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EFEMERIDES DOMINICANAS
La República Dominicana,

acaba de conmemorar una de las
efemérides más interesantes de su
vida pública, la de su Restauración
Política, con otro acontecimiento
que, a la vez, constituirá, en lo
sucesivo, otra efemérides de las
muchas que los dominicanos re¬
cuerdan y estiman por formar ja¬
lones de su historia, que, aunque
relativamente breve, es lo bastan¬
te intensa y aeitada para el fin
perseguido de llegar a ocupar un
puesto en el grupo de pueblos li¬
bres y soberanos.

El 16 de Agosto de 1863, co¬
mienzan el pueblo y sus caudillos
a rebelarse contra la nueva domi¬
nación española, pedida y ofrecida
de manera servil, para mantener
su egolatría y privilegios, por el Ge¬
neral Pedro Santana, elegido pri¬
mer Presidente por los hombres de
la Trinitaria —Duarte, Sánchez y
Mella—forjadores del alma Nacio¬
nal y realizadores de su voluntad
al dar el grito de Independencia,
consiguiente insurrección y victo¬
ria sacudiendo el yugo colonizador
en el Baluarte del Conde el día 26
de Febrero de 1844.

A partir del 16 de Agosto,
las cosas se suceden tan rápida¬
mente dadas las fuerzas anexio¬
nistas y recursos españoles isabe-
linos el torrente pasional para la
obtenciónde la libertad estan ava¬

sallador, que la Bandera Nacional
arriada el 18 de Mayo de 1861 a
cambio de un título nobiliario, el
Marqués de las Carreras y de un
cargo similar al de Virrey a favor
de Santana, vuelve a enhiestarse augusta y solemne en todos los
ámbitos del país y en el mismo Baluarte del Conde y Torre del Ho¬
menaje el día 10 de julio de 1865 día en que las fuerzas colonizan¬
tes se retiran de nuevo de la tierra que descubrió y amó Colón, en
virtud del Real decreto de abandono voluntario sancionado el 3 de
mayo de 1865 por las cortes españolas, anexión que según el histo¬
riador dominicano Bernardo Pichardo, representó para España la
movilización de unos cincuenta mil hombres y un gasto de trescien¬
tas mil pesetas.

En6 de Agosto de 1942, el Honorable Señor Rafael Leónidas
Trujillo Molina se juramenta ante la Asamblea Nacional como Pre¬
sidente de la República, para cuyo cargo fué reelegido
este mismo año. Y el ilustre estadista, con tan fausto motivo,
inspirándose en los principios y sentimientos de sus ancestrales, pro¬
clama ante Embajadores, Ministros en Misión Especial y Enviados
Especiales entre los cuales han destacado por la opresión en que vi¬
ven sus países, los de Grecia, Suecia, Bélgica, Noruega, Checoes¬
lovaquia, Holanda y Polonia, que en la República Dominicana ocu¬
pa un puesto de vanguardia en defensa de los ideales de libertad
que sustentan las Naciones Unidas y se siente dispuesta a toda cla¬
se de sacrificios para la obtención de un mundo mejor. Y es que
ante la magnitud de la cruenta lucha de principios, de civilización,
dignidad, y de humanitarismo contra la barbarie a que asistimos,
el Presidente, dadas sus ejecutorias de hombre público, debía reco¬
ger, como con fina percepción recogió, el espíritu liberal de su pue-
CATALONIA

blo y ofrecerlo a la causa de las
democracias. El Honorable Sr.
Rafael L. Trujillo, desde su ad¬
venimiento al Poder, ha goberna¬
do e inspirado la gobernación del
país, persiguiendo la consecución
de una vida mejor para sus con¬
ciudadanos, iniciando y realizando
mejoras morales y materiales para
que fuese más elevada de sentido,
alegre y confortable. A la aper¬
tura de vías de comunicación in¬
terior y de puertos ha seguido el
embellecimiento de las ciudades
con respeto y veneración para las
piedras centenarias y construeción
de parques y jardines. Las Be¬
llas Artes, Música y Pintura, han
merecido su atención, con la coo¬
peración de valores nativos y de
quienes viven en el país como a-
ves de paso impelidas que fueron
por los vientos huracanados del
odio y de la venganza. Las es¬
cuelas Primarias, en múltiples y
útiles graduaciones, enseñanza efi¬
caz, cobijan a miles de alumnos
servidas por capacitado y abne¬
gado Magisterio, y en la prim.era
Universidad de América, el "Al¬
ma Ma'er", se cursan todas las
disciplinas para la formación de
hombres de Letras y Ciencias, dis¬
ciplinas, profesadas por escogido
Claustro, entre el que se cuentan,
también, compañeros nuestros de
infortunio. La Campaña pro-Al¬
fabetización, emprendida este ve¬
rano aprovechando el período de
vacaciones hace esperar óptimos
resultados en el problema del
analfabetismo que tienen plantea¬
do, sin solución inmediata, tantos,

pueblos, solución a que llegará muy pronto el país dominicano;,
por cuanto la compenetración entre el Poder Público y el Magiste¬
rio ha permitido que el primero sacrifique las vacaciones de verano,
a favor de la enseñanza de adultos sin clase algunade instrucción.
Sendos hospitales se han levantado y dotado de instrumental mo¬
derno, para sanarlos dolores físicos. Reforzadas las finanzas del
Estado y orientada la ecoiomía del país en un ámplio sentido de
protección a los productos de la tierra todo hace augurar en un fu¬
turo próximo para esta República Antillana, la prospeiidad a que
tiene derecho y que las luchas de antaño contra invasores y con¬
tiendas internas de orientación y formación cívica y ciudadana, pro¬
pias de nacionalidades jóvenes, habían dilatado.

"Catalonia" al hacer constar su más sincera adhesión al
júbilo popular dominicano con motivo de las efemérides del 16
de Agosto, saluda con respeto, al Presidente de la República, Ho
norable Sr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, representante de un
pueblo, del cual, sólo hemos recibido atención, hospitalidad, amor,
generosidad y comprensión en las horas amargas que hemos sufri¬
do y sombrías que sufrimos, y le saluda, también con agradeci¬
miento, por haber sido él qu'en nos abrió las puertas sin restriccio¬
nes ni distingos cuando teníamos cerradas las de la Patria querida
y habíamos sufrido el calvario más trágico y humillante para el
hombre, en pueblos de los cuales, por sus postulados tan propaga¬
dos como puestos en olvido, cabía esperar un trato fraternal y hu¬
mano propio de los hombres libres de corazón y de pensamientos.

Nuestros mejores y sinceros votos para que el nuevo Manda¬
to Presidencial que se abrió el 16 de Agosto de este ano, sea lo más
fructífero posible para la grandeza de la República Dominicana y
bienestar de todos cuantos habitamos estas generosas y hospitala¬
rias tierras americanas.
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A la República Dominicana, neix una publicació en català. Sense pretendre donar
fórmules rígides que no serien escaients, ni voler resoldre el que no estigui al nostre
abast, sense pretendre immiscuir-se en funcions que no ens corresponen, volem queCATÁLONIA sigui una aportació més en el teixit múltiple de l'obra catana que avui
es desenvolupa lliurement — gairebé tan sols — en terres d'América.

Som gent a qui separen ideologies i disciplines diverses: tenim opinions diferents de
com deu organitzar-se i reconstruir-se la nostra Pàtria. Peró avui hi ha quelcom que
ens uneix, que fa que els nostres pensaments puguin conviure i que ens dona alé per

Ttal que a la terra dominicana escrivim en català, i es pugui llegir en català: i aquestquelcom, no té res de misteriós; és la realitat tangible, viva, forta, de l'esperit de CA¬
TALUNYA, que portem dintre.

Quan s'atansa una nova ordenació del món en que vivim, seria il "lús deixar pas¬
sar l'avinentesa que el moment històric ens ofereix. Creiem que l'afirmació, continuada,
de la nostrá existencia com a poble amb fesomia propia, étnica, geográfica i política, deu
ésser l'obra de tots els patriotes, sobretot dels que ens trobem a l'exili.

Vàrem ésser els primers lluitadors de l'antifeixisme mundial, i en la contesa que
trasbalsa el món, no ens considerem espectadors, ja que si bé una política absurda de
"localització dels conflictes" va fer possible la nostra provisional desfeta, la lliuta no
és acabada. Declaracions recents del cap de Falange Espanyola, indiquen abastament,
el camí; Nosaltres i el nostre poble, amb les democràcies; ells, — opressors de tots els
pobles hispànics—amb els enemics de les llibertats individuals i col·lectives de l'huma¬
nitat. Si ahir lluitàrem sols i desvalguts, amb l'única esperansa de que tard o d'hora
els interessats comprendrien que a la nostra causa era també la llur, cal remarcar la
nostra adhesió a tots els que lluiten contra l,enemic comú? Creiem que no. La conducta
dels homes val més que tota una fraseologia més o menys brillant, i si tenim quelcom
en legítim orgull, és la nostra condició de precursors d'aquest gran exèrcit del front de
les democràcies. Tots, absolutament tots, els que lluiten sontra l'opressor són els nos¬
tres amics, que poden i deuen comptar amb nosaltres. No podem preveure com es re¬
construirá el món, peró afirmem com a catalans, que les nostres aspiracions són com¬
preses en l'anomenada "Carta de l'Atlàntic". Volem sols i exclusivament ésser lliures
de regir els nostres destins: el que és bó per als Bohémis, Txecs, Moravis o Albanesos
és bó per als Catalans. Malgrat tot, creiem avantátjós i addient es discuteixin,^ amb els
nostres amics dels altres pobles hispànics, fórmules d'arranjament que ens permetin
marxar junts vers la conquesta de les llibertats que ens són comunes. Posseim l'anome¬
nada d'ésser gent que toca de peus a terre, i si es té en compte que amb nosaltres tenen,
ara, problemes análecs, cal agermanar els esforsos per tal d'anihilar el règim que ens
oprimeix a tots...

Es fa un xic difícil comprendre l'encongiment o millor la inexistència en que es
troben els estaments representatius de Catalunya. Solament té explicació, per una
manca de solidesa, filla d'una situació que no s'adiu amb les necessitats del moment.
Cal reaccionar contra el desencís i la defallensa i cercar, entre tots, una fórmula per tal
que els catalans tinguem un organisme de govern que ens representi i aplegui, organis¬
me que no degué morir mai i que cal fer reviure. Pesi als malentesos, tenim fe que no
trigarem en veure al cap de la reconquesta de la Pàtria, una direcció volguda pel seu
propi prestigi i sostinguda per tots els catalans.

Seríem orbs, si pretenguéssim que l'empresa és fácil, sense entrebancs ni esculls;
peró sí som un poble forjat en l'adversitat i l'opressió, que en el sofriment ha confirmat
la seva flexibilitat i fortalesa, es pot esperar que el seny s'imposarà en tot.

Els que fem CATALONIA, ciutadans anònims en el calvari de l'exili, voldríem que
la nostra tasca es desenvolupés per viaranys de comprensió i germanor, i per això,
prendrem com a principi normatiu, el més absolut respecte a les opinions alienes. Vol-
driem, per tant, la cooperació dels nostres compatricis en una obra que ens demana a
tots: el deure inajornable de treballar per escursar el sofriment dels que pateixen l'escla¬
vatge en la patria vexada i escarnida, dels qui deixàrem en els camps de Fransa i de
tota la humanitat que sofreix els estralls de la guerra.

Amb tota la nostra petitesa, sense donar gran volada al que no en té, pretenem
participar, de manera modesta, en l'obra de catalanitat, de revifament dels sentiments
patris, en l'obra de la reconquesta de Catalunya.

Si el nostre esfors val per quelcom, ben guanyat sigui pel goig que ens produirà la
confortadora satisfacció de col·laboraren el redrossament de la Pàtria.
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Vina a Catalunya, Quisqueya
PER J. A. 1 P.

Els estralls de la guerra, com a cástic a una huma¬
nitat extraviada, continuen. La gran tragèdia no s'a¬
caba ; pero día vindrà, que la pau será entre nosaltre*.
Venssuda la bèstia que tots porten dintre, l'home
cercará altra vegada, els camins de la veritat i de la
bellesa, i un nou món sorgirà enmig de les flames,
de les runes i dels immensos fossars que ja s'aixequen
i se n'alssaran, encara. Llavors, si les forces físiques
han pogut suportar les privacions i els canvis d'am¬
bient climàtics i superar les crisis morals que desfant
el cor i abaten l'esperit; si la carcassa material que
anem arrossegant deixa l'automatisme i aconsegueix
moure's del determinisme lliure d'abans, tornarem al
reconet que ens ha vist néixer. I per a llavors, és pel
que et dic, Quisqueya bruna, que has rigut quan el
nostre plor s'iniciava ; que ens has donat conhort quan,
sense esma, deambul;vem pel paisatge tropical i que
has pregat per a la nostra bona sort, vina, amb no¬
saltres, a Catalunya. Si, Quisqueya; criolla gentil, vi¬
na amb mi, i veuràs un petit món, petit, com el teu,
en extensió, peró gran de contingut, on hi ha de tot;
sols li manca una cosa per la qual ha lluitat, com tu,
á no ha aconsseguit, encara: la llibertat.

