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(/ejs Nous nous aimons un peu, c'est notre faible a tous. 
^-* Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous? 

CORNEILLE 

Crep úse le i m p e r i a l 

UN DÍA DE SOL I DE BONANZA és u n tOCOm 

celestial. Ploren les comises i les gárgo
les les llagrimetes purés del desglac, i els 

paviments de Londres, brunyits per les gelades 
persistents, comencen a estovar-se amb l'ai-
gua escoladissa, i el Támesis s'infla sota els 
ponts solemnials, encoixinats de boira. Els fums 
s'enfilen i es dissipen, i des de' les prominén-
cies ciutadanes comencen a veure's horitzons 
que ahir eren un misteri. Les puntes refilades 
deis campanars, les filigranes gótiques, les xe-
meneies de Battersea, la cúpula de Saint Paul, 
els avions que ronquen en les altures, tot torna 
a fer la seva rentrée en el món de les coses vi
sibles i familiars. Avui les campanes de West-
minster ja no semblen la veu de les catacum-
bes, ni el braol deis remolcadors del riu sembla 
un plany de desolació. Londres, dear oíd hon
dón, que cada any s'adorm sota la freda calitja, 
i que cada any es desvetlla de la muda catalép-
sia, una mica mes ronca, uns mica mes vella, 
una mica mes negra de les humitats penetrants 
i de la sutja! 

El meu gran amic Castelao, qui es troba mes 
lluny de Galicia a París que no es trobava a 
Buenos Aires, sent el pes d'aquesta negror i 
d'aquesta vellúria i troba que les creus de terme 
i les ermites son mes impressionants que la 
catedral de Notre Dame, els pórtics del Palais 
Royal o les interminables facanes del Louvre. 
No podem contrariar la sensibilitat d'aquest ar
tista exquisit. També diria jo que la ñau de la 
seu de Girona o el palau del rei Martí em par
len mes íntimament que Versalles o Windsor. 
Pero no endebades una bona part de la meva 
vida s'ha escolat al voltant de la Place du 
Théátre Francais o del Picadilly Circus. Nos-
altres, els catalans, ens sentim europeus, i els 
gallees, com tots els celtes, es senten atlántics. 
Tots ells es quedaren en els finisterres, a Gali

cia, a la Bretanya, a Irlanda... Llur ambició és 
travessar l'Atlántic, i per bé que fórem nos-
altres els que descobrírem l'América, han estat 
ells els que l'han poblada i els que li han donat 
carácter. 

Ara ha estat un senador nordamericá, Ri
chard B. Russell, representant de l'Estat de 
Georgia, qui ha donat la nota aguda propo-
sant que Gran Bretanya sigui admesa com el 
49e Estat de la Unió. N o podem pensar en 
Georgia i tots aquells Estats del Sud sense que 
revinguin a les nostres oides les flonges melo-
dies de les cancons deis negres i les escenes 
doloroses de la famosa novel-la llegéndaria 
Onde Tom's Cabin. El Capitoli d'Atlanta és 
una bona fornal de legislado discriminatoria 
racial i fou el gran reducte de la terrible guer
ra de Secessió nordamericana. El Capitoli de 
Washington té una cúpula prou gran per qué 
s'hi perdin les clamors deis traficants de negres 
i les gosadies deis nous rics que creuen que un 
imperi son els automóbils, els frigorífics i els 
pous de petroli. És Europa la que va portar les 
plantacions de coto, els gratacels i els ponts 
gegantins a l'América moderna. És ella la que 
va infondre-li l'alé de llibertat. També fou 
ella la que va sembrar-hi els gérmens morbosos 
de les supersticions, deis egoismes desenfrenáis 
i de les lluites fratricides. Pero la infatuació i 
el bluff son plante? auténticament americanes. 

La massa deis edificis de Whitehall convida 
a pensar. En un altre indret, a Kensington, hi 
ha les grans moles deis museus i exposicions. 
A la vella City hi ha les banques a rengleres. 
La vasta metrópoli té diversos centres, diversos 
aspectes, com una mena de geografía imperial. 
Malgrat el laberint i la confusió, no podeu 
confondre el Strand amb Finchley Road, ni 
Wimbledon amb Soho. I en l'atrafegada multi
tud disringiu el maltes gesticulant, el sikh 
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de l'India, el negre de Jamaica o el boer de 
l'África del Sud. Quan Londres es desvetlla, 
de la boira evanescent veieu sorgir l'imperi. 
Hom diria que la negror de les parets és una 
crosta feta amb les partícules de totes les na-
cions. La sordidesa deis negocis, les llegendes 
de piratería, l'antic mercat distribuidor de mer-
caderies i divises, el prestigi de la flota reina 
de les mars, les fruites saboroses de tots els 
continents, les exploracions, les aventures, la 
vida sota tots els climes i en les mes adverses 
condicions, tot pren ací un aire de normalitat, 
d'habitud, de permanencia. Hom sent a dir: un 
dia tot aixó s'acabará i Gran Bretanya esde-
vindrá un cementiri de ruines i records, com 
Babilonia, com Egipte, com Grecia, com Ro
ma, com Turquía, com Espanya... América ho 
creu mes que ningú i la seva joventut i la seva 
puixanca li fan veure un món envellit i pobre, 
on restaría ella mestressa indiscutible, sí no 
fos la U.R.S.S.... 

Pero, des de Westminster a la placa de Tra-
falgar, la massa deis edificis de Whitehall resta 
en peu. Un reconet modestíssim, Downing 
Street, és la residencia ja secular del Primer 
Ministre británic. La puntería de la Luftwaffe 
no va ni escrostonar aquests grans edificis de 
pedra picada. A Europa els edificis son de pe-
dra picada i no de ciment armat. L'espai no es 
balafia, pero tampoc no es cubica en decíme-
tres com a América. Hi ha sales sumptuoses, 
corredors ampies, finestrals badats, escalinates 
dobles, arcades i galeries, estatúes i columna-
des, torres i cúpules i patis oberts. També us 
trobeu a voltes que un alt funcionari té un 
despatx humil, amb una escala de caragol, en 
un carrero silencios, o en els laberints inver-
semblants deis edificis deis Tribunals. Pero allá 
es treballa cada dia ja fa centúries, com si el 
món hagués de durar sempre, com si la tasca 
fos interminable, com si la cadena de l'esforc. 
de les successives generacions no s'hagués d'in-
terrompre mai mes. 

És aixó el cervell de 1'Imperi? La controver
sia entre els que creuen en el geni polític de 
la Gran Bretanya i els que consideren que ha 
entrat en un període de repapieig senil, fa temps 
que dura. Chamberlain acorfceguí donar la sen-
sació que la decadencia de Gran Bretanya era 
indubitable. Avui, els vells tories sospiten que 
el Govern laborista ha vingut a fer de comis-
sió liquidadora. Pero, entre uns i altres, encara 
es confegeix aquesta paraula anglesa, stamina, 
fortitud, poder de resistencia, que no té tra-
ducció en altres idiomes. Pero, ¿és que Franca 
no és també un gran Imperi? ¿No ho son tam
bé Holanda i Portugal? I, en mes petita escala, 
no ho son Bélgica i Dinamarca? Sí, pero tots 

es desintegren, i els únics que s'afirmen son 
els Estats Units, en l'ordre económic, i la 
U.R.S.S., en l'ordre polític. ¿Quina volta fa el 
món? Com acabará, tot aixó? 

En el fons del fons, peí fet irrefragable de la 
pervivéncia humana, hom pot veure, en la te-
nebra d'aquests dies, la segura i venturosa res-
surrecció d'una Catalunya lliure. Dinamarca va 
posar una abracada cordial a la separació de-, 
finitiva d'Islándia. Holanda, mes reluctant, va 
pactar finalment amb la novella República In
donesia i confia salvar encara els seus privi-
legis económics. Franca va deixar Siria i el 
Liban i, malgrat els seus éxits militars, es pre
para a deixar la Indoxina, salvant el que pugui 
del naufragi. Gran Bretanya ha pactat amb 
Birmánia i deixará el vast Imperi de l'India 
el mes de juny del 1948. Vol deixar en mans de 
l'O.N.U. els mandats de Palestina, de Tan-
ganyika, del Cameron i de Togolándia. Ádhuc 
el Sudan anglo-egipci será probablement aban-
donat abans de gaire. 

Qué restaría de 1'Imperi británic? Avui re
presenta 34.681.820 quilómetres quadrats i 
556.281.767 habitants —incloent Canadá, Sud 
África, Australia i Nova Zelanda—, prop de la 
quarta part de la térra ferma i de la població 
del món. Amb els desprendiments anunciáis i 
segurs desapareixen 8.366.143 quilómetres qua
drats i 418.336.091 habitants de l'imperi. Si 
descomptem els quatre Dominions o Estats in-
dependents que hem anomenat —19.457.038 
quilómetres quadrats i 24.424.135 habitants— 
l'imperi británic, incloent la metrópoli, es re-
dueix a 5.758.639 quilómetres quadrats i a 
113.521.541 habitants. Eire ja no ve inclós com 
formant part de l'imperi, car no li resta ni el 
nexe de la corona. Pero, ara com ara —i 
aquesta és precisament la seva gracia— Cana
dá, la Unió Sudafricana, Australia i Nova Ze
landa, segueixen formant part de l'imperi, de 
manera que podem comptar que aquest repre
sentará encara 25.215.677 quilómetres quadrats 
i 137.945.676 habitants. En territori resulta en
cara molt mes de la sisena part de la térra del 
planeta, i la gran pérdua de població es deu al. 
desprendiment de l'India que, com sabem, és 
una de les terres mes densament poblades del 
món. 

En aquest aspecte estadístic elemental, el ba
lanc. no és pas encara descoratjador. En l'as-
pecte económic i polític, és mes que possible, 
segur, que el balang resulti favorable. Encara 
no está ben determinat si els imperis son un 
actiu o un passiu. Nosaltres sabem per dolorosa 
experiencia que l'imperi espanyol fou la ruina 
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d'Espanya. La guerra que Franca sosté a la In-
doxina li costa diáriament cent milions de 
francs. No és pas estrany que pensi a deixar-la. 
Ni és estrany que Gran Bretanya, cansada de 
la seva costosa grandesa, vulgui liquidar tot 
el que pesa damunt les seves espatlles i que 
moka gent creu que son aventatges económics. 

Hi ha, pero, un aspecte original, i és l'inte-
rés que manifesten els Dominions per soste-
nir l'Imperi. Tots sabem el que ha fet Cana
dá per la metrópoli, aclaparada per la darrera 
guerra i les adversitats. Australia acaba d'o-
ferir vint-i-cinc milions de Uiures esterlines 
a Gran Bretanya per ajudar-la en la crisi 
provocada per aquest hivern inclement, i No
va Zelanda dotze milions. I ara és Austra
lia la que inicia gestions amb l'India per tal 
que, igual que Birmánia, vulgui romandre dins 
de l'Imperi quan hagi acordat la séva lliure 
constitució. Aixó vol dir que l'Imperi británic 
no és com els altres que sempre han estat caps 
amb membres mes o menys voluntáriament ad-
herits al tronc. L'Imperi británic és un sistema 
cósmic i la seva peculiar composició fa que els 
membres tínguin personalitat i voluntat, sen-
tin la necessitat deis vineles, comparteixin la 
responsabilitat de la direcció i siguin tan inte-
ressats com la mateixa metrópoli en la conser
vado del sistema. L'Imperi británic, fill d'un 
empirisme constructíu, és una organització que 
la lógica llatina no arriba a capir. Ara es diu 
que serán a milions els que emigraran de Gran 
Bretanya per anar a establir-se a diyerses parts 
de l'Imperi. Encara que nosaltres no ho 
creiem, podem recordar que entre 1846 i 1924, 
16.974.000 ciutadans de Gran Bretanya i Irlan
da varen abandonar la llar per a poblar altres 
terres, sacrifici de sang i d'energies que cap 
mes país no ha igualat i que bé justifica la crea-
ció d'un Imperi únic, per la seva extensió, per 
la seva solidesa, per la seva varietat i per la 
seva consistencia. 

Encara cal teñir en compte una altra mani
festado de la pervivéncia de l'Imperi, i és la di-
fusió universal de la llengua anglesa. Hi ha 270 
milions de persones que parlen anglés, una 
meitat de les quals habita América. Deis 381 
milions d'habitants de l'Imperi británic que 
parlen altres llengües, calculant que només una 

vuitena part coneguin l'anglés, ja son altres 48 
milions que integren 1'imperi lingüístic. Només 
els xinesos depassen aqüestes xifres; pero, a 
part la seva incultura, hi ha el fet que tots 
viuen a la mateixa térra, en absolut isolament, 
i sense cap influencia exterior. L'anglés, en 
canvi, és a tot arreu, és la llengua de la cultu
ra i de la civilització moderna, i és l'instru-
ment indispensable per a relacionar-se amb el 
món. Per bé que Castella i Portugal teñen un 
vast imperi lingüístic, ni les seves proporcions, 
ni el sistema de relacions, ni la seva cultura, 
permeten de sostenir cap comparanza. Franga 
decadent, Alemanya i Italia eliminades de tota 
prójecció imperial, resta només Rússia com 
a enemic potencial, pero es troba encara massa 
retardada perqué pugui representar un perill 
imminent en cap seiítit. 

Heus ací, dones, un crepuscle imperial que 
tot i l'aparent senectud del cervell constructor 
i dirigent, pot traduir-se encara en una crisi de 
creixenga. Churchill, en un discurs mes ten-
denciós que polític, ha volgut cridar a some-
tent per la defensa de l'Imperi. Ais Estats 
Units, la Premsa sensacionalista ha estat resant 
unes piadoses absoltes a l'Imperi en déscom-
posició. La miopía periodística és encara el 
guiatge de les multituds. Sortits de la guerra, 
mes que intactes, enrobustits, enmig d'un món 
en ruñes, els americans senten l'eufória de llur 
poder i es vanen de teñir el petroli, el carbó, 
els metalls, la siderurgia, el 85 per 100 deis au-
tomóbils que circulen, el 54 per 100 deis telé-
fons de tot el món, la meiíat deis aparelk de 
radio, 70 milions de pólisses d'assegurances, etc. 
Pero la terre est ronde, i ara que els nordame-
ricans s'han decidit a circumvalar-la es troba-
ran que allá on voldran posar el peu hi ha la 
insignia de l'Imperi británic. I com que, fet i 
fet, le prix que nous valons, personne le sait 
mieux que nous, és possible que, com han deci
dit de fer a Grecia i a Turquía, s'acontentin 
amb seguir les petges de l'Imperi británic i aca-
bin per confondre's amb ell com un Dominion 
mes en comptes d'anexar Gran Bretanya com 
el 49é Estat de la Unió. 

M. SERRA I MORET 

Londres, nutre, 1947 

<•* 
A l'arbre catgut el f>ertprba la clariana que es fa al seu voltant, com si la térra on havia crescut 
es tornes erma, i potser la visió de la petita pelada que té a prop ¡i fa semblar que tota la 
térra es torna estéril. Amb tot, medito i pensó que els qui han mancat a la patria no arriben 
a l'u per dotze de l'apostolat i son mólts rnenys a proporció que els deu que haurien salvat del 
toe les ciutats maleides. Son aixó les tristeses que desprenen les idees vencudes, com un 
perfum agre i amarg. 

J. Püio I CADAFALCH; escrit a l'exili del 1923. «•> 
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Negra la presó, és llum para: 
cel i estéis, mar i sirenes. 
No será esclava segura 
la qui ens omple cor i venes. 

SANT JORDI 
IX-l llibre Evocación*, tirat a rinquama exetnptars 

Tornará el gran canotier 
Sant ]ordi, amb espasa d'or: 
tallará els anells d'acer 
i del drac sangrará el cor. 

Guardia el drac de veri, 
l'ungla té plena de sang 
i no para de ferir 
la Princesa, a cada flanc. 

Tornaran, pero, les ¡estes, 
de les llibertats deheses; 
lomará el temps de ginestes 
i de les roses enceses. 

Portará ben alta i brava 
la bandera que vol viure. 
Gloriosament, l'esclava, 
naus i veles, será lliure. 

IMustració de MARTÍ BAS PERE GUILANYA 
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Frontal de l'altar de la capella de Sant Jordi, obra del mestre Sadyrní (darreries del segle xv) 

Díptic de Sant Jordi 
LA FESTA 

OSES, ROSES! L'aire en té la 
fragancia, el dia la claredat, la 
cara de les noies boniques el co
lor i la tendror, i el cel l'ale-
gria. El vent, que coneix la dia
da i sap el que vol, corre ade-
lerat cercant banderes per a es-

tendre, banderes de combat, de festa i de vic
toria. I en els quatre cantons del cel, invisibles 
campanes tritllegen seguit per tots els herois-
mes i totes les grandeses. 

Roses, roses arreu! En els jardins i en les pa-
rades de la Rambla, en els altars i en el pit 
de les donzelles, en els pitxers de cada casa i 
en l'escriptori de cada despatx i en el taulell 
de cada botiga, en el cor deis que t'amen i 
penen peí teu dol i el teu dany, dolca i dissor-
tada Catalunya, i en el pensament i l'esperan-
ca que mai no han dubtat de tornar-te a veure 
en dia proper mes forta i poderosa, mes plena 
de seny i de ventura. 

Roses, cándides roses de la nostra pura inten-
ció de servir-te; roses enceses d'aquesta gran 
flama d'amor que ens abranda per tu les en-
tranyes; roses obscures, roents de passió, com 
la sang que será donada tot temps per la teva 
grandesa i la teva gloria; roses triomfals, color 
de ginesta, promesa segura, al cap de tota set-
mana de passió i mort, d'esclatants ressurrec-
cions i glorioses Pasques florides. 

Altre temps, en aquesta clara diada d'abril 
tan lluminosa i tan alegre, el vell casal sagrari 
deis nostres records, arca de la nostra fe, altar 
de les nostres esperances," era tot resplendent 
i flairós de les roses del gentil Cavaller, mirall 
de tota alta virtut, guia segur pels camins de 
tota grandesa i de tot heroisme. Avui el vell 
palau és moix, trist i sorrut. Enyora les roses 

del Sant i les rialles del jovent i la flama que 
hi havia en els ulls i en el cor de la gentada. 

¿Qué en treuen, pero, d'haver-ne bandejat 
les flors i la gent, el flamareig deis ulls i del 
cor, si tothom els hi veu mes que mai, encara 
que no hi siguin? Els hi veus tu, ciutadá hon-
rat de Barcelona, que tens la vergonya i el 
seny a son lloc. Els hi veu, si no és borda de 
mena, tota la gent de masos i pobles i ciutats 
i viles, de les vessants del Pirineu a les riberes 
de l'Ebre. Els hi veiem, escampats per les ter-
res tempestejádes d'Europa, tots els que glatim 
esperant el senyal de restaurar la Patria en la 
seva llibertat i puixanca. Els hi veuen, part 
d'allá de la mar gran, els que rosega l'enyora-
ment per les dues Amériques. 

¿Qué en treuen de teñir tancada i barrada 
l'antiga capella del Sant, que sembla una ran
da de pedra? Part de dins ja hi ha els que hi 
ha d'haver. Tots hi son, un per un, el lluit estol 
deis que han viscut i treballat i patit i mort, 
de centuria en centuria, per la llibertat, la gran
desa i la gloria de la térra catalana. Tots hi son, 
cellajunts, i al cor encesa la ira, que mai no ha-
vien vist la Patria tan trista, afrontada i aba-
tuda. 

Hi ha els vells comtes barcelonins que feren 
i enfranquiren Catalunya i li donaren les pri-
meres liéis i totes les generacions de catalans 
que els ajudaren a escombrar els sarráins part 
d'allá de Tortosa. Hi ha el rei Jaume, alt i ros, 
depassant tothom de la testa, i els que anaren 
amb ell a la conquesta de Mallorca i després 
d'haver-lo ensenyorit de Valencia, no volent 
estar plegats de mans, conqueriren el regne de 
Murcia per compte d'altri. Hi ha Pere el Gran, 
de tota alta virtut cenyit el cíngul, i els que li 
feren costat a defensar la térra contra el poder 
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del rei francés i el diner i l'excomunió del 
Sant Pare, i deslliuraren del jou angeví la Si
cilia i, comanats per Roger de Liúda, feren un 
llac cátala de la Mediterránia. 

Hi ha els que seguiren Roger de Flor a Cons-
tantinoble i foren defensa i terror d'aquell im-
peri i abateren mes tures, alans i grecs que no 
cauen olives al mes de desembre. Hi ha els de 
la guerra deis Segadors, que obligaren de venir 
a pacte la supérbia del rei, enquimerat a voler-
los llevar les sávies liéis que els regien i les 
antigües llibertats que els emparaven. Hi ha 
els del setge de Barcelona, que tot el poder de 
Franga i d'Espanya reunides no foren prou per 
qué s'espantessin i rendissin. Hi ha els que ai-
xecaren Poblet i Santes Creus i les catedrals i 
les llotges, i els savis i els sants i els poetes i 
els cronistes, i els pintors de retaules i els ta
lladora d'imatges de pedra i de fusta, i els ar-
tistes i escriptors^del renaixement cátala, amb 
l'Aribau a la davantera, i en Clavé amb els 
seus cantaires, i en Millet amb els seus orfeons, 
i els últims afusellats amb la sang encara no 
ben seca. 

Tots hi son, la brava gent que ha viscut, tre-
ballat, patit i mort per la llibertat, la gloria 
i la grandesa del llinatge. Tots hi son cella-
junts i el cor flamejant d'ira, pero encesa en el 
pit l'esperanca de veure aviat la Patria refeta, 
l'antiga llibertat recobrada, mes que abans for
ta i poderosa. I els diu la missa el canonge Pau 
Claris i l'ajuden en Narcís Monturiol i en Prat 
de la Riba. I en venir l'hora d'algar, amb l'hós-
tia tot just consagrada, beneeix la térra i la 
gent, de ponent a llevant i de migjorn a tra-
muntana, perqué sigui sempre neta de cor i 
alta de pensament i ardida i coratjosa, i el dia 
vingut de redrecar-se i emprendre novament la 
ruta, sápiga tothora trobar la dreta via i la se-
gueixi fidel, sense atur, defallior ni marrada. 

I vindrá una clara diada de Sant Jordi, d'un 
vinent mes d'abril que ja és a tocar, i totes 
les portes del vell palau serán de nou esbata-
nades, i deis campanars de la vei'na catedral 
s'envolará un tritlleig de festa grossa. I tota hi 
será també present, la bella multitud deis que 
en el curs de les centúries han viscut, lluitat 
i mort per la llibertat, la grandesa i la gloria 
de la gent i la térra catalanes. Tots hi son, ar-
renglerats en relleixos i comises i en el rafee 
del teulat i a la torre del rellotge. I l'alegria 
els canta en el cor i un ciar somriure els floreix 
en els ulls i la boca, de saber restaurada la Pa
tria i ser convidats novament a tan bella festa. 

La gentada se n'entra per les portes del pa
lau, tal un riu engruixit per fortes pluges, i tot 
el vell casal fresseja i remoreja, com la plaga 
a la festa major quan ve l'hora de les bailes. 

Riuen els ulls Uuents de les noies; riuen els 
estudiants que els tiren amoretes; riu la gent 
madura que ho escolta i contempla, entre in-
dulgent i enyoradissa de les dolces follies de 
quan era jove; passen personatges coneguts, tots 
mudats i entonats de qué els signin i anomenin, 
toquen a raig seguit Els Segadors al peu del 
portal del carrer del Bisbe uns ceguets infatiga
bles, i en el cel blau, ras i net de tot núvol, 
voleia triomfal la bandera barrada d'or i de 
sang com una alegre flama, i li son guarda d'ho-
nor tot al volt, xiscladores, les orenetes. 

I a tot arreu un devessall de roses. Les velles 
parets son alegrades de la seva claredat i amo-
rosides de la seva fragancia. Roses a la capella 
del Sant, mig desmaiades del baf de la gent i 
el fum de l'encens i la flama deis ciris; roses 
en competencia en el pit i a la cara bonica de 
les noies; roses en el trau deis galants que les 
reüllen com el noi llaminer la coca ensucrada; 
roses en el puny del senyor presumit que les 
ostenta amb la mateixa vanitat que l'atxa peí 
Corpus; roses en el brag molsut de la matrona 
que en guarnirá el menjador o la sala de rebre; 
roses en els taulells que han parat com cada 
any les floristes en aquell pati de l'escala, que 
és el cor mateix de la térra nostra i el símbol 
ideal de les seves virtuts mes fortes i vives, 
aquelles virtuts que un dia la feren potent, glo
riosa i respectada. 

El mestre que t'obrá ja sabia bé qué es feia, 
florida de pedra vivent i bategant, que has bro-
llat de la mes pura arrel catalana, miracle de 
forca i gentilesa, flama i envolada i alhora re-
pós i equilibri. En un llampec de genial intui
d o li fou revelat com havies de ser, Catalunya, 
per a ser fidel a tu mateixa i salvar eos i ánima 
deis temperis del món i el mudar de les fortu
nes. I encarna en la pedra la teva essencial, 
eterna catalanitat, perqué puguis a tothora em-
mirallar-t'hi. 

Mai que et perdessis i oblidessis, aquí retro-
baries la figura i els camins del teu mes pur 
esperit. Aquest és el pal-ladí que et preserva i 
et fará duradora. Tant que les seves pedrés no 
s'enrunin, res no podrá contra tu qui et vul-
gui mal. Cent vegades que provjn d'aterrar-te, 
cent vegades et redrecarás mes potent i mes 
ardida. Quan mes satísfets i descansats celebrin 
la victoria d'haver-te mort i soterrat per sem
pre, mes tindran forta la sorpresa de veure't 
trencar sobtadament la llosa del sepulcre i aixe-
car-te triomfant, rejovenida, i escometre'ls amb 
doblat coratge. 

Quin destret en el cor, tot aquell temps de 
mal somni, que la mort i la destrucció plovien 
del cel dia per altre! Quin destret en el cor 
quan udolaven les sirenes i comengaven de ti-
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...vell palau, 
arca sagrada 
deis nostres 

records... 

rar els canons i era com un tro en el dia seré 
l'esclat de les bombes! L'odi, l'enveja i la su-
pérbia volien destruir-te, vell palau, arca sagra
da deis nostres records, la nostra fe i els nos-
tres somnis. I els sinistres enginys voltaven en 
el cel com l'esparver cercant la presa i eren 
sembrades al teu voltant la mort i la ruina. 

Els llavis no gosaven parlar del teu perill 
i el mateix pensament s'estava d'aturar-s'hi 
massa estona, temores d'atreure damunt teu 
el mal fat que et rondava. En el cor estemor-
dit, que sap en perill mortal alió que mes es
tima, hi refloreixen abundosament les mil-
lenáries, supersticioses temences. Pero un bon 
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astre et preserva de prendre mal: mai els si-
nistres ocellots no pogueren encertar-te. I Ca
talunya trobará en les teves venerables pedrés, 
sempre que li faci menester, la figura del seu 
mes pur esperit i la norma de la seva vida. 

A baix de tot, els ares i les voltes, tan ampies 
d'ull i tan aplanats, que no sembla que hagin 
de poder sostenir, sense aclofar-se, la gran cár-
rega de pedra que els pesa damunt. Pero ells 
estreben fort a la paret a banda i banda, i ti-
ben els nervis i enterquen la voluntat, i doble 
pes que hi hagués aguantarien, tant teñen gran 
l'amor a la feina, i la vergonya i el punt de 
complir a la mesura de l'esforc que els dema-
nin. 

Damunt, a mig aire, la meravella de la ga
lería, tan fina i tan airosa que sembla que no 
pesi, amb la bella embranzida deis ares d'amet-
Ua, sempre amanits a pujar cel amunt d'una 
envolada, i les columnes tan altes i primes que 
els ulls no arriben a poder endevinar per quin 
miracle no es trenquen ni dobleguen, i aquell 
punt de fatxendosa fantasia que féu treure la 
de l'angle de Péscala, una de les que sostenen 
les quatre arestes del pati, les soles gruixudes, 
com si volguessin donar a entendre que és per 
l'únic enginy del propi enteniment i voler que 
les pedrés es concerten i s'apunten. 

