar»; i avui encara seves glòries s'acaben i la fortuna
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Els: infants -en el cinema
Hal Roach tria infants per a la nova ((Pandilla»

A Roma continuen les excavacions iniciades per Mussolini. Actualment és exeavat el
Circus Maximus, on es celebraven les lluites atlètiques	 .. Schuschnigg, en funcions de cance]ler d'Austria, ha visitat la capital d'Hongria on ha

celebrat una eonferència important amb el cap del Govern hongarès
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Aeroplà que els exploradors Bernt Balehea i Ellsworth utilitzaran en llur

vol al Pol Sud

ntrenant-se per a l'hivern
Els jugadors anglesos de futbol han començat els entrenaments. Jugadors de

l'Arsenal realitzant exercicis de cames

El Campionat mundial de natació
La piscina de Magdeburg on actualment es celebren els campionats d'Europa de natació

A través del canal de Panamà
Entre els diferents actes de les maniobres navals nord-americanes, ha figurat la tra-

vessia del canal de Panamà. Alguns vaixells i submarins realitzant aquesta travessia

Esquilant ovelles
Actualment a Anglaterra és l'època d'esquilar les ovelles. En
aquest gravat veiem la gran installació de Devonshire, on diària-

ment són esquilades 500 ovelles

Una atracció popular
Els putxinellis sempre han tingut els seus admiradors. Infants

anglesos assisteixen a una representació donada a la platja

El Govern del Manxuquo
Torna a existir gran tensió entre Rússia i el Japó per la qüestió del ferrocarril de Mau-

xúria. Heus aci el Govern del Manxuquo amb l'emperador Pu-Yi
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(Continuació)

rat la tempesta, s'ha adonat de la
seva errada, ha vist que marxava
cap al Nord desert, i de seguida
ha reprès el bon camí com a noi
expenmentat que ha tingut sempre
el bosc per pàtria. Però les seves
provisions són gairebé esgotades, el
fred cruel encara el tortura; abaixa
el cap, serra les dents i es bara-
lla amb l'hivern homeier, apellant
als recursos de la seva força i del
seu gran coratge. Pensa en el camí
que ha de seguir i en la distància,
calcula les seves possibilitats de
sobreviure, i, com a llampecs, tam-
bé pensa en la casa ben tancada i
calenta on tothom serà content de
tornar-lo a veure; en :aria, que sa-
brà que s'ha arriscat per ella, i al-
çarà, en fi, sobre ell els seus hones-
tos ulls plens d'amor.

Potser ha caigut per darrer cop
vora la salvació, vora una casa o
una serreria. Passa així, sovint. El
fred assassí f els seus acòlits s'han
llançat sobre ell com sobre una pre-
sa; han enravenat per sempre els
seus membres forts, han cobert de
neu el bell rostre franc; han clos
sense pietat ni dolcesa els seus 1t115
ardits; del seu cos vivent n'han
fet un bloc gelat... Maria ja no té
llàgrimes; però s'esgarrifa i tremo-
la, tal com deu haver-se esgarrifat
i tremobat ell, abans que vingués
1a inconsciència misericordiosa; i
s'apreta contra l'estufa amb una
ganyota d'horror i de compasió
com si ella pogués escalfar-lo, tam-
bé, i defensar la seva volguda vi-
da contra els homeiers.

Oh, Jesucrist, que allargaves els
braços als desgraciats, per què no
l'has alçat de la neu, amb les teves
glotis del cel, no s'ha trobat un àn-
ta, no l'heu aguantat amb un gest
miraculós quan per darrer cop en-
sopegava? Per què, en totes les le-
gions del cel no s'ha trobat un àn-
gel que li ensenyés el camí?

Però és la dolor que parla així,
amb crits de retret, i el cor senzill
de Maria tem d'haver estat impia
escoltant-la. Bentost li ve una altra
temença.: potser Francesc Paradis
no ha sabut mantenir prou exacta-
ment les prometences que li havia
fet. En les serreries, enmig dels ho-
mes r res, potser ha tingut mo-
ments de feblesa, blasfemant, pro-
fanant els sants nonas, i se n'ha
anat cap .s la mort e nestat de pe-
cat, colpit per la còlera divina.

Els seus pares han dit suara que
farien dir misses. Que bons h^ es-
tat! Havent endevinat el seu secret,
com han sabut callar! Però ella
també pot, amb les seves oracions,
ajudar la pobra ànima en pena.
E1 seu rosari és sobre la taula: el
torna a agafar, i amb tota natu-
ralitat, són les frases de l'eAvema-
ria» les que pugen als seus llavis:
«Déu vos salvi, Maria, plena de
gràcia...»

Havíeu dubtat d'ella, mare del
Galileu? Per què vuit dies abans
us havia suplicat mil vegades i
havíeu respost a la seva oració
glaçant-vos en una immobilitat ve-
ritablement divina mentre s'acom-
pija el destí, ¿as pensàveu que ana-
va a dubtar, ella, de la vostra pui-
xanca i de la vostra bondat? Han-
ria estat conèixer-la poc. Si havia
demanat la vostra protecció per a
un home, heus aquí que us dema-
na el perdó pera una ànima, amb

les mateixes paraules, la mateixa
humilitat, la mateixa fe sense 11-
mits...