Vina a Catalunya, Quisqueya, de rínxols color de
les móres nostres, i el cel blau i el paisatge verd y verd
grisenc, et recordará el teu cel i el teu paisatge; i
un sol, que-lliiii com el teu sol i que, també, escalfa
el cos i enforteix l'ànima. Boscúries de pins, de beta,
de roures i alzines, et donaran, india que d'amor t'
abruses, ombra a l'estiu, i trobararas tebior a l'hi¬
vern, en els prats i en les planúries,

Catalunya, Quisqueya dolssa, és un poble viu, no
pás una ficció política, no és provincia ni regió; té
totes les característiques de nació: història, territo¬
ri, economia, art i llengua i literatura pròpies. Quan
un català et digui : "T'estimo"...., t'estimarà de debò
i per sempre. Es un poble simple, franc i noble, que
no para, que treballa de ferm, peró, que, també, riu
i canta.

Si véns, Quisqueya, encantadora coqueta, pujarem
als Pirineus, i d'allí, si és a l'hivern, tardor o prima¬
vera, enmig de neu blanca, i immaculada, la salutació
més cordial, una d'aquelles salutacions tan teves, a-
drecerem als germans, de Franssa, als catalans-fran-
sos, de més enllà de la ratlla. I baixant i saltant, tot do-
nantnos les mans, de carena en carena, entre bous, va¬
ques i moltons que peixen pels herbeis humits, estada
farem a la Vall de Kúría, on la Verge d'éban, hi té el
seu cambril i el vianant eixoplug confortables. Cin¬
gleres, voces i maluixes boscanes té el Montseny,
i la Verge Bruna, la Verge del color teu, té Montse¬
rrat: la muntanya serrada, de pics únics, on s'ha fet
possible marxar junts la tradició i el progrés.

Si de les carenes descendim a la mar, "Mare Nos¬
trum", ben nostra per haver-hi senyorejat les naus
catalanes de Roger de Llúria a la conquesta de Nà¬
pols, Sicília, Alger i altres pobles costerers, abans de

la unitat italiana i, clar, abans del feixisme grotese,
volguda Quisqueya, veuràs de la part de Llevant, des
del Cap de Creus a la feinejadora Blanes, una costa
de meravella: la Costa Brava, que res té d'envejar a
altres costes de moda. Aigua verda i aigua blava, del
blau fort que tant t'agrada; sorra fina i blanca, so-
\rra granada roja com el teu sucre de melassa. I prop
d'aqueixa costa ideal, costa de llum i de color, aca-
roñada per viles i vil-letes, poblets i llogarets, d'Em¬
púries les runes, com a testimoni viu d'una civilitza¬
ció que fou, la civilització hel-lénica, que ens deix ; ras¬
tre. I una mica endins, la Girona immortal, curulla
d'história i de pedres venerables. I lliscant, lliscant
per una mar tranquila i sota un cel ple de gavines
que xiscla que xisclaràs, no ens deixaran tot el viat¬
ge, Quisqueya bonica, ens endinsarem per la Costa de
Ponent, passant per la Blanca Subur d'antany, la
Sitges d'avui, vila de claveiis, de roses, del vi mos-
catell i la garnatxa, que en el seu clos petit i rialler,
serva el museu de més originalitat: el Cau Ferrat,
museu de ferros d'art i decoratius que li llegà Santia¬
go Rosinyol, pintor-poeta i escriptor, que, de més a
més, no deixa mai l'optimisme, el bon humor i la bo¬
hemia. I després, vindrà Tarragona, la "Tarraco"
romana que, del seu sol esbentrat n'ha eixit el millor
conjunt evocador de l'esplendorosa época cessaria. I
més enllà, l'Ebre, el riu que, entre altres i millora
temps, àmplies i gallardes veles llatines solcaren i que
al veure'l discórrer mansoi, et remorerà el teu Oza-
ma. Altra ratlla arbitrària que limita el territori, se¬
parant-nos dels germans de València i dels parenta
d'Aragó, per als quals tindrem un bon record i amb
nostre efusiu salut, els adressarem el desig fervent
de retrobar-nos. Quisqueya, criolla amable, peró, enssá
de la ratlla, com a presentalla magnifica als que la
passen, podrás gustar dels millors fruits: peres, me¬
lons i síndries; albercocs del pinyol dols pomes i ta¬
ronges; podràs gustar del millor peix, del pa blana
i del vi que es talla. I riu pujant, arrossals, tarongers
i pereres; llimoners i ametlles, i Tortosa, l'antiga
Dertusa, estintolada entre fruiterars immensos, el
riu i la muntanya, i després oliveres i més oliveres
centenàries.

jOh terra catalana, pròdiga, exhuberanta, treba¬
llada amb amor i passió! Que ne'ts de bella i de pro-
metences, plena!

I Ebre amunt, sempre amunt, amb el mateix pai¬
satge i la mateixa riquesa que brolla de la terra i del
treball de cada dia, la millor riquesa que ens és do¬
nada, seguint colzades i camins dels sirgadors i tra¬
vessant rescloses, ens arribarem a Lleida, la capital
de muntanya, la ciutat de la boira baixa i centre co¬
mercial de dilatada i ubérrima comarca, que la vetlla
des del seu cim la Catedral románica, que el mal
gust i l'esperit de destrucció i de venjanssa han con¬
vertit en desforra casemària.

L'encursió, peró, Quisqueya maca, s'haurà perllon¬
gat massa. Les emocions hauran estat molt fortes,

Per manca de material d'imprenta addient per composar en català ens es impossible
respectar les regles ortogràfiques. preguem els nostres amics que ens ho perdonin.

C/#ALONIA
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VINA A CATALUNYA

els contrastos forsse aguts;'els teus ulls, feridors, de
ten esbatanar-se i impressionats péls raigs de llum
i per les imatges copsades, haurán perdut la lluisor
i llur escrutadora intensitat; el teu cos, ja, lás, nece-
■sitará del repòs; el teu esperit inquiet, i tot, no po¬
dria amb noves sensacions. La varietat haurà estat
tan diversa, que caldrà deturar-nos per a fixar ela
records i les idés. L la quietud i la placidesa, podrem
trobar-les en la vall de Santa Fe del Montseny, i el
iode, que enforteix l'esperit, amb escreix, ens el do¬
naran els banys de S'Agaró. I després, xamosa Quis-
queya, anirem a la Capital que plasma el conjunt de
la terra catalana i podrás estudiar la seva diversitat
dintre la unitat, comprendràs la Nació nostra, i àd¬
huc l'estimaràs, noi en tinc pas dubte.

¡Oh Barcelona! cor i cervell de Catalunya! Ciutat
gran, cosmoplita, on hom treballa, passaja, canta i
riu i viu la vida plena! Llargs carrers, àmplies avin¬
gudes i la Rambla de les Flors incomparable; parcs
i jardins, monuments del passat i del present; bat-
rriada gòtica; tot en una unitat inarmónica sim-
bol de comprensió, convivència i d'avenc, amplis es¬
tadis i esbelts colisseus per a l'enfortiment del cos;
bibliotéques i museus per al pa de l'esperit; temples
de tots els estils, amb l'únic al món, de la Sagrada
Familia; flors i més flors i música, poesia; lletres i
ciències : una eina per a cada activitat i un goig i una
joia per a cada desig. I oh, coincidència; per a tu,
felis: la vostra Patrona la Verge de*la Mercè, que
baixà amb l'escapolari donant-vos la victòria contra
Topresor en la "Batalla del Sto. Cerro", ho ès, tam¬
bé, de Barcelona.

Quan coneixeràs Barcelona, voldràs Quisqueya a-
mable, conèixer la nostra història, el nostre art, el
folk-lore racial, la literatura nostra i tot el que il.lu-
mina l'intel.lecte i aixeca el nivell d'humanitat. I
aviat, sabrás que el comte Jofre, el Pilós, fou el fun¬
dador de la nacionalitat catalana i que amb la seva
sang creà la senyera barrada; que el comte-rei Be¬
renguer III el Gran, eixamplà els dominis, conquerits
als àrabs;, que Jaume I, el Conqueridor, portà l'ens-
senya victoriosa per terres de València, Múrcia i Ma¬
llorca; que Joan II protegi les lletres i les arts, em¬
parà els trobadors i creà la festa de la Gaia Ciència,

desprès Jocs Florals i que l'últim comte-Rei Martí I,
per la seva bonesa i protecció als húmils ha merescut
el sobrenom de l'Humà. I lleirás, si llegiràs perquè no
et manca intel-ligència i a mi bona voluntat per en¬
senyar-te la llengua nostra, no el dialecte que t'hau¬
ran dit tantes de vegades, els nosti'es millors poe¬
tes: Ausies Marc, Aribau, Verdaguer, Maragall,
Guimerà, Carner i tants d'altres. I compendrás les
gestes dels nostres grans politics que tan han mal-
/dat, com els teus Huarte, Sánchez i Mella per res¬
taurar la perduda sobirania: Pau Claris, Rafael do
Casanova, Francecs Macià i Lluis Companys; Com¬
panys i Claris caiguts pel bras armat de la incom-
presió, de la intolerància i del despotisme.

I desprès del respós, Quisqueya seguirem encarà
terra catalana, hi veurem zones fabrils on el fil, la.
seda, la llana i el cotó, es filen i es teixexen. —Saba¬
dell, Terrassa, Vilanova, Mataró, Manresa i Berga—;
les zones on el carbó s'arrenca de les entranyes de la
terra i les turbines que mai paren, produixen forssa.
i llum. A tot arreu, planes i pujols; cims i munta¬
nyes; res de planes mortes o de crestes inhòspites.
I a l'estiu anirem a la festa gran de qualsevol poble,
la Festa Major, i alli sentirás nostres canssons i balla¬
ràs la nostra danssa, la Sardana, de la qual el poeta
Maragall digué:

"La sardana, es la danssa més bella
de totes les dances que es fan i desfant..."

I quan hauràs vist la Catalunya tota, si vols que-
dart'hi t'oferire el meu recer molt merescut el tens,
una caseta blanca de cara a la mar, plena de llum i de
sol, de fruites, de pins i de ginesta, i a l'estiu, sóta
les parres i a l'hivern, prop de la llar bo i atiant les
branques i avivant la flama, al recordar el que els
teus ulls han vist i el teu cor sentit, compendrás a
bastament, el nostre plet, la tristor nostra quan fé¬
rem coneixenssa, la melangia d'avui, i se't ferá més
viva i comprensible que mai, aquella canssó de Ver¬
daguer que comenssa:

"Oh dolssa Catalunya
Pàtria del meu cor,
qui de tu s'allunya
d'enyoranssa es mor..."

¡Vina, amb mi, a Catalunya, Quisqueya!

UN ALTRE QUE
Ens arriba de Catalunya la terrible nova de la mort del

nostre volgut compatriota Jaume Girabau, fusellat pels botxins
falangistes.

Jaume Girabau, és l'exemple frapant, l'exponent i^agnífic de
la joventut catalana incorporada resoludament a la lluita.

Fill de Sabadell, desde ben jove es mou en els
_ medis,

obrers i arriba ràpidament a ésser un estimat dirigent sindical
per la seva capacitat, conseqüència, abnegació. Sap de presó i de
represions.

Durant la nostra guerra, arriba a forssa d'inteligencia, de
combativitat i de devoció, a la causa antifexista, a Comissari de
la 30 Divisió, la més catalana de les Divisions catalanes.

Emigrat a la República Dominicana ell sent aviat la crida del
poble catala que lluita soterrániament contra els invasors. Torna
a Catalunya a lluitar junt amb els seus germans de sempre.

Un jorn malhaurat, sabem que ha caigut en mans dels que en-
dolen Catalunya. í'emem per la seva sort.

Avui coneixem la fi punynen d'aquest vida exemplar sega¬
da en plena joventut.

Amb soldats d'aquest tremp, la causa de Catalunya está,
guandada.
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La Batalla de Russia

IMPORTANCIA DE L'ACTUAL CAMPANYA AL SUD

MANUEL TRÜEBA

Comenssada, fa ja algunes setmanes, l'ofensiva d'
istiu, les divisions nazis han portat la linia de foc
fins les zones riberenques del Riu Kuban en el sud
i a "l'Arc del Don" a l'oest de Stalingrad.