Dalt de tot, per corona, la finestrada plena 
de seny que volta els quatre costats, ni alta ni 
baixa, ni ampia ni estreta, ni massa guarnida ni 
massa nua, i per acabament la bonhomia del 
teulat, amb la justa inclinació perqué la pluja 
no pugui entretenir-s'hi, sense presumiments ni 
afegitons de grans rafees, agulles ni crestes. 

I és així com has de ser, mare Catalunya. És 
així com et volem els que et tenim mes al cor 

que a la boca. És així com et somniem i desit-
gem els que som lligats a tu de tot el nostre 
amor peí que has estat i el que ets avui i en
cara mes peí que demá esperem que siguis. 
És així com et farem i pastarem amb passió 
roent, amb obstinada tenacitat, contra totes les 
incomprensions i totes les resisténcies. És així 
com et farem i pastarem amb la nostra carn i 
la nostra sang i la nostra vida. 

A baix de tot, puntal i clau de volta, la dura, 
tossuda, inflexible voluntat de ser el que et 
toca i complir el teu deure fins al mes extrem 
límit i totes les virtuts del seny, fermesa i pa
ciencia que aixó demana. Al mig del pit la 
flama de tots els ideáis i el desig de totes les 
perfeccions i l'audácia de totes les empreses, 
totes les grandeses i tots els heroismes. Da
munt, com la cendra que colga la brasa, no per 
a ofegar-ne l'ardéncia, sino a fi de servar-la 
mes temps encesa i viva, sempre a punt d'a-
brandar la gran foguera quan en torni l'hora, 
la vida de cada día, senzilla, ordenada, quieta, 
regida per l'amor a la térra i a la casa, ais filis 
i a la feina. 

És així com et farem i pastarem, mare Ca
talunya; és així com et farem i pastarem per 
la teva grandesa, la teva gloria i la teva dura
da. I cada any la festa del gentil Cavaller será 
mes clara i alegre; cada any hi haurá un drac 
de menys dintre el nostre cor i damunt de les 
terres catalanes; cada any les roses serán mes 
fragants i el coratge mes ardit i la bandera bar
rada d'or i de sang flamejará mes alta i glorio
sa en el cel, tota voltada de xiscles triomfals 
d'orenetes. 

JOSEP POUS I PAGES 

(Del llibre inédit Proses de la pau i del combat) 

Sant Jordi, 
obra del 
mestre Pete 
Joan (1418) 

Tacana del 
Palau de la 
Generalitat 

ie Catalunya 
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FILOSOFÍA, 

BIOLOGÍA Reconquesta de THome 
1'ATZAR HA FET COINCIDIR damunt la meva 

. taula de treball tres autors coneguts: Fer-
rero, Pascal i Carrel. Política, Filosofía, 

Biología. Tres aspectes de l'home, tres motius 
básics per a fer pensar i repensar sobre la na-
turalesa de l'home i les seves finalitats intel-
lectuals i moráis. Perqué mai com ara no s'ha 
arribat a la necessitat de conéixer l'home i d'es-
tudiar les seves reaccions; de col-locar-lo en la 
taula de dissecció per a analitzar si la seva ener
gía, la seva aspirado i el seu destí son con-
gruents amb la varietat de sistemes, doctrines i 
métodes que pertot l'envolten. 

Cal reconquerir l'home; treure'l del laberint 
d'idees que el pertorben i polsar bé les seves 
energies, posat que tots els símptomes induei-
xen a creure que la Humanitat va directa a un 
caos malastruc que anihilará totes les gosadies 
virils de qué presumía en la seva marxa ascen-
sional vers la perfecció. Decadencia? Principi? 

La vida és un etern recomendar. Treball de 
Sisif d'alternatives variades. Aventura i Recons-
trucció, segons la frase preferida de l'histo-
riador. Mons imaginaris per a situar les aspi-
racions humanes. Abséncia del sentit real i de 
la coneixenca de l'home. Cúmul de teories i 
de proposicions moráis que la Ciencia, la Fi
losofía, la Política han creat per a satisfer va-
nitats o per a apaivagar esrímuls. Contradic-
cions i coaccions. Bastides utópiques per a sa
tisfer la rao i proposicions de conducta per a 
sadollar fanatismes. 

Pero l'home és ací, a la taula de dissecció, 
en sessió permanent davant cirurgians de tota 
mena, amb les vísceres en Taire i sofrint te-
rapéutiques interessades. L'home és bo. L'home 
és dolent. L'home és desviat per la societat. 
L'home és salvat per les institucions. ¿Qué cal 
fer davant de tantes afirmacions contradictó-
ries? Hi ha, no obstant, una realitat: l'home 
sofreix; Thome no viu bé la seva vida. L'home 
aspira a la seva redempció. L'home tem. 

Per a Ferrero, Thome és un ésser contradic-
tori, perpétuament turmentat per aspiracions 
que sobrepassen les seves forces i a les quals 
no pot renunciar. És temorenc i cal teñir valor; 
és dolent i voldria ser bo; efímer, i aspira a 
Teternitat i a la infinitat; egoísta, i es veu obli-
gat a viure en societat; foll, i s'obstina a ser rao-
nable. Está en rebel-lió constant amb Tordre 
que ell mateix crea amb tant d'esforc, i sense el 
qual no podría viure. Reacciona de manera 
distinta davant un mateix fet, segons el mo-

ment i la disposició del seu ánim. ¿De quina 
manera reunir, endegar i ordenar aquest gar-
buix de contradiccions? 

La inconstancia, Tavorriment i la inquietud 
son, per a Pascal, la condició de Thome. Si 
Thome reposa sent el buit, el no-res, Tabandó. 
Res no li plau tant com el combat, per bé que 
no aconsegueixi la victoria. La desgracia de 
Thome consisteix en la seva condició débil i 
mortal, sense possible consol. Vol ser gran i 
es veu petit; vol ser felic, i es veu miserable; 
vol ser perfecte i es veu pie d'imperfeccions; 
vol ser amat i considerat pels homes i veu que 
els seus defectes solament mereixen Taversió i 
el menyspreu. El coneixement d'aquestes ve-
ritats el mena a Todi. Resol totes aqüestes con
tradiccions sostreient-se de Tórbita terrestre per 
a acumular en Déu les virtuts de les quals ell 
manca. Es surt d'ell mateix per a adquirir i 
adorar el que no troba ni en ell ni en els seus 
semblants. I per tal que hi hagi un ordre en la 
Terra, un ordre polític, atribueix a una persona 
d'heréncia reial, sigui bona o dolenta, la mis-
sió d'ordenar i posar-se per damunt de totes les 
ambicions. Així evita els capritxos de cada par
ticular, ignorant si tal cosa será de justicia. Com 
que la justicia está subjecta a disputa, caldrá 
reunir la forca i la justicia. La justicia sense la 
forca no és bona; la forca sense la justicia és 
acusada i, de vegades, tiránica. 

Ací coincideixen el polític i el filósof. La 
for^a mata la forca. La forca que es sobrepas-
sa, se suicida. D'ací la mesura, la moderació. 

El bióleg ens porta per camins insospitats es-
tranys a la seva ciencia. Apartant-se de la Na-
turalesa, el professor Carrel ens proposa la pre-
gária com a emanació invisible de l'esperit d'a-
doració. Invoca la potencia externa del prec i 
de la preguera per tal que obrin damunt l'es
perit i el eos de Thome, tan fácil de demostrar 
com la secreció de les glándules. Així Thome 
es veu tal com és, posats al descobert el seu 
egoisme, el seu orgull estúpid, els seus temors, 
les seves gasiveries, els seus errors. L'oració des-
enrotlla en Thome el sentit de les seves obli-
gacions moráis i la humilitat intel-lectual. És 
Túnica forga del món que sembla vencer alió 
que s'anomena «les liéis de la Naturalesa.» 
L'oració, funció fonamental de l'esperit, ha de 
ser practicada en forma que operi damunt les 
nostres vides privades. 

Tots tres, el polític, el filósof, el bióleg, coin
cideixen que la coacció moral que Thome s'im-
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posa ha d'emanar del seu propi esperit i que 
la forca física ha de basar-se en la reglamen-
tació. Física i metafísica de la forca. La com-
prensió d'aquesta veritat és la mes desitjable 
del món. El seu desconeixement ens reporta 
els pitjors mals i aquest trastorn continuat que 
sofreix la civilització, i que ens du a pensar en 
el seu irremeiable i péssim destí. 

Un breu recorregut a través de la literatura, 
l'art, la sociología i la política confirmaría la 
impressió pessimista que ens produeixen 
aquests tres autors presents davant meu. La 
memoria em porta algunes síntesis d'altre 
temps, resulrants de l'estudi sobre l'home en 
l'obra de grans escriptors. Síntesis i aprecia-
cions variades, les quals oscil-len entre el 
menyspreu i la pietat, el reconeixement i la in
capacitar, l'exaltació i l'apostrofe. 

Així veiem en Beethoven el sentit menys-
preatiu i arrogant que li fa dir que estima mes 
un arbre que un home, frase que conjuga amb 
la de la dolca Katherine Mansfield, escriptora 
anglesa, qui, en un moment de confessió sin
cera, es declara enamorada d'un arbre. 

En Thomas Hardy observem un accentuat 
pessimisme, coincident amb l'abséncia d'emo-
ció personal, de desdeny, que es desprén del 
poeta Laconte de Lisie, de qui deia Alexandre 
Dumas que «descrivia el cel desert i la térra 
muda>. Una manera de refugiar-se en l'art per 
a eludir les miséries humanes. 

En la meditació atrevida de Desjardins 
—pronunciada a la célebre abadia cistercenca 
de Pontigny, oasi del pensament lliure— sobre 
la grandesa de l'home vencut, elevava al rang 
de tragedia la fragilitat de la seva condició ter
restre, la qual cosa conjuga amb el renuncia-
ment del gran poeta Keats, qui escriví per a l'e-
pitafi de la seva tomba: •cAcí descansa un ho
me el nom del qual va ser escrit en l'aigua.» 

Remuntant el crescendo d'aquest passeig peí 
sentit huma en l'obra deis escriptors, arribem al 
crit brutal del filósof Nietsche, eixut, árid i ren
cores. «Siguem durs>, deia aquest foll genial, 
el dicteri del qual es dilueix en l'obra d'un 
moralista molt llegit: Le Rochefoucauld, qui 
declarava que era poc sensible a la pietat i 
procurava, encara, ser-ho cada vegada menys. 

Passant ais polítics i ais homes de ciencia, 
topem amb dos exemples mes humanitzats: 
Briand i Barthélemy Saint-Hilaire. El primer, 
que coneixia a fons la miseria humana i les 
seves flaqueses, despullava l'home de la res-
ponsabilitat deis seus mals actes i el compadia, 
continuant preocupat per la seva salvació. El 
segon feia un minuciós balan? de co huma i 
sempre trobava un major volum en els actes 
bons deis homes. 

Shakespeare, el gran dramaturg, coneixedor 
magnífic de les grans passions humanes, decla
rava l'home incapacitat per a apreciar el bé; 
sentía la inutilitat de qualsevol esforg noble. 

I per a acabar aquest interminable passeig peí 
contrafons de qo huma, citaré el sentit de fra-
ternitat de Tagore i l'exaltació antropomórfica 
de Dant. Dos poetes. «Tu m'has situat entre 
els vencuts», clamava Tagore, adrecant-se a 
Déu. Amb la maldat per tema, obria, magná-
nim, el seu sentiment pur de la fraternitat per 
a cobrir les miséries deis sofrents. Per a Dant 
exiliat, per a Dant dolorit, la venjanca era con
dició deis elegits. Puja al cel per a proveir-se 
de la representació divina i baixá després a la 
térra a fi de condemnar les accions humanes, 
les accions del mal, els fets polítics deis homes, 
definint Déu com «aquell qui mai no veu cosa 
nova> i a l'omnipoténcia del qual no pot esca
par la baixa contingencia deis mísers. 

I així, de reflexió en reflexió, de record en 
record i de cita en cita, arribaríem a fer un ba-
lanc. imaginatiu d'apreciacions sobre l'home, el 
qual ens donaría un róssec descoratjador. Lliu
re l'home en el seu esperit i amb la intel-ligén-
cia i la rao al seu favor, mai no aconsegueix 
en progrés moral l'enorme aven? deis seus des-
cobriments materials. El seu intellecte ascen-
deix i les seves passions s'exalten; la seva mo-
deraeió continua essent prédica de moralistes 
i de sants. Tem i s'atreveix, s'encongeix i salta, 
viu i preveu. Eterna contradicció que solament 
salva el seu esperit i s'esforca per conéixer la 
realitat. Vol independencia i no té mes remei 
que subjectar-se. Coacció la qual intenta de 
realitzar amb la menor opressió, en virtut 
que es tracta del seu propi eos, de la seva 
propia existencia. 

POSAT QUE L'ESPERIT HUMA es distingeix per 

la seva llibertat i la seva independencia, 
la conseqüéncia política ha de ser aquella que 
cerrespon a la menor coacció. D'ací la mesu
ra. Aquell sentit de la mesura que tant dis-
tingia els grecs i que dicta normes polítiques 
i moráis tan salvadores. La moderado no és la 
covardia, sino tot el contrari. La moderació és 
l'equilibri i la dignitat, la serenitat i la com-
prensió, l'equidistáncia entre els extremismes. 
Per ais grecs, qualsevol excés era un mal. El 
món és pie d'aquestes experiéncies. De l'abús 
del poder no se n'alliberaven ni els propis déus. 
La Uegenda de Prometeu ho constata. L'abús de 
Júpiter, exagerant el rigor del castic, va ser cri-
ticat pels humans i motiva que el déu perdés 
el seu crédit. Esquil va prendre'n exemple i 
proclama que el dret es desplaga, o sigui que 
aquell qui n'és posse'idor i n'abusa, el veu pas-
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sar al seu adversari. Per aixó es diu que l'home 
injust és mes desgraciat que la seva víctima. La 
moderació política condiciona el valor, el ren-
diment i la duració del poder. 

Mes enea, un home experimentat i sincer, 
Manuel Azaña, pensava en la zona temperada 
de l'esperit, on no s'aclimaten ni el misticisme 
ni el fanatisme polític: en aquella zona en la 
qual la rao i l'experiéncia conceben la saviesa. 
Ací és on ens situava la República. Calia dese-
grestar bé aquelles parts de la vida intellectual 
i moral, independentment empresonades, per 
tal que, deixant de banda els fanatismes i els 
extrems, entressin a la zona de moderació, de 
mesura, de convivencia respectuoses, en vista 
que cp mes gran de l'home és reconéixer-se 
ínfim i defectuós en la contemplació del camí 
que condueix a la seva possible grandesa. 

COMPANYA DE LA FORgA i gorant de la dura
do de les institucions socials, anomenava 

Napoleó Bonaparte la moderació en el govern 
deis pobles. Tot, en l'ésser huma, obeeeix a un 
ritme ordenat i constant, i ádhuc en les mani-
festacions de l'esperit i de l'intellecte la me
sura és l'equivalent de la serenitat. En les arts, 
si no hi ha mesura, si no hi ha proporció, si no 
hi ha ritme, sí no hi ha harmonía, es romp la 
serenitat, l'equilibri i el goig. La sensibilitat re
finada és el resultat de l'altesa de pensament, 
en la literatura; l'eurítmia, en l'escultura; el rit
me, en la música; la serenitat, en el pensament 
del filósof que aspira a la veritat. Tansols la 
moral, que és l'immediat a la vida de l'home, 
se sent desequilibrada i desigual, variada i in
coercible. Tansols la moral román com estan
cada i sense progrés. Els biólegs ho comproven 
en establir comparacions amb la técnica i amb 
la ciencia. D'ací les sortides absurdes vers l'in-
finit, vers el desconegut, aquesta barreja insóli
ta del diví en els afers humans, com si l'home 
es consideres incapacitat per a ordenar la seva 
vida personal, i fins i tot de relació, en aquest 
pélag insondable de la societat. Potser ho porta 
en si mateixa la seva propia naturalesa; potser 
la mateixa contradicció entre els seus desigs i el 
seu sentir, obliga l'home a estancar el seu pro
grés i el converteix en font permanent d'aspira-
ció com a tema inesgotable del seu esdevenir. 

¿Qué cal fer amb aqueix esperit que el porta 
a la seva independencia personal? ¿Com poden 
conciliar-se les enormes contradicxions i caprit-
xos, engrandits encara mes en la vida col-lec
tiva? La independencia és uñ veritable turment 
per a l'home, car l'obliga a decidir-se i a pren-
dre mesures que potser poden perjudicar els 
altres. ¿Com pot trobar el punt encertat, el 
punt mig de coincidencia moral, sense rebassar 

el límit de la seva consciéncia? No hi ha mes 
íemei que recorrer a l'autoreglamentació, a la 
coacció voluntaria, a la llei, a l'ordre polític; 
aquell ordre, Uiurement acceptat, que menys 
perjudiqui a aquells que hagin de suportar-lo. 

Hi ha una evident contradicció entre el de-
sig de llibertat que té l'home i la seva facilitat 
de sometiment a l'ordre polític abusiu. Tant el 
polític com el bióleg concorden singularment a 
apreciar que tansols una petita selecció d'ho-
mes profundament humans i d'elevat esperit 
s'horroritzen davant la forca. La major part del 
genere huma es doblega o l'admira per debili
tar, ádhuc hi ha qui la venera. Penosa consta
tado que ens portaría a desesperar de l'home 
si no fos que sempre posa el seu sentit de lli
bertat, manifesta o no, per damunt de totes 
les contingéncies i tots els atzars d'una política 
mal compresa. 

Afortunadament per a la civilització, sempre 
hi ha hagut homes que han fet de la seva 
perfecció individual un exemple magnífic de 
progrés i serenitat. Des de distints camps de la 
ciencia, de la literatura i de la religió, aquests 
homes han sabut distingir entre la convenien
cia i l'éxit immediat; l'ús i l'abús; la intel-
ligéncia i la por; l'autoreglamentació benefacto-
ra i l'efímer d'una realitat mal compresa. I 
s'han decantat vers el poder intel-ligent. 

Els segles xviie i xvuié s'han remarcat no-
tablement en aquest punt. L'Església, a través 
de Bossuet i Fenelon, ha oposat el fre del cris-
tianisme a l'excés passional de l'home. Grotius i 
altres juristes han algat el Dret contra els exces-
sos de la forera. Rousseau, Montesquieu i els 
enciclopedistes han defensat els principis de 
l'humanitarisme, de l'exercici de la rao, del sen-
timent digne i respectuós per damunt del ca-
pritxo deis déspotes. Per a tots ells, el Govern 
ha de ser legítim; el seu suport ha de basar-se 
en la voluntat general, i per a regir aquesta vo-
luntat general, aquest consentiment exprés deis 
homes, cal triar aquells que hagin donat pro-
ves de la seva intel-ligéncia, equanimitat, ener
gía i capacitat per al difícil art de governar. 

Talleyrand, potser un deis pocs homes que 
en el seu segle va saber resistir la por univer
sal, va escriure en el seu exili les millors pa
gines dedicades a un Govern modél-lic. Enmig 
de l'estrépit d'un caos polític inigualable, molt 
semblant a Tactual, va saber conservar la sere
nitat i prevenir el que mes endavant va ser 
la normalització d'Europa. En les seves exten
ses Memóries hi ha raonaments encertadíssims.' 
L'home, ve a dir en síntesi, ha comencat a sor-
tir de la barbarie quan ha enderrocat la rela
ció entre la forca i el dret; quan ha afirmat que 
el poder no té el dret de manar peí fet que 
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tingui la forca, sino que ha de posseir la forga 
de manar peí fet de teñir el dret. La forca no 
és la mare, ans la servent del dret de manar. 
La for$a —conjunt de mitjans pels quals Trió
me aconsegueix aterroritzar els seus semblants— 
no és mes que un estat en constant oscil-
lació i d'un valor aleatori. El qui avui és mes 
fort, pot no ser-ho demá; el qui es creu mes 
fort pot ser víctima d'una il-lusió i ser, en rea-
litat, el mes débil. Un Govern és legítim quan 
el poder és atribu'ít i exercit d'acord amb un 
principi de legitimitat, acceptat pels qui obeeei-
xen o, almenys, per la seva majoria, i respectat 
pels qui manen. 

Finalment, Talleyrand va ser el propulsor 
d'aquella fórmula simple i salvadora la qual, 
heretada del segle xvmé porta Europa, a 

Les d a t e s 

EL SENYOR JOAN COROMINES, professor de 

filología, en una lletra publicada per un 
periódic de Méxic, tracta de com cal con

signar les dates en llengua catalana. I arriba a 
la conclusió que cal dir, per exemple, «el 20 
d'agost de 1940> i no «el 20 d'agost del 1940». 
O siguí que no está bé, en casos com aquest, 
posar Particle el davant la xifra completa de 
l'any. 

No considero prou encertada la seva tesi. 
Els estudis d'história m'han familiaritzat amb 
les dates, i d'altra banda em sentó alludit en 
la meva qualitat d'escriptor en adonar-me que 
el senyor Coromines parla de «la correcció de 
la llengua literaria.» Heu-vos ací per qué in
tervine en el plet, si plet hi ha. A fe que em 
sap greu l'haver de discrepar de l'opinió d'un 
cátala peí qual sentó Taféete de qué és merei-
xedor peí seu patriotisme, per la seva vocació 
professional i per la seva estirp. 

Ben cert: la fórmula «el 20 d'agost de 1940» 
no és incorrecta. Cree que, en sostenir-ho, té rao 
Joan Coromines, com en té Pompeu Fabra, ci-
tat peí primer com a testimoni. Els correctors 
gramaticals que, contra la voluntat deis escrip-
tors, bandegen sistematicament aquesta fórmu
la per a imposar Taltra, incorren, amb tota la 
bona intenció del món, en un excés de zel. 

Pero jo no trobaria just que es titiles d'in-
correcta la fórmula «el 20 d'agost del 1940». 
Al meu entendre, totes dues formules son ac-
ceptables, i en cap de les dues no sé veure alió 
que se'n diu una incorrecció. Em sembla que 
cadascú pot emprar la que mes li plagui, o fer 
ús de totes dues i d'altres encara, puix que no 
son aquelles soles les que hi ha. 

comencaments del xix¿, a una solució tan ne-
cessária en aquells moments de turbulencia i 
de desánim. 

La fórmula és ben ben senzilla, ben real: 
la legitimitat del poder i la llibertat d'opinió. 
Amb aixó Europa va salvar-se a les primeries 
del segle xixé, diu Ferrero. Després, el destí 
polític de Thome resta tranquil bastants anys, 
fins que el dimoni del progrés técnic, la incom-
prensió, la gasiveria, la incapacitat i la por, 
abismaren Thome en les negrors de la Gran 
Guerra i de les seves mortals conseqüéncies. 
És a dir, fins que Thome va tornar a ser Thome 
defectuós que el polític, el filósof i el bióleg ens 
han descobert des del principi de la Huma-
nitat. 

MARÍN CIVERA 

en c á t a l a 
Peí que toca a la datació de les lletres, és 

notori que hom tendeix per tot arreu a adoptar 
una forma comprimida, com «20 agost 1940» 
i per aixó és freqüent Tus exclusiu de signes 
numérics: «20-VIII-1940» i «20-8-1940». Jo da
to quasi sempre les meves lletres en Túltima 
forma. Aquest petit problema no és purament 
gramatical. 

Amb tot, no vull estar-me de dir que prefe-
reixo, en el llenguatge literari, la fórmula que 
posa Tarticle davant la xifra de Tany. Mes 
m'estimo, dins el text d'un escrit, posar «el 20 
d'agost del 1940» que «el 20 d'agost de 1940», 
«per Tagost del 1940» que «per Tagost de 
1940», «abans del 1940» que «abans de 1940». 
Ho trobo mes escaient, de millor dring> i mes 
natural i tot. La fórmula sense Tarticle davant 
Taríy, té una mica de fredor notarial o buro
crática. 

¿Com podría ésser incorrecta la fórmula amb 
Tarticle eí, si no és altra cosa que la locu-
ció «de Tany tal», un cop suprimir el substan-
tiu any, que resta sobreentés? Essent lícit dir 
«el 20 d'agost de Tany 1940» també ho és dir 
«el 20 d'agost del 1940.» En la darrera part 
d'aquesta data suprimim el mot any amb el 
mateix dret que en la primera part suprimim 
el mot dia. 

L'ús de Tarticle és ací tan admissible com en 
els casos en qué Tadmet el senyor Coromines. 
Els arguments que allega en pro de la seva tesi 
no son convincents. I afegiré que s'hi esmunyen 
alguns errors de fet, com documentalment pot 
comprovar-se. Vegem-ho. 

Eli atribueix ais correctors d'uns quinze anys 
enea Tú§ de la fórmula que critica. En realitat 
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aquesta és ben anterior a la data aproximada 
que dona. No hi ha gaires llibres catalans a la 
meva biblioteca d'exiliat, i hauré de referir-me 
especialment, per a la demostració, a les obres 
propies, una part de les quals em vaig endur. 
Tinc a la má la meva Historia de Rússia, pu
blicada per 1'Editorial Catalana, de Barcelona, 
fa prop de trenta anys (exactament l'any 
1919), i comprovo que quasi sempre hi apa-
reixen les dates amb l'article davant els anys: 
«el 5 de gener del 1918>, «9 de setembre del 
1917», «el dia 18 de juny del 1914>, etc. En un 
altre llibre meu, Nacionalisme i Tederalisme, 
publicat l'any 1917, predominen les dates sen-
se l'article davant l'any, pero algunes dates el 
porten. Anoto, per exemple, «del 13 de marg 
del 1915> (pág. 63, nota); «23-24 octubre del 
1906» (pag. 58); «llei constitucional del 1867> 
(pág. 155). 

Bastarien aqüestes citacions per a provar que 
no és exacta la versió del senyor Coromines so
bre l'origen de la fórmula amb article. Pero en
cara puc afegir alguns exemples aliens trets de 
textos de forca mes enrera, exemples que m'han 
vingut sota els ulls mentre buscava altres co
ses. Al volum de l'any 1889 de la revista 
L'Avenc, de Barcelona, llegeixo en un solt de 
Redacció «la horrorosa peste del 1651» (pag. 
52) i en un article de Botet i Sisó «desde el 
1306 al 1332» (pág. 171). Al volum de l'any 
1890 llegeixo en un article de Valen tí Almirall 
«desde l'any 1871 al 1875» (pág. 61). Al vo
lum del 1893 llegeixo en un article de Pons i 
Massaveu «del 1160 al 1168» (pág. 107), i en un 
article de Jaume Brossa «desde el 1884» (pág. 
117) i «desde l'Octubre del 1884» (pág. 118). 
Rellegint darrerament alguns capitols d'El Ca-
talanisme, de Valentí Almirall, publicat l'any 
1886, anoto les següents dates: «del 1465 al 
1467» (pág. 31), «la trontollada del 1868» 
(pág. 88), «abans del 1830» (pág. 297). 

Anem mes enrera, si us plau. En el Calen
dan Cátala dirigit per Francesc P. Briz, volum 
de l'any 1875, trobo una poesía d'Emili Coca 
i Collado que está datada així: «Juliol del 
1872.» I en una Relació de la Valí d'Andorra, 
publicada a Tolosa del Llenguadoc l'any 1838, 
trobo el següent parágraf: «En la revolució 
del 1791, los francesos tregueren lo Veguer de 
Andorra, no volgueren la questia per haver 
abolit tots los feudos, y los feren independents 
de Franca». ^Crestomatía catalana d'Antoni 
Bulbena, pág. 292). 

Si és cert que els correctora han contribuit, 
en aquests darrers decennis, a generalitzar la 
fórmula, no ho és que l'hagin inventada ells, 
ni que es tracti, com afirma el senyor Coro-
mines, d'una «innovació artificial.» 