«Beneita ^u Vós entre totes les
dones i beneit és el fruit del vos-
tre sant ventre, Jesús.»

Només que s'apreta contra la
gran estufa de bronze, i encara que
la calor del foc la penetra, conti-
nua esgarrifant-se pensant en el
país glaçat que la volta, en el bosc
profund, en Francesc Paradís, que
encara no pot imaginar-se insensi-
ble, i que deu tenir tant de fred en
el seu llit de neu...

XI

Una nit de febrer el pare Chap-
delaineva dir:

— Els camins fan goig. Si vols,
Maria, diumenge irem a la Pipe, a
missa.

— Està bé, pare.
Però havia contestat eixò amb

qui aire cansat, quasi indiferent, i
mels seus pares van dar-se aa mi-

rada furtiva per aanunt del se l
cap

El» terreiols no e, moren üe les
penes d'amor, ni en queden tràgi-
cament assenyalats per tota la vi-
da. Són massa a prop de la natura.
i s'adonen massa clarament de la
jerarquia essencial de les coses que
compten. Potser és per això que
eviten quasi sempre els grans mots
patètics, i diuen volenterosament
«amistat» per «amor», «enuig» per
«dolor», per tal de conservar a les
penes i a les joies del cor llur al-
çària relativa en l'existència, al cos-
tat d'aquestes altres angunies d'u-
na més sincera importància que
concerneixen al treball quotidià, la
collita, la comoditat futura.

Maria no havia pensat ni un mo-
ment que la seva vida fos acaba-
da, o que el món esdevingués per
a ella un dolorós desert, perqué
Francesc Paradís no podria tornar
a la primavera, ni més tard. Només

que era desgraciada, i mentre du-
rés aquesta pena no podia anar
més endavant.

Quan va venir diumenge, el pare
Chapdelaine i la seva filla van co-
mençar de bon matí a preparar-se
per al viatge de dues hores que havia
de dur-los a Saint-Henri-de-Taillon,
on es trobava l'església. Abans de
dos quarts de vuit, Carles-Eugeni la
estava ensellat; Maria, que ja duia
la seva gran pellissa d'hivern, estre-
nyia amb cura en el seu portamone-
des la llista d'encàrrecs que la se-
va mare li havia donat. Uns quants
minuts després, els picarols dels
guarniments van començar de drin-
gar i la resta de la familia va
agrupar-se darrera la finestrella
quadrada per veure com se n'ana-
ven els viatgers.

Durant una hora el cavall tot
just va poder marxar al pas, en-
fonsant fins a les sofragues a la
neu, car els Chapdelaine eren els

únics que passaven per aquest car
mí que havien traçat i aplanat ells
mateixos i que no era prou atonyat
per esdevenir llisquent i dur. Però
quan van haver encalçat la carre-
tera batuda, Carles-Eugeni trotà
aleg=ement.

Van travessar Honfleur, vilaró de
vuit cases disti rses; després van
tornar a entrar al bosc. A la llarga
aparegueren alguns camps: a la
vora del camí van espaiar-se les
cases; la llinda ombrívola s'allunyà
poc a poc i ben aviat el trineu va
ésser enmig del poble, precedit i
seguit d'altres trineus que també se
n'anaven cap a l'església.

Des del començ d'any nou, Maria
havia vingut tres vegades a sentir
la missa a Saint-Henri-de Taillon,
que la gent del país persisteix ano-
menant la Pipe, com en els dies
heroics dels primers colons. Per ella,
ensems que un exercici de pietat,
era l'única distracció possible, i el
seu pare s'havia afanyat a donar-
la-hi sovint, pensant que l'especta-

ele singular del culte i la troballa
de les coneixences que tenien al
poble ajudarien a llevar-li la seva
tristesa.

Aquest cop, quan va ésser llesta
la missa, en lloc de visitar les ca-
ses amigues, van anar al presbiteri.
Ja era ple de parroquians vinguts
de granges allunyades, perquè el
capellà canadenc no és solament el
director de consciència de les seves
ovelles, ans també llur conseller en
totes les matèries, l'àrbitre de les
seves baralles, i, en veritat, l'única
persona diferent d'ells mateixos a
la qual poguessin recórrer en el
dubte.

El capellà de Saint-Henri va sa-
tisfer tots els que el consultaven,
alguns amb unes quantes paraules
ràpides, emnig de la conversa gene-
ral en la qual ell mateix prenia part
jovialment, d'altres amb Inés cal-
ma, en el secret de la cambra veï-
na.. Quan va tocar el torn als

u. —`
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Chapdelaine, va mirar el rellotge.
— Dinaren, abans, eh? — va dir,

bonatxó. — Deveu haver Rgafat ga-
na pel camí, i jo, de dir la missa,
tinc una fam que em moro.