Sens dubte, aquesta penetració té certa gravetat
per a l'exércit soviètic, no sols per la superficie de
terreny que ocupa sinó pel seu veïnatge amb punts
estratègics i industrialment importants. Es tracta, de
Stalingrad i del Cáucas. La conservació del primer,ès de cabdal importància pels russos per constituir
la clau de les principals comunicacions fluvials entre
el centre del pais, o sigui entre les forces soviètiquesdel Cáucas i les seves fonts de proveïment material
i humà. Tant mateix, ès importantíssima la possessió
del Cáucas per les raons següents:

1er.—Porqué el seu petroli útil i necessari als rus¬
sos resulta molt més útil per als alemanys.

2on.—Perquè la possessió russa de Caucasia, tan sols
sigui de la seva part meridional, assegura bases a la
flota soviètica imbatuda fins avui malgrat tots els
intents de l'aviació de Goering.

Ser.— Perquè el Cáucas en mans alemanys tindria
repercussions desfavorables per els aliats en el que,
el futur rol de Turquia atany.

4art.— Perquè la seva conservació simplifica el
contacte terrestre entre l'exèrcit rus i els combatents
aliats del Mig Orient.

Com es veu, els objectius són d'un valor indubtable
i justifiquen el braó que empren el nazis en conque¬
rir-los.

La batalla del sud, no és decisiva per
als russos

No cal, peró, exagerar la situació en cap sentit, ja
que si bè és pot assegurar que una decissió desfavo¬
rable per al Mariscal Timos-hensko no determina res
irreparable per a la seva Pàtria, un resultat deslluit
per Hitler pot ésser el principi del fi de la seva "es¬
trella".

A l'iniciarse les operacions en el frent rus-alema-
ny, aquests no practicaren una operació de tipus con¬
vergent ja que en un pais de les caractéristiques geo¬
gràfiques i industrials de Rússia, una victòria en un
sol lloc, fos quina fos la seva importància, no deter¬
minava una decissió definitiva de la guerra. La re¬
flexió sobre aquesta veritat, farà en els moments ac¬
tuals més optimistes als nostres amics en relació a la
importància dels replegaments soviètics i ajudarà a
comprendre que la batalla del Cáucas, malgrat els
enormes contingents participants, ès de les batalles
que no faria caurer, fatalment, la balanssa al costat
dels alemanys suposant que la guanyessin. Remar¬

quem tant mateix, que la conducció actual de les ope¬racions per part dels alemanys no correspón a llura
concepcions inicials ja que la resistència primer i els
contra-atacs russos desprès, han modificat substán-
cialmente l'estratègia hitleriana que es limita actual¬
ment a operacions massives en fronts relativament
réduits en contraposició de l'estrategia que vinguédesenrrotllant l'any passat.

Quan parlem dels resultats parcials, que única¬ment pot esperar Hitler de l'actual batalla, no pre¬tenem que el Fuerer no llenssi, a la mateixa tot el bo
i millor de les forces que posseeix. Al contrari, l'es-fors de la Wermatcht, ès tan total com el realitzat eil
les batalles de Bialostok, Smolensk, Kiev o Moscú.
Resulta forssa més complicat acometre un objectiu
contra un enémic que no solament no s'ha deixat aba¬
tre si no que ha produit una enorme quantitat de bai¬
xés en les pròpies renglares que entendre-se-les amb
exèrcits que servien d'entrenament i donaven a les
forces pròpies una moral de victòria i de superiori¬
tat indiscutibles. Hem dit, doncs, que Hitler ataca, ac¬
tualment, amb la mateixa violència que ho feia an¬
teriorment, i ès possible que l'escomesa actual contra
Stalingrad no tingui precedents en la història mili¬
tar, la qual cosa no modifica la nostra opinió de quèels russos peguen tan fort, que han modificat les ac¬
tuals ambicions hitlerianos en relació amb les de Tis-
tiu passat, 0 el que ès semblant: que els nazis es re¬
signen obteier, per etapes, el que pretenien en una
acció i d'un sol cop. En realitat, la iniciativa alema¬
nya es veuo constantment entorpida i es sovint frus¬
trada per l'entraordinária perícia del comanament
rus i per la magnífica eficàcia del seu aparell mill-;
tar. No esmentarem el significat de la "treva de Se¬
bastopol" ja que tothom voneix les conseguèneies" de
la més gran i heróica batalla que coneix la his¬
tòria. Però fixem-nos en Voronev. S'ha comprès bé
la significació d'aquesta èpica ressistència russa?
Possiblement, solament es coneixerà el dia que a la
butxaca d'algun general nazi (acabat de penjar) es
trobí algun bloc dè notes on es confessi fins quin punt
Voronev vá ésser fatal per als designis hitlerians.

Per nosaltres, ès claríssim que a iniciar von Boch
la seva marxa vers Kurs ho feia amb la intenció de
sobrepassar Coronev y travessar el Don pel lloc
més fácil i aventatjós. Aquest propòsit, ès facifíssim
de compendre per diverses raons: passat l'obstacle
les pèrdues que han experimentat en llurs intents de
creuar el "Gran Arc" davant Stalingrad. Les divi¬
sions alemanys, podien haver encerclat el dispositiu
soviètic establert als dos marges del Don i fer ino¬
perant la resistència de les forces russes que man¬
tenen la línia que de Xemliamsk va aigúes avall del
Don vers la confluència d'aquest riu amb el Medve-
ditsa i el Khoper. A unes milles del sudest de Voro¬
nev, els alemanys es trobaven en possesió d'una xer-
xa de comunicacions que conecten no sols amb Sta-
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lingrad sinó també amb vàries ciutats del Volga cen¬
tral, entre elles Saratov que té prop de un mil-lió d'
habitants. No podent realitzar aquests propòsits, els
alemanys es veieren impulsats a relliscar per la vore¬
ra dreta del Don i obligats, finalment, a batrés a Kle-
tskaya i Kotelnikovo, batalles que per les enormes
baixes en les rengleres germàniques minvaran molt
l'éxit obtingut.

Resumint: Es pot assegurar que els progresos te¬
rritorials realitzats, ho han estat a un preu tan aet
en homes i material, que poden en dies successius fer
que les armes alemanys s'arrepenteixin dels seus èxits.

Els avanssos pel càucas seran cada'
día més costosos i lents.

Quan aquestes ratlles vegin la llum, és possible que
les tropes alemanyes estiguin a una dotzena de milles
de Grozny avenssant a cavall de la via ferrada Ros¬
tov-Baku. No deu creure's malgrat tot, que es trobin
a prop de realitzar els seus somnis de possessionar-se
del petroli caucasià. Opinem pel contrari, que queda
molt cami a córrer amb relació a aquests propòsits.

Les fonts de nafta capturades per les forces de
Hitler a Maikov, constituexen una mínima part del
combustible caucasià. Poden apoderar-se de les ex¬
plotacions de Grobny, ja que aquestes es troben en la
part baixa de les estribacions caucàsiques, i, amb ai¬
xò, no tindrien els alemanys la principal riquesa pe-
trolifera del sud de la U.R.S.S. situada a espatlles de
la cadena muntayenca que separa a Rúsia de Turquia
i de l'Iran.

En els seuns avensos vers el sud, els germànics
comenssaran a topar amb dificultats per ells desco-
negundes, no sols en l'actual batalla sinó en tota la
guerra germano-soviética. Fins ara, els tancs nazis
han avenssat al llarg de les planúries per on córre la
magnífica via Rostov-Baku. Estepes llises i planú¬
ries d'extensió gairebé oceàniques, han negat als rus¬
sos els més rudimentaris llocs per establir punts forts
sobre defenses naturals i per tant els alemanys han
maniobrat amb plena llibertat.

Aquestes aventatges estan ja a les acaballes pels
alemanys, en el moment en qué la línea de foc topi

amb els primers turons situats al sud de les riberes,
del Kuban i del Teret. En aquest punt, la via ferrada
que utilitzen, els nazis, com a eix de marxa, passarà
de les planúries indefensables per empotrar-se en els
promontoris del Daghestan Septentrional.

Pretendre aleshores seguir utilitzat el ferrocarril
com a eix de marxa, és totalment impossible. La zona
menys muntanynea per on el ferrocarril s'endinsa
vers Baku, consisteix en un corredor de setze milles
d'ample empresonat entre el Caspi Occidental y mun¬
tanyes que com el Chah-Dagt pugen a més de 4.000
metres.

Tampoc es fácil, pels nazis, abandonar el curs da
la via ferrada i intentar progressar, amb direcció
nord-sud, posant en práctica la guerra de muntanya
i marxar sobre Baku per camí de Tiflis.

En aquesta fase de la guerra, el factor "superio¬
ritat d'armes", que els nazis han obtingut amb la "su-
missió d'Europa" desapareix en part i quan la lluita
es situi en el terreny de soldat a soldat i de general
a general, els russos són superiors a llur enemic. De
oest a sudest, els nazis toparan amb una extraordi-
rória línia defensiva de gairebé 700 quilometres vo-
rejada per una cordillera que oscil-la de 4 a 5000 me¬
tres d'altitud i va del Mar Negre al Mar Caspi.

Creiem que, en el successiu, els passos nazis seran
més curts i costosos. El poble rus ha donat a basta¬
ment proves del seu heroisme i tenim dret a confiar
en que cada una d'aquestes aventatges que ara per
primera vegada comenssa a oferir-los la naturalesa,
serán utilitzades amb l'heroisme i pericia que cada
dia ofereixen al món.

No es pot negar que el terreny té un valor, peró en
doctrina militar són els exèrcits i no el terreny els.
qui fan la guerra. La fi d'aquesta, está determinat
pel gran de desgast i fortalesà en què ha arribat ca¬
da un dels contendents. Contemplant les coses desde
aquest punt de vista, estem convenssuts de que els
sacrificis del poble rus seran compensats per la vic¬
tòria més gran, conjuntament amb llurs va¬
lerosos aliats que no escatimaran sacrificis per tal d*
alleugir el pes que sobre ells suporten.

—CJicenciaP-- Juli ^oepelmaru —

íLuperon-, ii
'^elefons 2418 i 1283 Qiutap— 'Trujillo.
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Premi Concepció Rabell.

Ta noia del metro
(Apunt que forma part del volum

«Tres a la reraguarda»

de C. A. Jordana).

Del metro en qué tot es més petit, es a dir: del
Gran Metro. Si és que encara hi treballa. Perqué em
dona cada surt sense saber-ho pobreta! avui no l'he
vista, ni ahir, ni abans d'ahir, ni l'altre. On deu fo¬
radar? Urquinaona? Fontana? Lesseps? El simple
desplassament que hom fa amb quinze cèntims me la
treu de la vida, i me la imagino en un món hostil, sen¬
se l'aura de la meva sol-licitud silenciosa per a pro¬
tegir-la dels perills que la volten. M'esgarrifo ales¬
hores i penso amb una melangia agredolssa:— Tor¬
nará? Ah!

Fins ara, si és que aquest cop no em fa el salt defi¬
nitiu, ha tornat sempre i ha tornat a deixar que jo
li passés per devant sense adonar-se que aquel simr-
ple esdeveniment podria tenir una trascendencia e-
norme. No, no se n'ha adonat la noia del Metro...

Pero no us cregueu pas que aquesta noia tingui una
essència mètrica, si és que existeix cap essència d'
aquesta mena. Si el vestit negre del collet blanc li
escau, es perquè porta en ella mateixa prou escaienssa
per a escampar-ne per tots el els vestits que tinguin
la gosadia de tapar-la. Si a els seves mans el forada-
ment de tiquets s'omplen de prestigi, cal atribuir-ho
a la gracia animal dels seus moviments, reveladora
d'un esperit immatur que espera el sol fecundador.
Pero és a part una illa de repòs i de frescor colrada,
entre els illots hispànics que afiten les escales sub¬
terrànies...

Ha de tenir la pell molt llisa i la té llisa de color.
I d'un color tan fosc que, si us imagineu de besar-la,
sentiu tot d'una un gust deliciós de xocolata. Peró els
seus gustos i les seves flaires, tots bons, no deun te¬
nir fi ni compte. De vegades, veient-la de lluny, sento
l'aire romànic omplir-se de sobte de salabror marina,
i devallo vers ella amb les cames plenes del pessigo-
llieg que us dóna la proximitat de la mar.

¿Es aixó el que em fa pensar, a base d'ella, en la
Barceloneta? ¡0 el curiós avanssament de les celles
damunt uns ulls espléndits, que us presenta la gràcia
i l'aspror d'una escullera? Aquesta joveneta del Me¬
tro (no deu passar pas dels setze anys) té una mena
de cellaarrufament perpetu-esquerpesa que es barre¬
ja deliciosament amb la dolssa innocencia del seu ros¬
tre.