Segons assegura el distingit filóleg, aquesta 
práctica ens conduirá, si som conseqüents, a es-
criure «el 20 de l'agost del 1940», o sia a po
sar també l'article davant el mes, cosa que 
qualifica de ridicula. Si som conseqüents! Com 
sap prou bé el senyor Coromines, no sempre 
impera la lógica en el camp del Uenguatge. 
¿Pero és que verament l'article davant l'any 
exigeix l'article davant el mes? Llavors la fór
mula que ell preconitza no seria tampoc lógi
ca. Si el fet de posar l'article davant l'any exi
gís posar-lo davant el mes, la mateixa exigen
cia implicaría el fet de posar-lo, com ell ma-
teix el posa, davant la xifra del dia, i així 
«el 20 d'agost» hauria d'ésser «el 20 de l'agost». 
Igualment seria il-lógica la fórmula «per l'agost 
de 1940». 

De passada, faré notar que el cas del mes 
no és igual que el del dia o el de l'any. En 
aquests dos últims casos es tracta de xifres, que 
en si mateixes poden referir-se a qualsevol co
sa, mentre que el nom del mes ja indica de 
qué es tracta. Quan diem «el 20» i «el 1940», 
sobreentenem dia i any respectivament. Quan 
diem «agost», donem el nom concret d'un mes, 
i no cal sobreentendre res. Podem dir «agost» 
sol, «el mes d'agost» o «l'agost», pero no pas 
«el mes agost», com es diu «el dia 20» o 
«l'any 1940». Per tant, ádhuc respectant la ló
gica, podem posar l'article davant el dia i l'any 
sense posar-lo davant el mes. 

* * * * * 

Alludeix repetidament el senyor Coromines 
el «costum tradicional de no usar l'article amb 
l'any complet quan va precedit del nom d'un 
mes o una estació o en general quan duu una 
preposició davant». I bé: suposant que sigui 
efectivament tradicional la fórmula que ell de
fensa, caldria veure si és gaire antiga, si és la 
única i si és o no independent de la influencia 
del castellá, puix que es dona el cas que coin-
cideix amb la que ha prevalgut en aquest Uen
guatge, que tant ha influit en el nostre durant 
els segles de la decadencia nacional. 

En els documents i textos catalans antics, les 
formules de datació presenten moltes variants, 
pero no recordó haver vist la que defensa el 
senyor Coromines. Dins el segle xve, poc 
abans de comencar la davallada política i lite
raria de Catalunya, la fórmula mes estesa, po-
dríem dir típica, és aquesta: «a 20 dies del mes 
d'agost de l'any 1480». Era freqüent la supres-
sió d'alguns deis mots dies, del mes o de l'any. 
En una lletra del cardenal Margarit llegim: 
«a xv de novembre 1483.» Mes endavant la 
fórmula habitual es: «ais 15 de novembre 
1653». 
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No tinc ara a la meva disposició gaires tex
tos, i per altra part tampoc no seria de gaire 
interés la publicació d'una llarga llista de dates 
amb les múltiples variants. 

* * * * * 

Admet el senyor Coromines que es digui, 
com es diu en el llenguatge corrent, «el 40> 
en lloc de «l'any 40», «el 1940» en lloc de 
«l'any 1940», «l'hivern del 40» en lloc de 
«l'hivern de l'any 40». ¿Per qué, dones, no po-
dem dir també «l'hivern del 1940»? No es veu 
per quin motiu la presencia d'una preposició 
davant la xifra completa ha d'impedir l'ús de 
l'article. 

Faré notar que, en els casos de xifra abreu-
jada, l'article serveix per a fer comprendre mi-
llor que la xifra es refereix a un any, cosa que 
és mes clara quan esmentem la xifra entera, 
ádhuc sense arricie. Aquesta constatació és un 
argument favorable a l'ús de l'article davant la 
xifra abreujada, no pas un argument contrari 
a l'ús de l'article davant la xifra entera. 

L'abreujament de la xifra s'acostuma a fer 
sobretot quan es tracta d'un any del mateix 
segle, o del segle anterior si el segle present no 
ha arribat encara a la xifra que esmentem: «el 
6 d'octubre del 34», «la República del 73». ¿I 
per qué no podem dir «el 6 d'octubre del 1934» 
i «la República del 1873»? Aqüestes ultimes 
expressions son almenys tan naturals com les 
al tres. 

Un filóleg com el senyor Joan Coromines no 
ignora que en el procés deis llenguatges no és 
tot naturalitat. L'arbitri huma, l'art o l'artifici, 
hi teñen una participació considerable. Que fos 
artificial l'origen de la fórmula de qué par-
lem, no voldria dir que per aquest sol fet fos 
rebutjable. Pero jo tinc la impressió que és una 
fórmula mes espontánia que l'altra, i que aixó 
explica que saltes de tant en tant de la ploma 
de periodistes i escriptors durant el llarg pe-
ríode en qué ha predominat, segurament per 
influencia del castellá, Peixuta fórmula sense 
l'article. Jo m'imagino un orador cátala que 
parla, per exemple, de la primera República 
espanyola i estic segur que, parlant espontá-
niament, dirá mes aviat «la República del 
1873» que «la República de 1873». 

* * * * * 

Una altra remarca cal fer. Existeixen en cá
tala expressions que no sois permeten l'ús de 
l'article davant l'any, ans encara el demanen. 
Ací van uns quants exemples. 

A la página 16 del meu llibre Nacionalisme 
i Federalisme hom pot llegir: «Un nacionalista 
cátala, un catalanista, no és un home deturat 

al 1640 o al 1714, sino un home que camina 
amb pas segur per les vies del Noucents.» Apli-
cant la tesi del senyor Coromines, s'hauria 
d'escriure «deturant a 1640 o a 1714». No cree 
que m'ho aconselli. Potser ell trobará que mes 
val dir «deturat a l'any 1640 o a l'any 1714». 
¿Pero per qué no podem suprimir el mot any 
i hem de posar a la frase aquest doble recárrec 
feixuc? 

Un altre cas és el de la xifra de l'any que 
té un sentit aproximat i que de vegades com
pren una centuria entera. En un arricie de 
Ferran Soldevila llegim: «la gran onada céltica 
a Catalunya és del 900 a.C. i Tonada ibérica 
Gal-lia endins és deis volts del 600.» Tampoc 
ací no va bé treure l'article. 

Un altre cas, encara. En un recent arricie 
de Lluís Nicolau d'Olwer inserit a la revista 
Quadems, de Perpinyá, llegim: «Potser algún 
dia establirá hom un paral-lel entre el roman-
ticisme de comencaments del segle xrxé i l'anar-
quisme que s'encavalla en el 1900.» 2Com 
treurem ací l'article, ni que vingui després 
d'una preposició? I si s'escrivís «en l'any 1900», 
la frase resultaría poc ágil. 

Pompeu Fabra ha dit i ha escrit moltes ve
gades que certes qüestions han de deixar-se 
a l'arbitri deis escriptors, dins els límits de la 
correcció lingüística. J i i ha qüestions que son 
mes d'estil que de gramática, i els escriptors 
han de disposar en aqüestes qüestions de la 
necessária llibertat. 

La gran extensió que ha pres el costum de 
posar l'article davant l'any no és sois deguda 
ais correctors d'impremta; és també deguda ais 
escriptors catalans que í'han trobat mes es-
caient que l'altre. No tothom té els mateixos 
gustos, ni en la literatura ni en els altres rams. 
Pero jo veig que la fórmula que el senyor Co
romines combat és emprada fa temps, espontá-
niament, per molts escriptors nostres ben dotats 
de sensibilitat estilística. 

Per acabar, recordaré una contesta d'André 
Gide a un gramátic, en la qual venia a dir-li: 
«La fórmula que vos defenseu potser está molt 
bé científicament; pero jo em guardaré bé prou 
d'emprar-la.» Al meu en tendré, el nostre cas 
d'ara és mes senzill, vist que son acceptables 
les dues formules suposades rivals, i així será 
fácil la solució del problema plantejat, que no 
és certament d'una gran importancia. D'altres 
n'hi ha de mes importants, ais quals dedica 
una persistent i aguda atenció Pompeu Fabra, 
mestre respectat de tots els filólegs i escriptors 
catalans deis nostres dies. 

A. ROVIRA I VIRGILI 

Perpinyá, marg, del 1947 
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La presa de Capadla 

L'electrificació de Catalunya 
rENERGÍA ELÉCTRICA és avui un element indispen

sable en la vida deis pobles civilitzats. No sois 
i permet utilitzar en cada lloc els elements na-

turals existents —salts d'aigua, jaciments de carbó, an-
tracites, torba, etc.—, sino que el seu t ranspon fácil i 
la seva divisibilitat gairebé ¡Ilimitada fan que els seus 
beneficis arribin fins ais recons mes apartats deis pobles, 
fins a les llars mes modestes. El mateix serveix per a 
moure la pesada locomotora que arrossega centenars de 
tones, que la petita maquina de cosir; el ventilador que 
atenúa les xardors caniculars en les cases i locáis pú-
blics, o que porta Taire pur al fons de la mina, que 
la bomba que extreu de les entranyes de la térra l'aigua 
fecundant i transforma eU erms en bortes fértils. Ha 
estat anomenada la fada moderna, amb la créenla que 
la vareta mágica deis seus benifets transformaría els 
sistemes vitáis de l'univers huma. Pero aqüestes pers-
pectives optimistes han tingut molt de miratge. La rea-
litat ha estat que la jada moderna ha caigut presonera 
d 'un reduit nombre de potentats que n 'han fet un 
privilegi propi. Els benifets de la seva vareta mágica, si 
arriben en una part mínima a tota la resta deis homes, 
a canvi d'oneroses contribucions, cauen en abundosa 
pluja daurada damunt la minoría que va ser ama-
tent a explotar-los. 

¿És de justicia que perduri a mans d'aquesta mino
ría privilegiada un agent tan indispensable a la vida 
deis pobles com la térra, l'aigua, Taire i el foc? ¿Hi ha 
possíbilitats de nacionalizar aquesta font de riquesa? 
Sobre la immoralitat que representa el fet que aquest, 
com tants d'altres elements imprescindibles en el viure 
modern,- estigui muntat a base de fer-ne un negoci par
ticular, en lloc d 'un servei púbfic a profit de tothom, 
están d'acord la immensa majoria deis ciutadans. Les 
diferencies sorgeixen quan es tracta de saber qui ha de 
substituir l 'empresa capitalista. Municipalització? Esta-
tització? Confesso que la primera va seduir-me, molts 
anys abans de conéixer un altre sistema millor. Tot i 

les seves indubitables falles, la creia preferible a Tex-
plotació deis consumidora per empreses particular?. La 
conveniencia i els aventages de les xarxes de distribu-
ció general amb multiplicitat d'estacions productores, 
feia que altres preferissin TEstat com a substitut de les 
companyies monopolitzadores del servei. 

Avui, després de conéixer els éxits de les veritables 
cooperatives de subministre eléctric a l'estranger, con-
firmades per les petites experiéncies realitzades a Ca
talunya, estic fermament convenjut que aquests orga-
nismes, formats pels consumidora, donen millors resul
táis, sense obligar TEstat a les enormes despeses de 
Texpropiació de les empreses existents. 

És segur que alguns partidaris incondicional de Tes-
tatització de la riquesa, deis socialisme d'Estat, com 
també se Tanomena, preguntaran: ¿Per qué cal crear un 
organisme nou? Si és tot el poblé el qui, en forma 
directa o indirecta, consum electricitat; si els qui 
Tutilitzen son la totalitat deis ciutadans, ¿per qué no 
ha de ser TEstat, representació de tots, el qui produeixi 
i distribueixi Telectricitat, fent d'aquesta manera la con-
versió de l'empresa capitalista en empresa col-lectiva' 

Presentarem com a model una cooperativa explota
dora d 'un servei de subministre eléctric, per fer veure 
els seus avantatges damunt el servei administrat per 
una corporació pública, sigui Municipi, siguí Estat; per 
bé que Targumentació podría ser aplicada a molts altres 
afers d'administració comunal. 

Prenem com a punt d'aplicació una ciutat mitjana, 
de vint mil habitants, equivalents, a casa nostra i d 'una 
manera aproximada, a cinc mil llars formades per far 
milies compostes de quatre individus. Suposem que el 
cost de la xarxa distribuidora* és de dos milions de pes-

* Potser no caldria advertir que totes les xifres que 
dono teñen únicament un valor hipotétic de proporcio-
nalitat. Si ningú no sap actualment el valor real de la 
pesseta, ¿com podríem precisar amb exactitud el cost 
d'una installació eléctrica al nostre país? 
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setes i que el consum mig per familia és de 15 quilo' 
vats cada mes; tindrem un total, peí mateix periode, ¿e 
75.000 quilovats, o siguin 900.000 a l'any. A la petita 
industria —motors de forca máxima de cinquanta ca ' 
valls per a l'elevació d'aigua, serradores i tallers rnec*" 
nics, etc.—, tinguda en compte la intermitencia del 
treball, assignem-li tansols un ccnsum diari total de 
6.000 quilovats, o sigui, en xifres rodonés, de dos rn'' 
lions anuals. Resultará: 

Consum familiar 900.000 quilovats. 
Consum de la petita industria 2.000.000 „ 

Total 2.900.000 quilovats 

Si damunt el preu establert per al fluid (compres 
el cost de producció, amortització i conservado de 1* 
xarxa, personal, etc.) carreguem cinc céntims per qiii-
lovar, la diferencia será de 145.000 pessetes anuals, ° 
sigui el 7.25% del cost de la xarxa de distribució a tota 
la ciutat. I amb aquesta quota fixa, assignat el 6% d'if1" 
teres, amortitzem en trenta anys l'empréstit de d"s 

milions de pessetes que s'hauran necessitat per a la ir>s-
tallado o per a la compra de la xarxa de distribuci°> 
si ha calgut expropiar una empresa preexistent. 

¿Quines serien les relacions entre els consumidors, ¿s 
a dir, els socis, i l'empresa cooperativa? Senzillameflt' 
les mateixes de totes les cooperatives de consum, arí"* 
la sola diferencia que, per la necessitat de reunir e] ca
pital com mes aviat millor, ni temporalment no es ser
viría fluid a ningú que no fos soci. I per a ser-ne, 
n'hi ha prou amb aportar, encara que sigui parcialmeO'» 
el valor d'una acció. Per tal de simplificar, posarem els 
consumidors industriáis en les mateixes condición» qUe 
els particulars, tot i que així aparegui mes elevat l'irn-
port de cadascuna de les accions. Aix!, si dividim els 
dos milions de pessetes, valor de la installació, per 
cinc mil, que és el nombre deis socis, tindrem la xifra 
de 400 pessetes, que és la quantitat en metállic que 
haurá d'aportar cada associat. 

Pero potser no fóra possible per ais consumidors rfio-
destos bestreure d'un cop aquesta quantitat. No hi f* 
res: la cooperativa resol d'una manera automática el 
problema, i cada soci paga el que deu, sense adonar-se'n, 
amb els cinc céntims de recárrec que hem establert en 
el preu del quilovat. Com hem dit abans, ais tren'a 
anys s'hauran pagat e!s dos milions de deute. O siKu' 
que els socis hauran satisfet el valor total de les 
accions. -

Aquell qui comptés amb cabals suficients, podrig pa
gar d'un sol cop les quatre-centes pessetes. En aquest 
cas podria abonar-se-li el 5% de la quantitat satisfeta 
abans del termini normal, amb la qual cosa la coope
rativa encara sortiria beneficiada amb 1'1% de diferen
cia. També podria adoptar-se el sistema seguit per les 
cooperatives angleses, consistent a autoritzar els socis a 
prendre un nombre indeterminat d'accions, sense altre 
dret que el de percebre l'interés assenyalat, car en les 
cooperatives —al contrari del que s'esdevé en les sa-
cietats mercantils— tots els socis teñen els matei*°s 
drets, al marge del capital aportat. Un home, un **>t, 
en lloc d'una acció, un vot. Les accions d'una coopera
tiva mai no poden ser objecte d'especulació, perqué la 
seva válua és invariable i tansols poden estar a rnans 
d'associat?. El capital és, senzillament, un instrument de 
treball, al revés del que passa en les societats anon¡rr>es, 
en les quals representa el veritable amo. 

Ultra l'aportació voluntaria d'un major nombre d'ac
cions, hi ha encara, en una cooperativa, una altra font 
d'ingressos: Vexcés de percepció, que molts confoi>en 
amb el benefici comercial, tot i ser-ne precisarrient 
la negació. Si en la nostra cooperativa el cost del du«-

lovat a l'entrada de la xarxa distribuidora és de deu 
céntims i les despeses d'administració, personal,- conser-
vació de línies, etc., es calculen entre els quinze i vint 
a fi de no teñir sorpreses desagradables, es pren el límit 
superior, és a dir, els vint céntims, que junt amb els 
deu del cost fiaran pujar a trenta el preu del quilovat. 
Pero en . acabar l'any, fet el balaní;, pot resultar que 
les despeses °o hagin estat de vint céntims el quilovat, 
sino de setze, p. ex. El sobrant de quatre céntims per 
quilovat ascendirá a 116.000 pessetes. ¿Qué farem d'a-
quest benefici? En una entitat de carácter mercantil, l'a-
plicació és senzilla: es reparteix entre els accionistes, 
a tant Per acció. En una cooperativa, es retorna ais 
consumidors o associats, pero no a prorrata del capital 
o accions ¿e cad&scun, sitió a proporciá del consum. 
La nostra Hei de Cooperatives, aprovada peí Parlament 
de Catalunya, assentá com a norma obligatoria la des
tinado del 50% d'aquest excés de percepció a fons 
de reserva irrepartible. En aquest cas, dones, tindrem 
que la meitat de les 116.000 pessetes —58.000— passen 
a fons de reserva i que les alrres 58.000 son reintegra-
des ais associats a rao de dos céntims per cada quilo
vat consumir. Pero ais socis que encara no teñen co-
berta la totalitat de l'import de la seva acció, la quan
titat que els correspon no els és abonada en metál
lic o en fluid, sino acumulada al seu compte fins a 
teñir cobert el preu de la dita acció. Amb aquest me-
canisme tan Senzill, sense cap sacrifici sensible per a 
ningú, en pocs anys s'acumulen capitals considerables,. 
Així s'han aplegat els milers de milions amb qué comp-
ten les cooperatives escampades peí món, i així s'enro-
bustien i s'°rganitzaven les cooperatives d'abastament 
eléctric de Sant Sadurní d'Anoia, Valls, Vilanova i la 
Geltrú i alf?unes alrres que havent resistit victoriosa-
ment la competencia de la poderosa Canadenca, van 
morir a mans del revolucionáosme verbal d'uns quants 
indocumentats que aprofítaren els moments confusio-
naris de ] a guerra, per a fer el que no havien aconse-
guit els seus ex burgesos. Inconsciencia o connivencia? 

Aquesta cooperativa s'organitzaria tal com s'organitzen 
i administren les que teñen un nombre massa crescut 
d'associats per a Poder reunir-se en una assemblea ge
neral. Cada districte o barriada té la seva assemblea 
local, la qual nornena un nombre de delegats, propor
cional al de socis, i el conjunt de tots els delegats 
constitueix l'assemblea general, autoritat suprema de la 
cooperativa, 1» qual designa el consell directiu, la geren
cia i la direccíó técnica, amb les atribucions que con
signen el estatuts. 

* * * * * 
¿Per qué Preferim aquesta organització cooperativa a 

l'administració municipal o estatal? En primer lloc, per
qué 1'experiencia, és a dir, els jets, han demostrat arreu 
del món ]a Seva superioritat. Existeixen a Europa i a 
América alguns centenars de cooperatives d'abastament 
d'electric¡tat i rnoltes altres d'aigües, escorxadors, etc., 
i totes han aconseguit reduir el preu deis servéis. En 
canvi, U rnunicipalització i estatificado deis servéis, ád-
huc en pobles d'un esperit cívic tan elevat com Angla-
terra, Pateixen d'uns defectes que ja fa mes de cinquan
ta anys rerviren d'argument a Sir John Lubbock, per a 
vituperar-Íes. En el s eu llibre La Industria de VEstat i del 
Munic¡í>¡, remarca les deficiéncies de personal excessíu, 
d'intromissiotis polúiques perturbadores, d'influéncia deis 
nombremos empleats en les Uuites polítiques, recolzant 
els candidats que els ofereixen mes avantatges, en per-
judici deis consumidors; manca d'un control directe d'a-
quests en 'a gestió, etc. Si es tracta de pobles amb 
menys esperit cívic, aleshores, a mes d'augmentar el vo-
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lum deis detectes esmentats, n'apareixen uns altres de 
rriés greus: el nepotisme i el favoritisme, amb l'ator-
gament de carrees directius a gent inepta i convertint 
les empreses en asil d'inútils. (Recordem l'administra-
ció municipal barcelonina en temps del lerrouxisme.) 

Fins i tot una administració modélica tendeix a con
vertir els servéis municipals en font d'ingressos, per a 
poder atendré les obligacions, cada dia mes crescudes, 
i contribuint d'aquesta manera a l 'encariment de la 
vida. L'exemple el tenim a casa nostra en els servéis 
de mercats, escorxadors i altres, depenents d'ajunta-
ments, amb recarrecs que no son altra cosa que con-
tribucions indirectes, amb les seves irritants injusticies 
quan afecten arricies o servéis de primera necessitat, i 
les quals pesen d'una manera desproporcionada damunt 
les classes humils, que son les que han de destinar un 
percentatge mes elevat deis seus ingressos a aquelles 
despeses ineludibles. 

En una cooperativa distribuidora d'electricitat, es reu-
neixen uns centenars o milers de ciutadans, de les ideo-
logies mes contraposades, pero amb un sol i determinat 
objectiú: el d'obtenir fluid eléctric en les millors con-
dicions possibles. Q u e el gerent sigui un menja-c?.peílans 
o un congreganr mariá, tant li fa, car dintre l'associa-
ció no han de fer mitings ni misses cantades. El que 
els associats volen és una administració encertada, i 
si en les reunions generáis hi ha algú que rellisca i 
s'aparta deis temes concrets que es discuteixen, no hi 
falten companys que el cridin a l'ordre. Els socis podran 
teñir les seves preferéncies personáis, pero son ofegades 
per les conveniéncies de la collectivitat. U n gerent 
inepte se sosté poc temps, perqué tothom té interés a 
treure-se'l de damunr, Tots i cada un deis socis saben 
que teñen uns interessos económics en l'empresa, i 
que si no s'administra amb encert hauran de pagar 
mes cara la Uum o la forca; en una paraula, se semen 
identificáis amb l'entitat, la qual, amb rao, miren com 
una cosa propia. 

La relativa extensió que he donat a la part corres-
ponent a una secció distribuidora d'electricitat, de ca
rácter ciutada, em permetra d'abreujar tot el referent 
ais altres sectors de la gran cooperativa que hauria de 
concentrar la producció i distribució de l'energia eléc
trica a tot Catalunya, car les línies essencials de l'or-
ganització es repeteixen en cadascun deis seus graons. 

Partint del principi que l'objectiu cooperativista té per 
base la satisfacció de les necessitats deis associats —di
ferencia fonámental amb les empreses lucratives o ca-
pitalistes, la sola finalitat de les quals és l'obtenció 
de beneficis maxims—, la primera condició de viabi-
litat raií en qué els components de la cooperativa tin-
guin les mateixes necessitats; i seria, per tant, un con-
trasentit i el camí segur al fracás el fer una barreja 
de tots els consumidors: els de tipus doméstic, els in
dustriáis —petits o grans—, les empreses de transports 
(tramvies, ferrocarrils), etc. Tots ells han d'obrar en 
comú en alió que els és comú: la conveniencia d'obtenir 
el fluid en les millors condicions possibles; pero per 
separat en alió que és peculiar de cada grup. 

Tal com h e m agrupat els consumidors d'una ciutat, 
hauríem d'agrupar els deis distints nuclis urbans, majors 
i menors, i formar amb tots ells una federado, amb 
una assemblea constituida per delegats, de la mateixa 
manera que la de la ciutat era formada per delegats 
de barriada o districte. 

La industria mitjana, compresos tots els establiments 
que necessiten una forca entre cinquanta i mil cavalls, 
formaría una altra federació. No cal dir que els seus 
associats haurien de contribuir amb una aportacio m o k 

superior a la deis de la cooperativa urbana, i que el 
nombre d'accions obligatóries, en lloc de ser igual per 
a tots, hauria de ser proporcional al consum, posat que 
entre ells no hi ha la similitud de condicions deis 
primers. Pero el pagament d'aquestes accions podría 
fer-se, aixi mateix, al comptat o mitjancant el sobrepreu 
estabtert per al quilovat i l'excés de percepció corres-
ponent, per a les industries establertes. Les que s'esta-
blissin de nou haurien de comptar ja el cost de la 
participació entre les despeses d'installació. 

La gran industria consumidora d 'un volum major ais 
mil cavalls, funcionaría en la mateixa forma. 

Els límits que establim entre els diferents grups, ate-
nent les respectives necessitats de consum, son una 
mica arbitraris i no poden reñir una rigidesa absoluta, 
puix que freqüentment les circunstancies de temps i de 
lloc farien incloure en una o altra categoría les indus
tries que es mourien al voltant deis límits assenyalats. 
Peí seu volum i les seves condicions especiáis, la in
dustria deis transports ferroviaris i tramvíaris formaría 
un grup apart, i per la mateixa rao potser caldria fer 
altre tant amb la ciutat de Barcelona. 

Cada grup tindria la seva assemblea general, i cada 
assemblea nomenaria els delegats al consell central, 
organisme encarregat de designar el gerent i l'alt per
sonal, tant técnic com administratiu. També tindria al 
seu carree tot alió que fos d'interés comú per al con-
junt de grups: xarxes d'alta tensió, centráis térmiques 
i hidrauliques, connexions entre unes i altres, i fixació 
del preu del fluid a l'entrada de les xarxes secundarles, 
el qual no podria ser altre que el de cost, amb un 
recárrec destinat a la formació d'un fons de reserva. 
Ni mes ni menys que l'establert pet a les cooperatives 
locáis d ' i l luminació. Pero en aquest cas, el fons de re
serva seria aplicat no solament a cobrir el risc de grans 
despeses imprevistes i a l 'eixamplament de les estacions 
productores, sino a l'ajut deis sectors pobres (rurals), 
els quals durant els primers anys gairebé mai no poden 
cobrir les seves despeses; origen del cercle vicios de les 
tarifes altes a causa del poc consum i del poc consum 
a causa de les tarifes altes, el qual cercle una cooperativa 
com la que estudiem trenca fácilment amb l'ajut tem-
poral, que permet fer entrar la jada moderna ais mes 
apartats tocoms de la nostra térra, oferint ais campe-
rols un confort de primera necessitat, un auxiliar per 
a les seves tasques —tan important, almenys, com els 
motors animáis—, i un sistema de comunicació constant 
amb els grans centres de civilització, per mitjá de la 
radio. 