Va riure amb tota la seva força,
divertit, més que ningú, de la seva
plasenteria, i va acompanyar els
seus hostes al menjador. Allà hi
havia un altre capellà, vingut d'u-
na parròquia veïna, i dos o tres
pagesos; el repàs va ésser una llar-
ga discussió agrícola, tallada d'his-
tòrfes còmiques i d'enraonies sense
,!alícia; de tant en tant, un dels
pagesos es recordava del lloc on
era i deixava anar alguna reflexió
piadosa que els capellans acollien
amb breus moviment de cap i amb
«Sí, sí», una mica distrets.

A la fi, el dinar va acabar-se; al-
gun dels convidats va anar-se'n de
seguida amb la pipa encesa. El ca-
pellà va sorprendre una mirada del
pare Chapdelaine i va semblar que
recordés quelcom; va alçar-se fent
senyal a Maria.

—Vins una mica per aquí, tu —
va dir.

Va dur-la a la cainbra del costat
que li servia alhora de rebedor i
de despatx.

Hi havia un petit harmònium
contra la paret; a l'altra banda,
una talda amb revistes agrícoles, un
Codi, uns quants llibres relligats
en cuiro negre; a les parets el re-
trat del Papa Pius X, un gravat
representant la Sagrada Família,
una llauna en colors on s'ajunta-
ven els trineus f els molins de ba-
tre un fabricant de Québec, i al-
guns cartells oficials contenint re-
comanacions sobre els incendis de
boscos o les epidèinies dels bestiar.

— Llavors, sembla que etturmen-
tes sense seny, tanmateix? — va
dir molt dolçament girant -se en-
vers Maria.

Ella va mirar-se'l amb humilitat,
no gaire lluny de creure que en
la seva sobrenatural puixança de
capllà havia endevinat la seva pe-
na sense ningú dir-li res. L'encor-
bava una mica la seva alçària des-
mesurada i inclinava cap a ella
la cara magra de pagès; car, sota
la seva sotana hi havia un home
de la terra, ben bé: la màscara
groga i descarnas a, els ulls mal-
fiats, les amples espatlles ossades.
Adhue les seves mans, dispensa-
dores de perdons miraculosos, eren
mans de llaurador, amb les venes
inflades sota la pell bruna. Perd
Maria veia en ell només el cape-
llà, el rector de la seva parròquia,
clarament enviat per Déu per ex-
plicar-li la vida f ensenyar-li el
camí.

— Asseu-te allà! — va dir, mos
-trant-li una cadira. Maria va as-

seure's, una mica com una escolar
a qui hom renya, una mica com
una dona que consulta el màgic en
ei seu antre, i va esperar amb una
mescla de confiança i d'espant que
operessin els sobrenaturals encisos.

Una hora després, el trineu cor-
ria sobre la neu dura. E1 pare
Chapdelaine començava a ensopir

-se i les brides lliscaven poc a poc
de les seves mans obertes.

Va bellugar-se tm cop, encara, al-
çà el cap i reprengué a plena ajeu
el càntic que havia entonat en dei-
xar el poble:

«...Adorem-lo en el cel,
adorem-lo a l'altar.»

Després va anar callant, la bar-
ba s'abaixà poc a poc damunt el
seu pit, f en tot el camí no ' a
sentir-se altra remor que el dring
dels picarols dels guarniments.

Maria pensava en les paraules del
capellà.

— Si hi havia amistat entre vos-
altres, és ben natural que tinguis
pena. Però no éreu promesos, per-
què tu no n'havies dit res als
teus pares ni ell tampoc; llavors,
desolar-te aixf i anar patint per un
noi que no t'era res, després de tot,
no està bé, no és convenient...

I encara:
— Fer dir misses i pregar per

ell, això està bé; no pots fer res
de millor. Tres misses majors can-
tades i altres tres quan els nois

(Seguirà)

Tomàs Garcés, traductor

PRAT, dibuixant

Va travessar Honfleur, vilaró de vuit cases disperses

LES GESTES DE FRUCTUS C LIS
.t
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La tàctica era vigilar el domini del Rei dels
Dragons per evitar que hi entressin l'ungla.
Deixaren la Xina, car el lladre havia emprès
ruta mar endins. Mentrestant Jade Pur pen-
saya en la seva àvia i el seu germanet i, a la
fi, es preguntà si aquell que estava salvant seria
ingrat amb ella, Però Cedre d'Or sabé que Jade
Pur era una noia, per una carta del seu pare, i
quedà confús i enamorat

Empesos pel bon vent arribaren
a l'illa d'Okinava-Sima, al Japó.
Buscaren senyals del lladre i con-
sultaren la pedra viva que ella por-
tava. Aquesta indicà un determinat
indret; hi anaren, però no obtingue-
ren cap resultat. —Em sembla, —va
dir la donzella—, que el meu taus-
ma ha perdut virtuts d'ençà que
hem deixat la Xina.—

