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cante de pere calders

AXf que' el jutge va haver die-
tat la sentencia de mort, el reu
va alear un brac solemnement
i digué:

-Protesto!
La sala es remogué, desconcertada,

fins que el jutge, amb energia i propie-
tat, aclarí:

-Voste calli. Aixó ja. esta dat i be-
neít, Acta est fabula. Tots tenim feina
i hem d'enllestir.

A desgrat d'aquestes paraules, el de-
fensor va veure la possibilitat de de-
mostrar que no era tan dolent com
semblava fins .aleshores, .i salta nova-
ment a la llica: '-

-Senyor jutge, aquest home és prác-
ticament un moribund i la nostra obli-
gació és escoltar la poca veu que Ji
·queda..,

Aquí, l'advocat s'arregla tota la figu-
ra, com feia sempre que anava a rema-
tar l'oratória, i prosseguí:

- ...Em permeto de recordar que les
grans civilitzacions han aviciat sempre
els moribunds. A Grecia no els deixa-
ven tocar de peus aterra, i si de Roma
passem a I'Orient.;

El jutge el va interrompre, i en picar
a la 'taula es va torear un dit, la qual
cosa l'erifuri:

-Ha estat pronunciada sentencia, die
jo. Tothom ha' tingut ocasió de dir-hi
la seva i a partir d'ara, tot al rnés, des-
variarem a compte de l'erarí.

Pero era una d'aquelles époques en
les quals la llibertat va de puja, i, d'al-
tra banda, tots els membres del jurat
calcularen mentalment que era massa
tard per a anar al cinema massa d'ho-

. .la-iJ« .a .iamar~a..ssa. Aixi :qne.:queda-
va temps ... Un d'ells va apoderar-se del
torn i digué:

-Aquest home -assenyaIa el con-
dernnat-e-, té el dret d'opinar més. Pot-
ser no figura en cap llei escrita, pero
no li podem escatimar.

=-Grácies' -'-respongué l'acusat.
El qual, posant-se la má al pit, de-

clara: _
-Senyores i senyors: jo sóc objecta-

dor de consciencia. Sóc enemic uc la
pena de mort i només faltaria que em
fessin passar per I'adrecador del patí-
bul.Que se'm destini a serveis auxiliars!

·-1 ara! =-cridá el jutge-. Quina
barra! Guárdiesl .

EIs policies s'avancaren, pero el reu
els va aturar:

-:Quiets, geníssers, quiets!
Al fiscal, que era primera escopeta,

va entrar-li de sobte la por de perdre
la peca. Bellugá els bracos, va dema-
nar la paraula, i, sagnat-se amb salut,
va prendre-la sense esperar que la hi
donessin:

-11'altre mort? pregunta dramática-
ment-. Que en. farem?

El jutge no hi queia.

=-Ouin altre mort? -va interrogar,
amb una cara -plena d'estupor.

-La víctima -va respondre el fis-
cal-.· Si ens hem reunit aquí és per
culpa d'UJ~ cadáver-preví,

L'acusat s'adoná de la direcció del
tret i volgué aturar la maniobra:

-Una cosa és matar algú i l'altra
que se't quedi als dits. la he explicat
una colla de vegades que jo només vo-
Jia estabornir el comerciant. Si era la
seva hora (cosa d'ell) o bé anava mal
alimentat, no són pegues que s'hagin
de carregar al primer que tingui la des-
gracia de topar-hi, Consta en acta que
vaig fer-li la respiració artificial i va
ser com alió que diuen els cirurgians:
I'operació fou un exit, pero va fallar-li
.el cor.

-El cor aguantava bé fins que vós
vau fer-li entrada ---<ligué el fiscal, dol-
gudament.

L'home sabia que la societat l'accep-
tava amb prou feines i que els acusa,
dors 'són antípátics. Aixó li donava un
complex de culpabilitat, que és una co-
sa terrible per a un fiscal; així que, tot
abaixant els ulls i endolcint la veu,
afegí: .

-la no ens podem desdir, ara. El
senyor jutge em donara la raó: «Hem
de fallar i fa·Hem...» -En aquesta "Sala,
senyores ~ senyors, la justicia mana.