La llar fumada i mal il-luminada de la masía, al 
voltant de la qual s'agrupa tota la familia per a 
torrar castanyes, glans o Uesques de pa, mentre el padrí 
conta histories del temps de la vellor, és un poétic 
marc per a novel-listes i dramaturgs rurals. Molt lite-
tari per al qui ho contempla de lluny estant o per a! 
qui ho veu de la vora uns quants dies, en pía d'excur-
sionista. Pero una bona llum, omplint d'alegre claror 
tota la casa, i un modest aparell de radio farien bon 
tros mes suportables les llargues nits camperoles. Com 
que el consell central controlaría la totalitat del fluid 
consumit a Catalunya, uns pocs céntims damunt cada 
quilovat representarien al cap de l'any un grapat de 
milions, una bona part deis quals ara van a parar 
a les caixes de les grans companyies monopolitzadores 

Resumim en poques paraules tot el que acabem d'ex-
posar: tot i formant una sola entitat, el consell central 
vmdria a representar el venedor a l'engrós de fluid eléc
tric, a les diferents categories de compradors, l'adminis-
tració de les quals seria del tot independent. íVol dir 
aixó que cada grup podria operar com volgvtés, sense 
cap mena de control? No; car l'éxit de la cooperativa 
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depén que totes les coses es facin bé des del seu co-
mencamejit, tant si es tracta de la construcció de grans 
preses per a emmagatzemar l'aigua i produir energiá, 
com de la senzilla instal-lació d'una xarxa de tercer 
ordre. També caldria calcular bé el pía económic de 
cada grup o centre de distribució, per tal d'evitar fra-
cassos que, encara que fossin parcials, debilitarien el 
conjunt, materialment i moralment. Per a una i altra 
missió, el consell central tindria a les seves ordres im-
mediates dues dependéncies: l'oficina técnica, consti
tuida per enginyers especialistes, i l'oficina administra
tiva, a carree també d'entesos. A mes de servir les ne-
cessitats del consell central, totes dues oficines serien 
les assessores de tots els grups, encarregades de revisar 
o formular projectes i pressupostos. Per damunt del 
minimum indispensable per a cobrir els respectius com
promisos, cada grup quedaría en llibertat per a fixar el 
preu del fluid ais seus associats. Tal poblado prefiriria 
amortitzar rápidament el cost de la xarxa distribuidora; 
tal altra, per rao de teñir associats de posició modesta, 
o per l'existéncia d'una crisi local, preferiría allargar al 
máximum el termini d'amortització; la de mes enlla 
s'encarregaria directament de la i l luminació pública, 
optant per un petit recárrec sobre el consum general, a 
pagar mitjanqant impostos municipals... Concretant: 
totes les administracions podrien adaptar-se a les neces-
sitats o conveniéncies del respectiu nucli urbá. 

• « • - * * 

Fins ara no ens hem referit a la intervenció del Go
vern de Catalunya en aquesta gran cooperativa. ¿És que 
creiem que podría desenvolupar-se sense dependre'n? 
No. Si la llei de Cooperatives reconeix facultats inspec
tores governamentals sobre totes les corporacions d'a-
quest carácter creades en el territori cátala, amb mes 
motiu ha de tenir-ne damunt una organització que s'es-
tendria per tot el país i que s'encarregaria -d'atendre un 
servei públie de capital importancia. A mes a mes, la 
intervenció del Govern seria indispensable en casos de 
conflicte entre els distints grups que constituirien el 
magne organisme. Encara que estiguessin tots repre
sentáis en el consell central i que els acords fossin pre
sos per majoria, podrien presentar-sc situacions anta-
góniques a causa deis distints interessos deis respectius 
grups. Si per circumstáncies atmosfériques adverses es-
cassejava el fluid, ¿fins a quin punt caldria reduir el 
servei de l lum per no disminuir el de forca a industries 
de vital importancia? Si per un augment desmesura» 
del consum calia crear noves centráis productores i el 
fons de reserva fos insuficient, ¿qui fixaria la propor-
ció amb qué hauria de contribuir cada grup? Aquests i 
molts altres problemes que podrien presentar-se, exigi-
rien, indubtablement, la intervenció governamental. Per 
aixó caldria que al costat del consell general hi bagues 
un delegat del Govern, amatent a intervenir en el punt 
que fos necessari. Aquest delegat, pero, no s'immisciria 
en l'administració de la cooperativa mentre aquesta no 
s'apartés deis limits assenyalats per la llei i pels estatuts; 
pero tindria el dret de vedar els acords que els trans-
gredissin o perjudiquessin manifestament algún deis 
diversos sectors components de la cooperativa. Vindria 
a ser el poder moderador d'aquesta gran federado de 
consumidors. 

La missió d'aquesta imponent cooperativa nacional no 
es limitaria a distribuir d'una manera justa i económica 
el fluid actualment disponible, sino que hauria d'apro-
fitar tots els elements existents de producció d'ener-
gia eléctrica, mes nombrosos del que aparentment sem
bla. Ben cert que les empreses estrangeres que fa a la 

vora de quaranta anys construiren les granes obres hi-
drauliques al Pirineu i a les conques deis rius de les co
marques lleidatanes escolliren per a les seves centráis 
els indrets mes favorables i els corrents d'aigües mes 
abundosos, pero el que encara resta a fer és formidable. 
A les conques del Llobregat, del Ter, del Cardoner i 
deis altres rius de Catalunya regna, en termes gene
ráis, l 'anarquia mes absoluta amb referencia a la pro
ducció de la forca. N o cal ser especialista per a llucar, 
a primer cop d'ull, la pérdua de milers de milers de 
cavalis. Les primeres fabriques que van establir-se van 
aixecar les rescloses i excavar els cañáis allí on el ter-
reny oferia menys dificultats. Les que vingueren després 
construiren les rescloses a la sortida de la turbina de les 
primeres, per tal d'assegurar que un tercer no els pren-
gués l'aigua; i aixi successivament. Per aixó és corrent 
veure els cañáis, amb pendents excessius, portar l'aigua 
a les grans basses de la fábrica i perdre's per complet 
la forc.a que representa el desnivell entre la resclosa que 
la recull i el dipósit regulador. Aquest defecte és gairebé 
general en la major part de les installacions hidráuli-
ques fetes prop de cinquanta anys enrera. Conduint 
l'aigua per un canal amb el pendent estrictament ne
cessari i portant-la, seguint les irregularitats de les mun-
tnnyes, a un lloc enlairat on es pugui fer un salt d'uns 
centenars de metres, amb la mateixa quantitát de líquid 
s'obté cent vegades mes de forca. I aixó és possible d'a-
conseguir en moltíssims indrets de la muntanya ca
talana. 

* » * * # 

Lector amic: Si en llegir aqüestes ra tiles et ve a flor 
de llavi un somriure, i et fan l'efecte de filies d'una 
imaginado esbojarrada, com la d'aquells grans idealis-
tes que es digueren Fourier, Owen, etc., i els quals ara 
fa un segle que inventaven sistemes per a fer felieps els 
homes, et diré que en tot el que deixo escrit no hi ha 
res de nou, car en major o menor escala tot ha estat 
provat a diversos llocs, entre ells casa nostra mateix. 
Abans que esclatés la guerra passada, en alguns pobles 
d'Europa, i especialment a Txecoslováquia, es dibuixava 
clarament l'electrificació del país a través de la coope
rado . A Quebec (Canadá) s'ha confiat a les coopera
tives l'electrificació del camp. Actualment, les Repú-
bliques Soviétiques empreñen la gegantina tasca d'elec-
trificar aquells paisos immensos, sota, és ciar, la direc-
ció estatal. Les meves preferéncies encara son peí pri
mer sistema, perqué tinc mes fe en la forca de l'asso-
ciació que en la coacció deis governs, tot i reconéixer 
que de vegades és indispensable. A Catalunya tenim els 
elements i cal tansols articular-los. Una tradició de ca-
pacitat i d'honradesa en les organitzacions cooperativis-
tes, els dona dret a qué la tasca els sigui confiada. 
Comptant amb els assessoraments técnics necessaris, no 
resulta gens mes difícil d'administrar una cooperativa 
eléctrica que un celler cooperatiu o un sindicat agrícola. 

La feina no té res de plañera, certament, sobretot si es 
teñen en compte els interessos creats, les poderoses so-
cietats estrangeres recolzades pels capitalistes del país, 
cepartíceps del bot!, i darrera de tots les forces plutó-

' crates anglo-saxones i americanes, que en els actuáis 
moments resulten mes poderoses que la voluntat deis 
pobles. Pero aquests no podran maí considerar-se amos 
deis seus destins mentre les fonts principáis de produc
ció estiguin a mans estrangeres. L'exemple de Méxic 
en l'expropiació del petroli ens pot ser un magnífic 
guiatge el dia de demá. 

j . VENTOSA ROIG 
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La m o r t cTAlí-Bei 

INDUBTABLEMENT Alí-Bei el Abbassí és un 
deis catalans mes inquiets del tombant del 
segle xvme. No sap estar quiet enlloc, «sent 

—com diu Caries Pi-Sunyer— el neguit del 
moviment.> L'época en qué viu l'ajuda, per
qué —sobretot en la gent culta— hi -ha un 
anhel incontenible de correr món, de veure 
qué hi ha i qué passa mes enllá de les fites 
de la civilització ambient. 

D'antuvi, l'afany de fer-se una cultura li fa 
remoure cels i térra. Estudia tot alió que li 
sembla indispensable, i ell mateix és el seu 
mestre. Ho llegeix tot, ho 
assimila tot. Escornifla 
pertot. Qualsevol cosa, 
qualsevol tema esparpi-
11a la seva curiositat. Au-
todidacte, la seva cultura 
.•esulta enciclopédica. 

Abans de viatjar en 
sentit horitzontal, havia 
tractat de fer-ho per Tai
re. L'any 1799, a Córdo-
va, ell mateix es fa un 
balón aerostático, en el 
qual pensa fer algunes 
inve s t i g acions científi-
ques. El seu pare se n'as-
sabentá i, temeros que el 
noi es trenqués l'ansa 
del coll, no para fins que 
el Consell Suprem de 
Castella revoca l'autorit-
zació que havia donat perqué Badia pogués en-
lairar-se. Decebut i, sobretot, arruínat —per
qué, per a poder fer el seu globus, en Domé-
nec Badia havia recaptat diners entre les seves 
amistats i havia compromés els interessos del 
seu sogre—, hagué d'anar-se'n a cercar feina 
a Madrid. 

Esperit inquiet, la incógnita de l'África cen
tral féu que s'enginyés una bella manera de 
viatjar-hi a costa d'altri. Concebé la conquesta 
del continent negre —aleshores desconegut— i, 
com a primer pas, l'anexió del Marroc. Gom 
que calia procedir amb molta d'habilitat, de 
primer calia fer-hi un viatge d'exploració i d'a-
gitació. En parla amb el Príncep de la Pau. 
L'home, que segurament veia que l'América ja 
era prou expremuda, s'hi entusiasma i acorda
ren donar al viatge l'aparenca de científic. El 
Pía de Badia és molt vast i molt complet. Si 
Caries IV, en assabentar-se'n, no hagués tin-

gut els escrúpols —molt segle xxé— que l'ater-
riren, si no hagués impedit la realització de tot 
alió que Badia ja tenia ordit, la Monarquía 
espanyola hauria pogut treure el süc d'un im-
peri nou, inédit, inconegut. 

Tot amb tot, Badia fa el seu viatge, tan som-
niat. No tansols trobá la manera dé viure, sino 
que visque a eos de reí. Es transforma en prín
cep abbassida i, com a tal, ana del Marroc a 
Tunis, a l'Egipte, a l'Arábia, a l'Ásia Menor i 
a Turquía. Pertot fou rebut pels sobirans amb 
tots els ets i uts. La seva prosopopeia, el seu 

encís personal, la seva 
cultura, el seu do de 
gents li obrien pas i li 
captaven amics. Ben se
gur que, interiorment, ell 
es reía de l'estultícia hu
mana. Tant és aíxí que, 
a les acaballes del seu 
primer viatge, ja no pot 
mes i está a punt de ti-
rar-ho tot per térra. 
Quan era a Constantino-
ble, de tornada de La 
Meca, l'ambaixador d'Es-
panya li dona un ban-
quet. Constituía una de 
les passades un plat es-
pléndid d'ous remenats 
amb tomáquet. Així que 
se n'adoná, Alí-Bei es 
posa dempeus i comenca 

a servir tothom mentre, en espanyol corréete, 
recitava aquells versos d'Iriarte: 

Y ella les dijo: <—Sois unos petates, 
¡yo los haré revueltos con tomatesh 

que tant desconcertaren els que no sabien que 
no era árab. 

Quan torna a la civilització occidental, veu 
caure com un castell de cartes la Monarquía 
borbónica espanyola, aquella máquina estatal 
que li havia servit de plataforma. Ni el seu 
protector —Godoy—, ni Caries IV, ni la seva 
muller ja no son ningú. Aquell rei d'Espanya 
és un refugiat polític: una rata entre les potes 
d'un gat que hi juga. I Alí-Bei, aconsellat peí 
Borbó, va a veure Napoleó i li parla deis seus 
viatges i tracta de seduir-lo amb la promesa 
d'un imperi a l'África i a l'Asia. Pero l'Empe-
rador té altres preocupacions mes premioses i 
l'experiéncia de la seva añada a Egipte l'ha 
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fet tornar caute. Alí-Bei l'interessa, pero no 
es pas aquell el moment escaient per a em-
brancar-se en empreses com les que propo
sa. Badia no té aléshores altre remei que re
nunciar a la seva indumentaria musulmana i 
acontentar-se amb Huir Funiforme arbitrari de 
brigadier general —tot blau marí, sense brodats 
ni xarreteres, i amb una magnífica cimitarra 
que penjava d'un cordó verd de seda—. La do
minado d'Espanya abassega Napoleó i veu en 
Badia un element útil al seu germá Josep, que 
está a punt de sortir cap al seu nou reialme. 
De bon o de mal grat, el general Badia va amb 
la comitiva reial. I així es converteix en un 
afrancesen, en un josefí, en una pega mes del 
joc d'escacs napoleonic. Si ha fet el paper de 
príncep abbassida en ierres musulmanes, ara 
jugará el d'intendent a Segóvia i a Córdova, 
on l'anomenaran pintorescament Y intendente 
moro. Tant l'ha canviat la pátina que li ha 
donat la seva llarga abséncia de Catalunya, que 
Feliu Torres i Amat, tot i haver viscut a Segó
via en temps de Badia, no sabia que fos cátala. 

Quan es pon el sol napoleonic a la Penín
sula, Badia i els seus es refugien a Franca i es 
nacionalitzen francesos, després d'haver implo-
rat la clemencia del rei Ferran Vlle. Napoleó 
subvenciona l'edició francesa deis Viatges de 
Badia; pero no triga a ser dut a Elba i a 
ser substitu'it per Lluís XVIIIé. El nostre 
compatriota és a Pescapca, pero el Borbó, gra
des a la influencia d'amics, segueix protegint-
lo i l'obra deis Viatges surt amb una dedicato
ria de circumstáncies. Torna Napoleó. Els Cent 
Dies. Badia es debat en la incertesa. Retornen 
els Borbons, i els amics parisenes del nostre 
general fan que li sigui confiada una missió 
secreta a Llevant. No massa content d'aquell 
viure inestable deis occidentals, Badia es posa 
altre cop la xilaba i pren el nom d'Alí-
Othman. Té cinquanta-un anys. 

De Milá estant, s'acomiada deis seus filis 
amb unes ratlles molt amargues: «Tot escri-
vint aquest paper, que m'ha costat algunes llá-
grimes, i forca esforc. per a acabar-lo, em sembla 
que us tinc davant deis meus ulls, que us 
veuen per darrera vegada.> 

Així COM, en vida, Doménec Badia gusta del 
misteri, la seva mort ha estat també en-

voltada per ell. Els seus biógrafs son en des-
acord respecte on, quan i com va morir. 

Mentre el P. Francesc' Vilardell, francisca 
barceloní, que durant molts anys fou superior 
del convent que la seva ordre té a Damasc, as-
segura que morí els primers dies de setembre 
del 1818, de disenteria, a dues jornades de Ma-
zarib, població d'anomenada per les seves fires, 

Mesonero Romanos, que diu haver vist una 
lletra del guardia d'aquell convent, dona la 
data del 1822. Molts biógrafs fan constar les 
dues versions i així surten del pas, per bé que, 
com que les informacions de font británica 
coincideixen amb la versió del P. Vilardell 
—que és la que sembla mes versemblant—, es 
decanten per l'any 1818. 

Quant al lloc, alguna font británica assenyala 
Alep, mentre que —rret d'Auléstia i Pijoan, 
qui diu que fou a Damasc i el 1822—, la ma-
joria deis biógrafs creuen que fou prop de Ma-
zarib, tal com digué el P. Vilardell. 

Finalment, mentre algú insinúa que fou em-
metzinat peí baixá de Damasc, a suggeréncia 
del servei secret británic —que veia en Alí-
Bei un agent francés que anava a l'lndia—, 
d'altres es decanten per la disenteria. (La be-
guda que hauria ingerit fóra, segons els pri
mers, una tassa de café amb algún tóxic.) Tam
bé hi ha qui parla de mort natural. 

El Pare Vilardell, que, peí fet de ser con-
temporani de Badia i resident a Damasc quan 
aquest hi passá, ha de meréixer-nos crédit, deia 
que alguns deis papers que duia Badia en el 
seu equipatge foren adquirits per «una senyora 
anglesa anomenada Ester Stenoff, que viu re
tirada al mont Liban. > Tots els que han escrit 
sobre Badia han recollit, com és de rigor, aques
ta versió, pero cap no s'ha preocupat poc ni 
gaire de verificar-la. Fins i tot el darrer deis 
seus biógrafs —Augusto Casas—, que, a Bar
celona, ha publicat recentment (1943 i 1944) 
dos llibres sobre el nostre viatger. 

Aquest nom —Ester Stenoff— no correspon 
al de la dama anglesa que el 1818 vivia al mont 
Liban. Está desfigurat. O bé el Pare Vilardell 
en dona una grafia incorrecta, o bé el seu in
terlocutor —o corresponsal— la tergiversa. En 
realitat es tracta de Lady Hester Stanhope, 
neboda de William Pitt, que ana a viure en 
aquelles serres, on ocupava un gran castell 
mig enrunat, Dar el Sytt (el casal de la prin
cesa), i que tenia molt d'ascendent damunt 
els habitantes d'aquells tocoms. Excéntrica, 
donada a elucubracions rares, de tremp dur 
per bé que mística, els siris solien anome-
nar-la la reina de Tadmor, la bruixa de Djun 
i la sibil-la del Liban, i, per les relacions que 
suposaven que tenia amb els esperits, creien 
que posseiagrans tresors. (De fet, molt sovint 
estava endeutada per milers i milers de lliures 
esterlines). El 1813 fou coronada al temple de 
Zenobia «Reina deis árabs». Pierre Benoit es 
refereix a ella en La chatelaine du Liban, i Paul 
Henri Bordeau en La Circe du desert i La sor-
ciére de Djoun. Tots els europeus que passaven 
a prop del seu sojorn, solien visitar-la 
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Joan Haslip, en la seva biografía de Lady 
Stanhope (Londres, 1934, reeditada l'any pas-
sat), fa referencia a la mort de Badia. Diu: 
«El 1818, el famós viatger i astrónom espanyol 
Badia i Leblich, que havia adoptat el credo 
musulmá i el nom d'Alí-Bei el Abbassí, fou 
emmetzinat a Balka, en una caravana detingu-
da prop de cent-trenta milles de Dámasc. N'ha-
via sortit en direcció a La Meca, a la recerca 
de l'indret on queia Tombuctú, i estava a sou 
del Govern francés, el qual el feia servir, en 
part, d'agent del seu servei secret, i, en part, 
d'expert científic, per a fer certs experiments 
astronómics. La metzina li fou administrada en 
una tassa de ruibarbre, i, quan ja estava a Fa
gonia, trámete una lletra adrecada al Minis-
teri de Marina francés i una mostra del rui
barbre, en un sobre a Lady Hester Stanho
pe, a qui no havia vist mai, pero a qui consi-
derava l'únic europeu influent en el país. Com 
que els viatgers en desgracia mai no havien 
acudit debades a ella, despatxá missatgers en 
dromedaris cap a La Meca, per tal d'esbrinar 
la causa de la seva mort, pero no tornaren mai 
mes, perqué foren assaltats al desert per una 
banda de lladregots beduíns. Alguns árabs 
amics dugueren a Hester la nova que els ins-
truments astronómics i els papers d'Alí-Bei 
havien estat requisats per un cap mogrebí de 
Damasc, i ella determina de recobrar-ne la pos-
sessió i oferir-los al Govern francés. Suposava 
una repetició triomfal de Yaffaire Boutin; pero, 
ai las!, no tingué éxit i hagué de donar-se per 
satisfeta amb Uiurar a Marcellus (el vescomte) 
el paquet de ruibarbre emmetzinat i la lletra 
per al Ministeri de Marina francés. > 

Tenim, dones, aclarit l'any: 1818; l'indret, 
Balka, a 130 milles de Damasc, i la mena de 
mort: emmetzinat. Pero, quedem sense saber 
qui el mata. ¿Foren, realment, Uadres de camí 
ral o bé gent comprada peí servei secret bri-
tánic, vigilant zelós de la ruta de l'India? La 
circumstáncia que el capitá Boutin desapare-
gués misteriosament, temps abans de Badia, 
després d'haver estat advertit, per Lady Stan
hope, del perill que corría per aquells móns 
de Déu i la desaparició sobtada d'altres euro-
peus, fan pensar en una organització molt ben 
muntada per a preservar l'India de l'acció 
francesa. Si tenim en compte que Lady Hester 
Stanhope era, de ben joveneta, molt amiga de 
la Franga de la Revolució i que es cartejava 
amb Lluís XVIIfé, l'haurem de teñir per lliure 
de tota sospita. 

Tanmateix, la mort d'Alí-Bei el Abbassí con
tinua essent misteriosa. 

PERF. MAS I PERERA 
Buenos Aires, gener, 1947 

DEL MEU FITXER 
F I T X E S B R E U S 

COM MUDEN ELS TEMPS! 

No fa gaire que els forts estaven de moda. 
Ara sembla que s'estilará, per part deis 

forts, l'ús de la disfressa de canari o de ros-
sinyol. 

Fins ahir eren actualíssims els malearais i 
sorruts. Després de la guerra sembla que el fi-
gurí imposi la toga de 1'orador,-el mantell del 
filántrop o les ulleres del que preveu a llarga 
distancia. 

Eliá, en el llibre III de les seves Histories di
verses, conta que el gran Alexandre, fill del rei 
Filipo de Macedónia, en la seva jovenesa apre-
nia de tocar la cítara. Un dia que el seu mestre 
li va pregar que polsés la corda que exigia el 
cant reial, el deixeble se n'irá i pregunta al 
mestre: 

—Qué s'esdevindria si polsés la corda con
traria? 

—No res —li fou contestat humilment—. El 
vostre ofici seria el de regnar; no el de tocar 
la lira. Tingueu present, pero, que el que us 
dic no ho diria a qui no pogués ser altra cosa 
que músic.— 

I Eliá escolia darrera l'anécdota: «En re
plicar el mestre d'Alexandre al seu reial dei
xeble, devia recordar el que les llegendes con
ten d'Hércules. El gegant, en la seva adoles
cencia, volgué aprendre de tocar la cítara i de 
cantar. En reprendre-li el seu professor Linus 
la desafinació i la manca de sensibilitat har
mónica, Hércules, foll d'ira, occí el mestre, a 
cops de cítara. > 

I el que ara comenta sóc jo. Que qui sigui, 
ens alliberi deis forts amb disfressa de calan
dria; deis místics, deis benaventurats, deis fi-
lántrops i deis que preveuen de lluny i enfon-
sen els peus en la fotja que teñen davant. 

L'época s'omple d'un gran assortiment de 
disfressots notables. 

* * * * * 

ILEGEIXO en el número 11 de L.N.R. —que 
per a la nostra desesperació arriba a Bar-
ranquilla quatre mesos després del de la 

seva data— una carta de Barcelona en la qual 
es parla de teatre cátala. Subratllo un frag-
ment de l'esmentada correspondencia: «Hi ha 
Agustí Esclasans, inédit i inefable, que ha adre-
cat públicament una carta ais empresaris per 
a dir-los que cal anar a la renovado del nostre 
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teatre; i per a donar una idea del que cal fer, 
els recorda que ell té una obra, 'enllestida 
l'any 1930' (en negretes a l'original), que mai 
ningú no es va veure amb cor d'estrenar-li i que 
ara, que no n'hi ha d'altres, seria una bona 
ocasió per a fer-li justicia i treure-la del calaix 
on dorm.> 

Opino que l'Esclasans té rao, per inédit i 
inefable que sigui. Cal anar a una renovació del 
teatre cátala. 

L'obra a la qual l'Esclasans es refereix és 
Capitello, tragedia digna, ben intencionada, 
ben escrita, potser no del tot teatral —en el 
que correntment s'entén per teatre—, pero tra
gedia que, com a obra d'art, ningú no podrá 
comparar-la al teatre analfabet que fan els 
Bonavies, els Roures i els Elias, autors de les 
obres preferentment ressuscitades per alternar 
amb les de Josep M. de Sagarra. 

Veig amb dolor que l'afany cátala per veure 
el seu teatre ha estat explotat. En fer cátala 
s'ha pensat mes en les entrades monetáries que 
en Catalunya. Els nostres actors han seguit els 
seus habituáis camins de la facilitat, que tan 
nefastos han resultat per al nostre teatre. 

Sé que l'hora és dolenta i difícil. Sé que se-
gons quines siguin les obres, no passen, per con
traríes ais dogmes. Sé que les obres que re-
noven un teatre no son pas les de gelatina i 
acceptació que exigeixen els actuáis amos de la 
nostra térra. No insinuó pas a cap empresari 
d'allá baix que estreñí obres meves: em sentó 
orgullos, peí que aixó vol dir, que no siguin 
representables en les hores actuáis. Demano, 
aixó sí, que el teatre de Catalunya no sigui con-
siderat com una mercadería de circunstancies. 

L.N.R. té rao en dir que Tactual perspectiva 
del teatre cátala és desoladora. 

I que consti que no em fa parlar bé de Capi
tello, de l'Agustí Esclasans, cap amistat de les 
d'ajuda mutua. L'obra, al meu entendre, val 
per ella sola. 

* * * * * 

EN PARLAR de teatre cátala renovat, em ve 
a la memoria el cas de l'Enric Lluelles. 
El nostre Enríe Lluelles, mort a l'exili, 

va ser un autor i un actor d'éxits; possiblement 
de mes éxits en tant que autor que en tant 
que actor 

Va escriure Marionetes i altres obres de tea
tre popular no per a plaure|sinó perqué sentía 
així el teatre. Tingué grahs éxits al Paral-
lel. Malauradament per a l'Enric Lluelles be-

nestant, va voler renovellar-se i va fracassar 
amb obres valuosés com L'obstacle. 

I el cas de l'Enric Lluelles és aquest: a me
sura que s'enlairava, creixien les dificultats 
d'estrena i s'intensificaven Phostilitat i la befa 
deis nostres medis teatrals. -

La crítica oficial del nostre teatre —critica 
gairebé especialíssima— recomanava amb insis
tencia a en Lluelles que tornes a fer primitiu, 
car era l'únic mitjá per a sortir d'entrebancs i 
empentes. 

Lluita dura, la d'aqueix notable actor-autor! 
Lluita que a la llarga va esclafar-lo. En la seva 
nova posició no tingué ni ajut ni encoratjament. 
<—L'illús Lluelles!>, deia la majoria. 

Convivint amb ell a Tolosa del Llenguadoc, 
em va llegir dos fragments de les obres noves 
que escrivia. Claudicant? Amb un major desig 
de renovació, amb un deis dalers mes grans 
de renovellar el nostre teatre, amb un repte va-
lent a la miseria i a les dificultats d'estrena! 

No és la primera vegada que, en recordar-
me'n, poso l'Enric Lluelles per exemple. 

u N AMIC CÁTALA em diu: 
—Us recomano un autor anglés: W . H. 
Hudson. 

—El conec. És l'autor de A Natwalist in La 
Plata. Un llibre simpátic. 

—També és l'autor de A Travaller in Little 
Thing i de A Shepherd's Life-, llibres que us 
porto i llibres un xic mes que simpátics.— 

L'amic que va voler descobrir-me W . H. 
Hudson, escriptor anglés amb empelts riopla-
tenes, resta un xic sorprés quan, en retornar-li 
els llibres que tan entusiásticament m'havia re-
comanat, li dic que Fautor no m'ha desplagut, 
pero que els Impromptus del nostre gran Pru
denci Bertrana son tan bons com les notes breus 
de Hudson. I tan concentráis. I tan intensos. 
I tan ben escrits! Cal que ens corvencem que 
Catalunya té autors que es poden parangonar 
amb els de fora de casa, ádhuc amb els angle-
sos, per anglesos que siguin; ádhuc amb els 
nordamericans, per nordamericans que siguin. 

