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Francesc Cambó 
I EL CATALANISME DE CAMBÓ.— 

• Amb la mort de Cambó desapareix Tactor 
principal de la política catalana en el primer 
quart del present segle. Els catalans que perta-
nyem a la generació de la Solidaritat, fins els 
qui sovint discrepárem de 
les orientacions marcades r 

peí leader de la Lliga Re-
gionalista, hem sentit, en 
saber el seu traspás, una 
punyida íntima, com si 
s'hagués produit un es-
quingament en la nostra 
ánima. D'una banda ens 
adoloreix la pérdua d'un 
cátala illustre, i d'una 
altra banda el nom de 
Cambó evoca en nosaltres 
els records de la joventut, 
la visió deis grans dies ino-
blidables, plens de passió 
i d'esperanga, que va viu-
re Catalunya en els co
mentos del Noucents. I en 
anar-se'n Cambó, ens sem
bla que se'n va una part 
de nosaltres mateixos i 
que dins nostre queda un 
espai buit. 

Davant la nova de la 
seva mort, s'alcen les imat-
ges vivíssimes d'aquells 
dies revolts, amb presagis 
de canvis profunds i amb 
embranzides jovenívoles. 
Imatges deis mítings agi-
tats, de les manifestacions 
arborades de banderes, de 
les jornades electorals i de 
les topades de carrer. 
Imatges que encara teñen 
per ais nostres ulls la res-
plendor intensa del mira-

A LS 73 ANYS I SET UESOS D'EDAT, el 
/ l 30 d'abril moría a Buenos Aires, on s'ha-
via expatriat, Francesc Cambó i Batlle, fill de 
menestrals del poblet de Verges (1.200 habU 
tants), del Baix Emparda. Els catalanistes de la 
i generació de la Solidaritaty, com diu amb una 
frase felic i encertadament definidora el nostre 
amic Rovira i Virgili en Varticle que acom* 
panya aquesta nota, tenim de la figura de 
Cambó un concepte discrepant del que en 
teñen una gran part deis de les següents. 
Potser perqué a molts de nosaltres ens havia 
escaigut de conéixer4o en aspectes tots dis* 
tints del polític, en el qual tan lamentables 
falles opaquen la seva historia. Aspectes els 
quals, per damunt de les vicissituds d'un mo* 
ment, i de vegades fins d'un lustre o un de-
cenni, ens feien admirar Cambó com el cata-
la de soca-rel que en arribar al cim de les 

ele col-lectiu. Era, per a Catalunya, l'hora de 
l'entrada de les multituds en la vida política 
de la democracia nacional. El catalanisme sor-
tia deis cenacles i envaia l'ágora. Era l'hora 
gloriosa de la fe. «Mireu —ens déiem— la Ca

talunya exalcada pels poe
tes, sentida pels artistes, 
invocada pels polítics!> La 
véiem en eos i en ánima, 
bategant, combativa, opti
mista, entre el crits i els 
cants. I Joan Maragall de-
finia així el catalanisme: 
<Un crit entre perills.> Un 
heroisme espiritual, per 
tant. 

Entre els homes d'a-
quell període —el període 
mes ric en homes que mai 
hagi tingut la Catalunya 
moderna— Francesc Cam
bó es destaca públicament 
mes que cap altre. Era 
lloat i combatut, estimat 
i odiat, que aquest és el 
signe de les altes figures 
en les lluites polítiques de 
totes les époques. Bé que 
al principi molta gent, ád-
huc en els rengles catala
nistes, li discutía la valúa, 
les seves qualitats extraor-
dináries imposaren molt 
aviat el seu nom i li obri-
ren el camí, a despit deis 
seus defectes temperamen-
tals. I si l'episodi de les 
reials jornades del 1904 li 
valgué aquell apóstrof de 
Doménec i Muntaner, «Fi-
veller de cartóí>, la cam-
panya de la Solidaritat Ca
talana el situá en el pri-
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mer rengle, i fins podem 
dir en el primer lloc. La 
ferida rebuda en l'atemp-
tat d'Hostafrancs, el 18 
d'abril del 1907, tres dies 
abans de les eleccions en 
qué triomfá aquell movi-
ment, posa Cambó entre 
la vida i la mort. De la 
nit del crim, en guardo so-
bretot un record, una 
imatge dramática: el se
guid nocturn que acom-
panyava el ferit a la clí
nica entre la claror d'unes 
atxes. 