Es va produir una de les pauses que
. donen una aura de rnisteri a les reu-
nions humanes. El fiscal anava a ester-
nudar, ..pero va aguantar-se, i el defen-
sor es va treure les ulleres maquinal-
ment i se les torna a posar, sense mi-
rar-se-les,

-Com quedern? -pregunta el reu,
que potser era el més interessat de l'as-
semblea.·

Feia estona que el secretari estava
-inquiet;a Ja':cadiI:a. V~lia intex:v.en.ÍT .en
el debat, pero asegurant l'efecte, i no
sabia per on atacar. Finalment, va dir:

-Entel> que va de suposició, si m'ho
.permeten. Com que .aixó deIs serveis
.auxiliars no és propi del brac jurídic,
se m'acut de preguntar a l'acusat quina
altra cosa li semblaria bé,

-Una multa! -crida el reu, ple d'il-
lusió-. Que em baldin amb una rhulta
i foral

Pero. va reflexionar de seguida, per-
que se li va ocórrer que vaJia la pena
de provar de salvar-ho tot, Prossegui:

-Ara, el que em dol més és que em
renyin. Una bona amonestació m'escar-
mentaria de veres. La meva mare, po-
bra santa, ho dei a sempre: «Aquest noi
s'estima més una bufetada que no pas
una filípica». De manera que ho po-
dríem deixar en sermó del jutge, i, si
tan ofesa esta la societat, que hi cai-
gui la bufetada, Puc assegurar que no
em quedarien ganes de tornar-hit

Al fons de la sala.. una vellera v.a
aplaudir frenéticament i van haver-Ia
d'assistir, 'perqué arnb Texcitació s'en-
nuegá i s'ofegava. El reu es va esverar.
«La gent. ia no aguanta com abans -re-

u ... B

mugava+-, 1 després, ve que cada di-
funt .deixa els neulers parats, a veure
qui se'ls carrega!» Quan la dama re-
prengué el bleix, .el condemnat demos-
trá la blanesa deIs seus sentiments amb
un sospir de satisfacció. Com que hi
havia revoltim a la sala, vólgué posar-
hi ordre.
. ·-Centrem.nos -va dir-. 'No ens

posem nerviosos. Ara que hi som, fem-
ho bé. Quina necessitat tenim d'aea-.
bar renyits i disgustats? ¿Quin mal hi
ha que tots conservem un bon record
d'aquesta sessió memorable?

En realitat, l'home s'havia fet simpa-
tic als magistrats, al jurat i al público
De debo, ja no li volien cap mal. Pero
la paraula és la paraula i la llei té fama
.de .tossuda. D'aixó, .tots en ieien .un
punt, i no volien tornar enrera. El con-
demnat va llegir-ho a .la mirada de tot-
hom -fins en la de l'advocat defen-
sor- i va .cornprendre que la sevasitua-
ció era desesperada.

-Bé, dones =-declamá-«: rnateu-me!
Pero ja que som tan escrupolosos ¿se'm
respectaran les darreres voluntats o ti-
rern al dret?

-Home -respongué el jutge-: som
europeus í cristians. La petició i la fra-
se finals no es neguen a ningú!

~Doncs, jo vull., .
-Ep, no, ara no! --el va interrom-

pre el jutge-. Aixó ha de ser al peu
del cadafal!

=-S], eh? Quan ja no tingui humor
per a res, oi? Per aixó ens queden
aquests testaments tan tristos ... 10 recla.
mo .el dret d'expressar ara el meu dar-
rer desig, quan hi ha presents tots els
qui han contribuit a la meya perdició.

Ya haver-hi un moviment de confor-
mitat, gairebé unánime, i fins el tribu-
nal semblava propens a sospesar-he. El
reu -estessegá ;per .a .aclarir-se -la ven,
s'agafá fortament a la barana de l'es-
trada i va dir:

-Demano que el senyor jutge m'es-
canyi amb les seves própies manso Així
sabrá el pa que s'hi dóna!

La idea fou acollida amb expectació.
El fiscal va manar a un uixer que tele- .
fonés a casa seva que no passessin an-
sia, que hi aniria tard a sopar, i va
sentir-se un remoreig general a la sala;
la gent s'acomodava als seients, per no
perdre's res.

El jutge es va -ofuscar, No era propi
del seu carácter, ja que era calmós i
ponderat, pero ningú no pot respondre
d'una obnubilació momentánia, S'aba-
lancá sobre el. pres i va comencar a
torear-Ji el coll, amb totes les seves
forces,
-D o n e m-I i gust! ---<leia amb les

dents serrades-. Vol requisits, el siba-
rita!