—Què farem? —exclamà els—. Quedaré perdut sempre més
en el Japó? En tot cas, vós, Jade Pur, m'acompanyaríeu ?— Vi-
vament emocionada, ella no atinà a respondre. Sobtadament,
veieren un diable que remugant malediccions cremava restes
d'animals. Jade Pur, que ho sabia tot, digué: —Es Tso-Tsum, un
dels servidors de Fon-Tse-Ta-Ti, rei de la regió infernal—. El
diable els veié i ells fugiren al galop de llurs cavalls,

A la platja dos tipus molt rars
parlaven en veu tan clara que se

sentia (le lluny. —Jo el que et
dic 1 —deia un— és que el Drago
Japonès, que només té quatre
ungles, està furiós. —I per què?
—féu l'altre—. Perquè la terra
ha tremolat quan ha arribat una
de les moltes ungles que té el
Rei dels Dragons Xinesos.
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Va engrandir l'obertura i heus-lo ací damunt el sostre

el bosc de Maria Cristina ha après cobl	 brut :	 ell	 tampoc	 no	 anirà — Es clar, és clar, que menja-
1 a enfilar-se als avets i als làrixs. més lluny; s'esquinça i s'embruta rem!
Arriba a la biga mestra, empeny massa roba en les caminades. Ma- Ka	 contestat sense dubtar, per
una teula i veu el cel blau. En- nuel s'enfonsa	 dins	 la	 palla;	 és tal de consolar la seva germaneta
grandeix l'obertura i ja és dalt la l'incrèdul de la colla, fa mofa de i per esperit d'equitat. Un cap ha
teulada. Examina els voltants. Vo- tots. el seu zel, que mai no fou molt de proveir a la seva tropa abans
ra la paret s'aixeca un paller. Un viu, ja	 s'ha	 extingit	 del	 tot.	 Sa- de	 portar-la al combat.	 Sí!	 Però,
salt decidit? Ell també sap saltar. dura és tou com una buina, però gL1i li donarà menjar a ell?
Un salt, frr... ja és lliure. I el pa- es deixa influenciar. Caterina era I justament, de la quadra veïna
Ser somogut, cau amb ell i el dei- tan gentil, ara fa un moment, sac- surt	 majestuosament	 una	 dona,
xa dolçament i manyagament a sejant el seu germà, que decideix amb una gran gerra de llet que
terra. De seguida corre a la por- seguir-la.	 Dels	 q u a r a n t a - d o s sosté preciosament amb les dues
ta.	 L'oncle	 Tomàs ha deixat la croat.s ja n'hi ha quinze que es mans, una llet escumosa, plena de
clau al pany. Es impossible pensar declaren vençuts per endavant, i nata, tèbia encara per ésser aca-
en tot. Una volta de clau, due d 'aquests	 quinze	 enteneu-ho	 bé, basta de munyir. Filibert s'hi acos -
voltes de clau, i Filibert entra en

,
no hi ha cap noia	 de cabellera ta i la saluda gentilment

companyia del sol. llarga, sinó que tots són minyons
— Ens en voleu donarper beure?p

Anneta i Caterina, que no l'han grassos, forçuts, massissos i els més Serà per l'amor de Déu.
vist sortir, el veuen davant la por-

a Propòsit per	 a la brega. Però
— La llet de les vaques, i ca!

ta oberta. Té els ulls illuminats, i ¿en quants cors virils una croada La dec tota a Lanslebourg. No en
brins de fenc en els cabells i en dura més d'un dia?

queda ni una sola gota, ni per tu
el vestit. ni pels teus companys.	 Ahir và-p	 ys

— Miracle! Miracle! Filibert ha Aimb els seus vint-i-set fidels — reu	 fer	 molt de xivarri,	 i	vàreu
mirat	 la	 porta	 i	 la	 porta	 s'ha dinou dels quals porten faldilles— beure i menjar per vuit dies.
obert de bat a bat. Filibert surt	 de	 la	 pallissa.	 En- Filibert,	 però,	 repeteix	 com	 si

Tant se val que Filibert en pro-- vaeixen la font, empunyen el canó ella no l'hagués sentit:
testi iels expliqui 1a. sortida seva. a mans besades, es renten, es re- —Per l'amor de Déu, bona do-
Ningú no	 l'escolta	 i	 el	 miracle mullen com els ànecs en mi es- na, ens en voleu donar per beure?
s'admet com a fet. Es el segon de tany. Sentir l'aigua fresca damunt Cal menjar i bem•e cada dia.
la croada:	 un per	 dia,	 això ro la pell, és beure la matinada ela- — Però qul són aquests mendi-
és res. Però	 els dormilecs no	 es ea a l'estil de les flors dels camps caires? Una	 colla de perduts,	 de
mouen ni es menen. Caterina ser- que reben dins llurs corolles la més pileta. La mendicitat és prohibida
moneja el seu germà : pura de les rosades. I a manca de en aquest país, murri.

19 agost de 1934	 La Veu del Diumenge. — Pg.

t Continuació)

estona. Els vostres infants no són
gaire lluny. A més a mes els te-
niu tancats.

— A fe, no podem pas rebut-
ja el convit.