En aquells moments no 
hi havia per ais patriotes 
Dreta ni Esquerra, Lliga 
ni C.N.R. (Centre Nacio
nalista República), Veu 
ni Poblé. Hi havia la pa
tria, hi havia Catalunya, 
agredida i colpida en la 
persona de Cambó. La 
sang vessada per ell era 
sang vessada per la cau
sa catalana. La bala d'Hostafrancs se li in
crusta en el eos, a l'espatlla, i hi resta com una 
mena de símbol de la seva catalanitat pregona, 
que ell no perdé mai, ni emmig de les mes 
arriscades evolucions de la seva trajectória po
lítica. 

Mesos després, mig refet, magre i páMid, amb 
una pallidesa i una magror que la barba ne-
gríssima accentuava, féu el seu primer discurs 
al Congrés deis Diputats. Es tractava del pro-
jecte d'Administració Local. Des de la tribuna 
de la Premsa vaig ésser testimoni presencial 
d'aquella magnífica intervenció, com n'havia 
estat dies abans de la d'Ildefons Sunyol. Aquest 
tingué un éxit. L'éxit de Cambó fou superior, 
un deis éxits mes reals de la tribuna parlamen
taria espanyola. Doble éxit per la forma i peí 
fons del discurs. Si Sunycl s'havia mostrat 
com un orador d'elegant eloqüéncia, ben im-
pesat del tema, d'un estil que no es separava 
essencialment de l'habitual deis bons oradors 
castellans, Cambó es mostrá com un 'mador 
d'un altre estil, original, eixut i vigores ensems, 
mancat de vestidura retórica, pero nodrit d'i-
dees i copiós en l'exposició de fets. La Cam
bra es trebá sorpresa per aquella oratoria on 
ressonaven accents que no estava acostumada 
a escoltar i que donava la sensació d'ésser la 
veu auténtica d'un altre poblé, d'un altre es-
perit. El discurs d'advocat que havia pronun-
ciat Sunyol es circumscrivia a la qüestió con

creta, legal, que plantejava 
el projecte de llei presentat 
peí Govern Maura. El dis
curs mig de polític, mig 
de poeta, que pronuncia 
Cambó plantejá el proble
ma de Catalunya en tota 
la seva amplitud i deixá 
veure les vastes perspecti-
ves de l'esdevenidor. El 
discurs de Sunyol era ge-
néricament autonomista; 
el de Cambó era específi-
cament catalanista. El pri
mer tractava de l'autono-
mia catalana; el segon, de 
la nacionalitat catalana. 
El regionalista de nom 
apareixia com el naciona
lista de fet. 

Acabat el discurs, el 
passadís central del Con
grés bullía de gent i de 
converses. El mar de la 
política madrilenya apa
reixia avalotat per una 
tempesta de comentaris i 

discussions. El nou orador cátala, frévol de 
eos, robust d'ánima, havia fet passar per aquell 
casal el calfred de les emocions históriques. 
Tothom reconeixia els mérits oratoris i dialéc-
tics de Cambó, i aquest aspecte del discurs es 
sebreposava de moment al seu contingut d'a-
firmacicns i encara mes a l'examen de les seves 
conseqüéncies immediates. Era tal l'emoció que 
sentien els amics i els enemics, que quasi nin-
gú no s'adoná aleshores d'un detall, práctica-
ment importantíssim. Sunyol me'l féu remar
car confidencialment tot sortint del Congrés. 

—Després del meu discurs —em digué— es 
denava per naufragat el projecte de Maura. 
Amb el discurs de Cambó, el projecte torna a 
surar.— 

Vaig assentir. Els ésdeveniments posteriors 
provaren que aquesta observació era exacta. 
Reccrdant-me jo que, feia poques hores, Su
nycl m'havia contat que Cambó li explica 
abans, en síntesi, alió que es proposava dir, 
vaig preguntar-li si havia fet aleshores aquella 
observació a Cambó mateix, i Sunyol, amb un 
aclariment ben lleial, respongué: 

—De la síntesi que va exposar-me, i que jo 
vaig trobar molt bé, no es dedui'a aquesta con-
seqüéncia, que surt mes aviat del descabdella-
ment del discurs que ha fet avui. D'altra ban
da, Cambó va explicar-me el que anava a dir, 
pero no em va demanar explícitament el meu 
parer.— 

seves Ambición»' humanes no havia obüdat 
les Ambicions espirituals del seu país. Con-
fessem com un mérit que mai no havíem 
deixat caure en una urna electoral una pa-
pereta Amb el nom de CAmbó, precisament 
peí respecte que íi teníem enlla de tot alió 
que pogués sortir de l'urna. Pero aquesta ¡n-
con/ormitAt de tota la vida amb el polític 
i Amb 1A políticA que encarnava, mai no va 
perjudicar l'estimAció que ens mereixiA 1A seva 
incommovible cAmlAnitAt, de la qual teníem, 
ultra uns testimonis prou coneguts de tothom, 
uns altres que tan sois nosaltres coneixíem, i 
no pas perqué ens afectessin persortAlment. 
Com tants mes deuen fiAver-ri'hi que només 
coneixen molts Altres. 