La cara de I'ajusticiat s'anava tor-
nant moradenca i a: la- sala bi senyore-
java un siíenci tan intens, -que -a 1lT1a
dama va caure-li una aguIla de ganxo
i va semblar que !ot el terra retrunyia.
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LA POESIA DE
PALAU FABRE

Al Club d'Amies de la U.N.E.S.C.O.,
dissabte passat, Josep Palau Fabre pre-
senta una antologia de .Ia seva obra
poética, esqueixada i sincera, inteHec-
tual i sensible, en la qual el poeta es
defineix á cada vers:

«No sóc méitat, sinó ferida:
un tros de caro tempestejat»

HUMOR AL «SKETCH»
I A LA CANC;Ó

-L'humor -diu Josep Maria Espl-
Dl\S- es molt important a I'hora de
fer popular i humana una lIengua•.;

L'afirmació no es un fet aillat: enlla-
~a directament amb un concurs que
I'escriptor organitza des de «La Cova
del Drae».

Hi ha premis per al millor «sketch»
cómic i per a la millor caneó d'!iumor:
es tracta, per tant, de dos certámens
en un.

-En Burrull -continua exptícant=-
sera el músic del jurar de les caneons ...
Altres membres seran en Jordi Sarsa-
nedas i la Maria Aurelia Capmany.

«ALT CAMP»
Hi entreu i, tot seguir, la veu d'en

Raimon us diu que no heu entrat en
un 1I0c qualsevol. Mireu, parle u i cer-
queu, i aneu comprenent que no aneu
errats de comptes... .

--Som bons amics de l'Albértí, peró
no depenem d'ell ... A I'origen, malgrat
que nosaltres ja existíem, ens dona
una bona empenta I·Espar.... peró ara
anem fent sols...-
-1 bé!
AIt Camp és el nom d'una de les

nostres comarques, peró és, també, el
d'uoa !libreri a establerta, precisament,
a la seva capital: Valls. Si hi aneu,
veureu que és uoa IIibreria diferent...,
malgrat que, ara, sortosament, no és
pas ja I'única.

PETICIONS BASQU,ES
Mentre esperem el Text de la instán-

cía adreeada al Ministeri d'Educació i
Ciencia per l'Institur-d'Estudls Catalans
i les Académies barcelonines, podem
meditar sobre el que, en un document
semblant, demaná l'Academia de la
Llengua Basca per a les províncies de
Biscaia, Ouípúscoa, Alaba i Navarra,
és a dir, per a les divisions adminis-
tratives de l'Estat espanyol on la llen-
gua basca és la vernácula. Les peticions
són:

-Cursos de lectura i escriptura en
Escoles Nacionals

=-Exámens voluntaris a I'ensenya-
ment primari i mitja

-Creació d'escoles-pilot d'ensenya-
ment bilingüe

-Creació de filials d'Instirut d'en-
senyament bilingüe

-Creació de cursos graduats a les
Escotes Ntrmals

~Cursos voluntaris als centres d'en-
senyament superior

-Assignació al pressupost del Mi-
nisteri a favor de l'Academia

No és pas massa ...

«ART VIU»
A MANRESA

Fins diumenge, exposa al Cercle Ar-
tístic de Manresa Josep Grau Garriga.
Grácies al grup «Art Viu», la capital
del Bages és un fogar d'inquietuds ar-
tístiques que ahir es concretaren a I'en-
toro de Tapies o Subirachs i avui re-
presenta Grau Garriga.

El grup, en presentar I'artista, diu
que és «un deIs homes joves més grans
de casa nostra», i Arnau Puig escriu,
sobre I'elecció feta per «Arl Viu», que
«els nostres joves fan passos cap enda-
vant amb una consciencia gairebé sen-
se error».

El més important de tót, peró, és que
I'art i les seves inquietuds- arribin a
les comarques: «Art Viu» fa una gran
tasca.

LA PLACA DE LA
LLANA, .UNA'·

ALTRA_ VEGA12A
Ha estar convocats una altra vegada

els Jocs Florals de la Placa de la LIaRa.
La gaia fesra, enguany, sera celebrada
el dia 21 de maig, i el termini d'admis-
sió d'originals acabara el 15 anterior.

Torna, dones, la crida poética llan-
cada des d'un .racó de la Barcelona
vella ... i torna, també, una allra vegada,
aquella estranya Iimitació (IUe fa que
a I'englantina hom només pugui aspi-
rar-hi escrivint en castellá!

PEDROLOJ AL PREMI
«BIBLIOTECA BREVE»

.El dia primer. del mes, fou adjudical
el premi «Biblioteca Breve». Dues obres
escrites en catalá destacaren entre les
finalistes. La que arriba més endavant
fou «Unes mans plenes de sol» de Ma-
nuel de Pedrolo. La noveHa, centrada
a l'entorn de Niel, un orfe recollit per
uns parents, supera aquest pcrsonarge
individual per a descriure una situació
coltecrtva de pagesos i petits comerciants

LA DE L'ARIMANY,
TAMBÉ!