Entren, mengen, beuen i perden
una hora llarga. I, quan tornen
a emprendre el camí, ja han tocat
deu batallades.

— Arribareu a migdia.
— Arribarem a migdia.
El sol cau de ple, fa molta ca-

lor. Les vuit dones apilonades en
el carro del moliner es lamenten
qui Inés pot.

— Baixeu, dones, baixeu, si us
estimeu més caminar amb els vos-
tres dos peus que amb els quatre
de l'egua.

— El que voldríem és haver ar-
ribat.

I es Irigdia ben tocat a tots
els poblets — Fontanette ha comp-
tat totes les companades — quan
la davantera del seguici arriba al
llogarret de Pierrelongue.

— Filibert! Anneta! — han cri
dat a la vegada Tomàs, Anselm i
Pernette.

Cadascú crida el seu petit i tots
plegats fan una cridòria esglaia

-dora.
— La pallissa és allà —diu To-

màs.
I afegeix atònit:
— La porta és oberta de bat a

bat!

VIII

QUANTS SON A LA PUJADA?
QUANTS SON A LA BAIXADA?

— Aixequeu-vos! Aixequeu-vos!
Desperteu-vos! Ja fa estona que és
de dia. Apa. aixequeu-vos dormile-
gues. Sinforià, la teva germana Sil-
via ja està a punt de marxa. I tu,
Claudi, la teva germana també. I
tu. Tianet, també la teva germana
Caterina.

Filibert, que té encara un bri de
fenc en els rínxols dels seus cabells
i tot de llum en els ulls, fa un
gran soroll en la pallissa on entren
els raigs del sol per entremig de
les teules mal ajustades. Sacseja
un a un els dormilecs. Però la vi-
gília s'ha caminat tant, i també
s'ha beguti menjat en tanta quanti-
tat, que hom encara voldria dor-
mir més estona. Les noies decidida-
ment són més valentes que eïs
nois. Es pentinen sense mirall, amb
una gran agilitat de gestos, com
orenetes que s'allisen les plomes
abans d'emprendre el vol. A man-
ca de pinta, es passen els dits per
ilurs cabelleres llargues que xer-
risquegen perquè estan embulla-
des. Amb molta traça es trenen
els cabells. Silvia, que és la més
gran, ajuda Anneta, que és la
més petita. Se'n sortiran com po-
dran. I el Papa que aniran a veu-
re, que aniran a veure avui ma-
teix, no mirarà pías tan prim :
somriurà a>nb indulgència en veu-
re les còfies de la Maurienne, en-
cara que siguin força árnigades.
Caterina, la primera que ha en-
llestit, baixa per l'escala i inten-
ta aixecar el llisquet de la porta.
Però la porta no s'obre.

— Filibert, la porta és tanca-
da.

— No pot ésser, Caterina; mai no
es tanquen les portes de les pallis-
ses.

Baix, de dalt de la pallissa i

també prova el pany i li cal con-
venir que són presoners. L'oncle
Tomàs els ha traït. L'oncle Tomas
els ha engarjolat. I tot seguit es-
clata la revolta en els rengles del
seu exèrcit.

— Per què ens desperteu? — cri-
den Tianet i Cristòfor. — Per què
ens desperteu si no podem sortir?
Deixeu-nos dormir una mica més.
Deixeu-nos tranquils.

I ambdós s'enfonsen en el tou de
fenc. Manelet, que no és gaire
amic d'obeir, també s'hi tomba. I
el mateix fa Sadurní, i molts d'al-
tres els noms dels quals no esmen-
ta la meva crònica.

— Heu promès que marxaríem.
— Nosaltres no hem promès res.

A més la porta és tancada.
Filibert s'enfila a les bigues. En

— Tianet, Tianet, hem de mar-
xar.

— Deixa'm tranquil Tinc mas-
sa son.

— Estàs molt gras, però ets un
bon minyó. Vols que marxi sola?

— Marxa si vols. Jo em quedo.
En el cor de la noieta es lliura

un combat terrible entre la fami-
lia i Déu. Plora: qui guanyarà?
Pitjor per ell; en bona fe, aquest
Tianet gras és presoner de la seva
greixina. Amb les seves cuirasses
mai no hauria passat la munta

-nya. El sospesa d'una mirada i
l'abandona amb menyspreu. La
tria ja és feta: es decanta del
costat de Déu.

Tianet, en el seu llit de fenc, es
tomba peresosament vers la paret.
Cristòfor es passa la mà pel se'.t

tovalloles, el bon sol prou cura
d'eixugar-los.

— On és el Mont Cenis, Fili
-bert?

— Es la muntanya que ens r_ii-
re. Es veuen els revolts de la carre-
tena.

— I Roma, Filibert, és molt
lluny?

— Roma és al darrera, n'estic
cert. D'aquí no es pot veure. Però
la veurem des del cim. I ara,
avant! El sol ja és alt. No perdem
ni un minut més.

Anneta li estirà ua manega. Té
el cor contrit i les llàgrimes als
ulls, els seus ulls bonics, color de
genciana.