En el moment de la desaparició d'aquesta 
figura tan profundament vinculada a les in' 
quietuds autóctones deis primers quaranta 
anys del present segle, trAiríem el propi pen-
sAment si, per defugir perills d'mcompren-
sions, silenciói'em eí nostre pregón sentiment. 
Hem trobAt, per fortuna, un ressó del nostre 
esperit en Vopinió de l'alta personalitat de 
RovirA i Virgili, qui, amb tota l'autoritat que 
li confereixen el seu patriotisme impohlut, la 
seva posició política gens dubtosa i la seva 
qualitat d'escriptor il-lustre, ha fet coincident 
el seu criteri amb el nostre, en un punt apas-
sionant i, per tal, propens a contradictóries 
apreciacions i enutjoses controvérsies.—A. A. 
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Tenim, dones, que en el primer, discurs par
lamentan de Francesc Cambó ja hi havia el 
doble fons de la seva política: una indiscutible 
idealitat catalanista i una táctica de partit que 
podia ésser discutida, i que ho va ésser molt, 
pero que jó no he de discutir en el present arri
cie, destinat a posar de relleu aquells caires de 
la personalitat de Cambó que hem de reco-
néixer i aplaudir tots els catalans nacionals. 

Tinc prou coratge per a manifestar les nie
ves opinions ádhuc si van contra-corrent. I mai 
no m'he estat de declarar, davant deis meus 
propis correligionaris i deis qui no ho son, que 
jo he tingut sempre Cambó per cátala racial, 
cátala de sang i de carn i d'ossos, i cátala pels 
sentiments i peí pensament. No s'hauria po-
gut desprendre de la seva catalanitat ni que 
ell ho hagués volgut. Estic segur que la seva 
consciéncia catalana va fer-li doloroses algunes 
situacions de la vida política i que les conces-
sions externes a la táctica i ais interessos de 
partit i de classe van teñir un aturador en la 
veu d'aquella consciéncia. Si Cambó hagués 
saltat decididament per damunt deis límits que 
el seu catalanisme essencial li senyalava, hau-
ria fet des de bon principi una carrera brillan-
tíssima en la política espanyola. Cap catalanista 
que mantingui espiritualment aquesta qualitat 
no pot fer una tal carrera en les Condicions his-
tóriques que han predominat a Espanya ádhuc 
en temps de revolució i sota el régim de la 
República. Cambó no podia ésser profeta a 

Madrid, el Madrid tradicional. Ni profeta, ni 
tan sois President del Consell de Ministres. 

n CAMBO I LA CULTURA CATALA-
• NA.—El catalanisme de Cambó no va 

limitar-se al camp polític. Els catalanistes que 
només ho son políticament —anava a dir elec-
toralment— teñen ben poc gruix nacional. Mes 
important que l'obra política —per molt que 
ho sigui— és l'obra de cultura, de vera cultura, 
que té la máxima expressió i l'instrument in
substituible en la llengua propia. 

Passen els manifestos, els mítings, les desfi-
lades, les assemblees, les eleccions. Avui es 
guanya, demá es perd. Ve la dictadura, ve 
la República, torna a venir la dictadura, es 
torna a esperar la República... Mentrestant, 
Castella, amb el seu nom imperial d'Espanya, 
segueix tenint, d'una manera o altra, Estat, 
institucions, cultura, literatura, llengua de lliu-
re ús. Catalunya, en els períodes obacs, ho perd 
tot o quasi tot, i en els dies de claror o de 
clariana no ho té sino parcialment. Aixó fa in
dispensable l'ajut privat a l'obra de la nostra 
cultura. La intervenció de les corporacions pu
bliques és d'una cabdal importancia, i Prat de 
la Riba, que ho veia prou bé, inicia l'ajut po
deros des de la Diputació de Barcelona. Pero 
quan ve la maltempsada, l'acció oficial des-
apareix o, pitjor encara, es fa hostil. I no hi ha 
cap cultura que resisteixi sense minves ni le-

i f 
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Els membres actius i els amíes de la Fundado Bernat Metge es reunien cada any en un sopar, amb el 
creador i mecenas de la Fundado, Francesc Cambó. Aquesta fotografía va ser treta després del sopar de 

l'any 1927 
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sions els repetits eclipsis. En aquest terreny, la 
intermitencia és funesta i els recomencaments 
son duríssims. Hi ha una part de pérdua irre
parable, almenys per a determinades genera-
cions. Deu anys de Mancomunitat i set anys 
de dictadura. Uns anys de Generalitat i mes 
anys de dictadura... ¿Com no han de ressentir-
se d'aquests trontolls les generacions que pu-
gen? 