"Cal no fiar-se em deia un jove professional del
festeig— de les noies que es deixen abordar amb fa-
cil-litat. No vull pas dir que siguin males noies; n'hi
ha ue tenen un cor de galea. Tampoco no parlo de
castetat. Vull dir que la noia que escolta fàcilment
el que li diuen és que encara no ha comprés que li diuen
bestieses, i no paga pas el tret de festejar amb gent
poc compresiva. Us exposeu a escàndols, parents,
sublimat corrosiu, i encara —i aixó és el pitjor de
tot— a avorrirvos. No, no —afirmava el jove pro¬
fessional del festeig.— Deu—me una d'aquelles noies
que, quan els hi sortiu al pas par a dir—los "Filleta
els teus pares no n'encertaran cap més com aquesta"
0 algun afalac per l'estil, torcen el-rumb tot d'una,
després de mirar-se de cap a peus i de dir-vos,
amb el llavi de baix una mica avanssat: "Poca-sol-
ta!" "Amb aixó us engresqueu més que mai".

Si ; aquest jove professional del festeig tenia raó.
Amb aixó us engresqueu més que mai. I es ben just.

Perquè, ¡qui pot calcular el tresor de sentit, la ri¬
quesa del fàstic, odi, rancor, indiferència bondat amor
que pot posar una noia com cal en l'adjectiu "Poca-
solta"? No pas les infelices que us dien esaborio quanllurs palpissos no us inspiren cap bestiesa.

La meva (es un dir) noia del Metro té, doncs, l'es-
querpesa escaient i us pren o us forada el tiquet amb
un punt de desdeny molt adequat. Peró la seva as-

ppr no és pas malagradosa, ni es incapas d'endol¬
cir-se algun cop amb un punt de sonris que ressegueixel llavi sota d'un nas d'una regularitat adorable. Una
vegada vaig tenir la sort de presenciar un lleu endol-
ciment d'aquests i la dissort de descobrir-li una cau¬
sa palesament indigna.

La causa era un minyó d'aquells que turmenten
l'escuradents en públic escupen atapeit i amb punte¬ria descriven un arc amb la punta del nas cada vega¬da que una noia passa per llur costat... Perill esga¬rrifós per a la noia del Metro!

Perquè ella no pot conèixer la pròpia excel-lencia. I
decantada al matrimoni (com encara solen ésser les
noies per aquí), podria creure no sols que aquell min¬
yó és un bon partit, sino fins i tot un partit admira¬
ble. Sé l'admiraria, després i tot de casar-s'hi, i es
perquè es quedaria a casa a fregar, rentar, parir, i,
en general escarrasar-se mentre ell turmentaria l'es-
curandents en públic, escopiria atepàit i amb punteria,decriuria un arc amb el nas rera les popes femenines.

Peró aquest perill terrible com és, no és encara el
mes esgarrifós en que pot caure la meva pelldaura-
da, cabellnegra, ullprofunda noia del Metro. Perque
en aquest cas, encara que alio verament seu s'aturi
abans de la naixenssa, fet avortar per un marit vul¬
gar, pot restar-li com un caliu que tregui ara i ades
una bella guspira maternal. Peró suposeu que ella
caigui entre les mans d'un home de diners que, prou
intel·ligent per a descobrir el seu intens atractiu fí¬
sic, tingui el poc sentit de voler dressar-la damunt
d'un pedestal o ajeure-la en un llit de roses. Horror!
No vull pensar en la noia importància precisament
en allò en què no és important, mentre que allò en
que podria ésser-ho és aixafat pel pes dels afalcs.

Escolta noia. Jo et diré el que et cal fer. Sargeix
els mitjons del poeta. Fes bullir l'olla del novel-lis¬
ta. Fes el llit del músic o del pintor. M'entens? Vull
dir una d'aquestes coses i tot el que comporta. Pa¬
tiràs, es clar. Seràs un esoarràs desesperat. T'es-
taras sola temps i més temps, mentre el teu compa--
ny fa tombs pels núvols. Pero un dia...

Un dia et sentiràs de sobte una mà a l'espatlla,
i el contacte et farà estremir com un part de tu ma¬
teixa amb un dolor que aixampla el cor... I una nit
obriràs els ulls fi oferiràs l'ànima nua a uns ulls
furgadors... I un vespre... I cadascuna d'aquestes ve¬
gades seràs creada de bell nou, i Tu seras Tu, noia
del Metro!

Ja t'ho he dit. Peró tant se val. Perquè tu no pots
saber res de tot aixo, criatura. Alió que és possible
en tu, reêpondrà només quan li sigui feta la crida,
si la crida es ben feta. I no sóc pas jo qui ha de fer-
la jo només (tot d'un que et tornin a posar en el
meu trajecte), com a mostra constant de la meva
devoció profunda^ aniré passant per devant la teva
finestra i deixant-hi humilment un tiquet foradat.
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Després de prop d'un any de setje per part de les
tropes de Felip V. i del seu avi, el poderós rei de
Fransa, i de resistir aferrissadament el darrer
assalt combinat dels exèrcits i flotes borbòniques,
caigué la ciutat de Barcelona, cap del Principat,
arrossegant amb la seva caiguda la de les llibertats
polítiques i institucions jurídiques de l'antic estat.

La data de l'onze de setembre de 1714 no és un
fet aillat i fortuit* sorgit com a conseqüència d'un
acte esporàdic de rebel·lió del catalans ; per al con¬
trari, no és més que la conclusió lógica d'un procés
de tres centúries en él qual es juguen els interessos
oposats de les diverses nacionalitats hispàniques,
que infantades per separat després de les invasions
germàniques i àrabs, havien adaptat també diver¬
sos conceptes econòmics i jurídics en llurs institucions
polítiques i socials d'acord amb les necesitats natu¬
rals i d'expansió.

Els diferents reialmes castellans unificats ja, una
volta sorgí el reialme portuguès, concentraren la seva
política internacional en activar la reconquesta a fi
d'arribar per les costes peninsulars del sud a les per
on passaven les grans rutes del mercat de l'epóca.
Portugal també vol arribar a les costes sud malgrat
que per l'oposició de Castella es té de contentar amb
les mes occidentals i això fa que es llenci a incursions
i conquestes en les costes africanes.

Quan esdevingué realitat la Federació Catalano-
Aragonesa, ja Catalunya havia assolit ésser potència
mediterrània que comenssava a disputar el monopo¬
li als venecians i genovesos i, per tant, imposà la se¬
va direcció en la política internacional de la Federa-
ció.

Malgrat la seva forssa, una commoció rel-ligiosa i
social que tingué lloc en els seus estats del nord del
Pirineu, (estats vasalls dintre l'organització feudal
mig-eval determinà que s'estronqués en una batalla,
la de Muret, el seu logic ritus d'expansió

La política que s'inicià, després, de cara a l'eixam¬
plament peninsular, per part de Jaume I., es trobà,
tot seguit, amb dues forces d'oposició. La primera,
la tradicional política catalana vers els territoris
germans del nord dels Pirineus, que portà com a con¬
seqüència una contradicció d'interessos amb el rei de
Fransa, i com a resultat la necessitat de l'expansió
pel centre i sud d'Itàlia a fi de protegir les rutes de
navegació; la segona, el rezel i l'oposició de Castella a
la penetració catalon-aragonesa en el territori sud
peninsular.

La posició catalana, sorgí, doncs, del fet econòmic
ja esmentat. Precisava a més, arribar a la mar de les
riqueses a fi d'acontentar el mateix a la noblesa alta
que a la baixa, i a la burguesía viletana que necessi¬
tava assolir l'estabilitat econòmica de les classes di¬
rectores de la Federació de l'orient peninsular. A-
questes clases, creen per, tant conservadors i coni
a tais conciliadores i, aquesta actitud de conciliació
palesada per part dels catalans al morir el rei Marti
en el problema de l'elecció d'una nova dinastia. Po¬
dent fer-ho, Catalunya no prengué cap determinació
que hauria estat acceptada per les altres germanes
de Federació que estaven, en aquest assumpte, en ple
desconcert, i pel contrari, pregà a valencians i ara¬
gonesos la reunió conjunta i, en el proni compromís
de Casp, la delegació catalana es pot dir no va fer
oposició i acceptà la voluntat expresada pels altres
en pro de la unitat i la conciliació.

Después de instaurada la dinastia caste'lana a la
Federació, quan al fer-se avinent la diversitat de con¬
cepcions entre els nous sobirans i els interessos de la
política catalana, ja que es mercès a les seves insti¬
tucions i a llur direcció per una oligarquia mercan¬
til que ha progressat no sols l'estat sinó també tots
la Federació, es quan esclata la primera revolta si
bé el pretext en fou la causa del Príncep de Viana.
No obstant, amb prudència, es restableix el ritme
la llibertat dels antics pobles germans en la Fedei'a-
del país i molt més al veure que, encara que sigui per
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al govern català en els tractats de Utrech i Ramstrach
satisfer ambicions personals, els nous sobirans se¬
gueixen la política d'expansió mediterrània, áduc
després de llur unió, per matrimoni reial, amb Cas¬
tella.

Un fet de trascendéncia mundial destinat a capgi¬
rar el ritme econòmic del món trasbalsà, de sobte, el
ritme de la vida catalana. Els decobriments. Les ru¬

tes portugueses i les rutes de Colom.
A l'arribar aquí, caldria preguntar: Per a qui féu

Colom el descobriment? per a Castella sola? o bé per
a la doble corona? El fet d'anomenar "Espanyola", a
la illa predescoberta i origen del veritable descobri¬
ment, a l'antigua "Quisqueya", terra nova que
més aima el descobridor jueu català, demostra
quina era la seva finalitat, cosa que també es palesa no
sols perquè en les capitulacions que es registren en la
Cancillería d'Aragó hi intervenen els dos estats sinó,
també, per l'ajut econòmic aportat pel tressorer arago¬
nés i pel gran nombre de catalans (marins, aventurers,
frares) que acompayen a Colom en altres viatjes.
Després, però, de la vinguda de l'enviat reial Boba¬
dilla a r"Espanyola" i de la requisa de papers dels
germans Colom, molts documents desapareixen i es
eomenssa a forjar la llegenda oficial en la qual es
preten enfosquir-ho tot entorn de Colom i del seu des¬
cobriment. El resultat és que Castella recull per ella
sola la troballa, amb l'apoi reial, al iniciar-se els Aus-
tries com a sobirans d'Espanya.

Es podrien cercar la causa de tot això, en la necessi¬
tat dels sobirans de donar sortida a Taventurismo
i esperit rebel i ambiciós dels empobrits estaments
de Castella, que servis de válvula d'expansió a una
probable revolució que triunfant hagués fet de Cas¬
tella i altres pobles peninsulars, pot ésser, els cap¬
davanters d'uns principis que avui son els anglesos
qui sen diuen hereus. El fet de la revolució dels Co-
muners i, després de les Germanies, sembla aixi pa¬
lesar-ho.

Des del començament del segle XVI, Catalunya va
anar devallant cap el seu empobriment econòmic i
àdhuc polític. Desviades les seves rutes naturals de
comers, impossibilitats els catalans d'aprofitar les
noves pels monopolis portuguesos i castellans, empa¬
rats aquets darrers per l'oficial Companyia d'Índies,
i per més escarni veient la seva herència d'expansió
econòmica vers Italia convertida en pretext per a
guerres constants per a l'hegemonia d'Europa, va,
poc a poc, esdevenint un poble vell i caduc que serva
però la seva personalitat i s'aferrissa a les seves ins-
t'tucions enfront de l'absolutisme absorvent i centra¬
litzador dels Austries.

Els diferents atacs perpetrats pels sobirans i els
seus Ministres, contra les institucions i privilegis
de Castella i d'Aragó, impressionaren, dolorosament,
als estaments catalans, donada la tradició semi-repu-
blicana de les institucions creades per una burguesia
mercantil semblant a les de les Repúbliques i Princi¬
pats Italians; i si a això s'hi afegeix cert rezel de la
noblesa catalana envers la de Castella, al considerar-
se menyspreada per no poder participar en preben¬
des d'Últramar que determinavan l'enriquiment de
qui les gaudien ; i el lògic descontent de la poderosa
oligarquia mercantil i burguesa, que malgrat ésser
la més preparada continuava separada de la colonit¬
zació americana, a Tempar d'un monopoli odiós, el
qual li produi un empobriment que afectà també 1'
artesanat i els camparols; empobriment agroujat per

CATALONIA

LLIC. PONCI SABATER.

ésser el territori català, constanment, teatre de les
invasions, ja que els exèrcits imperials estaven acan-
tonats en el Principat per a la defensa dels pasos del
Pirineus, determinaren el moviment seccionista pro¬
vocat per la política desencertada de l'Olivares.

Catalunya es dóna compte, que en les contradiccions
ambicioses dels sobirans dels grans estats per al pre¬
domini d'Europa esdevenia un senzilla joguina i da¬
vant d'un continu sacrifici sense recompensa, al con¬
trari, molt de menyspreu, que li exigien els Austries
d'Espanya, cerca la protecció del poderós Borbó de

T Franssa, retornant a una política ancestral d'atracció
i d'oportunitat, donada la decadència dels Austries i

y l'enfortiment dels Borbons, la qual cosa feia témer
nous sacrificis del territori patrimonial del Princi¬
pat, per a millorar les posicions franceses com succeí
amb el tractat del Pirineus.