— Que no menjarem res, Fili
-bert, abans de marxar cap a Ro-

ma?

-•I, per tercera vegada, Filibert
demana almoina:

— Bona dona, cal que cia doneu
beure, feu-ho per l'amor ae
Déu qul ens ha promès el pa de
cada dia. Penseu que han d'anar
molt lluny.

Sorpresa davant aquesta insis-
tència estupefacta i furiosa, la co-
mare clava els ulls sobre aquest
pobre infeiç que s'atraveix a
plantar-li cara i que pronuncia el
nonl de Déu com si fos el d'un
parent pròxim. I en els ulls de Fi-
libert veu brillar una flameta que
bé podria ésser, efectivament, una
flama divina de la qual sent l'es-
calf com el que dóna un got
d'aiguardent de l'antic.

— Està bé, està bé, — rondina,
subjugada i convençuda. — Però
què em donaràs tu en canvi?

— Direm al Papa de Roma que
una dona de Pierrelongue ens ha
donat Inenjar per caritat. I és ben
segur que us beneirà.

— Ho direu al Papa ! — repe-
teix la vella meravellada.

No dubta que a uesta xicalla
anirà a Roma a fer-li propaganda.
Agafa una tassa florejada. — A
qui toca? A tu, menuda? — I An-
neta comença a buidar la, gerra
de llet. I la llet escumosa li deixa
al voltant dels llavis un bonic parell
de bigotis blancs. Després d'Anne-
ta, segueix Caterina, i després de
Caterina, ve Claudina, i després
Claudia, Silvia; Sinforià vol anar-
li al darrera.

— Primer les noies — ordena
Filibert. — I després tocarà a
Jean Baptista, que és el més petit
de tots.

Protegeix els febles. A la noia
que fa quinze, la gerra és buida
i la vella vol anar-se'n.

— Encara queden tots aquests
que tenen gana i set — diu Fili

-bert.
—Sí, però s'ha acabat la llet.
Altra vegada mira el minyó 1

també torna a sentir dintre el seu
cos rugós, tot nuós i ressec, escam-
par-se una flama, una bonica fla-
ma de vida.

— Confesso que no he dit la
veritat — diu simplement. — En-
cara he de munyir una vaca, la
Franqueta.

Va a munyir la Franqueta; hi
haurà llet per a tots i Joan Baptis-
ta, que anava a posar-se a plorar,
fa una ganyota de satisfacció. I
quan tots han begut la seva tassa,
encara en queda una.

— Ja hem acabat, no? — cons
-tata la vella.

— Però Filibert no ha begut 
—crida Anneta.

— No tinc set ,— diu Filibert.
— La menuda té raó, diantre!

— aprova la vella a contracor. 
—Beu, beu, és la teva part. I no us

oblidéssiu pas de dir al Papa de
Roma que també he munyit la
Franqueta.

Quan Filibert ha begut la seva
tassa, no queda ni una gota de
llet, talment com si les vaques ha-
guessin previst el nombre de
croats.

Però heus aci que altres infants
apareixen sobtadament al llindar
de la pallissa oberta. Tianet ha
flairat la minestra. Té unes galtes
plenes i vermelles com una poma,
i una boca rodanxona com una

maduixa.
(Seguirà)

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

Historieta ilustrada, original d'Ivori
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--Una ungla? —Sí, una que n'havia
perduda, però ell ha enviat, a buscar-
!a, una de les Sirenes que té al seu ser-
vei, la qual s'ha apoderat ja del miste-
riós cofret d'or i laca.— Res més no
digueren cls dos estranys personatges.

i

27

Seguien el seu ca'mi, assabentats de
la nova, i de sobte veieren una dona
ricament vestida que declamava un
inspirat poema. Jade Pur —qui era un
esperit selecte i tenia una ànima
Manca— es sentia inunda%la de jola es-
eoltant-la.

28
—.Ja que comprens la poesia

--digué la desconeguda a Jade
Pur, després d'haver parlat llar-
gament— ets digna d'ésser aju-
rinda. El oofret que conté l'un

-gla fou llançat a la mar, i esca
-pant-se de la Sirena que el guar-

dttiva, una ona el portà als meus
peea

¡ter '^	 Il «
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Jo l'he regalat a la gran
Sacerdotessa de Ten-Sio-Dai-
Tsin, la Deessa del Sol. Vés
i canta-li el meu poema. Ben
segur que ella, en canvi, et
donarà la reliquia.— I li lliu-
rà el pm+Ilnia escrit sobre seda
blanca.

J► o	 o

30

Jade Pur es sentia capaç de can-
tar-lo bé, conveneçuda que podria
recuperar la reliquia, i segui el con-
sell de la denla desconeguda. Un
cop arribada a la gruta on vivia la
Sacerdstessa, fou revestida de ceri-
mònia...