Per a evitar el dany, o per a reduir-lo, és in
dispensable l'acció deis particulars, tant en for
ma d'acoblament d'aportacions modestes com 
en forma de mecenatge. Ben entes i noblement 
practicat, el mecenatge és un coadjuvant i, si 
cal, un substitutiu de l'acció oficial. Millor si 
vingués un temps o un régim en el qual el 
mecenatge fos sobrer. Com que no sembla que 
siguem prop d'aquest temps ni d'aquest régim, 
és lícit de comptar amb la contribució genero
sa deis patriéis. Per aquest senyal coneixereu 
els patriéis auténtics. U n patrici auténtic és 
sempre un patriota, i mes en els pobles que 
viuen en un estat de submissió o d'inferioritat. 

La Catalunya moderna ens ha ofert diversos 
exemples de mecenatge. No tants com caldria, 
i molts menys deis que hi havia dret a esperar. 
En els pobles que s'han trobat en una situació 
análoga a la de Catalunya, tot patriota acabalat 
pensava, al llarg de la vida i davant la mort, 
en la patria desvalguda. A casa nostra, fins 
avui, els casos d'aquesta natura han estat ex-
cepcionals. I és just de proclamar que l'exem-
ple mes vistent ha vingut de Cambó. No és 
un donatiu escadusser, no és una gracia de ca-
ritat alió que ell ha fet a la cultura catalana 
amb els seus cabals. Ha estat una aportació 
constant i metódica, de la qual la Fundació 
Bernat Metge és el resultat culminant. 

No vull dir que tot fos perfecte en les crea-
cions degudes al mecenatge camboniá. Dema-
nar la perfecció en certes coses potser és de-
manar massa. I si algú objecta, no sense alguna 
rao, que aqüestes institucions han tingut de 
vegades un cert sentit de captació o de prose-
litisme, contestaré que les desviacions han es
tat degudes a personal subaltern, i que políti-
cament només han estat captats, diguem-ho 
així, aquells que per fluixedat o mancanca de 
conviccions- s'han deixat captar ells mateixos. 
Mes ben dit, han captat ells. I hem vist des-
prés certs captaires captant per altres indrets, 

no ja al servei d'un sector de Catalunya, sino 
al servei de l'Anti-Catalunya. 

Els catalans que en llurs tasques de cultura 
nacional han comptat amb el mecenatge de 
Cambó, han pogut mantenir plenament la dig-
nitat personal i la independencia política. I 
aixó jo puc afirmar-ho desinteressadament, per
qué mai no he tingut cap ajut, ni em permetia 
d'acceptar-lo la meva actuació política directa. 
En aquest mercat només es venen els venáis. 
I hi ha qui es ven fins quan hom no té cap 
interés a comprar-lo. 

m ADÉU AL CÁTALA.—Quan ja ha-
• gin passat els apassionaments de les 

antigües lluites de partit, tots el patriotes ca
talans, separant l'aspecte estrictament polític 
de l'aspecte espiritual, hauran de reconéixer 
Falcada de la figura de Cambó, el seu catala-
nisme básic i la seva obra meritoria de foment 
de la cultura catalana. I trobaran que ha estat 
una falla del sentit nacional la conducta deis 
catalans que, en la primera meitat del segle, 
han corregut darrera d'alguns santons de la po
lítica espanyola, poc o gens amics de la nostra 
nació, mentre que pretenien negar en absolut 
el patriotisme d'altres catalans, germans nos-
tres, de la nostra mateixa estirp, de la nostra 
mateixa llengua, del nostre mateix daler, que 
poden haver-se equivocat en l'actuació polí
tica, pero que han mantingut l'amor a Cata
lunya i l'han segellat amb les obres i amb la 
sang. 