Catalunya, acceptà, Ileialment, el fet consumat del
testament del darrer Austria Carles 11, i restà fidel
al primer Borbó Felip V, malgrat els seus rezels, jus¬
tificats, del centralisme de l'absolutisme francès.
Aixi, va fracassar la primera temptativa del preten¬
dent austríac Carles i de la flota anglesa, que al fon¬
dejar davant Barceldha, esperà, inútilment, l'aixeca¬
ment dels catalans contra el Borbó. Les forces alia¬
des, es veieren obligades a tornar a lluitar per a fo¬
ragitar a les forces borbòniques de Barcelona, davant
l'absoluta impassibilitat del nostre poble. Si bé és ve¬
ritat, que els vigatans s'havien revoltat al costat del
pretendent, la direcció burguesa-mercantil de Cata¬
lunya, tenint la intuició de què en aquella contesa s'hi
jugaven interesases absolutament diferents dels seus,
restà passiva i acceptà els fets consumats. Aixi doncs,
un cop vencedor l'austriac, l'acceptà per sobirà com
abans havia acceptat el Borbó.

Malgrat tot, però, ocorregueren fets de gran trans¬
cendència a la Península que determinaren als cata¬
lans a sostreu-re's de llur passivitat inicial i prendra
part activa en la Guerra de Successió.

L'Almirall de Castella, Enriquez de Cabrera, pa¬
ssà al costat del pretendent austríac, com també ho
feren lluitants amb entusiasme, les antigues germa¬
nes en Federació, València i Aragó, pero no fou aixó
sol. Quan esdevingué el primer fracàs austríac, da¬
vant de Barcelona, l'Almirall de Castella, insistí
prop del pretendent en la necessitat d'abandonar de
moment, la pretensió sobre la Ciutat Comtal i altres
territoris de l'antigua Federació per a consolidar les
seves posicions a Andalusia i conquistar, primer,
Castella abans d'empendre la dels restants pobles
hispànics, puix segons ell, "Castella jamai reconei¬
xeria un sobirà vingut d'Aragó",

y A l'ésser conegut aixó pels catalans junt amb la
decisió de l'austriac contrària a la tési de l'Almirall,

■\ fou sens dupte la causa fonamental de la decisió pre-
- sa pels catalans. La disparitat d'antany havia re¬

nascut i aixó encoratjà a Catalunya, sobre tot quan
els atzars de la guerra feren entrar triomfant a Va¬
lència i Aragó a Felip V. Les destrallades donades a
ció, arribaren al cor de tots els catalans. Catalunya
es mantingué fidel a la causa dels austríacs davant
dels Borbons, i ho féu fins que els seus aliats l'aban¬
donaren, lluitant després sola, fins a morir com a
estat lluiré. Malgrat el canvi de front d'Anglaterra,
a l'esdevenir el pretendent espanyol Emperador d'
Austria i el seu incompliment de les promeses tetes
i de l'abandó covard en que ens deixaren les tropes
de l'Austríac una vegada liquidada la guerra ¡TEuro-
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pa, els catalans continuaren sols i caigut gairebé tot
el territori, a excepció de Barcelona i els seus entoras,
els homes de la primera Generalitat i del Consell de
Cent, no cediren i s'enfrentaren amb les forces com¬
binades dels Borbons de Franssa i Espanya, resis¬
tint el setje d'onze mesos i mig i Tatac final de quatre
dies contra unes forces superiors.

Ets homes de l'any 1714, compliren el seu deure.
Sabien que la lluita era inútil; que hi haurien repre¬
sàlies i que les llibertats estaven ja perdudes, peró
tingueren la intuició de l'esdevenidor. Sols moren els
pobles que no saben ésser dignes i no saben combatre
quan els arriba l'hora històrica.

L'onze de setembre de 1714 mori una Catalunya:
la mig-eval. Havia arribat per obra del destí la seva
hora; peró les gestes que escrigueren els catalans i
el Conse'ler en Cap, Rafael de Casanova caigué a-
brassat a la gloriosa senyera barrada, engendraren
la nova Catalunya: la d'avui, arribada ja a la seva
major edat. Tantseval que transitòriament estigui
trista i trepitjada. Catalunya viu en plena vigoria.
Sabé també, complir amb el seu deure amb la sang
de més de dos cents mil dels seus millors fills en les
planes, serralades i carrers, en defensa del seu terri¬
tori i de les seves llibertats, de la dels altres pobles
d'Espanya i de la de tots els pobles del món. El seu
darrer Conseller en Cap, Lluís Companys, fou digne
successor del darrer de la Catalunya mig-eval, Casa¬
nova, al caure enfront dels seus botxins.

Una nova aurora s'apropa per a Catalunya i la de-
bem esperar amb optimisme. Aquesta vegada, els co-
muners castellans representants pels heroics madri¬
lenys, van del bras dels catalans, vascos i gallecs junt
amb tots els altres pobles peninsulars. Cal creure que
els malentesos s'hauran acabat. Que del passat, sols
deu reeixir l'esperit col-lectiu d'uns pobles units per
federacions de germanor on cadascun camini pel seu
pas, peró tots units pel camí del progrés, de la lli¬
bertat, i de la justicia social, fonaments de la verita¬
ble democràcia.

Tots tenim lligams econòmics i espirituals amb la
Gran Amèrica representats per poderoses colònies de
colonitzadors lliures, sense protecció oficial i sensa
monopolis burocràtics de "Companyies d'Índies"; e-
lements sorgits de l'entranya de tots els pobles penin¬
sulars que han empeltat nova vida a Hispano o ibe¬
ro-América i que han contribuit, amb llur seny i llur
treball, a la prosperitat económica i a la consolidació
de la independència política d'aquests novells pobles,
fills de la civilització de tots els peninsulars.

Mirant també vers la Mediterrània on malgrat la
decadència de l'estat oficial i les torpituds d'una
política imperialista militar colonial, la intuició dels
pobles de manera especial dels llevantins, catalans,
valencians, mallorquins, murcians i andalusos, han
creat, també, en tot el nord d'Africa, atrets per ata¬
vismes ancestrals, noves comunitats en les quels te¬
nim lligams econòmics i espirituals tots els peninsu¬
lars, ja que tots som el producte mil-lenari del creua-
ment dels pobles capdavanters de les races semíti¬
ques, (fenicis, cartaginesos, jeus i àrabs) i àries
(grecs, llatins i germanies).

Els malentesos entre els pobles peninsulars foren
creats i fomentats pels sobirans, potentats i oligar¬
quies. Els pobles, sempre que han actuat amb libertat
ho han fet guiats per un afany comú. A Tapropar-se
l'era del pobles, sols deu reeixir la mutua comprensió
i el respecte a la manera d'ésser de cada un dels mem¬
bres de la gran familia hispànica, per evitar el perill
de divisions i topades que sols serveixen per afle-
blir-nos a tots i ens fan servir de joguina para les
disputes i ambicions dels poderosos insaciables.

El lema de la República del 14 d'Abril, autèntica¬
ment federativa, deu ésser el punt de partida de tots,
a fi d'ampliar-la de contingut en tots els ordres arri¬
bant a la unió lliure, que entorpida fa cinc segles per
sobirans i oligarquies, pot, avui arribar a reatizar-se
pels pobles.
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"SENSE RETORN^

de Xavier Benguerel, Primer Volum
de FÂ. Á. C. C. de Buenos Aires.

Quan Catalunya viu les hores més angunioses de
la seva historia; quan la llengua catalana és interdi-
ta dintre del perímetre geogràficament estricte de la
pàtria catalana, amb el propòsit evident d'estrangu¬
lar l'esperit immortal dels catalans, l'acció dinámica
dels vells compatriotes a América, conscients del seu
deure, corren amatents al copssal de Catalunya per
tal de complir un deure patriòtic: "evitar que s'es¬
tronqui la producció de llibres catalans, pel seu pen¬
sament i pel seu idioma, recollint el verb inspirat dels
nostres poetes i dels nostres escriptors que, després
d'haver-ho sacrificat tot en l'altar de la pàtria, avui
rauen a l'exili i segueixen oferint a Catalunya el mi¬
llor de les ànimes llurs".

Sota l'impuls d'aquesta motivació, generosa però
imperiosament necessària, i amb la intenció patriò¬
tica —pel que té de mantenidora de l'espiritualitat
catalana— d'atényer una vasta zona de lectors, tan
necessitats com els mateixos escriptors de mantenir-
se en contacte permanent amb la pròpia llengua, la
revista "Catalunya", de Buenos Aires, té en curs de
publicació un vast pla d'edicions —sis volums publi¬
cats, dels quals "Sense retorn" és el primer — que
ve a donar justa satisfacció a aquesta necessitat, que
tan beneficiosa ha de resultar, al llarg de l'obra em¬
presa, per a mantenir viva l'espiritualitat dels cata¬
lans que, a l'empar generós de les terres d'América,
espera l'hora del seu recobrament i del recobrament
col-lectiu —no massa llunyà— del poble català.

"Sense retorn", de Xavier Benguerel, té un aspec¬
te fonamentalment antològic, que abasta el més di¬
vers de la seva producció de contista. Iniciat el vo¬
lum amb els contes que li valgueren el Premi Narcís
Oller l'any 1938 —tres contes de guerra que són una
eficient aportació a la escassa literatura que la nos¬
tra lluita ha suscitat—, conté una versió inédita del
conte "El teu secret", en el qual inspirà la novel-la
que amb el mateix títol publicà l'any 1934, i "Clemen¬
tina", "L'absent" i "L'home i el seu ángel".

"Sense retorn" —el primer dels tres contes de gue¬
rra i que dóna títol al llibre— és una pintura psico¬
lògica en la qual queda perfectament descrita l'ato¬
nia dels combatents. El-liminada la primera part,
potser la menys vigorosament trassada, Benguerel
ha sabut copssar totes les reaccions de l'home que es
troba en front de la mort i que en els moments més
sublims sap descobrir allò que l'impulsa a ésser gene¬
rós de la seva vida fins a l'heroisme. Vis'ó desoladora
de la guerra que no cau mai en el pendis desvirtuador i
il-lógic del patriotisme a ultranssa, artificiós i fan¬
tàstic, de pura tendència literària, que tan de mal ha
fet a la nostra gairebé insignificant literatura de gue¬
rra. Escenes i personatges responen a la realitat més
pura i això augmenta el valor global del més ambi¬
ciós dels tres contes.

No passa el mateix, però, amb "Xandri el titellai¬
re", de concepció excessivament imaginativa. Però
malgrat, això, Benguerel, bon colorista i excel-lent
narrador, ha sabut vestir el tema amb suggestives
escenes, plenes de llum i d'emoció, que converteixen

el malhaurat Xandri, personatge de llegenda, en un
tipus de carn i óssos, una mica massa sentimental
potser per a ésser directament emotiu.

Magnifie en tots conceptes: concepció i realització,
pensament i essència, el conte "Vestit de mariner",
que uneix a les seves justes proporcions temàtiques
—per no dir escèniques— les belleses descriptives,
les reaccions psicològiques i la més sana, més pura
i més directa de les emocions.

"El teu secret", versió reduida de la novel-la del
mateix titol, és la història d'uns amors de carácter
incestuós que no es consumen en ésser descobert per
un dels protagonistes el secret en el qual s'emparava
l'obstinada negativa de l'altre.

Les seixanta quatre pàgines d'aquest conte, són
denses en emocions, vives, trepidants potser; però
hi ha en cadascuna d'elles més vigoria i més nervi
que en les de la novel-la, encara que aquest guany
repercuteixi singularment en el plantejament i com¬
prensió lògica de certs raonaments dels protagonis¬
tes, car no per això deixa d'ésser una obra essencial¬
ment humana pel fons, i pomposament romántica
per la forma; absolutament reeixida en un i altre as¬
pecte.

"Clementina" i "L'absent" són dos contes breus
que s'ajusten perfectament al temperament de Ben¬
guerel i que assenyalen la marxa ascendent del seu
autor. Densos de contingut i d'emoció, constitueixen,
sons dubte, un reafermament de la tendència subur¬
bial tan cara a l'autor de "Suburbi", curulls de belle¬
ses narratives i de contrastos psicològics.

I, finalment, "L'home i el seu ángel" vé a cloure
aquesta magnifica exposició antològica de l'obra de
Benguerel. Conte d'una gran ambició en el qual l'au¬
tor prêté reaccionar —segons pròpia confessió— con¬
tra un problema religiós que se li plantejava latent i
amb plenes de turmentadores inquietuds, problemes
insolubles i apassionants que ténen com a fons l'es¬
tablir el veritable sentit de la vida humana. Potser
té raó en afirmar que en reprendre contacte amb el
seu ángel —mentor però no solucionador— ha trobat
que en el fons del seu optimisme pretèrit hi havia,
només, una dramática evasió al-lucinatória. Quina
havia d'ésser, doncs, la solució d'un problema o pro¬
blemes que avui continuen plantejant-se encara al-
lucinadors i dramàtics?