(Seguirà)
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BARCELONA: CASA MATRIU: Passatge Rellotge, 3
CASA CENTRAL: Plaça de Catalunya, 23

SUCURSALS a Balaguer, Berga, CERVERA, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, La
Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic
AGENCIES a Agrannmt, Artesa de Segre, Banyoles, Gironella, La Bisbal, La Pobla de

Segur, Mollerusa, Ponts i Portbou
SUB-AGENCIA a Calaf.

TOTA MENA D'OPERACIONS: DE BANCA I BORSA
Abonem els següents Tipus d'Interès en COMPTE CORRENT:

A LA VISTA e . . . .	 2 % anual	 A SIS MESOS . . . . 3'60 % anual
A TRES MESOS . . . 3 % »	 I A 12 MESOS O MES . 4 % u

EN COMPTE D'ESTALVI ABONEM EL 3 1/2 % D'INTERES ANUAL

SUCURSAL DE CERVERA: Francesc Macià, 32. — Tel. 29

Pàg. 8. --, La Veu del Diumenge	 19 agost de 1934
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La ciutat de Cervera es troba si-
tuada en la comarca de la Segarra
vora de la divisió amb l'Urgell i en
un dels pujols característics del
pais, a 550 m. d'altitud sobre la Me-
diterrània. Es a 57 quilòmetres de
Lleida i 105 de Barcelona, i compta
uns 6.000 habitants.

Es cap de partit judicia i se la
considera d'antic oom a cap també
de la Segarra per haver estat du

-rant segles el seu centre polític,
administratiu i comercial, i ho és
encara en algui s rams d'adminis-
tració de gran part de] seu territo-
ri i de bona porció del d'Urgell.
L'activa i fiorent vida agrícola de
la Segarra ha consagrat che nou la
capitalitat comercia] de Cervera en
fer_la el seu primer merca*, i gaire-
bé necessari punt de tràfec.

Compta Cervera aml: estació de
la línia ferrada del Nord i amb
nombroses carreteres. La general o
de primer ordrè de Madrid a Bar-
celona la constitueix lloo obligat
de trànsit de la gran circulació co-
mercial i turist'ca ; la de Torà i
Solsona hi aboca la vitalitat de
gran nombre 'le pobles de l'Alta

RAMON GOMÀ
ALBAREDA

COMERÇ AL MAJOR D'AMET-
LLES, CEREALS i Fàbrica d'Oli
Avinguda Catalunya. — Telèfon 10

CERVERA

Drogues, Colonials, Oli, Sabons i
Pesca Salada. — Especialitats en

Perfumeria
AMETLLES i CAFEy TORRATS

Comerç i Indústries
ALBAREDA, S. A.

CEREALS, ADOBS, SAL
AMETLLES i DESPULLES

Josep Matheu, 11. — Telèfon 3
CERVERA

BANC ESPANYOL
DE CREDIT

CASA CENTRAL: MADRID
Alcalà, 14

SUCURSAL CERVERA
Verges, 19

Capital social	 Ptes. 100.000.000
Fons reserva	 »	 65.208.261

MES DE 400 SUCURSALS
A ESPANYA

CORRESPONSALS A LES PRIN-
CIPALS PLACES DEL MON

Sucursals a Catalunya: Barcelona,
Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls,
Montblanc, Balaguer, Borges Blan-
ques, Espluga de Francolí, Santa
Coloma de Queralt, Tàrrega, Cer-

vera, Manresa i Mataró

Segarra, que amb aquella es comu-
niquen per ramals; la de Sant
Guim a Santa Coloma, la de Tala-
vera i la de Rc cafort de Queralt
aporten a la ciutat la producció
agrícola d'aquelles bandes de la
comarca; la de Guissona que a
Tarroja s'uneix a la dels pobles del
Sió, i la d'Agramant, porter a Cer-
vera la vida de la Plana Gl4issonesa
i de la Ribera del Sió; i mitjançant
la prolongació de la primera fins a
Ponts es facilita que cireuli per
Cervera part del movimen . comer-
cial de la muntanya.

Amb això dit, i afegint que als
mercats ordinaris de Cervera hi
concorren més de cinquanta pobles
que sumen uns '5.00O habitants,
es veurà que resulta ésser cap efec-
tiu en els ordres social i econòmic,
com en els tradicional i històric ho
ha estat sempre, de porció molt res-
pectable del territori català

L'agricultura és el fonament del
general benestar que es frueix al
país. Són també molt de notar al-
gunes de les diverses indústries que
radiquen a la ciutat: olis, farines,
galetes, productes del porc, calçat,
etcètera.

A les esmentades circumstàncies
de capitalitat secular és degut
que s'hagin acuinulat a Cervera
gran quantitat d'artístics edificis
que en donar-li carócter monumen-
tal 1i comuniquen tambe fesomia i
ambient molt propis. No és una
de tantes ciutats per on hom
passa amb indiferència; és, per
contra, d'aquelles plenes de sugge-

réncies i d'evocacions que inviten a
deturar-s'hi.

L'abundància de bones vies de
comunicació permet al turista la
visita, des de Cervera, com a punt

Hispano -Francè
Collegi

Aquest Collegi, Situat al carrer
de Manuel Ibarra, al costat de 1'ex-
Universitat, ofereix amb el seu jar-
di i magnífic punt ]e vista totes
les garanties que poden exigir la hi-
giene i el benestar de les collegia-
les. Hi ha calefacció centra..