I peí meu compte marco unes diferencies en
tre Prudenci Bertrana i W . H. Hudson: el que 
en Bertrana és ironía, en Hudson és sentiment. 

Per fautor descobert a mitges i pels seus dos 
llibres, grácies, amic! 

RAMÓN VINYES 

BarranctuiUa, marf, 1947 
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El pobre 
Quel 

F OREN DOS DIES i 

una nit de viat-
g e s p e r m a r , 

sempre costejant, sense 
que la pluja minvés 
un sol moment. Els sis 
tripulants del x a b e c 
l'aguantaven com un 
trangol contra el qual 
no hi ha res a fer, i tot 
i la cura que posaven 
en aixecar el bauet de 
l'escotilla quan havien 
de baixar a la bodega, 
al fons del buc hi ha
via mes de quatre 
pams d'aigua, apart la 
que hi queia pels junts 
de l 'empostat de la co-
berta, car els embornáis 
de l'orla esdevenien in-
suficients per al des-
guas i treure-la a cops 
de sassola significava 
treballar debades. La 
mercaderia carregada a 
Marsella ja comencava 
a nedar i les márfegues 
esteses al damunt d'u-
nes caixes estaven com-
pletament xopes. 

Per sort, llevat el 
marejol que els balan-
ceja en doblar el Cap 
de Creus, la mar fou 
bastant encalmada. Pe
ro la pluja era abun
dosa, tenas, a f nb gran 
bombolleig, la vela pe
sada, totes le eixarcies 
degotant, les cordes 
endurides i els mari-
ners molls fins els os-
sos, havent hagut de 
renunciar a encendre 
el fogó de murri que 
una»baldera barraqueta 
no arribava a protegir 

de l'aigua. Tots estaven murriosos, entumits per aquell 
aiguat estiuenc i entrellucaven amb recanca la costa que 
desfilava lentament peí seu costat a través d 'una líqui
da cortina que, la nit, apenes havia perforat el ventall 
Ilumines d'algun far. U n temporal no els hauria depri-
mit tant a forca de maniobrar o els hauria obligat a 
cercar refugi en qualsevol port o cala, tot i les ganes 
de fer via del patró. N o els restava ni l'esplai de fumar 
una cigarreta impossible de cargolar o una pipa difícil 
d'atiborrar. L'aigua s'havia infiltrat fins al fons de la 
butxaca mes recóndita. Tot estava amarat per l'aquós 
devessall, com si el mar i els núvols s'haguessin unit. 

El que en sofría mes era el pobre Quel, puix no era 

Dibuix de P A U P L A N A S 

pas mariner d'ofici. Havia sortit de vegades a fer algún 
jornal escadusser en barques sardinaleres, pero de tota 
la vida que treballava de taper. La industria surera tra-
vessava una crisi aguda i per aixó no vacil lá n i un 
instant a fer aquell viatge. Tenia la dona malalta i feia 
dies que s'havien exhaurit les poques economies arre-
conades a copia de privacions. Pero aquell depriment 
retorn sota la pluja torrencial li negava el cor, l'ánima 
i els pensaments, i maleia en silenci el patró despre-
vingut o negligent que els havia embarcats sense un 
miserable tapall impermeable que els protegís d'aquell 
diluvi. Pensava en la seva muller deixada sola a casa 
amb el ventre enormement deformat per una estranya 
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malaltia. Li semblava veure-la arrupida a prop de les 
ventalles del portal del carrer, la vista clavada a la can-
tonada en l'angúnia de l'espera. Adhuc la creia capa? 
d'haver-hi romas la nit que ell havia passat fora, pe-
nedida d'haver-lo deixat partir. 

El pobre Quel sabia que la seva Munda no podría 
ficar^se al Hit sense la seva ajuda, de tant com estava 
inflada. Aixó el torturava. I aclofat a l'aiguabatent, pre
mia les dents i fins i tot alguna llágrima li anava pi-
trera avall, emportada pels regalims que no paraven de 
rentar-li la cara. I la pluja seguía caient sense minva, 
sense clemencia, sense que el patró dones l'ordre de 
virar cap a térra, sense que el cel s'aclarís. El gotellam 
aixecava una mena de tamborineig que a dintre del seu 
cap, junt amb la fressa de l'aigua que tallava la barca, 
es convertía en remor sorda, profunda, abaltidora. 

Algú digué que era hora de diñar i es ficaren sota 
d'una lona encartonada de mullena. El pobre Quel no 
tenia gana. El pobre Quel no volgué menjar res i el 
patró, comprenent la seva inquietud, digué, mentre es 
ficava a la boca un mos de pa fet una sopa: 

—Coratge, Quel! A entrada de fose ja serem a aixo-
pluc.— 

I la tarda passá entre aigua i mes aigua, l 'humor mes 
aigualit, frisances de fred, llampeguera i tronada coiv-" 
secutiva, carrisqueig de la verga, gemecs de fusta rein-
flada, mes ganes de sentir el contacte de roba seca i 
mes grisor en l'esguard de tots. 

Aixi que el xabec fregá el molí del petit port, en el 
precis moment que el café del costat de la rectoría 
encenia els llums, el pobre Quel féu un salt i, sense 
acomiadar-se deis companys de cabotatge, arrencá a 
correr sota la pluja obstinada. En trencar la cantonada 
del seu carrer i no veure la seva dona darrera les ven
talles, el cor se li encongí. I com frenat peí pressenti-
ment, escurra els passos. 

Mira dintre per entre els vidres*, i en no veure llum 
al fons del passadís va sentir-se defallir, sentí la fredor 
de l'aigua que afeixugava la roba al seu damunt . A poc 
a poc, com temeros de despertar una dissort, dona 
mitja volta al pom de porcellana i avancant el cap 
va cridar: 

—Munda! O n eis?— 
En no obtenir altra resposta que el miol del gat que 

s'estirava damunt la tauleta de cosír del centre de l'en-
trada, va correr cap a la cuina, encengué la bombeta 
de setze bugies i, en no veure-hi la Munda, puja l'escala 
amb quatre gambades. La cambra era solitaria, plepa 
de la complanta de la pluja que batía els vidres del 
baleó. Baixá mes que de pressa i sortí al carrer bo i 
Jeixant un reguero d'aigua arreu per on havía passat. 

Va ficar-se a la casa del costat. Estaven sopant. 
— O n és la meva dona? 
—Calma, Quel, calma. No sera res. 
—Pero on és, qué li ha passat?— 
El cap de casa s'aixecá, va posar-li una ma a l'es-

patlla, que tregüé de seguit de tan mullada com li 
havia quedat, i digué: 

—Ahir al vespre tingué un tropell. Per sort la noia 
li feia companyia...— 

El pobre Quel caigué, sense esma, assegut en una 
cadira. Els que es trobaven entorn de la taula havien 
parat de menjar. La dona i la noia s'aixecaren i l 'home 
continua, quasi barbotejant: 

—Várem cridar el metge, que ordena de portar-la 
immediatament a l'hospital de la vila.— 

El pobre Quel resta com absent, la vista clavada a 
una pota de la taula. La veina precisa: 

—No us alarmeu. Tal com estava, era millor hospi-
talitzar-Ia. El noi de l'alcalde se l 'emportá en el seu 
auto. Allá la cuidaran bé, no en dubteu. 

—No us feu mala sang, Quel —afegí l 'home. 
—Vull anar-hi, vull veure-la! —exclama, de sobtada, 

el pobre Quel, aixecant-se de la cadira, la boga de la 
qual havia quedat ben mullada, com també les rajóles 
del sol. 

Arribava de l'eixida el monóton crepitar de la pluja 
sobre la llauna que cobria el galliner. 

—No en treureu res, d'anar-hi. No us la deixaran 
veure fins demá dematí —observa la noia. 

—Esperaré a la porta de l'hospital. 
—Amb aquest temps? Seria una follia. Que no sentiu 

com plou? 
—Que plogui! Si he aguantat hores i hores aquesta 

maleida pluja, bé podré encara aguantar les altres que 
calguin per correr al costat de la Munda, per sentir-me 
prop seu. 

—Aneu a canviar-vos de roba. 
—No sigueu aixi, Quel ! No us entossudiu. Agafareu 

una calapándria.— 
El ve! i la veina no havien acabat de pronunciar 

aqüestes paraules, quan el pobre Quel ja era al carrer, 
de nou sota la pluja, com perdut, fins que en veure 
sortir al seu darrera la veina allarganr-li u n paraigua, 
els seus llavis esbossaren un somriure amarg. I sense 
mirar on posava els peus, xipollejant, com en pie des
vari, arrencá a correr. 

En arribar a la placeta, un llampec seguit d 'un tro 
rebotit per l'eco l'aturá un instant, passat el qual, amb 
dos salts va plantar-se davant la casa de l'alcalde. Des-
prés, com fulminat per una idea mes imperiosa, va 
tirar cap a mar, sense correr, pero amb el pas lleuger, 
parlant sol i movent els bracos com dos rems, com per 
apartar l'aigua que queia. Obrí la porta del café, se'l 
veié enraonar amb el mosso i al cap de poc sortia amb 
una bicicleta. Aixi que anava a encamallar-la, el mosso 
li digué des del brancal, poc segur de convéncer-lo: 

—Creu-me, Quel! Val mes esperar demá. El que vols 
fer és un disbarat, amb aquest temps.— 

Pero el pobre Quel ni va sentir-lo. U n pensament ti-
ránic se l'emportava cap a la carretera, pedalant amb el 
eos mig plegat, la barba encastada al manillar, aixccant 
espigues d'esquitxos a cada bassal. 

1 la pluja seguia caient, amb una persistencia que 
recloia la gent dintre les cases, tracant radies obhqües 
i argentades a la claror deis fanals, a l'espetec deis 
llamps que llambrejaven mar endins. 

La nit Pengolí completament al cap de poc de 
sortir del poblé i es veié obligat a baixar de la bicicle
ta. Quasi a palpons disposá la petita dinamo de manera 
que en voltar la roda davantera el faro aolarís una 
Henea de carretera. El xáfec continuava. L'aigua, que 
mantenía sempre xopa la seva roba, no era pas molt 
freda. A mes, tot el seu eos cremava de neguit, de 
sentiment, d'angoixa, delirós d'arribar a vila aviat, de 
fer en una exhalació els deu quilómetres que el sepa-
raven de la seva muller, a la qual mentalment veía 
abandonada entre altres malaltes desfetes en planys que 
formaven una lúgubre cantarella escarnida per la pluja. 

En reprendre la marxa, la fressa sibillant de la petita 
dinamo s'uni a la gran i tétrica simfonia de l'aigua que 
semblava degotar dintre el seu cervell en notes greus. 
I l'envol d'aquestes notes exaltava la patética fantasma
goría de la natura l iquidament saturada a la claror in-
termitent deis llamps, al terrabastall deis trons, al gri-
foliar del xarrabascat damunt la carretera, perceptible 
apenes al raig de llum somorta del faro de la bicicleta. 

I a mesura que avancava, els ulls del pobre Quel 
distingien amb mes dificultat el seu cami de dolor; i 
si no haguessin estat les lleugeres baixades i pujades 
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del trajéete, la sensació de rodar en el buit hauria per-
sistit en ell. Eixarreits els pinyons de les rodes per tanta 
mullena, grinyolaven d'una manera que feia l'efecte 
d 'un gatgejar d'infant acompanyat per l'esbufec del ci
clista fantástic en l'obstinació. El ritme de les seves 
carnes esdevenia mes lent a les costes, pero a les bai-
xades s'esguimbava com un foll, quasi a cegues, i en 
arribar al capdavall bransolejava en pretendre continuar 
amb la mateixa rapidesa. 

Al final d 'un d'aquests pendents aürtá un molió, 
la petita dinamo va desconnectar-se i per orientar-se li 
calgué esperar que la llampeguera esqueixés la fosca. 
Decidí de continuar a peu, les dues mans closes sobre 
el manillar, l'esperit en les tenebres, els ulls conservant 
la blancor deis brins d'aigua que veja caure al seu 
entorn a la lluissor ensofrada i intermitent, obsessionat 
per la imatge de la Munda en l'olor de fenol i d'aban-
dó de l'hospital. 

Sense el foc eléctric que es produia en l'espessa nuvo-
lada, no hauria vist gens la carretera. Diverses vegades, 
impacient, havia seguit caminant a les fosques i s'havia 
desviar, topant amb un marge, penetrant en un camp en 
la tovor del qua! se li enfonsaven els peus o el eos en 
caure. A mes, la bicicleta l'entrebancava, complicava la 
seva trista situació. L'hauria abandonada si hagués estat 
seva. 

En llofrar els primers llums de la vila, la roba en
castada al eos, li fallava la respiració. Caminava quasi 
arrossegant-se. Tenia fang al ñas, a la boca, a les orelles 
i ais ulls, les mans esgarrinxades i les carnes plenes 
d'equimosis. Pero en arribar a les primeres cases, en 
precisar-se la carretera a la débil claror d'uns quants 
fanals, puja de nou a la bicicleta per a pedalar amb 
forca. El seu pas peí carrer principal s'escaigué amb 
la sortida d 'un míting polític. Passa brunzent per entre 
uns quants que discutien amb passió, malgrat el xarbot 
que no cessava. U n d'ells, sorprés davant d'aquell ci
clista sorgit d'improvist, va cridar: 

— O n va aquest torrat?— 
En ser davant de l'hospital i baixar de la bici

cleta, les carnes no el tenien dret, retut com estava. 
Ais seus ulls l'edifici tenia l'aspecte d'una caserna, d'una 
presó; el color de la gran porta tancada i barrada era 
de pena i d'una grogor de fel sobreeixit la claror del 
fanal del frontis. 

Resta un instant amb la vista clavada a la portalada, 
el cap pie de remor d'aigua i de trons, fins que uns 
xiulets que li feien mal ais t impans el tornaren a la 
realitat. Deixá caure la bicicleta a la vorera i va estirar 
una cadena que féu sonar una campana molt fonda. 
Al cap d'uns minuts, que per a ell foren llarguíssims, 
es bada una porreta i un vell vigilant rocturn, sorrut, 
va preguntar-li qué volia. El pobre Quel va mal expli
carse amb paraules trencades, els bracos caiguts, lívid i 
amarat com un náufrag. 

—No son hores, aqüestes, de desvetllar el personal. 
Torneu demá.— 

Implora tant, que el vigilant va permetre-li d'entrar 
bo i manant-li d'esperar-se sota de la volta. Al cap 
d 'una estona torna acompanyat d'una monja que digué, 
abans que el llastimós visitant obrís la boca: 

—Tal com h e m dit en telefonar cap al tard a l'al-
caldia del seu poblé, el cas era desesperat. A mes, hem 

recomanat que, per a disposar el necessari per a l'enter-
rament, pedia venir algún familiar de la difunta demá 
al matí; no a una hora tan intempestiva com aquesta.— 

El pobre Quel, després d'un extremiment amb el qual 
esquitxá la monja, caigué sense sentits damunt la 
llamborda que, amb el gotejar de tota la seva persona, 
havia deixat ben mullada. El colliren i a pes de bracos 
l'entraren al dispensari, on li feren olorar el contingut 
d'un fiasco. Quan torna en si, després de mirar com 
un gos batut, els ulls esbatanats, pregunta mecánica-
ment : 

—I de quin mal ha mort? 
—D'hidropesia —contesta la religiosa. 
Va aixecar-se i, com un autómata, ana de dret cap 

a la porta. El vigilant intenta aturar-lo, pero l'apartá 
del seu pas amb un gest flonjo. La monja, consirosa, el 
seguí amb ¡a vista, sense moure's. En franquejar la por
tera, el vell es creié obligat a fer constar: 

—L'hermana suposava que estáveu al corrent de la 
seva mort.— 

El pobre Quel s'aturá sota de la volta per a mur
murar, quasi: 

—Quina mena de mal és aquest? 
—No sé... Cree que se'ls fa aigua al ventre.— 
El pobre Quel sortí al carrer, aixecá la bicicleta i tam-

balejant, una má al manillar i l'altra. caiguda, va voltar 
i mes voltar en la inconsciencia, sempre sota la pluja 
que no minvava, que embassalava la calcada, que a vila 
prosseguia la seva complanta amb glo-glo de cañáis, tot 
i la réplica deis llamps i deis trons, tot i la immensa 
pena del pobre vidu, clop d'hores i hores i hores d'ha-
ver-la suportada, d'haver-hi diluit l'esperit, l'ánima, la 
seva vida tota. 

Aigua i mes aigua. Aigua el ventre de la pobra 
Munda. Tot un món d'aigua. Regalims d'aigua ais vi-
dres deis cafés i l luminats . Aigua en el cel, aigua en 
l'espai, aigua en la térra. Immensitat d'aigua en el 
mar, que la pluja feia capitosa. 

í el poblé era lluny, la casa era buida i el gat dormía 
a la cadira mitjana d 'un recé de la cuina, sota el retrat 
de quan varen casar-se. íl la veina que li havia allar-
gat el paraigüa? II el patró del xabec que devia comptar 
els guanys del viatge amb roba ben seca al damunt? 

I el mar, el mar, al capdavall d'aquell carrer en pen-
dent; el mar que a cada llampec semblava un estenall 
de caparros amb llumejar d'aquárium! 

El pobre Quel no se sentía atziac; el pobre Quel es 
creía fora del món deis homes que quan plou porten 
paraigüa. No plorava. Era unicament aigua, res mes que 
aigua, el que li regalimava galtes avall. I del capdamunt 
del carrer que desembocava al molí, no és pas que mi
res el mar tot i tenir-hi la vista clavada. Era en l'aigua 
i mirava l'aigua. 

Encamallá la bicicleta, pedalá tan fort com la seva 
abséncia o fallior li permetia i devallá el carrer amb 
tota velocitat, bo i pensant que el noli de la merca
dería transportada sota la pluja s'elevava almenys a 
cinc-cents duros. I travessá el molí com una ombra 
fugar;, de dret al mar que bombollejava, captivat peí 
mar que és el rrtés ampie i mes profund reialme de l'ai
gua i de l'oblit. 

FERRAN CANYAMERES 

<4? fcn una térra d'esdevenc que jorga e maestría se contrastaren devant un reí. Forca deia que ella 
havia senyoria per natura sobre maestría; e maestría deia lo contrari. Lo reí volc saber qual de 
ambdues deuia hauer senyoria la una sobre l'altra; e féu les ambdues combatre, e la maestría 
vence e sobra la jorga. 

RAMÓN LLULL en Libre de les Bésties. *•> 
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EL PLA DE LA CALMA 

La flama de la inspirado 

A ATUXCO —un poblé de l'Estac de Puebla que 
/~\ fa pensar, mole vagament, en Berga— hi hem 

trobat en Ramón Arnau, nedant en l'eufória per 
í'obra que hi ha realitzat. Obra magna, que tractarem 
de manifestar en un reportatge que aviat escriurem per 
ais lectors de L.N.R. Anticipem, només, respecte l'obra 
de I'Arnau, que si cadascun deis catalans exiliats a Mé-
xic realitres una desena part de la tasca que ell ha 
feta efectiva, a cada ciutat de la República Hi hauria 
una «Avenida de Cataíuña> i en maltes places monu-
ments a catalans, perqué él nostre pos deixaria un sóle 
profundíssim. 

Vhome ha vernissat l'envejable bonior de sentitnents 
que posseeix amb un aire ferreny i amb una conversa 
sincopada pels crits i els improperis. L¡ agrada fer-se 
temer i no plany recursos. 

Ell i la fábrica que administra a Atlixco van fer un 
sanatori per ais obrers. Un sanatori model, on hi ha 
de tot, absolutament. Fins una capella. Perqué algú va 
insinuar a I'Arnau que, donades les fantástiques creen-
ees autóctones /ora mancament no bastir>hi el temple. 
La monja directora de les infermeres, quan va veure-
la llesta, va obrir una boca aíxi. 1 va dir, meravéllada: 

—Señor Arnau! ¿De dónde sacó usted la inspiración 
para hacer una tan bonita capilla?— 

I ell, fidel a la seva línia d'esverar, va dir-li: 
—Ai, madre! És igual, iguálela, a una que vaig ere-

maiyne al meu poblé!— 

La competencia no té estrttnyes 

# . ' L LÍDER de la fábrica va emprendre I'Arnau. Va 
I ' amanyagar un embalum que duia a la butxaca 

del darrera deis pantalons i va dir-li: 
—Em sembla que vosté em mira malament. Sé que 

algú li ha malparlat de mi. 
—No ho cregui pas. Ningú no m'ha dit res. 
—Dones jo sé que van explicar-li algunes coses pri-

vades. ¿Qué va pensar de mi, quan va assabentar'se 
que en una ocasión vaig liquidar cinc fulanos? 

—Aixó? Bah! Vaig pensar: <Espavila't, perqué, si no, 
aquest aviat t'atraparay. —I va afegir, confidencialment: 
—Perqué, sap? Jo, una vegada, vaig pelar-ne quinte!— 

La rao del llarg viatge 

T 'ARNAU ens fa pensar amb en Gonfaus, fill del 
I mateix poblé. Un dio, a l'Orfeó, en Gonfaus 

' s'escridassava: 
—Oh, be'! D'aixó cal parlar-ne! 
—No n'hem de parlar per res! —deia l'interlocutor—, 

No vull discutir mes! 

—Com que no? —va replicar en Gonfaus—. Sapi-
gueu que si jo he vingut a América, ha estat per poder 
discutir!— 

Wagner i els mfants 

E ' L N O S T R E 
LICEU, una 
nit de Wal-

kyries. Dues buta
ques ocupades per 
sengles dames, des-
pre's una de buida i 
a continuada una 
altra d'ocupada per 
Pompeu Gener. Du-
rant tot el primer 
acte, les dames pri

varen al Peius l'audició de l'ópera. 
—Aquest nen! 
—És estrany que encara no siguí aquí! 
—Qué li deu haver passat? 
—Estic tota anguniosa... 
—í jo! 
—Dimoni de nen! Com tarda!— 
El nen va arribar durant l'entreacte. Era una cor-

pora de dos metres d'alcada per trenta anys d'edat. 
—Pero qué t'ha passat, nen? 
—Quina ansia ens has fet patir! 
—No ho facis mai mes, aixó!— 

Quan van apagarse els llums, en Peius va tustar la 
cama del ganápia: 

—Mira, nen: ara sortiran tatanus. No t'espantis, 
sents?— 

Que l'O.N.U. ens examini! 

f ' REM a la Fira del Iiíbre, aquests dies que fe'iem 
í " el Pavelló de Catalunya. Quan encara no era 

tan bufó com avui —nome's es veía un garbuíx 
de fustots encreuats—, van deturar-se uns curiosos. 

—¿Y este, de quién es? —va preguntar-nos un d'ells. 
—De Catalunya.— 
L'aitre vi interrogaif-nos: 
—¿De dónde?— 
Vam repetir la resposta. I llavors, el que primer ha-

vía parlat, va dir, manifestant un notable sentit de la 
definido: 

—Es un país chico, que ejerce sin titulo.— 
(Un aclariment per ais lectors que desconeixen eos-

tums de Méxic: ací hi ha nombre de farmacies, den-
tistes, laboratoris, etc., que ostenten el nom del respon
sable, amb l'aclarimenr, obligat per la llei, que adver-
teix la manca de títol oficial de la persona que 
dona la caraj 

A. ARTIS-GENER 
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C R Ó N I C A 

DE LA PICARESCA EMPORDANESA 
ANANT —encara que sigui a con-

tracor— peí món, us trobeu 
amb compatriotes del tipus mes di-
vers. Dies enrera vaig conéixer-ne 
un d'alló mes singular. Jo anava en 
el tren de Monclova cap a Saltillo, i 
en arribar a una estació del trajéete 
puja al vagó un home baixet, d'as-
pecte greu, amb un llarg cigar a ¡a 
boca i un maletinet de metge a les 
mans. Es posa dernpeus en un seient 
i, sense treure's el cigar deis llavis, 
adrejá a la gent que hi havia en el 
vagó aquest discurs: 

— U n bon llibre és com una vaca 
que doni molía llet. Estudieu per 
ser savis i prevenir-vos contra les 
malalties. I, a mes, sempre que sor-
tiu de viatge, emporteu-vos les nie
ves píndoles meravelloses, que cu
ren els mals del fetge i deis ronyons. 
També son bones per ais mareigs, 
per al ventre i per a augmentar el 
volum deis pits; els de les dones, 
s'entén.— 

I com si oferís pa benéit, la gent 
modesta —i la que no ho era tant— 
voltaven l 'homenet i li allargaven un 
parell de pesos a canvi d 'un diminut 
fiasco. 

El curandero m'havia cridat l'a-
tenció, perqué l'accent cátala vessa-
va de la seva vérbola. I quan va 
sortir del vagó vaig posar-me-li al 
costat. 

—No em negareu pas que sou cá
tala —vaig dir-li. 

—És ciar que ho sóc! I de Figue-
res! En qué ho heu conegut? 

—El vostre accent... 
—No pot serl Si fa quaranta anys 

que sóc fora de Catalunyal— 
Aviat vam fer-nos amics. Es diu 

Joan Miró Coromines; pero se'l co-
neix peí Professor Sylvanus Bassan-
tinus i peí Professor J. M. Korominus 
(Psicomentalistaj, segons sigui la 
mena de públie davant el qual llueix 
les seves habilitats. 

Va convidar-me a visitar la seva 
cambra a l'hotel on viu. U n Hit 
ocupa gairebé tota la pega. La resta 
está arapeida de llibres. I al costat 
d 'un aparell de radio, una cuina amb 
pots, plats, olles, cassoles... Les pa-
rets son cobertes per cartells de pro
paganda, amb misterioses allegories. 
Mig obert, un gran armari, en l'in-
terior del qual destaca un modernís-
sim altaveu, amb un micrófon. A les 
parets —on han pogut clavar-se sen
se tapar els cartells— moltes foto
grafíes de paisatges llunyans i de 
noies jovenetes sense massa indu
mentaria. 

El meu hoste es lliura a la tasca 
de preparar en els fogons una tassa 
de café i ho aprofito per donar un 
cop d'ull a la seva biblioteca, que 
és d'alló mes curiosa: lium del men-

talisme, El venedor eficient, Curs 
de rejoveniment, Dogma i ritual d'al-
ta magia, Métode modern d'oratória, 
Els miííors jocs de mans, Enciclopé' 
dia de Ciéncies ocultes... (Tradueixo 
tots aquests títols, naturalment) . Tot 
molt apropiat per a donar una idea 
de la mena d'individu que tinc da-

...Un bon llibre és com una vaca... 

vant: venedor de reméis meravello-
sos, intérpret de la sort, mágic de 
totes les ciéncies ocultes, i un frese 
fenomenal. En una paraula, i segons 
propia afirmació del meu nou amic: 
el dega deis meroücos de l'América 
Llatina. 

Asseguts en l'ample Hit, prenem 
una tassa de café. I, per Pinflux de 
la veu catalana que l'interroga, el 
senyor Miró es deixa endur pels re
cords, sempre amb precisió i sem
pre amb una mica -d'ironia. És un 
home que está segur de la vida: 
<—Mentre hi hagi ases...> 

—Ja fa mes de quaranta anys que 
no treballo —confessá—. Des d'un 
dia que a Paris, fent d'ajudant de 
cuiner, vaig tallar-me un dit. Lla-
vors tenia divuit anys. 

—I com hi vau anar a parar, a 
París? 

—El pare, que feia de rajoler a 
Figueres, no volia que jo anés a la 
guerra de Cuba; i per consell seu, 
vaig marxar a Franca. A la fronte
ra, que vaig passar-la d'amagat, vaig 
prendre bitllet per a Perpinyá, per
qué els francs que portava no do-
naven per a mes. Pero no vaig bai-

xar del tren fins arribar a París. 
Tot va ser qüestió de saber esca-
motejar la meva presencia al revi
sor. A París, pero, no veia la Torre 
Eiffel per cap banda, i em vaig pas-
sar prop d'una setmana cercant-la 
d'un costat a l'altre, i dormint, quan 
es feia fose, ais portáis de les cases. 
Quan per fi vaig descobrir la Torre 
i em vaig adonar que, efectivament, 
em trobava a la capital francesa, 
vaig decidir-me a cercar feina i vaig 
trobar-ne d'ajudant en una cuina 
d 'un restaurant de mala morr, amb 
el resultat que us he dit. 