-Es possítne nue surti pel Dia del Lli-
bre -diu Miquel Arimany sobre la
seva biografía de Rafael Tasis.

El biégrat; al darrer número de la
revista «Li!>rería», acaba de publicar
un article titulat «Rafael Tasis, Ilibre-
ter», on g!ossa aquesta faceta de l'es-
criptor desaparegut ...

-És -explica- I'esbós d'un capi-
tol de la biografia.

Sembla que el Jlibre será forea dife-
rent del que ha escrit Josep Maria Po-
blet: .és lógic que cada autor hagi _in-
sistit en els trets que més el preocu-
pen o que coneíx millor. L'Arimany
parla i no acaba ...

-He tíngut dues entrevistes impor-
tants, per exemple: I'una amb Ferran.
Cuito, decisiva per a coneixer els anys
d'Acció Catalana i molts de I'exili; una
altra amb Joan Vives, imprescindible
per a coneíxer la mort, puix que és
sabut que és la persona que el va
veure morir ...

L'anécdota es corprenedora, i val la
pena de reproduir-Ia. Quan Tasis mar-
xá a París, Joan Cendrós encomaná
a Joan Vives que I'atengués ...

-El deixo a les vostres mans -li
digué.

Uns dies després, Joan Vives truca
a Cendrós i Ji digué:

- Tant he fet el que em vau enco-
mar uue el ringues a les meves mans,
que hi acaba de morir ...

UNA HISTORIA
DE CATALUNY A
PER A TOTHOM

El doctor Ferran Soldevifu es troba
recuperant-se d'una lIeugera interven-
ció quirúrgica. Malgrat aquest contra-
temps ha volgut realitzar personalment
la darrera revisió de les preves d'im-
premta de la seva obra «História de
Catalunya iHustrada», en la quar l'orl-
gen i les vicissituds deIs paisos de llen.
gua catalana són narrats en forma cla-
ra i amena, en I'estil alhora rigorós
i suggestiu (IUe caracterhza aquest his-
toriador doblat de poeta.

El doctor Soldevila ens ha dit (IUe
estava francament entusiasmat amb les
iHustracions (IUe acompanyen el IIibre
i «(Ue són obra del gran escultor Josep
Granyer, el qual, a més a més és un
dibuixant formidable que no defuig cap
problema i resol els temes amb un ofi-
ci perfecte i un gran sentit de la com-
posició, cosa que ara no s'estila pas
gaire.

B

TEATRO NUEVO
elNERAMA

Universitat A elona
Biblio ~úilm~~ S

Diumenge fou proclamat el resultar
del certamen poetic «Amadeu Oller»
d'enguany. Com avaneárem als nostres
lectors, fou declarar deserto

L'edició que, des de la seva creació,
acompanya aquest acre, malgrat la
manca de guanyadors, també féu acte
de presencia en aquesta edició: el vo-
lum «Antologia 1965-1966-1967» recull
rrenta-nou poemes de vint.i-sls poetes
(IUe han concursat en els tres anys. El
volum queda valorat per un próleg de
Joan Colomines i extensa informació
sobre poesía des de 1939 eneá.

Recordem que el jurat -un jurat ve-
ritablement notable-e- esiava format per
Joan Oliver, Joan Triadú, Rumon Fus-
ter, Alfons Romeu i Joan Colomines.

REPRESA D'«ISARD»
Finalment, hll arribat la tan espera-

da represa de la coheectó «IslIrd». El
volum que inicia la nova etapa, que no
és nova etapa, sinó simple continua-
ció de la seva única, amb un grun pa-
rentesi al bell mig, és un tlibre im-
portante sRetrat de l'artista ndolescent»
de Joyce, segons versió de Muria Te-
resa Vernet.

És uquest el volum número 36 de
la serie, i és indubtable que tots ple-
gats son, comptat i debatut, una bona
mostra d'«obres representatives de tots
els generes litemris i (fe diverses epo-
ques i cultura».

Josep Maria' Boix i Selva, el direc-
tor de la coHecció, que 111111 honora In
sevn editorial -Vergaru-, ofrenn umb
orgull el nou volum i diu:

-Ara la tcnim ressuscirada, pero no
esturé tranquil fins que la vegi resta-
hlerta del tot i portant una vida dig-
IIU, normal, regular •..

.,

Vegeui escolteu Pau Casal s interpretar
«El cant deis ocells» en la seva residencia

de San Juan de Puerto Rico!
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