El cert és que "L'home i el seu ángel" és literària¬
ment, i fins i tot des del punt de vista metafísic, una
saludable exposició d'inquietuds. L'home —com Mi¬
quel, el protagonista— viurà voltat d'enigmes fins
que l'àngel li obri els ulls ; però l'àngel viu el seu sim¬
bolisme més enllà de la vida... No és això el que hi ha
de més viu en la dramática evasió al-lucinadora que
ens ofereix Benguerel?

"Sense retorn" és, doncs, una antologia magnifi¬
ca en la qual Xavier Benguerel palesa considerables
guanys i, a la vegada; la promesa felis de que la llen¬
gua catalana —Verb de la Calunya immortal— no
será abandonada pels catalans al llarg del seu pele¬
grinatge t>el món. V.
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Publicacions Catalanes
Actualment, interdita la publicació de periòdics i

nitres catalans al nostre pais, no hi ha altra premsa
catalana que la que s'edita a l'emigració. Aiquesta
premsa és, en part, obra dels vells emigrats; en part,
obra dels escriptors catalans a l'exili. En general és
el resultat de la col·laboració d'uns i altres. Per a
guia dels lectors voldríem publicar una relació com¬
pleta dels periòdics i llibres catalans que es publiquen
fora de Catalunya. La manca d'informació potser
farà que deixen d'esmentar algun titol o algun nom.
Avui donem una relació dels periòdics i llibres cata¬
lans de l'edició dels quals tenim noticia i en número»
successius seguirem la informació, la qual compren¬
drà les obres d'autors catalans que per les circuma-
táncies del moment són editades en altres idiomes.

PERIÒDICS

Buenos-Aires (ARGENTINA)— "Catalunya" ÍAl-
•ina 421).— "Ressorgiment" (Pergamino 244).

Tehuacán (MÈXIC) "Recobrament",
lá" (Avinguda Uruguay, 49), "Full Català".

Santiago (XILE) "Germanor" (Huérfanas, 1111).
"Retorn" (Puente, 576), "Noticiari Català".
Santiago (CUBA) "Catalunya Grop N.R." (J A. Sa¬
co, 415).

De la caiguda de Catalunya enssá han aparegut, a
Europa i a América, altres periòdics catalans que per
raons diverses han deixat de publicar-se. Ens plau

recordar "Reconquesta", de Montpeller; "Catalunya",
de París: "Revista de Catalunya", de París: "El Po¬
ble Català", de Paris: "La Revista dels Catalans d'
América", de Mèxic i "Informacions de Catalunya",
de Mèxic. A Buenos Aires, Joan Merli publica la re¬
vista d'art "Saber Vivir", una de les més sunptuo-
ses, en el seu gènere, que es publiquen a Sud Amèrica.
LLIBRES PUBLICATS

Havana (CUBA) : Josep Ma. Poblet. "Llibre d'Or
dels catalans a Cuba".— Josep Conangla, "El alma
de Cataluña".— Josep Conangla, "Ensenyances hi»-
tóriques i deduccions polítiques".

Londres (Anglaterra) : Dr. Josep Truets: "El
tractament de les ferides de guerra pel mètode d'Orr".
(Editat en anglès, francès i espanyol).

Mèxic (MÈXIC) : Joaquim Xirau Palau, "La filo¬
sofia de Husseri".— Josep Ma. Poblet, "Records vells
i històries noves".

Ciudad Trujillo (DOMINICANA) : Agustí Bartrs,
•'El árbol de fuego", (poesies).

Barranquilla (COLOMBIA) : Carles Pi i Sunyer,-
"Montserrat i Czenstochowa".

Buenos-Aires (ARGENTINA) ; Xaxier Bengue-
rel, "Sense retorn".— C. A. Jordana, "Tres a la re¬
raguarda".— Pere Coromines, "El perfecte dandy".
—A Rovira i Virgili, "Els darrers dies de la Cata¬
lunya Republicana".— Josep Carner, "Nabi".— M^
nuel Valldeperes "Ombres entre tenebres".

Caracas (Venezuela) ; Dr. August Pi i Sunyer,
"Principio y Término de la Biología".
LLIBRES EN PREPARACIÓ

Buenos-Aires (ARGENTINA) : "El llibre del»
Jocs Florals", "Gramática Catalana".

ARQUITECTURA CATALA
L'Arquitectura Románica a Ca¬

talunya comenssa a darreries del
segle X i arriba en varis dels seus
monuments a la segona meitat del
segle XIII.

Les seves característiques espe¬
cials, són la fermesa com és posa
de relleu en el gruix de les parets,
en la sencillesa, de les seves fassa-
nes, i la sobrietat que no admet
voltes per aresta amb extranyissi-
mes exepcions; i pel mateix no
exigeix contra forts o estreps de
consideració, limitant-se aqueixos
a la característica de bandes lom¬
bardes, encara que fa ús i abús de
voltes de mig canó, unes vegades
rodones i altres apuntades (a-
queixes a meitat del segle XII)
per a les quals s'aixequen murs
grossíssims i s'apliquen en diver¬
ses avinenteses per a contrarres¬
tar la volta de la nau central; al¬
tres de quart de canó damunt de
les naus laterals, sistema portat
a cap a Egipte i a l'escola d'Au-
vernia.

Dita arquitectura
admet l'imatgeria als frontis lle¬
vat d'algun cas especialitzssem
(vegi's la valuosa fassana del Mo¬
nestir de Ripoll) i encara en a-
quest cas sols amb formes de re¬

lleu, alt 0 mitjà.
Poques vegades es decoren les

cornises amb- treball d'esculptor no
essent, tampoc frequent que les
portalades el tinguin, encara que
existeixein bellissims exemplars d'
uns i altres. En canvi els capi¬
tells es presenten variadíssims i
rics de treball aixi com també són
d'ús, freqüent els arquets d'orna¬
mentació entre els quals no hi
manquen bons exemplars de peti¬
tes arqueries lombardes.

Els campanars que solen haver-lii
a les Esglésies, són d'una pessa amb
cos de l'edifici, havent-hi ocasions
que es troben damunt de la cúpula
0 llanterna que s'aixeca per da¬
munt del creuer essent tradicional
el quadrat com a figura geométri¬
ca, el seu cos amb base amplia i
de poca alssada, dividint-se de
dalt a baix en varis cassos, sepa-
ats per tota una serie d'arquets de¬
coratius acabant el conjunt amb
una teulada piramidal o bé l'aca¬
bament pla amb barana de les di¬
tes d'avant pit (efecte pot ésser
qui sap si, d'antigues reformes o
enderrocs) i en cada un d'els cos¬
sos superios s'hi obren grossos A-
jimescos imitant les torres de 1'
arquitectura Lombarda.

Els citats elements que donen

" Per Josép P. Rovira

l'estructura a l'estil romanic-cata-
lá, palesen amb evidencia clara,
les poderoses corrents bizantines
lombardes i provenssals que aflui¬
reu per aquells temps en la terra
catalana,

En el proper numero, anirem
parlan de l'arquitectura a la nos¬
tre terra.
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Rahola, assassinat!
Per MIQUEL ADAM

Sabeu a qui han fusellat a Gi¬
rona?

.... ?
—En Rahola!... En Carles Ra¬

hola!. .. i En Vidal, de les gasso-
ses...—

La mare del nostre company a-
cabava de referir-li en el "par¬
loir" del Camp de St. Cyprien. Vin¬
gué, com tantes altres, a veure el
fill entre filferrades i sorrals, tra¬
vessant la frontera clandestina¬
ment. Ella, portava en els ulls fe¬
réstecs i profunds, fresc i sinistre,
el quadre terrific i de turment de
l'infern franquista.

Vàrem restar per un moment,
silenciosos, estupefactes.

Després de tot, perqué estran¬
yar-nos? Si a diari ens arribaven
les noves més esfereïdores del te¬
rrorisme sàdic que penetrava fins
el moll dels óssos tota la vida a

casa nostra..., si coneixíem mil i
més casos que sobrepassaven en
horror i crueltat tot el més cons-

lats a la causa de la llibertat, ar-
E1 feixisme va recordar en Ra¬

hola aliadófil.
La Legió d'Honor, va ésser per

ell un titol més de proscripció.
Els pobles es forgen en l'enclu¬

sa del sofriment i de la opressió. '
El record dels màrtirs immo-

ma el brass dels que resten dem¬
peus fins a la fi.
truós. Peró malgrat tot... si en
Vidal feia trenta anys que no's fi¬
cava en política.. ! Si en Raho¬
la.. !

En Rahola! El seu nom obria,
de sobte, la resclosa a una riuada
de records bigarrats i confusos a-
dormits en la boira de la meva a-

dolescéncia i de la primera joven¬
tut.

Girona, Girona de les pedres ve¬
lles i de les runes venerables i mil-
lenáries. La Girona sadollada de
regust històric. La Girona romá¬
nica, àrab, gótica; la de les gue¬
rres napoleòniques i d'Alvares de
Castro; la dels banys àrabs, la del
bescomptat i les valls ombrívoles,
les fonts i les arbredes i els san¬
tuaris. La Girona inseparable de

la figura pacífica, ínfantívola, vo¬
luminosa i atraient de'n Rahola,
figura escapada d'un retaule d'a-
póstols i filòsofs, de visionaris i
poetes.

Encara el veig amb la seva cor¬
pulenta humanitat, caminant amb
l'apitud, amb la xalina enorme i
el gran capell, revistes i llibres
vessant-li les butxaques, amb la
mirada innocent, imprecisa i dis¬
tant a travers de les ulleres de
montatje daurat, amb un bigoti
que volia, debades, donar-li un as¬
pecte imposant.

Se'l trobava a la vall de Sant
Daniel, als Galligans, a les Pedre¬
res, a la Devesa, al Montjuïc a-
bandonat, al Portal de Franssa; a
tots els llocs silenciosos i oblidats
on el passat trapúa entre les eu¬
es i les pedres menjades i les
passes solitàries desperten ressons
greus de immortalitat i de llegen¬
da. r /

Rahola, era el revers del polític.
Historiador i arqueóles, maldant
per desentranyar dels arcs mig
caiguts i dels capitells desfigurats
el sentit impenetrable i remot de
la Història, vivia absent de la épo¬
ca i de les grans commocions que
sosnoven la vida en eis nostres
temps. Catòlic, els diumenges en
sortir de missa de dotze, no defu¬
gia fer-la petar amb el seu veí i
gran amic Santaló, lliurepensador
i republicà o amb l'escéptic i pan-
teista Russinyol, tan apassionat
com ell de la immortal Girona.

Tradicionalista en el sentit més
entranyable i humà del mot, tenia,
per aixó mateix, esbatanades les
finestres del seu esperit a les in¬
quietuds filllosófiques més àmplies
No militant, era un liberal per
temperament i per formació.

Col.laborava indistintament a
"El Autonomista", diari local de
matís republicà, al "Diari de Gi¬
rona", d'inspiració camboniana, a
"La Veu" o a "La Publicitat". I
sempre, sobre motius literaris i ar¬

tístics, sobre temes arqueològics o
històrics.

Girona, fou el seu gran amor
que abrandà la seva vida. Cata¬
lunya, la seva fe, la seva esperan-

ssa inexaurible.
De política, ni un brot.
En certa ocasió digué a Pruden-

ci Bertrana, —Voleu dir-me que
ocórre pel món?—.

Ell, vivia reclòs en el seu cau,
entre llibres, pedres i runes histò¬
riques, i vells -documents arrugats
i groguencs, en un cim alterós, in-
accesibble on no arribaven les re¬

mors, els ressalts ni l'agitació de
la vida freturosa i palpitant.

Rahola, fou fundador de l'Ate¬
neu de Girona on si donaven cita,
certament, moltes patums, moltes
figures de cera, i que si bé, inicial¬
ment, per llur composició i orien¬
tació va ésser un clos resclosit que
no va pas remoure l'ambient le-
vític i asfixiant de Girona, era,
malgrat tot, una aportació que la
evolució de les idees y les trans¬
formacions polítiques s'encarre-
rregaríen d'anar canviant de fe¬
somia i projecció.

Rahola fou un místic. Avui, es
un mártir més en el calendari pa¬
triòtic del poble català.

Cavaller de la Legió d'Honor,
nomenat per la Franssa que agraí
la seva lluita ideològica en la gue¬
rra de 1914-18, en pro de la cau¬
sa dels aliats. El seu esperit, era
sensible a les influències progressi¬
ves. Ell veia en l'allau germánica,
una menassa al pensament huma¬
nístic que es trobava en la base
intel·lectual dels pobles democrà¬
tics.