Les senyoretes reben una sòlida
i completa educaci.ó. Les professo-
res viuen amb ies" educandes, com
mares amb les seves filles, i aprofi-
ten totes les ocasions per a formar
el seu cor i desenvolupar en elles les
qualitats necessàries per a ocupar
en el seu dia dignament el lloc as-
senyalat en la familia i en la so-
cietat.

Els mètodes çl'ensenyança mo-
derns i reconeguts per totes les na-
cions com els més favorables a
l'harmoniós desenrotllamen de to-
tes les facultats, s'apliquen als di-
ferents rams de l'Ensenyança.

S'acompanya a l'Institut les
alumnes que desitgin preparar el
seu Batxillerat. Les professores vi-
gilen el seu treball personal i les
ajuden en llurs tasques.

de partida, de noinbroses belleses
moltes de les quals no figuren en
els itineraris turistics. En còmodes
i curtes excursions poden apreciar-
se la ciutat episcopal de Solsona i
els seus notabilissims museus ar-
queològic i de prehistòria; el gran
convent de Sant Ramon de Portell,
sepulcre del Sant, en elevada pla

-núria de magnífics horitzons; les
viles de Calaf s de Prats del Rei,
aquesta amb la seva collecció de
làpides romanes que sitaen e! muni-
cipi romà de Segarra; la vila de
Santa Coloma de Queralt amb el
seu castell, església gòtica, i bella
portada i sepulcres de l'antic con-
vent mercedari ; la vall del riu
Corb amb la important esiació bel-
neària de Vallfogona i el poble de
Guimerà ple de s?.ngular encís; la
vila de Verdú amb el seu castell
medieval, magnifica església i la
casa natalicia de Sant Pere Cla-
ver; la culta ciutat. cíe Tàrrega amb
el palau romànic parc de Sant
Eloi ; l'església de Vilagrassa amb
portada del romànic lleidatà; la
vila de Bellpuig l'antic convent
d'artístics detalls, església parro-
quial, i en ella i'incompargble mau-
aoleu de Ramon Folc de Cardona;
el monestir de m.onges hernardes
de Vallbona, místic reliquiari que es-
totja, entre altres cose, la més be-
lla collecció de laudes sepulcrals de
Catalunya; la pulcra vila de Guis-
sona i els seus rncords prehistòrics
i romana; l'estupenda església d'A-
gramunt; els grans monuments

cenobítics de Poblet	 Santes
Creus...

Poden també «descobrir se» pels
voltants de Cervera incomptables
poblets segarrenos gairebé ignorats
però molt dignes d'atenció Castells
dels segles XV i XVI, esglésies ro-
màniques, recorcls històrics : tradi-
cions, etc., els comuniquen in-
terès remarcable per a's turistes in-
telligents i observadors

La Segarra, la Plana Guissonesa
i la Ribera del Sió són comarques
gairebé desconegudes, i tenen els
seus encants.

La ciutat de Cervera comprèn el
seu paper a representa i té cons-
ciència de la responsabilitat que su-
pose ésser cap natural d'una co-
marca tan interessant i activa. Té
el deure de mostrar-se acollidora i
generosa i de posar-se, com està
fent, en un nivell que no desdigui
de la importància ame P donen tan;
tes poblacions que, si no com a ma-
re, la miren com la germana gran.

Estació de Servei

Carretera
de Madrid a Barcelona

Telèfon 39
CERVERA

(Lleida)

J. F E RRAN
Carretera

de Madrid a Barcelona
Telèfon 26

CERVERA

a

FONDA
BARCELONESA

LA PREFERIDA PELS
VIATJANTS I EXCUR-

SIONISTES

Plaça de Lluís Sanpere
Telèfon 30

CERVERA

FABRICA MECANICA
de CAPELLS DE TELA

DE

IGNASI ARQUÉS

VILASECA
Despatx: Carrer Major, 109

Fàbrica: Víctor Balaguer

CERVERA

ANTONI
SECAN ELL

VINS

CERVERA
Telèfon 25

TARREGA
Telèfon 32

MARIÀ
SOBRE VILA

ROCALLA

Fàbrica de ciment ràpid
i lent. — Fusteria mecà-

nica
Combat, 17. -- Telèfons 15 X i 15 R

CERVERA

Banc
Hispano-Colonial

CAPITAL: 40.000.000 de PESSETES
CONS DE RESERVA: 11.300.169'73

Sucursal de Cervera

Realitza tota classe
d'operacions bancàries

Comptes corrents A LA VISTA
2 per 100 anual

Operacions d'Estalvi
Llibretes ordinàries d'estalvi ;,

3 i mig per 100 anual	 r
Imposicions: Al termini de tres aje-
sos, 3 per 100 anual. Al termini d .

	ais mesos, 360 per 100 anual. Al	 -
mini de dotze mesos. 4 per 100 anual
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