—I després? 

—Després, vaig fer de tot; pero 
alió que mes m'agradava era jugar a 
cartes... Hi tenia sort, sabeu? 

- J a ! 
—Va ser llavors que vaig iniciar 

la meva carrera mágica de xerraire. 
Vaig fer amistat amb un venedor 
ambulant de dentífrics. Feia les se
ves demostracions amb la meva den
tadura, i jo, després, amb unes mo
nedes que ja portávem preparades, 
les partía amb les dents, per de
mostrar les exceMéncies del produc-
te que veníem. Un dia el meu soci 
va caure malalt —era molt aficionat 
a la beguda—, vaig substituir-lo i vaig 
vendré molt mes que no pas ell. 
Des de llavors jo era el qui feia la 
propaganda i ell el qui trencava les 
monedes a mossegades. I com que 
sempre he estat enemic de dependre 
de ningú, aviat vaig establir-me peí 
meu compte. 

—Amb sort? 

—Mireu: vaig passejar de Tuna 
punta a l'altra de Franca venent els 
meus dentífrics; mai no em vaig dei-
xar perdre la temporada de la Cos
ta Blava ni el carnaval de Nica. 
Quan la venda de dentífrics aflui-
xava, en guanyava la vida venent 
rellotges xapats d'or, ais quals mar-
cava préviament un <14 k>. Feia 
el pagés per la poblado on em tro
bava, i cap al tard em deixava cau
re a qualsevol botiga, on explicava 
que era de fora i que acabava d'ar-
ribar; que havia perdut la cartera, 
etc. I els demanava si volien fer-me 
el favor de fiar-me alguna cosa a 
canvi del meu rellotge d'or. El bo-
tiguer, de cara al negoci, em pagava 
trenta o quaranta francs de la joia. 
Com que me'n costava cinc, sortia 
guanyant-n'hi uns quants. 

—Bé, home, bé! I com va ser que 
vinguéssiu a parar a Méxic? 

—De pas. Tal com sentiu. U n dia, 
amb ganes de fer la meva América, 
vaig anar a Buenos Aires. Des d'allí 
—fa mes de trenta anys— vaig em-
prendre el camí del Nord: Xile, Pa
raguay, Uruguay, Brasil, Bolívia, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, l'A-
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mérica Central, i d'alli a Méxic, de 
pas cap ais Estats Units i el Canadá, 
on em proposo acabar la carrera i 
retirar-me a la vida privada. 

—21 • a l'América hi vau arribar 
com una persona com cal? iPagant 
el passatge, com si diguéssim...? 

—Jo no n'he pagat mai de viatges, 
amic meu! És una especialitat apresa 
a Franca, on formava part d'una or-
ganització clandestina que venia a la 
porta de les estacions bitllets d'an-
dana, amb els quals podieu passar 
dintre, com si anéssiu a esperar al
gún amic o parent que us arribava. 
Tot l'altre consisteix a saber evitar 
que el revisor compleixi estrictament 
el seu deure. 

—Pero de Franga a l'Argentina... 
-»-Abans vaig anar a Barcelona. 

N o vaig teñir cor de deixar Eu
ropa sense veure per darrera vegada 
Catalunya. Portava una maleta plena 
d'accions d'una societat francesa que 
havia fet fallida, les quals havia com-
prat al preu d 'un franc el centenar. 
Van servir-me per viure a l'Hotel 
de les Grans Nacions, durant dos 
mesos, com un senyor de preu. Ca
da vegada que el gerent de l'hoteí 
em prcsentava el compte, li obria la 
maleta i l 'home quedava convencut. 

—Va venir el dia que hi havia al 
port el vaixell que havia triat per
qué em dugués a Ameri ta . Era el 
Principe d'Urbina, del Lloyd Sabau-
do. M'hi vaig embarcar peí cómode 
procediment del polisson, i barrejat 
amb el pasatge de tercera vaig acon-
seguir arribar a Buenos Aires. 

—Sense gastar un clan... 
—Al revés: fent-ne. Durant una 

travessia tan llarga, no era cosa de 
desnprofitar les nieves habilitars. 

—I a América us heu guanyat 
sempre la vida amb les pindoletes? 

—Sí i no... En realitat, jo no tra-
fiquejo amb les píndoles, sino amb el 
bec que Déu m'ha donat. El que 

vene son les meves paraules, la me. 
va eloqüéncia, la mirada, el gest. És 
aixo el que fascina la gent. Les pín
doles, sí... Fins i tot m'he trobat 
amb algún malait que m'ha dit que 
li han anat com oli en un llum. U n 
home mai no sap el qué pot passar. 

—I penseu seguir? 
—No; com deia un escriptor el 

r o m del qual no recordó, el qui no 
es renova, mor. Ara he comprat un 
loe d'altaveus i un micrc-fon, i molt 
aviat sortiré pels pobles a donar con» 
feri-icies sobre higiene mental i fí
sica, a endevinar la sort de cadascú 
per la posició deis astres. M'he pre-
parat molt. Tinc una pila de cartells 
de propaganda que el qui els vegi 
pagara, sense voler averiguar res mes. 
Només em falta trobar un soci diná-
mic i decidit, perqué jo sol no po-

Els Servéis d'Ajut de la Sots-Se-
cretaria de la Presidencia de la Ge-
néralitat de Catalunya, comuniquen: 

L'atenció que es deu ais catalans 
residents en diverses nacions ame-
ricanes que, en un gest exemplar de 
solidaritat, han trames expedicions 
de queviures, peces de vestir i m e ' 
dicaments ais nostres companys mes 
necessitats que viuen a Franca, obli
ga els Servéis d'Ajut de la Gene-
ralitat de Catalunya a donar una 
concisa informació de com han es-
tat distribuides les trameses rebudes. 

Del Casal Cátala, de Méxic, vin-
gué una primera expedició de peces 
interiors que fou distribuida entre 
mutilats i inválids de guerra cata
lans. Una segona, del mateix carác
ter, s'está distribuint actualment, 
també entre mutilats i inválids, ais 
quals s'han afegit tuberculosos hos-
pitalitzats. 

Una tramesa de medicaments i 
productes farmacéurics rebuda del 

VISITEU EL 
P A V E L L Ó D E 
C A T A L U N Y A 
A L A F I R A D E L L L I B R E 

(Plaga de la Repúbl ica , d 'esquena 
al F ron tó ) 

dre í tendre-ho tot... Home, tinc una 
idea: 2no us interessaria pas venir 
a m t mi? A m b un parell d'anys fa-
ríeu una fortuneta. 

—Grácies, Miró; moltes grácies... 
Potser ho faria encara que només fos 
per esport... Pero cree que no tinc 
prou... experiencia.—GUIFRÉ BOSCH. 

Comité d'Ajuda Sannária ais Exi-
liats de Franca, de Méxic, fou de-
gudament repartida mitj-ancant els 
bons servéis de l'Agrupació de Met-
ges Catalans, entre els hospital? 
francesos on hi havia en tractament 
malalts catalans. 

Ais volts de Nadal, es rebé una 
important partida de queviures, jun-
tament amb alguna pega de vestir, 
procedent del Comité d'Unitat Ca
talana, de Buenos Aires. Tot seguit 
es féu una distribució deis anieles 
mes adients entre els catalans que 
en aquelles diades es trobaven en 
hospitals i sanatoris. Actualment, i 
d'acord amb les demandes mes ur-
gents que resulten del Cens de Ca
talans necessitats que ultimen els 
Servtis d'Ajut, s'está distribuint la 
resta d« l'expedició. 

Altra tasca acomplerta pels Ser-
veis d'Ajut ha estat la redistribució 
de paquets procedents del Centre 
Cátala, de Santiago de Xile, els 
quals ja venien amb destinataris di-
rectes. Per a evitar pérdues en la re
distribució es procedí a la verifica-
ció de totes les adreces que porta-
ven aquests paquets. Acaba d'arri-
bar, procedenr del mateix Centre, 
una nova expedició de paquets, de 
destinació ja coneguda, els quals es 
trameten en la forma ja indicada. 

Tant pels treballs d'informació 
com de distribució, els Servéis 
d'Ajut compten amb la collabora-
ció deis Casáis Catalans i altres or-
ganismes, polítics i apolítics, que 
volen cooperar a aquesta obra. 

Avui que l'ajuda deis Catalans 
d'América envers els nostres com-
patriotes necessitats residents a 
Franga ja ha pres un substancial vo-
lum, els Servéis d'Ajut de la Gene» 
ralitat agraeixen ais donants la seva 
coMaboració i es complauen a do
nar compte de la marxa de les seves 
tasques, organitzades de manera que 
assegurin adequadament la distribu
ció de les noves expedicions que va-
gin arribant, fruit d 'un géneros im-
puls de solidaritat patriótica cata
lana. 

París, marg del 1947 

SERVÉIS D'AJUT DE LA GENERALITAT 
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ELS SETANTA ANYS DEL PRESIDENT 
Josep Irla, president de la Gene-

ralitat de Catalunya, ha complert 
setanta anys. Son dignes d'esment 
els mots que amb aquest motiu li 
dedica C. A., ais Quadems, de Per-
pinyá. Aqüestes dues iniciáis corres-
ponen al vell periodista Claudi 
Ametlla, la ploma del qual ha ad-
quirit encara mes valor, a l'exili, per 
la seva objectivitat de criteri i per 
la independencia partidista amb qué 
es manifesta en tots els temes que 
trac ta. Heus ací un fragment de la 
sentida nota que l'Ametlla dedica al 
Piesident Irla: 

A 'o l em dir, amb aquest motiu, la 
dignitat i la ponderado amb qué 
exerceix el carree en l'exili; el seu 
esperit de sacrifici i l'austeritat de 
la seva vida, exemple de virturs c!' 
viques i personáis. Sense participar 
de certes illusions, experimentat po-
lític doblat d 'un gran realista com 
és, ostenta l'alta investidura com 
si demá mateix la nostra institució 
cabdal hagués de reviure en els vells 
palaus de la passada grandesa. Tot-
hom reconeix el seu gran tacte fet 
d'iina felic^ barreja de practica polí
tica i seny cátala, el resultat deis 
quals és l'auténtic art de governar. 
1 te thom s'inclina davant la seva 

moderado, com davant la savia im-
parcialitat amb qué sap imposar-se 
a partits i a banderies, guanyant-los 
per la suau prudencia, que no de-
fuig, pero, la fermesa, quan quel-
com d'essencial és en joc. 

>Aquests dots son esmer<;ats peí 
President amb una callada i diaria 
abnegació, amb una salut precaria i 
enmig de les dificultats i limitacions 
que tothom sap. Sempre que convé 
paga amb la seva persona, amb els 
seus interessos, abandonant i sacri-
ficant tot el que és particular, sense 
parlar-ne, com la cosa mes natural 
del món, amb una continua supe
di tado a la missió simbólica que li 
ha estat imposada i que ell accepta 
amb l'alegria d'un gran deure acom-
plert. 

>Els qui l'envolten, homes d'estu-
dis i de lectures, admiren la savia 
simplicitat en la qual sovint troben 
llicons a aprendre. I han descobert 
que tais virtuts provenen de la res-
ponsabilitat que li infon la suprema 
magistratura, del perfecte civisme 
amb qué l'exerceix i del patriotisme 
fort, viu i rápid, com un instint, 
en qué inspira les seves accions. 
Aquests grans sentiments son el se-
cret del seu reeiximent.> 

LA V F I R A D E L L L I B R E A M É X I C 
En el moment que escrivim aqües

tes ratlles, amb les quals donem per 
enllestida la redacció del present nú
mero de L.N.R., no tenim altra in
formado sobre la Pira del Llibre a 
Méxic que la que fa referencia a 
l'activitat amb qué es procedeix al 
muntatge deis pavellons, entre els 
quals ja podem assegurar que es des
tacara, tot i la seva modestia, el de 
Catalunya. Encara no s'ha previst la 
data exacta d'inauguració, la qual se 
suposa que sera del 20 al 25 d'aquest 
mes. S'havia parlat, oficialment, -del 
15, pero l'estat de les installacions, 
fins i tot les oficiáis, no permetia 
pas creure-ho. 

Peí cjue toca el Pavelló de Cata
lunya, podem dir que els catalans de 
Méxic han respost amb patriótic en
tusiasme a la crida de la Comissió 
organizadora, entre els components 
de la qual vam ometre involun-
táriament, el número passat, el nom 
del senyor B. Costa-Amic; tant, que 
supera de molt el deis anys prece-
dents. D'acord amb les respectives 
possibilitats económiques, cap deis 
compatriotes ais quals s'ha acudit no 
s'ha negat a contribuir a la realitza-
ció d'aquesta manifestació sublim 
del nostre esperit, que anual ment 
és una sorpresa per a milers d'ame-
ricans —i no pas d'inferior qualitat 
en intelligéncia— que no tenien 
una idea exacta del que Catalunya 
representa en el món de la cultura 
i de la civilitat occidentals. 

En el número próxim, que sortira 
quan la Fira estará en el seu apo-
geu, donarem amb la máxima am

plitud la informado adient, per tal 
que els nostres lectors de fora de 
Méxic coneguin els resultáis tangi
bles d'aquesta manifestació de cata-
lanitat. Els de Méxic tindran la sort 
de veure'ls amb els propis ulls, puix 
que estem segurs que cap d'ells, 
compresos els residenciáis fora de la 
capital, no deixará de fer acte de 
presencia al Pavelló, com és ja cos-
tum de cada any. 

ELS JOCS FLORALS 
D'ENGUANY 

Com a complement de la llista 
d'aportacions, ja anunciades, deis 
Catalans d'América, per contribuir 
a la festa deis Jocs Floráis d'enguany, 
que, com és sabut, s'han de ce
lebrar a la ciutat de Londres, cal 
anotar la deis compatriotes de Ciu
dad Trujillo. 

Malgrat la seva progressiva exi-
güitat numérica i l'existéncia de cir-
cumstáncies especiáis que temporal-
ment els han creat noves obliga-
cions de solidaritat social i patrió
tica, els catalans de la República Do
minicana han instituit un premi de 
cinquanta dólars, l'atorgació del qual 
deixen a discreció deis mantenedors. 

La Delegació deis Jocs Floráis per 
a Sud-América, de Buenos Aires, ha 
propagat ja la nova de la celebrado 
deis Jocs entre tots els nuclis de ca
talans i d'intellectuals que s'interes-
sen per les coses de Catalunya, deis 
paisos situats des del Canal de Pa
namá per avall, i está en íntima re-
lació amb la delegació de Nord i 
Centre-América, de Méxic, per a 
portar a terme aquesta campanya de 
cooperació catalana. 

Quan a la data de celebració, en-
guany, deis Jocs Floráis de la Llen-
gua Catalana, vista la impossibilitat 
de portar-los a efecte, per manca de 
temps, en el tradicional «primer diu-
menge de maig», la Comissió Or
ganizadora está estudiant la deter
minado d'una data que deixi un pe-
ríode de temps prudencial entre la 
convocatoria i el termini d'admissió 
de composicions, per tal de perme-
tre la participado deis poetes i lite-
rats catalans escampáis arreu del 
món. 

Esperem poder donar detalls mes 
amplis en el número prjxim. 
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LA VIDA A LA PATRIA SUBJUGADA 
H I S T O R I E S DE 

Els lectors de L.N.R. ja coneixen 
la signatura de Víctor Alba. En les 
nostres pagines ha estat publicat un 
excellent conté seu, fragment de la 
serie Els supervivents, escrita a la 
Presó Model de Barcelona i que no 
tardara a sortir dins la CoHecció 
Catalónia. Víctor Alba és el pseu-
dónim d'un notable periodista que, 
joveníssim encara, ha aconseguit 
destacar-se rapidíssimament en la in-
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tricada selva professional parisenca. 
El seu llibre lnsomnie espagnole, 
que ha suscitat un cor general d'elo-
gis i está en vies de traducció a 
l'anglés i a l'alemany, és un deis 
tres que ara de poc han sortit, ori
gináis de compatriotes nostres, es-
crits en llengua francesa i destinats 
a fer conéixer al món els nostres 
problemes étnics i polítics. El pri
mer va ser el del comte de Güell: 
Journal d'un expatrié catalán; el se-
gon el de Víctor Alba; el tercer, 
que ens acaba d'arribar, Histoire spi-

•rituelle des Espagnes, del canonge 
Caries Cardó. 

Víctor Alba ha publicat també, 
després d'una curta estada a Lon
dres, un Balanc de divuit mesos de 
laborisme, Ilumines reportatge que 
per si sol dona categoría remarcable 
a un escriptor. De les dues colum-
nes que li reserva setmanalment el 
periódic L'Espagne Republicaine, de 
Tolosa del Llenguadoc, l'Alba n'ha 
fet una secció que és llegida amb 
avidesa i falaguerament comentada 
entre els lectors. La que correspon 
al número del 22 de rnarg darrer, 
intitulada Histories de suicides, ens 
ha suggerit aquesta breu presentació 
de l'excellent escriptor que des de 
fa quinre dies comparteix el nostre 
exili a Méxic. 

Víctor Alba ha rebut un volum, 
editat peí Servei d'Estadístiques de 
l'Estat Espanyol, en el qual ocupa 
un espai insignificant l'estadística de 
su'icidis. En el seu arricie, el nostre 
amic n'extracta aqüestes dades: 
l'any 1931, primer de la República, 
van suicidar-se a Espanya 1.879 per
sones; el 1936, any de la sublevació 
militar, van suicidar-se'n 1.816; el 
1939, el del triomf deis nacionales, 
el nombre de suicides va ser de 
2.527. El 1941, quan els alemanys 
ocupen tot Europa, es maten 2.540 
espanyols. El 1945, 2.445 su'icidis 
son una prova que no han desapa-
regut a la península els motius de 
desesperació. 

«Jo he conegut —diu Víctor Al
ba— alguns d'aquests que composen 
l'excedent anual de 600 suicides 
que s'observen de l'any 1939 enea i 
• us en vaig a contar la historial. 

Seguidament, en petits capítols, 
descriu els casos de Francesc Valls, 
loana Morales, Josep Escofet... 
Creiem que el d'aquest darrer, per 
tractar-se d'una persona conegudís-
sima, fes a propósit per a donar una 
mostra de com son de colpidores 
les descripcions que fa Víctor Al
ba. 

Traduim del francés: 
« Josep Escofet era un colega nos

tre. Gras, rialler, les galtes rosades, 
semblava un gran infant que havia 
fet una creixenca sobrada. En la se-
va vida apacible de director de La 
Vanguardia, el gran quotidiá de dre-
ta de Barcelona, només tenia una 
passió: la de jugar al poker. Pero 
sense arriscar cap céntim. '—Qué 
diria la gent, si jo em jugava els 
quartos?' Durant la guerra, no va 
treballar. Després de la guerra van 
fer-li proposicions per a reprendre 
la direcció del diari, a canvi de con-
vertir-se al falangisme. Refusá. '—Jo 
sóc home de la dreta, pero no fa
langista.' I es posa a donar cursos 
de grec i de llatí. Vivia al día, amb 
la seva nombrosa familia. Llavors va 
rebre l'ordre d'abandonar el pis que 
habitava, perqué havia estat cedit a 
un sindicat. Mes tard, un estat ma-
jor de regiment va installar-se a la 
seva torreta deis afores. Després se 
li prohibí donar llicpns. Va decidir
se a vendré llibres de luxe, anant 
d'una casa a l'altra de vells amics 
compassius. Finalment, el director de 
l'editorial, amb aire compungit, va 
dir-li que havia rebut ordre de dei-
xar-lo al carrer. 

>L'endemá hom trobá el eos de 
l'Escofet penjat a la seva cambra 
—gairebé sense mobles i sense ni un 
llibre—. Damunt la taula, el darrer 
número de La Vanguardia, amb una 
gran taca de tinta. Era la seva carta 
al jutge.> 

LA I N D U S T R I A C O T O N E R A E N P E R I L L 

La Premsa de Méxic ha publicat 
el següent cable: 

«BARCELONA, abril 9. CAP;— 
Los circuios textiles de Barcelona 
creen que la presente situación de 
la industria algodonera española es 
muy difícil, por la jaita de materias 
primas, derivada de la carencia de 
dólares en el Estado español. 

En los últimos días se han cele
brado reuniones entre los miem
bros de la industria textil catalana, 
con motivo de la visita hecha a 
Barcelona por el delegado nacional 
de Sindicatos, Fermín Sanz Orno. 

Según se informa, estos industria
les esperan una pronta determina
ción del gobierno, pues cada día que 
pasa quedan paralizadas más fábri

cas textiles, por falta de algodón 
norteamericano, que es el de mayor 
consumo. Creen los mismos indus
triales que si se les diera libertad 
para la compraventa, podrían conse
guir las partidas de las materias pri
mas que necesitan. Al mismo tiem
po, consideran indispensable que el 
Gobierno no les prive de las divisas. 

Se puntualiza que desde principios 
de 1946 la industria textil españo
la, centralizada casi exclusivamente 
en Cataluña, hizo exportaciones por 
valor de 50 millones de dólares <jue 
han quedado en poder del Gobier
no, para hacer otros pagos. Piden 
también que se estudie una nueva 
reglamentación de los precios fija
dos en 1942, pues dicen que éstos 
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están fuera de la realidad, y que 
han fomentado el mercado negro, 
ya que los precios reales llegan a ser 
ciento por ciento más elevados que 
los oficiales. 

Se asegura <jue los empresarios es

tán estudiando nuevas mejoras para 
los obreros, a fin de evitar huelgas 
como las <jue hubo en 1946. Por otra 
parte, hay esperanzas de obtener al
godón de Egipto y Brasil, a cambio 
de productos manufacturados.y 

E L S E S P O R T S A C A S A N O S T R A 
fet mes sensacional que s'haurá pro-
duit en el campionat. 

Després d'haver estat candidat al 
primer lloc durant gairebé tot el 
campionat de Luga, el Barcelona 
cha perdut el tren> una vegada mes. 
I el pitjor no és no haver guanyat 
el campionat; el pitjor és que quan 
ja el tenia guanyat se li ha escapat 
dé les mans en perdre dos partits 
que lógicament havia de guanyar: 
l'un contra el Castelló i l'altre con
tra el Gijón, equips que durant tot 
el torneig han anat de tomballons 
fins a l'extrem que un d'ells —el 
Castelló— va de dret cap a la se
gona divisió. 

Ens imaginem com deuen haver 
patit els fanatics barcelonistes en 
veure's desbancats amb tan poca 
gloria. Encara que ja hi deuen estar 
acostumats, perqué la irregularitat és 
avui la norma deis equips d'allá. 
L'Athlétic de Bilbao, l'Athlétic de 
Madrid, el Valencia i el Madrid 
—que son, amb el Barcelona, els 
equips que aparentment tallen el 
bacalla— no han actuar pas amb 
mes regularitat que el Barcelona. I 
és que f ls equips espanyols actuáis 
no teñen —digui's el que es vulgui— 
la consistencia que tenien en els 
nostres temps. A bona hora hauria 
perdut un Barcelona d'aleshores dos 
partits amb els darrers classificats, 
sabent que la pérdua d'aquests par
tits significava la pérdua del cam
pionat! Aquests partits es perdien, 
de vegades, al comencament del 
campionat, quan hi havia molt camp 
per a correr i es jugava amb un ex-
cés de confianca. En aqüestes oca-
sions decisives és quan es demostra 
el tremp i la consistencia d'un 
equip. I aixó és el que no ha sabut 
—no ha pogut— demostrar el Bar
celona. Ho lamentem, francament, 
perqué a deu mil quilómetres de 
distancia de Les Corts, no sabem 
per qué, sentim per aquells colors 
blau-grana que arribaren a ser una 
institució nacional, el mateix afecte 
que sentiem quan els teníem da-
vant els ulls. 

« * * 
Quan escrivim aqüestes radies, 

manca encara una jornada per aca
bar al campionat. Sembla molt pro
bable que el Gimnastic de Tarrago
na —juntament amb l'equip d'AI-
coi— passará a la primera divisió. 
I sembla també probable que l'Es-
panyol, fent companyia al Castelló, 
passará a la segona. Per bé que el 
descens de l'Espanyol no és segur 
en el moment que escrivim, és sig-
nificatiu el fet que ja l'any passat es-
tigué en un tres i no res de baixar, 
la qual cosa vol dir que no és pas 
una mala anyada, sino un procés de 
descomposició. Si YEspanyol passa a 
la segona divisió, sera sens dubte el 

Llegint la Premsa del nostre país 
ens assabentem que els traspassos 
deis jugadors de fútbol assoleixen 
xifres fabuloses. Per qualsevol juga
dor una mica destacat, es paguen 
cent mil i dues-centes mil pessetes. 
I en alguns casos fins a tres-centes 
mil. 

No ens ha de sorprendre. És ciar 
que sembla exagerat si comparem 
els jugadors d'avui amb els Zamora, 
Samitier, Alcántara, Piera, etc., deis 
nostres temps. Pero ho trobarem 
normal si pensem que aleshores per 
cinc céntims comprávem un mag-
nífic llonguet i ara qui en vol una 
mala imitado ha d'hipotecar la ca
sa... si en té. 

Algunes notes curtes: Gaspar Ru
bio —l'home deis grans escándols— 
és entrenador del Melilla. Guillem 
Comorera —que encara fa d'árbitre 
i a rrrés és President del Collegi 
Cátala —s'ha engreixat tant, que li 
diuen el Dijous Gras, cosa que sor-
prendrá tothom qui el conegué per 
Carnes de filferro. Els germans Gon-
zalvo —figures destacades del F.C. 
Barcelona actual— son de Mollet, 
encara que el seu cognom faci creure 
el contrari. Paco Bru —que deu te
ñir almenys cent-cinquanta anys— 
és secretan técnic de l'Espanyol. 
L'equip mes regular del campionat 
de Lliga de la Primera Divisió ha 
estat —encara que no hagi guanyat 
el títol— el Sabadell. Albert Malu-
quer és el Secretan técnic del Bar
celona.—L. A. B. 

DARRERA HORA.—Escrita la crónica 
anterior i a punt d'enrrar en máqui
na aquest número, arriben els dar
rers detalls del campionat d'Espanya 
de Lliga. Després de la darrera jor
nada, s'ha produít l'empat al pri
mer lloc entre el Valencia i l'Athle
tic de Bilbao, i per gol average el 
títol de campió és adjudicat ais nos-
tres germans valencians. L'Athlétic 
de Madrid, que hauria estat el cam
pió si hagués guanyat aquest darrer 
partit, passa al tercer lloc en per
dre amb el Madrid, i el Barcelona, 
que també hauria pogut ser cam
pió si no hagués perdut amb el 
Castelló i el Gijón, ha acabat en 
quart lloc en perdre el darrer partit 
amb el Sabadell. Aquests resultats 
confirmen les nostres apreciacions 
anteriors: la inconsistencia del grup 
d'asos i la nota de regularitat que 
ha donat el Sabadell. 

L'Espanyol s'ha salvat del des

cens. Amb el Castelló, passa a la 
segona divisió el Deportivo de la Co-
runya. I pugen a la primera, l'AIcoi 
i el Tarragona. 

Catalunya té, dones, ara, quatre 
equips a la primera divisió: Barce
lona, Sabadell, Bspanyol i Tarrago
na. Valencia en té tres. Cap mes 
poblé d'Espanya no arriba a tant. 
Euzkadi només en té un; Castella, 
dos; Galicia, un; Andalusia, un; As-
túries, dos, i Murcia, un. 
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P R E S T I D Í G I T A C 
D'un setmanari amb moltes pre-

tensions de modernitat tot i portar 
el títol vuitcentista de Lo Codorniz, 
i que surt datat conjuntament a Ma
drid i a Barcelona (aquí té la ma-
teixa adreca de Destino), retallem 
aquest exemple de la moralitat co
mercial al regne del caudillo por la 
gracia de Dios: 

«Debe existir por ahí una escuela 
de prestidigitución pagada a escote 
por los industriales. 