Aquest Cavaller de la Legió d'
Honor, amb el distintiu al trau, fou
rebutjat per la gendarmeria fran¬
cesa de Daladier, de Laval, i de
Flandín quan en febrer del 1939
volgué travessar la frontera piri¬
nenca amb la seva familia, fugint
dels invasors i dels botxins de Ca¬
talunya.

No volent separar-se dels seus,
tornà a Girona. Empresonat, jut¬
jat a porta tancada, sense apel.la-
ció, fou vilment assasionat.

No van perdonar-li la seva pas¬
sió per la Girona aimada, el seu
patriotisme català. Volgueren ma¬
tar amb ell, un símbol més, indes¬
tructible, de la veritat de Cata¬
lunya.

M. PELEGRIN
TALLER DE FOTOGRABADOS

No compite porque es mejor
ARZOBISPO MERIÑO 56.
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DIUEN DE FRANCA
f

Q ue darrerament han sorgit do¬
cuments veritablement importants
quals aclareúxen els la po¬
lítica catalana. Uns, són docu¬
ments oficials signats pel Presi¬
dent de la Generalitat de Catalun¬
ya. Altres, són documents polí¬
tics, signats pels més alts diri¬
gents d'Esquerra Republicana de
Catalunya. Pel seu origen, per seu
contingut i pel seu abast, no són
patrimoni personal de ningú: per¬
tanyen a la col·lectivitat catalana,
i interessen, fins i tot, als sectors
polítics antifeixistes del's altres
pobles hispànics.

Que ha estat adressada una lletra
al Sr. Martínez Barrios en la qual
se Tassabenta, oficialment, que,
després de Vassassinat de Lluís
Companys, per Falange, els òrgans
màxims legals de Catalunya, d'ar
cord amb les normes estatutàries,
han quedat constituits auxí: Pre¬
sident de la Generalitat de Cata¬
lunya, JOSE IRLA; President del
Parlament Català, ROVIRA I
VIRGILI.

Que s'ha tramés una extensa lletra
c Carles Pi i Sunyer, President
de l'anomenat Consell Nacional de
Catalunya, a Londres. Signa la lle¬
tra el Sr. Miquel Santaló, membre
del Directori d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Es fa saber a
Pi i Sunyer que el contingut de la
carta ha estat discutit i aprovat
pels senyors Iria, Terradelles, Ro¬
vira i Virgili, Rompeu Fabra,
Pous i Pagès, Nicolau d'Olwer, a
més del signant. S'acusa rebut d'
una lletra del propi Pi i Sunyer
en la qual exposava les seves ac¬
tivitats i les raons que el llenssa-
ren a constituir un Conssell Na¬
cional de Catalunya, a Londres, i
a organitzar les anomenades Co¬
munitats Catalanes, d'América i
a no rebutjar els treballs d'aques¬
tes per a nomenar-lo President
dels Catalans Lliures. Li donen les
gràcies pels serveis presetats i V
assabenten;

PRIMER—, Que existeix un
President legal de la Generalitat
de Catalunya: JOSE IRLA.

SEGON—, Que existeix un Pre¬
sident legal del Parlament Català.
ROVIRA I. VIRGILI.

TERCER—, Que existeix ja un
Consell Nacional de Catalunya; el
que va constituir el President
COMPANYS i ha ratificat el Pre¬
sident IRLA, i al qual pertanyen
els senyors POUS I PAGES, RO¬
VIRA I VIRGILI, ROMPEU FA¬
BRA, SERRA HUNTER, SAN-
TALO i PI I SUNYER.

QUART—, Que ni el President
Irla ni el Consell han pensat en a-
bandonar les seves funciones i que
tampoc, fins ara, les han delegat
en ningú.

CINQUE—, Que tot i estimant
les iniciatives personals, cal saber
que els òrgans legals opinaran i
plantejaran les questions que inte¬
ressin a Catalunya, en el moment
que ho considerin oportú.

SISE—, Que les aventatges polí¬
tiques de la residencia actual de
Pi i Sunyer, addnuides per ell com
a justificació i defensa de les se¬
ves activitats, no poden ésser tin¬
gudes en compte, car arribada l'
hora d'actuar ningú sap quin será
el lloc de residència millor.

SETE—, Que davant la necessi¬
tat absoluta d'anihilar el règim
terrorista franquista, cal marxar
pel cama de la més àmplia unitat
catalana, i de treball comú i bona
amistat amb tots els sectors polí¬
tics espanyols antifranquistes.

VUITÈ—, Que donades les carac¬
terístiques de la situació present,
nacional i internacional, i sense
renunciar ningú als seus punts de
vista personals o de partit en re¬
lació al futur politic de Catalunya,
devem ara lluitar pel restabliment
de la República, de la Constitució
del 1931, i del règim estatutàri.

NOVE—, Que no consideren
justa ni acceptable directriu do¬
nada per PI I SUNYER de subs¬
tituir els partits i organitzacions
substancials de Catalunya, que a
Catalunya feren la guerra, per u-
na mena de super-partit sota el
nom de Comunitat catalana o al¬
tre.

Existeixen, de més a més
altres lletres adressades a mem¬
bres de la direcció d'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya residents
a Mèxic i també instruccions ver¬
bals a militants que tingueren a
Catalunya funcions politiques
d'alta responsabilitat. Segons les
nostres informacions, les lletres i
les instruccions verbals coinci¬
deixen en afirmar la necessitat
urgent de reorganitzar E.R. de C.,
d'assegurar el seu funcionament
orgànic, d'afirmar la disciplina i
la lleialtat als principis polítics
que es donà en constituir-se, per
tal d'intervenir amb pròpia res¬
ponsabilitat en la indispensable
unitat de tots els catalans patrio¬
tes i honrats.

~
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Ens arriba signat per JOSEP
CLAVET President de la Unió de
Rabassaires, darrer Conseller d'A¬
gricultura de la Generalitat,.JOA¬
QUIM POU MAS Ex conseller d'
Agricultura de la Generalitat,
JOAN BERTRAN I LLOPART
Darrer Conseller de Proveïments
de l'Ajuntament de Barcelona, De¬
legat d'Esquerra Republicana de
Catalunya —JOSEP ARMENGOL

PAGES

Sabem que no us han fet perdre
el tremp ni les persecucions falan¬
gistes desbordades a cada poble,
ni la tirania dels terratinents d'
aspiracions feudals ni la mentali¬
tat de l'Espanya negra comparti¬
da per dotzenes de t'daidors cata¬
lans que intenten convertir l'home
del camp en miseriam esclau del
nou ordre .hitleriá. Sabem .com
burler les comminacions que us
fan cada dia perqué lliureu les co¬
llites; com avorriu les reaccionà¬
ries "Hermandades" agrícoles que
us han imposat; com us reuniu
clandestinament per a comentar el
desgast dels exèrcits nazi-feixistes
al front soviètic; llegiu amb avi¬
desa les publicacions antifranquis-
tes que arriben a les vostres mans;
com col-laboreu amb totes les vos¬

tres possibilitats en els corrents d'
unitat per la lluita contra Franco
i la Falange.. . .

Certament la vostra manca d'
acatament al règim opressor i el
vostre menyspreu vers els trai-
dors de cada poble juntament amb

— Director de la F.E.S. A. C.—
JOSEP ROIG VIDAL Del Consell
Directiu de la F.E.S.A.C. Delegat
d'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya del Penedès, FRANCESC J.
OLIVER del Consell de la F.E.S.
A. C. EMILI POU, MIGUEL
CURCO, ALBERT JARDÍ, FRAN¬
CESC COLET, MIQUEL OLIVE
POSTE, JOAN TORA, EVARIST
MASSIP, JOSEP TORRENTS,
un manifest dirigit a tots els pa-

Vigual capteniment de la gran ma¬
joria de tots els pobles hispànics,
han aconconseguit que la . tirania
franquista es convencés que mai
no comptaria amb l'adhesió del
Poble i, per damunt de tot, han
impossiblitat fins ara que Espa¬
nya fos arrossegada a la guerra al
costat dels nazi-feixxèstes. . .

Peró cada hora té el seu afany,
cada aspiració col-lectiva reque¬
reix un-a nova forma de lluita. I
el moment present es definitu per
la llibertat dels homes i dels po¬
bles. ...

Ja no cal sentir-se arraulit i de-
salentat per .la temensa .que la
guerra duri llarg temps. La poten¬
cialitat de les Nacions Unites a-
viat estará en capacitat d'exter¬
minar la brutalitat totalitària No
cal temer que Franco i la Falan¬
ge és consoliden perquè cauran
amb llurs amos .internacionals i
aquet fet es produirà aviat.

. .La rebel-lió dels altres pobles d'
Europa us indiquen el cami...

Vosaltres també heu de sumar-

gesos de Catalunya que sofreixen
sota el jou franquista. Aquest ma¬
nifest, donant major amplitud i
unitat a la lluita que sense defa-
llenssa vénen sostenin els nostres
camperols és un toc a sometent
que recorrerá d'un extrem a l'al-
tre de la nostra terra i llenssarà,
amb més braó que mai a la gent
del camp contra els opressors.
Heu's ací uns paràgrafs, interes¬
sants :

vos al màxim esfors; heu de des¬
truir clandestinament els fruits per
no lluirar-loa als franquistes. Heu,
de cremar o inutilit-zar les propic¬
ias i les collites dels traidors. Cal
ajudar als guerrillers pirenencs i
a les families dels empresonats
i exiliats. Heu de preparar embos-
nicacions ferroviàries que fan ser-
alemanys; inutil-litzar les commu-
nicacions ferroviàries que fan ser¬
vir els ruazis...

El règim que ha trancat la nos¬
tra vida d'homes i de pobles lluï¬
res, que ha amarat de sang la terra
catalana que ha empresonat tants
i tants catalans, desintegrat mi¬
lers de famílies amb la mort i l'exi¬
li, tindrà els dies comptats si tots
els catalans i els altres pobles his¬
pànics complim el nostre . deure
des del lloc on siguem. Ara com a-
bans, son oportunes aquelles pa¬
raules del nostre plorat Lluis Com¬
panys: L'hora es greu i glorios^kt
Cadascú al seu lloc i Catalunya i
la República en el cor de tots! Vis¬
ca Catalunya! Visca la República!

OS DE CATALUNYA

Anecdotes i Paradoxes
DE BARCELONA:

Ama motiu d'un homenatjo al di-
amb motiu d'un homenatja al di¬
rector de l'Orfeó Català, en un
teatre de Barcelona i amb la par¬
ticipació del tenor Vendrell, es va
organitzar una veritable manifes¬
tació patriótica.

Una gentada feia cues llargis-
simes davant les qidxetes. En co-
menssar l'acte, el públic, a cada
moment, com obeint a una consig¬
na, aplaudia frenéticament,
per qualsevol motiu, fins que la
policia adonant-es de la significa¬
ció demostrativa dels aplaudi¬
ments, féu desallotjar la sala i to¬
tes les dependécies.

Es diu que En Vendrell fou
qualificat de feixista durant la
guerra, peró que al seu acabament
va fer certes declaracions que vcl··
ren esvair tot dubte del seu anti-
franquisme i que per poc li costen
la pell.

Per tal de celebrar una de les
seves diades, els falangistes org(^

CATALONIA

nitzaren un festival al Cinema As-
tória, coincidint amb un dia en
que s'anunciava una pel-lícula ti-
tolada "Los Gitanos". L'empresa¬
ri va rebre l'odre de col-locar en
lloc visible els retrats de Franco
i de Serrano Súñer. Com sigui que
Vempresari no va considerar bO'
retirar els cartells de propaganda
que ja tenia col-locats, va posar els
retrats damunt d'un d'aquets, pe¬
ró amb tant mala fortuTia que e-
xactamcnt damunt les figures de
Franco i Serrano Súñer s'hi lle-
gias "Los Gitanos".

El públic va anar aglomerút-se
al carrer davant de l'Astória. Co¬
mentaris i rialles. Intervenció de
la policia i dels minyons de Falan¬
ge. Retirada del cartell. I no se
sap que fou dels protagonistes...

"Constantment apareixen con¬
signes contra el règim amb vis¬
ques a les organitzacions i partits
catalans, C.N.T,U.G.T., P.S.U.,E.

R,C. Omplen les parets a les ba¬
rriades obreres, al Moll, als ori-
naris del cafè "Espanyol" i del
"Rosales". Les brigades de forces
d'assalt i els falangistes ja tenen
feina a esborrar inscripcions qus
a Vendemà brollen novament".

"Es evident per a tothom que les
organitzacions i els partits del
proletariat i del poble català tre¬
ballen fortament i troben arreu
protecció i ajut".

"Franco s'ha vist obligat a au¬
toritzar les audicions de sardanes
al Parc de la Ciutadela".

"La repressió ha minvat peró
está millor orientada i' de cara a
atrapar els elements més perillo¬
sos per al règim. Fa poc va ésser
detingut a Palafrugell on s'havia
camufeat un tal Baldrich, dirigent
de E.D.C.; el mateix va fer-se amb
un anomenat Nicolau, suposat di¬
rigent del P.S.U.C.; que tenia un
despatx de comissions al carrer de
Salmerón.
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Possibilitats del Teatre Catala a
l'emigracio

Tothom coneix a bastament, la
crisi que travessa el teatre arreu
del món i particularment el Tea¬
tre Català. Han estat analfeades
diverses vegades les causes d'a¬
questa crisi persistent i malgrat
els bous desigs de tots els interes¬
sats no se li troba solució. Fins
a l'acabament de la nostra guerra,
els únics que havien intentat fer
quelcom digne, amb sentit de res¬

ponsabilitat, sense limitacions per
part dels empresaris i sense in¬
gerències de les capelletes, eren
els "amateurs" aplegats al sí de
la "Federació Catalana de Socie¬
tats de Teatre Amateur".

L'actual situació ha fet que el
Teatre Català hagi gairebé desa¬
paregut. A la pàtria, el règim
franquista ha prohibit l'ús de la
nostra llengua i, per tant, ni els
professionals ni els "amateurs"
actuen en català; i a l'exili, per
innombrables motius —llevat d'
alguns casos— tempoc no es do¬
nen representacions de Teatre Ca¬
talà.

Es de creure que durant el
temps que portem a l'exili, els nos¬
tres autors que es troben escam-
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pats per terres de Franssa, d'A¬
mèrica i arreu del món —els Pou
i Pages, Navarro Costabella, Vall-
deperes, Miquel i Vergés, Lluelles,
Ramon Vinyes, Josep M. Fran¬
cès etc. hauran escrit diverses
obres que restaran sense estre¬
nar fins a l'ocasió propicia de la
tornada a la normalitat.

Avui que la situació dels exiliats
a terres d'Amèrica entra en un

pla de franca consolidació; avui
que als diversos paisos s'apleguen
sota l'organització de Centres,
Comunitats, Casals i Grups per a
la defensa dels seus intereses, u-
nitat de tots els catalans i per a
no perdre l'escalf de la Pàtria i
reviure el nostre folk-lore, la nos¬
tra música, la nostra literatura i
el nostre teatre, hem d'aprofitar
l'avinentesa, tots els que en altres
èpoques aportàrem el nostre petit
esfors a la croada d'enaltiment i
superació del Teatre Català, per
continuar amb el mateix entussias-
me i la mateixa fe d'abans.

Existeixen possibilitats de fer
reviure el nostre teatre. Cal anar

inmmediatament a la creació de
Grups Escènics a tot arreu on el

nucli de catalans sigui prou nom¬
brós. A la República Dominicana
hi han prou elements capassos de
fer quelcom profitós. Hem de po¬
sar-nos en contacte amb tots els
Casals Catalans dels diversos pai¬
sos perquè ells facin el mateix.
Les possibilitats hi són; cal apro-
fitar-les.

Es arribat el moment de pre¬
parar la gent per a l'esdevenidor.

Hem de tenir preparat el major
nombre d'artistes perque quan es
pugui tornar a la Pàtria no tin¬
guem la necesitat imperiosa de re¬
córrer als mateixos que varen ac¬
tuar al servei dels feixistes.
Els autors han d'ajudar-hi, també.
Han de fer que les seves produc¬
cions puguin ésser estrenades a 1'
exili pels grups escènics consti-
tuits. Es necessària l'aportació de
tots. Tenim possibilitats i entus-
siasme per fer reviure el Teatre
Català i hem de crear les condi¬
cions del demà amb un grup ben
preparat d'artistes fidels als seus
principis per a iniciar una nova
campanya d'acord amb les cir¬
cumstàncies.

Autors, actors professionals,
"amateurs", entussiastes del Tea¬
tre Català, iniciem en aquesta ho¬
ra difícil, peró plena d'il.lusions i
esperances, una nova etapa de re¬
ssorgiment del nostre teatre.

CINEMA
LA CITADELLE DU

SILENCE

Fer la critica d'una pel-lí-
cula que no ès bona ni dolenta, re¬
sulta difícil. El film del qual par¬
lem pot senyalar-se en la catego¬
ria dels que es poden veure. Cal
destacar del mateix, solament des
aspectes. Primer: el fet de trac¬
tar-se d'una producció francesa.
Generalment, tots els films fran¬
cesos tenen gran contingut, estant
molt ben ambientats i, sobre tot,
els actors —la majoria dels quals
pertanyen a la Comèdia France¬
sa— matisen el diàleg amb més
brilantor. Totes aquestes condi¬
cions fan que el cinema francès
estigui situat en un pla parell al
cinema americà encara que comer¬
cial en la majoria les seves produc¬
cions. Segon : la trama del film ba¬
sada en la lluita a Polònia, abans
del 1914 per a la seva lliberació del
jou rus zarista. Aquest, ha estat
el motiu primordial de la crítica
que ens ocupa. Nosaltres catalans
nacionalistes que també hem so-
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cenes de grans multituds— estan
forssa ben realitzades.

La interpretacióó d'Anabella i
Pierre Renoir en els rols princi¬
pals, és prou acceptable tenint en
compte ^a poca importància dels
personajes a representar.

Com hem dit abans, ès un film
més dels molts que les empreses
c'nematográfiques ens donen a ura
a conèixer i passen sense pena ni
glòria.— M.

fert conseqüències semblants, tro¬
bem en els patriotes polonesos la
mateixa fe, el mateix esperit, la
mateixa simil-litud en el procedi¬
ment de lluita per la defensa de
les pròpies llibertas.

Destaquen de la resta del film,
les escenes al Fort de Linsk qae
serveix d'ergástula als patriotes
polonesos. Tant els nuclis de pre¬
sos treballant a les ne lre'es. co 1

la rebel·lió del final del film —es-
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Catalanet:
Et trobes lluny de la terra que t'ha vist néixer;

lluny de la nostra Catalunya ben aimada.
Vares, en poc temps, mig- apendre el francès. Avui,

entre la colla de noiets amb qui jugues cada dia ets, a
jutja pel llenguatge, un dominicanet més. Tot aixó
está molt bé.

Peró procura no oblidar la nostra llengua materna.
Conrreua el català. Un fill de Catalunya no renúncia
a la seva parla perqué —com digué un escriptor d'un
poble oprimit com el nostre— quan un poble rau en
l'esclavatge, si conrreua el seu idioma és com si tingués

la clau de la seva presó.
Avui t'oferim, petit lector, una bella página de li¬

teratura catalana, plena d'ironia. Es escrita per un
dels nostres més grans poetes: Jacint Verdaguer.
Coneixes aquest nom?

El poble català sent una justa veneració per aquest
sacerdot-poeta del segle passat, que ha enlairat, com
pocs altres, el prestigi de la nostra literatura nacional.
Familiarment se l'anomena "Mossèn Cinto" a casa

nostra.
Fill de pares de condició modesta. Jacint Verdaguer

nasqué l'any 1843 a Fulgueroles, prop de Vic. Simul-
táneament cursà estudis religiosos en un Seminari per
a ordenar-se capellà i s'inicià en la poesia i literatura
catalanes.

A l'edat de setze anys, guanyà en els Jocs Florals un
premi extraordinari per una poesia a la mort del Con¬
seller en Cap Rafael de Casanova.

Mes tard. Jacint Verdaguer es consagrà com a can¬
tor de les costums catalans, dels paisatjes de Cata¬
lunya i dels sentiments catalans.

ELS DOS SASTRES
Dos sastres de Sant Boi de Llussanes, foren dema¬

nats per uns rics pagesos del poble de Sora a punta
de sol, per no escarbotar-lo i també para poder tren¬
car el son i reposar una estona abans de posar-se a
la feina, sortiren de Sant Boi a entrada de fosc. El
camí es una giragonsa continuada per entre penyalars
i boscúries. En mig d'una d'aqueixes, quan ja venien
un xic esporuguits pels udols i remors estranys que
havien sentit i de les negres ombres que havien vist,
devant per devant se s'els presentà una cosa blanca,
de l'alssada d'un home. Ells, dubtant de si era un home
de carn i óssos o una fantasma, s'aturen, i, tremolo¬
sos es demanen, l'un a l'altre, que faran.

El bosc es espès a una banda i altra i no hi ha mes
camí que l'interceptat per aquella cosa blanca, i a-
queixa no es decanta ni a una banda ni a l'altra, com
dient—los: "Aquí us espero; feu el que volgueu, heu
de venir a raure ambimi". Ells s'aturen tornats sob¬
tadament de glas com la dona de Job. Es volen mou¬
re i els seus peus estan clavats a terra com els arbres
que els rodegen; proven de mouie els brassos i no
poden, talment com si fossin de márbre. Volen par¬
lar-se i les seves llengües estan glassades també i han
perdut l'ús de la paraula. Sols els seus ulls estan vius
per mirar aquella cosa blanca que els esglaia, els a-
terreix i empedreix.

Al cap d'una estona molt llarga, l'un d'ells, un xic
reanimat, troba que la llengüa se li desnua, i diu a
cau d'orella del seu company:

.—Es el Cabrer;

.—Jesús, Maria, Josep; —respon l'altre— Més el
Cabrer, segons diuen, sempre apareix als homes quan
van tots sols i nosaltres som dos.

.— Som dos sastres —replica l'altre— i de deu que
en fóssim, no en tindria per esmorzar. El Cabrer;
Saps qui és el Cabrer? Dies passats un batalló de sol¬
dats li anava al darrera, i de cop i volta sorti d'entre
unes mates i passà per entremig d'ells, com un pagès
pel mig d'un camp de blat de moro.

.—Peró, i si no ho és? —digué l'altre—.

.—Dius que no ho és? No veus relluir la seva es¬
copeta de des canons que té espantat al Llussanes?
Si l'aixeca estem perduts, i erts en toca un per a cada
un. Jo ja em sento la bala dintre el cos.

.—^Peró... si no ho fos, —replicà l'altre— no esta¬
ria pas amb tanta calma. Jo ci*ec que és una ánima
de l'altre món.. Jo, Déu m'ho perdoni, vaig tractar
malament a la sogra uns dies abans de morir i... és
ella; Es ellaj Aqueixa blancor és la seva mortalla:
ho veig bé.

Així estigueren una estona, l'un creient que aque-
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lla cosa blanca era el Cabrer, i l'altre que era l'ànim*
de la seva sogra; més tots dos sense prou coratge
per a empendre i molt menys per a batallar amb l'un
ni amb altre. No gosant rompre el foc ni solament
atansar-s'hi, resolgueren entrar en parlament amb
aquests mots, dits pel mes animós dels dos sastres:

•—Déu vos dó bona nit i bona hora. Som dos sas¬
tres de Sant Boi que anem a dormir a Sora. Ens dei¬
xaríeu passar, si us plau?—

Llavors allargaren les orelles per escoltar la res¬
posta, i aquesta no vingué.

—Si no ho haurà sentit?—es digueren l'un a l'al¬
tre.— Qui sap si li tornàvem a dir?

I amb veu tremolosa tornaren a fer la mateixa sa¬
lutació.

.—Déu vos dó bona nit i bona hora. Som dos sastres
de Sant Boi que anem a dormir a Sora. Ens deixa¬
rien passar, si us plau?

I la cosa blanca, res : com si tingués les orelles a
cal ferrer. Els dos sastres, si espantats estaven abans
de fer la pregunta, més en quedaren després, en veu¬
re que no mereixia resposta, ni bona ni dolenta. De
deixar-los passar, com demanaven, humilment, no en
tenia tampoc cap aire puix que seguia, com sempre,
tètrica i menassadora al bell mig del camí. Ells, en¬
tre la por i l'esglai, tornaren a dir-li amb aire pe¬
nedit :

.—Déu vos do bona nit i bona hora. Som dos sas¬
tres de Sant Boi que anem a dormir a Sora. Ens voleu
deixar passar si us plau?

I la cosa blanca féu el sord com les altres vegades,
i no els digué ni si, ni no.

Llavors, els dos sastres, temoritzats i tenint por dfe
fer enfadar el fantasma si li fessin més preguntes,
no li digueren res més, s'acostaren arraulits, l'un amb
l'altre, i esperaren el dia.

A ses primeres llambregades, obriren bé les par¬
pelles i ;oh vergonya! veieren que aquella cosa blan¬
ca que els hi havia semblat una ánima en pena i un
facinerós i una horrible fantasma, era la soca d'un
arbre blanc de vellesa, espellada pel bestiar i per les
pluges, i de l'alssada d'un home.

Al veure-la els nostres dos herois s'animaren i es

revestiren soptadament de valor: l'un alssá la mitja
cana, i a tall de sabre tallador, la deixà caure sobre
aquelj tronc insensible, i, l'altre es tragué les formi¬
dables tisores de la butxaca i les hi clavà dintre el
cor, dient amb veu sencera i amb aire menassador a
la pobra soca:

—Ah ! S:' f ísi^is un home !
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