Ya no tiene interés ninguno ir al 
circo a ver al mago Tal o profesor 
Cual, que realizan los inocentes jue
gos ¿e hacer desaparecer una sortija 
0 sacar de un sombrero de copa una 
paloma y dos serpentinas. 

Ahora, el cjue quiera divertirse 
gratis no tiene más que irse a un 
mercado y observar lo que pasa en 
los puestos. 

El espectáculo se desarrolla con 
arreglo al siguiente programa: 

1' Sinfonía de rumores de que al 
señor Abundio le van a llevar una 
vaca. 

2" llegada del coche del Matade
ro, con la vaca. 

3" Coro de mujeres que forman 
«cola> y se ponen a decir que hay 
que ver cómo está todo. 

4° Descanso, a ver si se cansan las 
mujeres y se van. Pero no se van. 

5" Primera mujer de la <cóla> que 
pide solomillo. Contestación malhu
morada del señor Abundio, que di
ce que si quiere lo que hay, lo lle
ve, y si no, lo deje. Lo <jue hay es 
un informe montón de despojos, 
huesos y cosas raras. 

6° Segunda señora de la «cola» 
que pide lomo bajo, con el mismo 
resultado. 

7' Tercera señora que pide file
tes, ídem, ídem, ídem, ídem. 

8" Señor que entra en la carnice
ría^ saludado afectuosamente por 
el señor Abundio, y sale en seguida 
con un gran paquete. 

9° Pinche de un restaurante, que 
entra con una cesta vacía y la saca 
llena. 

10" Dúo del señor Abundio con 

F R A G M E N T S DE CA 

• ...Prescindir del café no és cap 
sacrifíci si es considera que el 95 
per cent deis espanyols, necessitant-
la, han de prescindir de la carn. Fa 
dos anys costava 20 ptes. el quilo; 
avui es ven a 60 i 70 ptes. ...El pa, 
per exemple: dotze anys enreta hau-
riem tingut per boig el que ens ha-
gués dit que el menjariem negre i, 
per a molts, escás. No obstant, fa 
dos dies que un diati deia: 'En Es
paña el problema del pan está re
suelto, cosa que no ocurre en otros 
países.' El qui escrivia aquesta bes-
tiesa és possible que fos sincer, per
qué vivim en un món apart, en el 
qual les coses son o no son, segons 
un criteri preconcebut i d'obcecació. 
1 com que ningú no pot contradir, 
el cervell s'endureix. 

Í Ó C O M E R C I A L 
la cuarta de la «cola», que es de las 
que saben cantar fuerte. Coro final. 

¡Esta obra va ya por la mil qui
nientas representaciones, con gran
des beneficios! El señor Abundio se 
lo merece. ¡Esto de hacer desapare
cer media vaca a la vista del pú
blico y luego sacarse un solomillo 
de la manga cuando le parece, no lo 
saben hacer todos.'» 

* » * 
En el mateix periódic, sota el títol 

de ¡Fraude! ¡Fraude!, trobem aquest 
altre exemple de com tot el país 
s'ha convertit en cova de lladres: 

«No sabemos por qué razón la ma
yoría de los industriales y comer
ciantes se han lanzado por la pen
diente de la desmedida codicia y es
tán perdiendo la moral de nego
ciantes hasta extremos inverosímiles. 

Ya no puede usted fiarse de nada. 
Cuando compra usted algo, a precios 
notoriamente exagerados, ha de mi
rarlo con detenimiento, olerlo, pro
barlo y convencerse antes de que no 
le dan gato por liebre. 

Compra usted un paraguas, y a 
los tres días se le sueltan las vari
llas o se le despega el puño. Las 
conservas de lata están preparadas 
de modo que la primera capa la 
componen hermosos tronos de atún 
o bonito, y debajo un informe re
voltijo de pescados en migas. Si pi
de canela o clavo u otra especia, 
abre usted en casa el papelito, y ni 
sabe, ni huele, ni nada. Lo mismo 
le puede usted echar pimienta al 
arroz con leche y canela a las cro
quetas, que nuez moscada al flan. 
Nada sabe a nada. 

El industrial, multado hoy, conti
núa mañana sus actividades fraudu
lentas; porque las ganancias que pro
ducen sus artimañas son bastantes 
para pagar fuertes multas. 

Por eso, ni la leche es leche; ni el 
vino, vino; ni las ensaimadas, ensai
madas. 

¡Basta de fraudes! ¡Hacer las co
sas caras y malas nos parece dema
siado^ 

R T E S D ' A L L Á B A I X 

El món es reconstrueix fermament 
i cal mirar els fets amb optimisme, 
malgrat que bo i fent cami encara 
unes quantes V-20 puguin retardar 
la marxa. Després d'uns quants dies 
de fred, el temps ha canviat i la 
temperatura és primaveral. El nos-
tre sol, junt amb les taronges, és 
una de les poques coses que ens 
resten d'un patrimoni en el qual ja 
no podem comptar-hi l'oli d'oliva. 
Altrament, aixecades les restriccions 
eléctriques, els carrers están illumi-
nats i la ciutat s'ofereix riallera. 
Quan vinguis ho trobarás tot igual, 
Uevat d'alguns edificis nous, princi-
palment esglésies i cinemes. Moltes 
exposicions de pintures; tothom és 
pintor. Menys música que abans. No 
hi ha temporada de Quaresma al 
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Liceu. Una millora és la Orquestra 
Municipal que dirigeix, amb encert, 
Eduard Tolrá. Jubilat el mestre La-
motte (que és director de l 'Orques-
tra de Valencia), Tolra va aspirar 
a la direcció de la Banda, pero li va 
sortir al pas el Cuerpo de Directores 
de Bandas i per a evitar que un de 
l'escalafó aconseguís la direcció, Tol
ra aconsegui convertir la Banda en 
Orquestra. Aquesta vegada Vestra-
perlo va funcionar benéficament. 

Ara tenim en perspectiva la Set-
mana Santa, amb les seves copioses 
cerimónies i processons. Cal no obli-
dar que es veuen mes eclesiástics a 
Barcelona en un mati, que a París o 
a Brusselles en dos anys...> (3-3-47). 

<...Són comptadíssimes les perso
nes que es comporten honorable-
ment. Fins aquelles mes refractarles 
a les accions deshonestes —en el 
terreny que sigui— es veuen forcades 
a caure, vulguin o no, en el vilipen
dí de l'estraperlo. D'altra manera, 
no viurien. En aquest pais, actual-

ment, es dona el paradoxalíssim cas 
que el tant per cent mes important 
de la gent honrada omple les pre-
sons i el tant per cent mes impor
tant deis delinqüents —no m'atre-
veixo a dir viuen en llibertat— son 
al carrer. I, encara, del redu'it tant 
per cent deis delinqüents empreso-
nats, caldria descomptar-ne els vul-
gars mossegues, tot el delicte deis 
quals consisteix a haver-se apoderat 
d'un rellotge o d'una cartera en un 
tramvia o en una aglomeració de 
gent. Mentre que els lladres en gran 
escala, els artistes del pillatge, son 
els que donen to a la vida ciutada-
na, els qui converteixen en gales tots 
les nits del Liceu o del Palau de la 
Música, i que fan que els turistes 
restin. bocabadats de la normalitat 
del país, de la sumptuositat deis seus 
hotels i deis seus cabarets, i de la 
riquesa deis seus restaurants, teatres 
i cinemes. S'ha perdut la mena d'a-
quella tradicional honradesa de la 
nostra gent de diners i de la nostra 
classe menestrala, que era un deis 
hostres orgulls mes leg!tims...> (15-
3-47). 

U N A A C T I T U D D I G N A I E X E M P L A R 
Encara que l'afer no tingui cap 

relació amb Catalunya ni siguin ca-
talans els qui l 'han promogut, peí 
que té d'alliconadora ens plau re
gistrar la carta que el notable co-
mediógraf castella Alejandro Caso
na, exiliat a ¡Argentina, ha adrecat 
a algú que des de Madrid li dema-
nava autorització per a representar 
les seves obres a Espanya. Diu així: 

«Mí posición ante el anunciado 
estreno de obras mías en la Espa
ña actual, es exactamente la que tú 
esperabas, conociéndome. ¿Acaso 
podría ser de otra manera? Me apre
sure' a rechazar terminantemente la 
oferta, subrayando mi decisión de 
impedir por todos los medios a mi 
alcance la realización de semejante 
intento. Mi alejamiento de la Espa
ña franquista, como el de todos los 
artistas e intelectuales españoles en 
destierro, no obedece a simples an-
tagonismos políticos. La palabra po
lítica es poco en este caso. Lo que 
nos sitúa frente a Franco, con to
das las fuerzas airadas del espíritu, 
es toda una ética, toda una manera 
de ver y de sentir la vida: la nues
tra y la de nuestro pueblo. N o es el 
daño que personalmente nos ha he
cho; ni la oposición de dos ideolo
gías. Con una idea enemiga puedo 
hablar y convivir al mismo tiempo. 
¡No! Franco es algo más grave que 
eso: es la traición a nuestro camino 
histórico, es la negación brutal de 
toda dignidad cívica, es el enemigo 
irreconciliable de toda libertad au
téntica, el que derramó la sangre 
de ayer y está envenenando la de 
mañana. Con tal nombre y tal ré
gimen, no hay para nosotros colabo
ración posible. Presentar bajo su do
minio nuestros cuadros, nuestros 
poemas, nuestras comedias, seria una 
indirecta colaboración a la que ro

tundamente nos negamos. Es cierto 
que alguna vez en antologías publi
cadas en España aparecen los nom
bres de los poetas desterrados, y' 
que en revistas y escenarios falan
gistas se recuerdan con hipócrita 
elogio nuestros nombres; pero con
viene saber que ello no ha ocurrido 
nunca sin nuestra protesta y siem
pre sin nuestra autorización; son 
torpes tácticas de captación y des
orientación que a nadie engañan. 
Por mi parte, he roto incluso mis 
relaciones profesionales con la So
ciedad de Autores Españoles, aco
giéndome a la de Autores Argenti
nos. Y no es que niegue mi patria 
—¡jamás la quise tanto!—; es sim
plemente que ño puedo reconocerla 
como mía mientras la tengan, secues
trada y sucia, sus actuales usurpa
dores. Te agradeceré que digas esto, 
en la seguridad de que mis palabras 
expresan el sentir de todos los artis
tas españoles que son mis amigos y 
mis hermanos en América.—Ale
jandro Casona.> 

N O T E S S O L T E S 
J El mes de gener va quedar sus-
pés el servei aeri entre Barcelona i 
Madrid. 

J La Vanguardia del 15 de desem-
bre publica els preus oficiáis d'al-
guns anieles alimentosos: café, a 35 
pessetes el kilo; sucre, a 5; patates, 
a 1.30; bacallá, a 10; arrrós, a 4.50. 
Aquests son els preus de queviures 
venuts legalment i racionáis en 
quanti tat insuficient. Deis preus al 
mercat negre, ja n 'hem parlat en al-
tres ocasions. 
J El 23 de desembre TAjuntament 
franquista de Barcelona va oferir al 
seu alcalde, baró de Terrades, un 
exemplar de L'Atlántida, en ortogra-
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fia original, costejada peí municjpi 
de Barcelona. 
3 La Vanguardia del 15 de desem-
bre publica aquests dos anuncis: <Se 
alquilan, dos habitaciones conforta' 
bles a una o dos personas en casa 
extranjera. Precio, 700 pesetas.> ba
garé mil pesetas en casa particular 
como único huésped.* 
J L'empresa del Metro Transversal 
de Barcelona ha anunciat el projecte 
de fer arribar la línia a Sant Andreu. 
i U n anunci de La Vanguardia del 
24 de desembre diu: «Libros, revis
tas y diarios en catalán, compro. Pa
so domicilio.* 
1 La Vanguardia del 24 de gener 
d'enguany anuncia la venda de di
versos establiments pels traspas deis 
quals, només, demanen: per una 
mercería, 30.000 pessetes; per una 
barbería, 19.000; per una botiga de 
pesca salada, 22.000; per una per-
ruqueria, 20.000; per una tintorería, 
31.000; per una sabateria, 32.000 i 
per una lleteria, 32.000. 
5 Ais aparadors de les llibreries de 
Barcelona es veuen ara molts Uibres 
catalans editats abans de la guerra. 
Es venen a preus molt alts. Els de 
la <Collecció Univers>, a 10 pes
setes; els «Quaderns literaris>, a 8; 
els de la «Biblioteca Literaria>, a 
10; els de la «Collecció Popular de 
L'Avenc>, a 5. 
5 Ha mort a Barcelona el conegut 
periodista Joan Maria Soler, «Má-
ximio Silvio>. Havia estat redactor 
d'EI Noticiero Universal fins a l'a-
cabament de la nostra guerra, i s'exi-
lia a Franca. L'enyorament el va 
tornar a Barcelona, on va ser em-
presonat. Tres anys de captiveri li 
van fer contreure la malaltia que li 
ha ocasionat la mort. 
5 El dia 5 del passat mes de mar<;, 
a les set del vespre, a la rambla bar-
celonina, un grup de xicots i noies 
adscrits ais grups de la Resisten
cia van distribuir uns volants els 
quals, amb grossos tipus d' imprem-
ta, portaven aquesta frase: <Ñi un 
dictador, ni un rei: la República! > 
5 El teatre de la societat Foment 
d'Horta, el local d'esbarjo mes im-
portant d'aquella barriada barceloni-
na, ha estat destru'it per un incendi 
casual. 

COLLECCIÓ CATALÓNIA 

S'está repartint ais subscriptors el vol. 14: 

TEMPERATURA 
Per FRANCESC TRABAL 

U n a gran novel-la que enrobustirá el prestigi del seu autor , 
guanyador del Premi Crexells, de la General i ta t de Cata lunya , 

l 'any 1936 

368 pagines . . 

Els subscriptors 

$ 1 2 . — 

rebran en les condicions 
20% de descompte. 

de costum, amb el 

E L S L L I B R E S I E L S A U T O R S 
L'HOME DE LA BELLE ÉPOQUE, 

per FERRAN CANYAMERES. Próleg 
de Gustave Frejaville. Les Editions 
UniveTselles, París. 

Curios experiment, el que hom 
treu de la lectura d'aquest Uibre: 
molt per damunt de la personalitat 
biografiada —Josep Oller, un terras-
senc afrancesar, actiu, enginyós, llest 
com una mostela, que va contribuir 
a l'esplendor espectacular del París 
del darrer tere del segle passat i el 
primer decenni del present—, sobres-
surt la del seu entusiasta biógraf, 
també terrassenc i també aclimatat 
a Franca, per fortuna no tant com 
l'Oller. Ferrran Canyameres s'ha 
apassionat peí seu coterrani amb 
una tendresa i un engrescament lo
cáis que per ells sois justifiquen el 
llibre. No discutirem pas els dots 
d'iniciativa, de vivor, d 'empenta co
mercial, ni el cop d'ull que per ais 
negocis tenia el sertyor Oller; ni la 
seva condició d 'home de món, que 
va centrar-lo en cercles d'artistes, po-
lítics, senyores de preu i reis i prin
ceps legítims i d'opereta. Pero ben 
segur que si aquest promotor i em-
presari d'espectacles frívols, que va 
ser l'árbitre del gran món parisenc 

PROPORCIONEN! REPOS ais V0STRES ULLS 
PUNTUAL1TAT • E X A C T I T U D • E C O N O M Í A 

ÓPTICA LÓPEZ 
L Ó P E Z , 1 5 7 - D T e l . 3 6 - 0 9 - 4 2 M E X I C , D . F . 

ATENCI0 A LES RECEPTES DELS 0CULISTES 
ULLERES I CRISTALLS DE TOTES MEHES 

de mig segle, no hagués tingut la 
sort d'haver nascut a la mateixa ciu-
tat vallesana on va néixer, molts 
anys després, en Canyameres, aquest 
no l'hauria trobat prou important 
—si és que en realitat era tal com 
ens el presenta— per a avivar-ne el 
record en un centenar llarg de pa
gines agils i suficientment vives per 
a fer-se llegidores tot i la primesa 
del tema. La historia de l 'Oller no 
passa de ser la típica d'altres milers 
de catalans desterráis. Amb la dife
rencia que així com la seva és la 
d 'un animador d'espectacles intrans-
cendents, la de quanti tat de compa-
triotes rodamons que encara no han 
trobat biógraf ens posaria davant 
d'animadors d'empreses indubtable» 
ment menys plaents ais sentits cor-
porals, pero de ben alt'ra considera
d o vistes des d'angles mes consis-
tents. 

En Canyameres no deixa escapar 
cap punt de la vida pública de Jo
sep Oller, i l lusionat de situar-lo en 
u n primer pía. Pero com que la pri
mera materia li falla, la figura tan-
sois s'aguanta peí suport d'aquell ter-
rassisme subjectiu al qual ens h e m 
referit abans. Sentiment que supera 
d e molt la qualitat del protagonista 
i que fa que aquest es vegi en el 
llibre com una d'aquelles figures que 
veiem perdudes en alguns paisatges 
i que no hauríem trobat a faltar si 
el pintor s'hagués distret de posar-
les-hi. 

Ens diuen que per raons d'índole 
privada —encara hi ha establerts a 
París honorables familiars de l 'O
ller— l'autor ha eliminat de la 
biografía tot alió que el biografiat 
tenia de pintoresc i que devia ser 
la sal de la seva vida. És increíble 
que en una figura de primer rengle 
en un medi bullicios com el que en 
Canyameres pinta amb una gran vi-
vesa coloristica, no hi hagi una 
gran quantitat d'anécdota que podría 
ser en definitiva el suc i el bruc li-
teraris del fundador del Moulin Rou
ge. Sense aquest desaventarge volun-
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ACABA DE SORTIR 

CÁRDENAS 
SU ACTUACIÓN 

SU PAÍS 

Per P E R E F O I X 

L a interessant personali tat de l 'ex-President de la Repúbl ica 
Mexicana , historiada i analitzada per un sagac. observador cátala 

Constituirá un triomf per al seu autor i un éxit per a 

EDICIONS FRONDA 

Demaneu-lo a totes les llibreries i al departament 
d'EDICIONS CATALÓNIA en el Pavelló de 

Catalunya, de la Fira del llibre 

Un volum 15*5 per 23 cms., de 432 pagines de text i 16 de 
gravats, amb sobrecoberta en offset, a colors . $ 12.—mex. 

tari en el qual escrupulosament s'ha 
situat l'autor, el seu personatge tin-
dria tot un altre gruix i la seva pro
sa dringaria ben altrament. En son 
una bella mostra els capitols en els 
quals l 'Oller es troba mes passiu que 
actiu i on en Canyameres pot anar 
a les seves, sense que res no el coac-
cioni. Tais els dedicats a recrear 
l 'ambient del Moulin Rouge —amb 
l 'estupend retrat de la Goulue— i 
del Jardín de Varis; i, mes que tots, 
el consagrat a Toulouse-Lautrec. I és 
que en arribar aci, la sensibilitat i 
l'esperit d 'en Canyameres troben 
una auténtica i mal leable substan
cia i la pasten com volen: sense 

N O T I C I A R I 
J El nostre amic Jean Camp, agre- rr.onumentals 
gat cultural a l 'Ambaixada de Fran
ca a Méxic, catalanófil entusiasta, 
acaba de publicar e¿ llibre La Guir-
lande Espagnole, traducció de cent 
sonets seleccionáis entre els millors 
de la lírica hispano-americana. 

5 El mateix Jean C a m p ha escrit 
un próleg per a un nou llibre del 
nostre col-laborador Pere Foix, inti
tular Pierre Laval: Historia d 'una 
traició. 

5 Ens comuniquen de París que el 
gran Picasso ha enllestit els gravats 
—unes admirables puntes s e q u e s -
per a l'obra Dos contes, del mala-
?uanyat humorista Ramón Raven-
tós, la qual sortira molt aviat en 
una de les grans edicions de biblio-
fil de l'Editorial Albor. Els títols i 
subtitols i les iniciáis del llibre son 
també obra de Pau Picasso. 

3 La mateixa editorial té a punt 
de sortir una altra de les seves obres 

constriccions moralistes ni afectes 
geográfics. Tanmateix la bailarina de 
canjean que s'havia tutejat amb el 
príncep de Gal les i acaba venent 
Uumins i paper d'Arménia al peu 
del que havia estat el seu are de 
triomf, com el gran pintor que arros-
segava per Montmartre la seva figu
ra contrafeta, teñen moka mes vida 
humana que la d'aquell burgés cá
tala tota l'obra del qual, vista a 
través del llibre d'en Canyameres, 
va ser circumscrita a l'organització 
de les juguesques en les curses de 
cavalls i a les empreses de cires, 
pares d'atraccions i cafés-cantants.— 
P. DE R. 

XIV C-mcons Popu-
lars Catalanes, i l lustrades amb ca
torce puntes seques de Joan Rebull. 
L'obra porta un próleg de Josep Car-
ner, i les cancpns reproduides son: 

El Comte Arnau, L'estudiant de 
Vic, Bac de Roda, Sant Ramón, 
Canga del lladre, Él testament de 
n'Amélia, L'hostal de la Peira, Els 
estudiants de Tolosa, La mort de la 
núvia, La filia del Carmesí, La pre
só de Lleida, L'Hereu Riera, El bon 
cacador i Capitel-lo. 

J Així mateix l'Albor espera poder 
treure a darrers del present mes o 
a principis del que ve, Barcelona a 
vol d'infant (La Ciutat Comtal de 
primers de segle, vista per primera 
vegada per un infant de deu anys), 
original de Ferran Canyameres, amb 
41 litografíes, de 3 a 5 colors, ori
gináis d'Emili Grau Sala. 

5 De tots oquests üibies, així com 
del publicats anteriorment per la 
mateixa Editorial Albor, n'arribaran 
a Méxic un nombre redu'idíssim, 
—puix que les edicions son de tirat-
ges que no arriben al centenar—, 
consignáis a Edicions Catalónia, 
únics representáis de l'Albor a tot 
el continent americá. Al departa
ment de la Catalónia el Pavelló de 
Catalunya, de la Fira del Llibre, les 
persones interessades en aqüestes 
edicions d'art podran veure alguna 
mostra de la incomparable produc-
ció d'aquesta casa que al cor de 
París honora no ja la bibliografía 
catalana, sino fins i tot la francesa 

J Llansada per la important casa 
francesa Les Éditions Universelles, 
de París, está a punt de sortir la 
Collecció Albor, la qual, dirigida 
per Ferran Canyameres, publicará 
obres de destacats escriptors cata-
lans, en la seva llengua original. El 
primer volum será Richeüeu, amic 
de Catalunya, d 'A. Rovira i Virgili. 

5 Roseta Mauri va ser una célebre 
bailarina reusenca, la qual, després 
d'haver delectat els principáis pú-
blics del món, el mestre Gounod va 
fer ingresar com a primera bailarina 
al teatre de l 'Opera, de París. El 
nostre «mic Ferran Canyameres tre-
balla en una biografía de la Mauri, 
per encárrec de Les Éditions Uni-
terselles, engrescades per l'éxit que 
Canyameres els ha proporcionat amb 
L'homme de la belle apoque, l'edi-
ció del qual ens diuen que s'ha 
exhaurit en unes poques setmanes. 

mmmmm ***** 
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ARTUR F. COSTA 

R E V I S T E S I 
LUSTA DE LES PUBLICACIONS 

PERIODIQUES ESCRITES EN CÁ
TALA O EN ALTRES IDIOMES, 
PERO RELACIONADES AMB CO
SES DE CATALUNYA, QUE HAN 
SORTíT, O ENCARA SURTEN, 
DES DE L'ACABAMENT DE LA 
NOSTRA GUERRA. (Les que por
ten un asterisc davant el tito!, ja sor-
tien de molt abans. La llegenda que 
va darrera cada títol és copiada li-
teralment de la respectiva capea-
lera). 

Alianga. Organ de l'Alianca Nacio
nal de Forces Democrátiques.— 
Barcelona. 

Avene deis Annds de la Societat 
Catalana d'Estudis Polítics, Eco-
nómics i Socials. — Buenos Aires. 

Bandera. — Barcelona. 
Barretina. Humor — Actualitat — 

Critica. — Buenos Aires. 
Bulletin d'Jnformation de Solidan

te Catalane. — París. 
Butlletí del Partit Socialista Cátala. 

— Méxic, D. F. 
Butlletí de Germanor. — Santiago de 

Xile. 
Butlletí deis amics del Front de la 

Uibertat. — Londres. 
Butlletí d'Estat Cátala. — Franca. 
Butlletí d'lnformació. Moviment So

cial d'Emancipació Catalana. — 
Méxic. • 

Butlletí d'lnformació. Casal Cátala. 
—• Béziers. 

Butlletí d'lnformació. Comité d'U-
nitat Catalana. — Buenos Aires. 

Butlletí d'In/ormació Catalana. Por
tantveu de la Unió deis Catalans 
Independentistes. — Santiago de 
Cuba. 

Butlletí Informatiu del Casal Cata-
la de Montevideo. — Montevideo. 

Butlletí interior del P.O.U.M.— 
Franca. 

Butlletí de la Unió de Periodistes de 
Catalunya. — Méxic, D. F. 

P E R I Ó D I C S 
Caries obertes. Publicades per Jau-

me Miravitlles. — Méxic, D. F. 
Casal Cátala de Méxic. — Méxic, 

D. F. 
Casal de Catalunya. Butlletí d'infor-

mació interior. — París. 
Catalónia. — Ciudad Trujillo. 
Catalónia. Secretaría de Propaganda 

y Relaciones del Patronato de 
Ayuda a los Patriotas Catalanes. — 
Méxic, D. F. 

Catalónia. Revista bimensual. Para 
dar a conocer en América la per
sonalidad nacional de los países 
de lengua catalana. — Méxic, D. F. 

Catalónia. Butlletí de l'Alianca Na
cional Catalana a Franca. — Pa
rís. 

Catalónia. — Montevideo. 
Catalónia. Publicado catalana. — Pa

rís. 
'Catalunya. Revista d'lnformació i 

Expansió Catalana. — Buenos Ai
res. 

Catalunya. Catalogne. Journal heb-
domadaire. Organe des immigrés 
catalans. — Paris. 

Catalunya. Portantveu del Partit So
cialista Unificat de Catalunya.— 
Méxic, D. F. 

Catalunya. Editado por la Agrupació 
Democrática Catalana. — Santiago 
de Xile. 

Catalunya. Organ d'Alianca Nacio
nal de Catalunya a Franja. — To-
losa. 

Catalunya. Portantveu de l'Alianca 
Nacional de Catalunya a 1'África 
del Nord. — Oran. 

Catalunya. Butlleti de l'Alianca Na
cional de Catalunya a Franja.— 
París. 

Catalunya. — Panamá. 
Catalunya d'Avui. Butlletí d'lnfor

mació i de Solidaritat. — Méxic, 
D. F. 

Ciar i Cátala. — Santiago de Xile. 
Combat. Organ de Con. Cat. de Jo-

ventut Combatent. — Barcelona. 

Comhat Socialista. — Catalunya. 
Democracia. Portantveu de l'Agru-

pació Democrática Catalana. — 
Santiago de Xile. 

Democracia. Portantveu del Partit 
República d'Esquerra (I.R.). — 
Méxic, D. F. 

Davantal. — Catalunya. 
El Poblé Cátala. Setmanari deis ca

talans a Franja. — Paris. 
El Poblé Cátala. Portantveu de Co-

munitat Catalana de Méxic. — 
Méxic, D. F. 

El Poblé Cátala. Periódic (que ja en 
la clandestinitat fou portantveu de 
l'O. P. d'Esquerra Republicana de 
Catalunya), a Franja. — Tolosa. 

Endavant. Federació — Democra
cia — Socialisme. Butlletí interior 
del Moviment Socialista de Ca
talunya. — Perpinyá. 

Endavant. Organ del Moviment So
cialista de Catalunya. Organitza-
ció d'América. — Méxic, D. F. 

Endavant. — Barcelona. 
Enlla! Catalunya per la Independen

cia deis Pobles i el Socialisme.— 
Méxic, D. F. 

Esquerra Republicana de Catalunya. 
— Butlletí d'lnformació, en fran
cés. — Montpeller. 

Estat Cátala. Butlletí. — Méxic, D. F. 
Estat Cátala. Butlletí interior de les 

Joventuts. Portantveu de les Jo-
ventuts del Partit al Pirineu Orien
tal. — Perpinyá. 

Foc Nou. Al servei de Catalunya. 
Butlletí interior de la Secció Ca
talana de la Societé Franjaise des 
Amis de la Catalogne. — Tolosa. 

Free Catalónia. — Nova York. 
Front. Butlletí del Front Nacional 

Cátala de Lluita. — Santiago de 
Xile. 

Full Cátala. — Méxic, D. F. 
Full Cátala. Portantveu de Comuni-

tat Catalana de Centre América. 
— San José de Costa Rica. 

Galeuzca. — Buenos Aires. 
Gaseta Catalana. — Londres. 
Gaseta Literaria Catalana. Butlletí 

informatiu a cura de la Collecció 
Catalónia. — Méxic, D. F. 

"Germanor. Revista deis catalans de 
Xile. — Santiago de Xile. 

Horitzó. Portantveu del Comité Lo
cal de Barcelona de les Joventuts 
Socialistes U,nificades de Cata
lunya. — Barcelona. 

HoriRons. Publicació adherida al 
Front Nacional ,de Catalunya.— 
Catalunya. 

Iberia. Revue des Nationalités Ibéri-
ques. — París. 

Impuls. Butlletí d'Acció Cooperatis-
ta Catalana. — Tolosa. 

Informacions de Catalunya. Gaseta 
mensual. — Méxic, D. F. 

Informatiu Cátala. Butlletí del Con-
sell de la Comunitat Catalana de 
la República Argentina. —Buenos 
Aires. 

Joventut Catalana. — Méxic, D. F. 
Juliol. Portantveu de la Lluita Unida 

deis Joves Catalans. — Méxic, 
D. F. 

Juliol. Portantveu de la Delegació 
a Méxic de les J.S.U. de Cata
lunya.— Méxic, D. F. 

——— i • «^——www*mm^^t»m —•»•—•» 

LA MEDICO FARMACÉUTICA, S. de R. L. 

CLÍNICA SANATORI RAIGSX 

Eric. 28-87-28 Guadalquiv ir , 78 Mex. L-25-98 
M E X I C , D. F. 
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Julioí. Portantveu del Comité Execu-
tiu de la Joventut Socialista Uni
ficada de Catalunya. — Catalunya. 

La Humanitat . — Méxic, D . F. 
La Humanitat . Butlletí interior d'Es-

querra Republicana de Catalunya, 
adherida a Solidaritat Catalana. 
— Montpeller. 

La Humanitat . — Barcelona. 
La Nación Catalana. — Méxic, D. F. 
LA NOSTRA REVISTA. — Méxic, D. F. 
*La Nova Catalunya. Portantveu del 

Centre Cátala de l 'Havana.— 
L'Havana. t 

La Revista deis Catalans d'América. 
— Méxic, D. F. 

La Terra. Butlletí interior de la Unió 
de Rabassaires i altres Conreadors 
del C a m p de Catalunya. — Franca. 

La TYamuntana. — Perpinyá. 
La Veu de Catalunya. Butlletí in

terior de' Lliga Catalana. — Fran-
Sa. 

L'Emigrant. Portantveu de Solidaritat 
Catalana. — Santiago de Xile. 

Levante. Órgano mensual de la Ca
sa Regional Valenciana. — Méxic, 
D. F. 

L'Hora. Panorama del moment poli-
tic. Editada pe! Front de la Lli-
bertat. (Moviment de Resistencia 
deis Paisos de Llengua Catalana). 
— Franca. 

Lletres. Revista Literaria Catalana. — 
Méxic, D . F. 

Lligam. Butlletí mensual d'Informa-
ció de la U.G.T. de Catalunya.— 
Méxic, D. F. 

Lluita. — Portantveu deis treballa-
dors catalans a Franca. — Tolosa. 

Medíterrani. Publicado de la Casa 
Regional Valenciana de México. — 
Méxic, D. F. 

Montserrat. — Puente Alto, Xile. 
Notician Cátala. Publicado catala

na, informativa i noticiosa sota el 
guiatge del Govern Nacional Cá
tala. — Santiago de Xile. 

Nova Era. Portantveu del Partit So
cialista Cátala. — Méxic, D. F. 

Opinions. Portanveu del Front Na
cional de Catalunya. — Perpinyá. 

Or/eó. Butlletí de l 'Orfeó Cátala de 
Méxic. — Méxic, D . F. 

Orientacions. Organ del Front Uni-
versitari de Catalunya. Portantveu 
deis Grups Nacionals de Resis
tencia.— Barcelona. 

Patria. Butlletí del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya. Delegació 
del Comité Central. — Montevi
deo. 

Per Catalunya. — L'Havana. 
Per Catalunya. — Nica. 
Per Catalunya. Al servei del Front 

Nacional de Catalunya. — Barce
lona. 

Poesía. — Perpinyá. 
Proa. Portantveu del Partit Estat Cá

tala. — Perpinyá. 
Quaderns de l'Exili. — Coyoacán, 

D. F., Méxic. 
Quaderns d'Estudis Polítics, Econó-

mics i Socials. — Perpinyá. 
Reconquesta. — Franca. 
*Ressorgiment. — Buenos Aires. 
Retorn. Portantveu d 'Unitat per la 

Reconquesta de Catalunya. — San
tiago de Xile. 

Conegueu com eren els desapareguts i com son els 
que viuen, deis destacáis escriptores catalans deis 

darrers temps, a través del llibre 

RETRATS LITERARIS 
P e r D O M É N E C G U A N S É 

Passen per les pagines d 'aquesta obra interessantíssima, que forma 
el volum X I I I de la C O L LECCIÓ CATALÓNIA, les figures de Josep' 
M. de Sagarra, Caries Soldevila, J a u m e Bofill i Mates , Caries 
Capdevila, Miquel Llor, Pere Coromines, Jus t Cabot , Prudenci 
Bertrana, Antoni Rovira i Virgili, J. V . Foix, Josep Carner , Joan 
Puig i Ferreter , Agustí Esclasans, Ventura Gassol, Ángel Ferran, 
Manue l de Montoliu, Sebastiá J . Arbó, J . Fer ran i Mayoral , 
E. Mart ínez Ferrando, Caries Riba, Avelí Artís, Pompeu Fabra , 
Josep Pía, Manue l Brunet, Josep M. Junoy, Xavier Benguerel, 
J . Pous i Pagés i Joaqu im Ruyra, retratades per la p loma sagac 
i elegant d 'un escriptor que els ha coneguts tots de la vora i n ' ha 
capta t mestrivolament els trets humans i professionals mes carac-

teristics. 

Un volum de 200 pagines $ 7.— mex. 
S'envia a reembors a tota la República, amb un augment de 0.25 

per despeses de correu i certificat. 

E D I C I O N S C A T A L Ó N I A - Ñ a p ó l e s , 84 - M E X I C , D . F . 

Revista de Catalunya. — Revue Ca-
talane. — París. 

Revista de Catalunya. — Méxic, 
Méxic, D . F. 

Senyera. Portantveu del Casal Cáta
la de la Gran Bretanya. — Lon
dres. 

Senyera. Portantveu de VAgrupació 
Patriótica Catalana. — Santiago de 
Xile. 

Senyera. Per la Unitat Combatent 
de la Joventut Catalana. — Méxic, 
D. F. 

Terra Nostra. Portantveu deis cata

lans del Roselló, Cerdanya, Con-
flent i Vallespir. — Franja. 

Treball. (Travail) • — Franca. 
Treboll. Publicació mensual. — Mé

xic, D. F. 
Treboll. Editat per la Delegació del 

Comité Central del Partit Socia
lista Unificat de Catalunya. — Bar
celona. 

Vencerem. Joventut Combatent. — 
Barcelona. 

Vibrao'ons. — Catalunya. 
Vida Catalana. — Méxic, D. F. 
Virolai. — Buenos Aires. 

N O T I C I A R 1 

3 El número 367 de Ressorgiment, 
de Buenos Aires, corresponent al 
mes de febrer darrer, publica el se-
güent sumari: Un acte de fe; Co-
mentari, per Gracia B. de Llorenc; 
La penuria del teatre cátala, per H. 
Nadal i Mallol; El proces de Fran

co com a criminal de guerra; Re-
flexions sobre la Historia de Cata
lunya, per P. Mas i Pereraf Ventura 
Gassol escriu les seves memories; La 
lolúntat i Vempresa de ser; Els nos-
tres artistes peí món; Enyoranca es-
perancada, per J. Carner-Ribalta. 

NEULES - «CUBANITOS» 
, VANOS 

Galeta pu ra de Uet, rovell d'ou i mantega 
de vaca 

Fernando Alba Ixtlixochitl, 173 

Tel. 18-65-06 
Méxic, D. F. 
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V FIRA DEL LLIBRE 
A B R I L - M A I G 

A LA CIUTAT DE MÉXIC (Placa de la República) 

—-

VISITEU EL PAVELLO CATALUNYA 
ON TROBAREU, EN EL DEPARTAMENT D'EDICIONS CATA-
LÓNIA, L'ASSORTIMENT MES EXTENS DE LLIBRES CA-
TALANS APAREGUTS AQUESTS DARRERS TEMPS FORA 

DE CATALUNYA 

A MES DELS TÍTOLS PUBLICATS PER NOSALTRES 

(14 de la COLLECCIÓ CATALÓNIA i un de la COLLECCIÓ VERDAGUER) 

PODREU ADQUIRIR-HI ELS SEGÜENTS: 

GRAMÁTICA CATALANA, per POMPEU FABRA $ 6.— 

HISTORIES DE CONEGUTS, per RAFAEL TASIS $ 6.— 

POEMES, per ALEXANDRE PLANA (amb il-lustracions" de 
GRAU SALA) $ 8.— 

MISCEL LÁNIA VERDAGUER (antología de poesía i prosa 
del gran poeta, amb estudis sobre aspectes variats de la se-
va personalitat, pels mes notables escriptors contempo-
ranis) $ 10.— 

LLIBRE DELS JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CA
TALANA celebráis a Santiago de Xile l'any 1943 . . . . $ 8.— 

LES FORMES DE LA VIDA CATALANA, per J. FERRA-

TER MORA $ 4 . — 

RUTA D'AMÉRICA, per DOMENEC GUANSÉ $ 4 . — 

INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ANTIGUO ESTA
DO CATALÁN, per LLUÍS FRANQUESA $ 4 . — 

ESTAMPES DE LA CATALUNYA PINTORESCA, per 
JOSEP TÓRRENTS (amb trenta il-lustracions de QUELTJS) $ 5 .— 

• • • 

Exposició deis magnífics Ilibres d'art publicáis per 
Caries Fontseré i Edicions Albor, a París 
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3 Després de deu anys de tasca in-
inlerrompuda, certament profitosa, 
el doctor Ramón Girona Ribera ha 
dcixat la direcció de la revista Ca
talunya, de Buenos Aires, obligat per 
assumptes d'ordre particular que re
clamen la seva atenció. Els elements 
de I'esmentada revista han triat Joan 
Merli per a substituir el senyor Gi
rona Ribera. El nom de l'amic Mer

li és una garantía de continuítat i 
d'encert. Per aquest motiu, la re
vista ha deixat d'aparéixer els mesos 
de gener, febrer i marc i anuncia la 
seva reaparició per a Fabril. L'admi-
nistració ens prega ho assabentem 
ais seus subscriptors i amics, amb 
el ben entes que aquests tres núme
ros faltants d'enguany serán repo
sáis degudament. 

transitoria época de cansament, la 
gloriosa massa coral catalana de Mé-
xic reviurá els seus éxits mes escla-
tants. 
5 El 23 de febrer, Teresa Ramón 
de Roura va donar u n recital de 
guitarra clássica a Middletown, Pen., 
Estats Units. 
5 Ferran Cardona, exiliat a la 
U.R.S.S., ha obtingut un extraordi-
nari éxit com a cantant i actúa de 
solista de l 'Orquestra Simfónica de 
Moscú. Diuen que la seva magni
fica veu de baríton li obrí les portes 
deis mes prominents cercles musi-
cals soviétics, tot just arribat a Rús-
sia. El mateix Cardona ha publicat 
darrerament un llibre sobre el teatre 
a la U.R.S.S., en els aspectes artís-
tic i social, que peí que sembla ha 
tingut una excel lent acollida. 

I 
C U R S O S 

C O N F E R E N C I E S 

L A M Ú S I C A I E L S M Ú S I C S 
3 Com anunciávem en el número 
anterior, el mestre Pau Casáis ha 
donat el seu concert d'adéu en el 
Teatre Municipal de l'Opera, de 
Montpeller. Assistí a Pacte una gran 
gentada. 

La vetllada, com era d'esperar, 
constituí un d'aquells triomfs apo-
teósics ais quals Pau Casáis ja esta 
habituat. 

Va executar magistralment la part 
que li pertocava en el Concertó per 
a violoncel i orquestra, de Haydn; 
la Suite en re, de Bach, i selectes 
obres de Falla, Albéniz, Turina i 
Granados, aix! com El cant dels^ 
ocells, la bella pega del nostre folk
lore. 

J El gran violoncellista se sent 
aquests temps profundament impres-
sionat peí rapte del cadáver de Ma
nuel de Falla, perpretat per l 'Am-
baixada espanyola de l'Argentina, 
amb l 'anuéncía de les autoritats d'a-
quell pais. <—En repugna —diu— 
pensar que amb mi poguessin fer el 
mate ixb Tot seguit, pero, la temen-
<;a s'esvaeix i el mestre parla, il-
lusionat, de reprendre les seves ac-
tivitats artístiques a Catalunya, així 
que hagí estat alliberada. 
3 L'Ajuntament de Foix ha acor-
dat nomenar fill adoptiu d'aquella 
ciutat el nostre gran músic. No ha 
eítat encara assenyalada la data de 
la celebració del lliurament del cor-
responent diploma, pero ens comu
niquen que es fan els preparatius 
peiqué Pacte assoleixi el doble ca
rácter de festa solemnial i popular, 
com tots els anteriors dedicats al 
mestre. 

J L'Orfeó Cátala de Méxic ha re-
but una emotiva ofrena de l'Agrupa-
ció Coral «La Llántia>, d'Igualada: 
una sardana titulada Recordant la 
nostra térra, que els seus autors, jun-
tamertt amb els constes igualadins, 
ofereixen ais orfeonistes catalans de 
Méxic. La partitura, amb la seva de
dicatoria, ha estat exposada a la vi
trina d'anuncis de l'Orfeó Cátala. 
També l'Orfeó Cátala de Barcelo
na ha escrit a l 'Orfeó Cátala de Mé
xic, notificant-li la tramesa de la 
partitura de la Suite Empordanesa, 
de Garreta, per tal que pugui ser 
interpretada a la capital azteca. 
J Despíés de tres mesos de vacan-
ees, ha représ la seva activitat l 'Or
feó Cátala de Méxic, sota la direc
ció del mestre Cósra-Horts. El nom
bre actual de cantaires passa de la 
vuitantena. Hi ha gran entusiasme 
i tot fa esperar que després d 'una 

3 El professor Heribert Barrera ha 
donat una conferencia sobre el tema 
L'energia atómica, al Casal Cátala de 
Montauban (Franca). 
1 Al Casal Cátala de Tolosa de 
Llenguadoc, Alfons Serra Baldó ha 
donat una conferencia sobre L'hu-
manisme de Veré Coromines. 
3 A París, el 15 de gener, el se
nyor Felip Capdevila va donar una 
conferencia sobre cooperativisme i el 
23 del mateix mes el senyor Sebas-
tiá Flor en va donar una altra sobre 
el mateix tema. Els dos actes foren 
patrocinats per la Secció de Cién-
cies de <Cultura Catalana.» 
3 En una serie de conferencies so
bre la psicología moderna, organitza-
des a l'Escola Normal Superior de 
París, han dissertat els psiquiatres 
catalans doctor Francesc Tosquelles 
i doctor Josep Solanes, desenvolu-
pant importants tesis sobre proble-
mes interessantíssims de medicina i 
psicopatologia. 

3 El professor Joan Roura Parella 
ha donat darrerament a Middletown, 
Pen., Estats Units, algunes con
ferencies. El 16 de febrer, a la 
Wesleyan University, sobre Social-
Psychologicaí background o/ the con-
temporary mexican paiming; el 28 
de-febrer, al French Club, sobre La 
fin de semaine no jinira pas; el 5 de 
marc., al John Wesley Club, sobre 
Understanding of People; el 18 de 
marc, a la Deutsche Verein, sobre 
Eine Herans/orderung zum Duell im 
Berlín. 

ENQUADBRNACIO 
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Teles, Peils 
Paites Espanyoles 

NILO, 42 - TELÉFON 28-89-96 
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L E S A R T S 
I E L S A R T I S T E S 
? Deis dies 8 al 21 del passat 
man;, el pintor Marcel l í Porta va 
teñir oberta una exposició de les 
seves obres a les Galeries Boal, de 
Puebla. La sala d'exposicions també 
és d 'un compatriota —Lluís Bota— 
i és la primera que hi ha hagut en 
aquella gran ciutat mexicana, d'en-
ca de la seva fundació. La trentena 
de teles que en Porta va exposar 
van aconseguir un gran éxit de crí
tica i de venda, i en l'álbum - que 
les Galeries Boal van posar a dispo-
sició deis visitants hi ha autografiats 
elogis justíssims i merescuts a l'obra 
del nostre coMaborador. 

3 A continuació de l'exposició an
terior, i també per espai d 'una quin-
zena de dies, Tísner va efectuar-n'hi 
una altra. La vintena d 'aquarelles 
exhibides van cridar l'atenció deis 
visitants i en el noranta-cinc per cent 
deis quadros va penjar-s'hi el retolet 
d' .adquiritK La Premsa de Puebla 
va fer molts elogis de les obres del 
Tísner. 
5 El pintor Riera ha exposat una 
serie de teles a París. A reí d'a-
questa exposició, l ' important setma-
nari parisenc Opera, diu: «Els ca-
talans, posseidors de la facilitat pro
verbial, ja només necessiten disci
plina. Riera l'ha cercada i encara la 
cerca. Sovint prescindeix de la fan
tasía i traca amb rigor una geometría 
de línies dures; després, broda.-..> 

E L S E S P O R T S 
A Méxic funciona una Lliga d'e-

quips d'aficionats que porta el nom 
de Federació de Clubs Espanyols, 
integrada majoritariament per joves 
exiliats de les diverses nacionalitats 
d'Espanya. Ja porta celebrats diver-

*%¿ÉÉÍBSP 
EXCLUSIVAS 
CATALOMEX 

S. R . L . 

M a t é r i e s p r i m e s p e r 
a l e s i n d u s t r i e s d e 

P E R F U M E R Í A - F A R M A C I E S 
L I C O R S - A I G Ü E S G A S O S E S 
Representant exclusiu per ais Estats de 

Puebla, Veracruz. Oaxaca i Tlaxcala 

4 Oriente, 204. PUEBLA, Pue. 

sos campionats. L'any passat guanyá 
el campionat de Lliga l'equip Iberia, 
i el campionat de Copa l'equip Cds-
tilla, que disputa la final a l'equip 
Madrid. Integren la Lliga altres 
equips valuosos, com el Vives, FAca-
démia, el México, etc. 

Enguany ha debutat un nou 
equip: el F.C. Barcelona, format en 
majoria per jugadors catalans de la 
promoció que puja. Ha fet una en
trada de cavall Sicilia: el primer par-
tit contra el Madrid, el guanyk per 
6 a 2; el segon, contra el Castilla, 
per 5-0; el tercer, contra l'Ibéria, 
empata a tres gols... Fins ara —quan 
escrivim aqüestes ratlles— es manté 
invicte i al cap de la classificació. 
I el mes notable és que aquest equip 
ha estat format amb elements nous 
—joves i enrusiastes— completament 
desconeguts fins ara. 

Per apaivagar una mica l'enyoran-
ca de Les Corts, hem anat a veu
re aquest novell Barcelona, en u n 
camp sense tribunes i sota un sol in-
clemenr. I ho hem suportat tot, peí 
goig de veure les samarretes blau-
grana triomfants...—A. 

V A R I A 
3 El Consell Executiu d'Esquerra 
Republicana de Catalunya ha encar-
regat a Caries Pi-Sunyer la missió 
de definir la posició actual d'aquell 
partit en una conferencia que ha de 
celebrar-se a París el día 20 del pre-
sent mes d'abril. 

5 Ha aparegut a la Premsa catala
na de Franca la noticia de la pre
parado d 'un concurs d'obres teatrals 
en la nostra llengua. Sembla que la 
iniciativa ha sorgit d'un nucli de 
compatriotes residents a Tolosa del 
Llenguadoc, els quals han designat 
A. Rovira i Virgili com a president 
del jurat qualificador. 
3 El Casal de Catalunya, de París, 
tenia anunciat per al 14 d'aquest 
mes un acte commemoratiu de la 
proclamació de la República. 
3 A París, els dies 8 i 16 de febrer, 
respectivament, s'han donat dues re-
presentacions de teatre cátala amb 
les obres Terra Baixa, de Guimerá, 
i L'Heroi, de Rossinyol. La primera 
va ser organitzada peí Casal de Ca
talunya i va teñir Uoc a la sala-
teatre de Le lournal, i la segona per 
YAmicale des Catalans de Taris, a 
la sala-teatre Susset. 
3 També a París, el 2 de marc va 

Dr. D. FRANCO 
ODONTOLEG 

Dr 11 a 1 i de 4 a 8 

Uruguay. 44. d. 210 
Eric. I8-JB-B4 

M E X 1 C . D . F. . 

donar-se a la sala-teatre del carrer 
de Richelieu una sessió de teatre en 
la qual va representar-se l'arranja-
ment de revista, de Bernat Mar-
xuach, El vent no s'ho ha empor
rar tot, i un dialeg, d'autor anónim, 
intitulat Mirallets i aigua clara. En 
un intermedi hi hagué un recital de 
poesies per diferents rapsodes i un 
altre de canc.ons catalanes peí tenor 
senyor Brell. 

3 El Casal de Catalunya, de París, 
ha elegit nou Consell Directiu, el 
qual ha quedat format així: Presi
dent: Joan Masot; vice-president 1: 
Joan Font; vice-president 2: Josep 
Camps; tresorer: Francesc Villar; 
comptador: Magí Muría; director del 
Butlíetí i bibliotecari: Josep Tor-
rents; secretan: Antoni Romigosa; 
vice-secretari: Ricard Plosa; conser
vador: Joan Vidiella; vocals: Bernat 
Marxuach, Josep R. Xirau, Joan 
Caball, Francesc Torres Dupuy, Jo
sep M. Quintana, Josep Santos; Pre-
sidents de Secció: de Cultura: Jo
sep R. Xirau; de Festes: Josep 
Camps; de Local: Francesc Torres 
Dupuy; d'Acolliment i Or ien tado : 
Josep M. Quintana; d'Esports i Ex-
cursions: Josep Santos. 
3 El Consell Directiu del Centre 
Cátala de Santiago de Xile ha que
dat constitu'it en la forma següent, 
per al curs 1947-48: President, Joa-
quim Sabaté; vice-president, Laurea 
Gil; secretari, Josep Cullell; vice-se
cretari, Josep Esteve; tresorer, Ramón 
del Camino; bibliotecari, Josep Mi
llas Musart; vocals: Francesc No-
gués, J. Garcia Lleonart, Josep Ga-
sull, Joan Gratacós, Celestí Molines 
i Enric Casagran. 

3 La dansarina catalana Roseta Se
gon Escudé, la qual havia estat fi
gura estelar de l'Esbart Dansaire de 
l 'Orfeó Cátala de Méxic quatre o 
cinc anys enrera, tenia anunciat un 
festival de danses al Palau de Belles 
Arts, d'aquesta ciutat, per al dia 18 
del mes corrent. 



COM CADA ANY, UNA MOSTRA DE LA 
CULTURA CATALANA ESTA PRESENT A LA 

FIRA DEL LLIBRE 
DE MEXIC DEL 1947 

A mes deis llibres d'altres editorials catalanes de jora de Méxic que li 
teñen confiada la seva distribució, EDICIONS CATALÓNIA tindra 

a la venda els de la seva acreditada 

C O L L E C C I Ó CATALÓNIA 
la qual constitueix l'intent editorial en cátala mes reeixit fora de Catalunya 

VOLUMS PUBLICATS . 

1. — LA NOVELLA DEL BESAVI, per AUOUST PI-SUNYER. Pre-
mi Fastenrath ais Jocs Floráis de Bogotá $ 10.— 

2. — ADRIA GUAL I LA SEVA OBRA, per AVELÍ ARTÍS. Próleg 
de JOAN ROURA-PARELLA $ 2 . — 

3. — MOSSÉN CINTO, per JOAN MOLES. Próleg de JOSEP CARNER $ 4. — 
4 . - 5 5 6 BRIGADA MIXTA, per A. ARTÍS-GENER. Próleg de Vi-

CENC GUARNER. Premi de Prosa ais Jocs Floráis de L'Havana $ 6 .— 
5. — L'ATLANTIDA, per JAGTNT VERDAGUER. Próleg de J. M. 

MlQUEL i VERGÉS $ 5 . 

6. — MIQUEL SERVET, per JAUME AIGUADER I MIRÓ. Próleg 
de JAUME PI SUNYER $ 8 .— 

7. —EL PONT DE LA MAR BLAVA, per LLUÍS NICOLAU D'OL-
WER. Próleg de I'autor, exprés per a aquesta edició $ 4 . — 

8. — EL DARRER DELS TUBAUS, per JAUME ROIC $ 8 .— 
9. — TOTS TRES SURTEN PEL L'OZAMA, per VICENQ RIERA 

LLORCA $ 7.— 

10.—HISTORIA DE CATALUNYA, per FERRAN SOLDEVELA i 
P. BOSCH-GIMPERA. Publicada sota el patrona^e de la Fun
dado Ramón Llull $ 12.— 

11. — A LA BOCA DELS NÚVOLS, per RAMÓN VINYES. Premi 
Concepció Rabell ais Jocs Floráis de Bogotá $ 7.50 

12. — SOLITUD, per VÍCTOR CÁTALA $ 10.— 

13. — RETRATS LITERARIS, per DOMENEG GUANSÉ. Premi de 
Prosa ais Jocs Floráis de Santiago de Xile $ 7.— 

14. —TEMPERATURA, per FRANCESC TRABAL $ 12.— 

I el primer volüm de la COLLECCIÓ VERDAGUER 
LA COLLITA TARDANA, poemes d'A. ROVIRA I VIRGOI . . $ 1 0 . ~ 



* 

EDICIONS CATALONIA 
ÑAPÓLES, 84 TEL. ER1C. 28-62-76 MÉXIC, D. F. 

UN LLIBRE QUE TOTHOM ESPERAVA! 

PER 

POMPEU FABRA 
Edició popular 

a cura de 

CULTURA CATALANA 
PARÍS 

EN EL NOSTRE DEPARTAMENT DEL PAVELLÓ DE CATALUNYA, 
DE LA FIRA DEL LLIBRE, DE MÉXIC, TENIM A LA VENDA 
AQUESTA OBRA INÉDITA DEL NOSTRE GRAN FILÓLEG, LA 
QUAL VE A OMPLIR UN DELS MES LAMENTABLES BUITS DE LA 

BIBLIOGRAFÍA CATALANA DE L'EXILI 

P R E U S : A Méxic $ 6.— A l'Estranger $ USA 1.50 

•••'•'-'''.•• v " •'•'• .. • • . . • • . , •• 
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