En la meva actuació política i en la meva 
labor periodística, m'ha tocat de criticar i com-
batre sovint l'actuació de Cambó. De vegades 
ho he fet acerbament, pero sempre en termes 
correctes, ben allunyats d'aquell canibalisme 
que ell denunciava i del qual no estaven lliu-
res alguns deis seus. No he de rectificar res 
del que sobre ell he dit o escrit. I si en vida 
vaig tractar-lo amb correcció —i faig constar 
que va correspondre a aquesta actitud—, ara 
que és mort vull dir-li el meu adéu de cátala, 
amb la recanca que, per causes múltiples, les 
seves qualitats no hagin tingut per a la patria 
ncstra un mes vast i perdurable rendiment. 

A. ROVIRA I VIRGILI 

Perpinya, 4 maig 1947 

^ 3 Difícilment trobarem una obra acabada o perfecta que no degui la seva eficacia a l'esforg de 
^ • ^ continuiíat... Posseidors d'una idea, enamoráis d'un projecte, comencuts d'un procediment, els 

hornea es desentenen de la independencia arbitraria i admeten la necessitat conscient del d'eure 
de l'obligació, que eleva el nivel! de la persona i, també, per tant, el de la comunitat... 

JAUME SERRA HUNTER g ^ > 
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El problema espanyol 
davant les Naciones Unides 

2.—LA QÜESTIO A L'ASSEMBLEA GENERAL 

III 

EL DEBAT GENERAL 

SEGONS L'ARTICLE 98 de la Carta de les Na-
cions Unides, el Secretan general de l'Or-
ganització ha de formular un informe 

anual sobre les activitats de l'entitat. 
L'informe relatiu a la segona part de la Pri

mera Assemblea general de les Nacions Unides 
fou acabat el 30 de juny. En iniciar-se les tas
ques de l'Assemblea, el Secretan general, 
Trygve Lie, féu la presentació oficial d'aquest 
informe i també dona les explicacions verbals 
que cregué necessáries no solament per aclarir 
el text, sino per donar compte de fets esdevin-
guts entre aquella data (30 de juny) i el mo-
ment de comentar l'Assemblea (23 d'octubre). 

El dia 24 d'octubre, en el curs del seu par-
lament, es referí al problema espanyol en la 
forma que, literalment, a continuació s'expres-
sa: l 

* Vegi's el número 13 de L.N.R. 
1 Transcrivim la versió oficial francesa del discurs. 

Davant la impossibilitat de donar, en l'escas marge 
d 'un article de revista de carácter general, detalls que 
únicament poden interessar els especialment desitjosos 
d'estudiar mes a fons el problema, donem a continua
ció les cites deis documents on es poden trobar els 
discursos i la documentació mes interessant sobre la 
qüestió. 

D O C U M E N T S : S/75 i S/76. (Original anglés; ver
sió oficial francesa) 

Debat General 
Journal núm. 15. Suplement A A/P.V./35 

A/P.V./36 
, A/P.V./37 
, 16 A/P.V./38 
. 17 A/P.V./39 
, 17 
, 18 

A/P.V./40 
A/P.V./42 

, 20 A/P.V./44 
Discussió: (Pri mer Comité de Qüestions polítiques 

de Seguretat) 
Journal núm. 49. Suplement núm 1. A/C.l/110 

50 „ A/C.1/U1 
50 „ A/C.l/112 
51 „ A/C.l/114 
51 „ A/C.l/115 
56 „ A/C.l/131 

Sub-Comite núm. 4 de la Primera Comissió 
No existeixen, per ara, els textos taquigrafíes de les 

discussions. Probablement no es publicaran. 
Discussió final en l'Assemblea: 

Journal núm. 59. Suplement A. A/P .V. /57 

<Je ne puis manquer d'attirer l'attention de l'As-
semblée genérale sur la question espagnole créée par 
l'existence en Espagne du régime fasciste qui fut im
posé au peuple espagnol par l'intervention armée des 
puissances de l'Axe. 

Encoré et encoré, la question espagnole a sollicité 
l'attention de divers organes des Nations Unies. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler la résolution 
adoptée á ce sujet par l'Assemblée genérale, dans la 
premiére partie de la présente session. 

Depuis, le Conseil de -Sécurité a discute la ques
tion en détail et le Conseil économique et social l'a 
lui aussi, plus d'une fois, rencontrée dans les pro-
blémes qu'il a eu a examinen 

11 est probable que d'autres Organes des Nations 
Unies et les Institutions spécialisées seront, eux aussi, 
genes dans leurs travaux par la question espagnole. 

Dans ees circonstances, l'Assemblée genérale, au 
cours de la présente session, peut rendre un service 
considerable en donnant aux Organes et aux Etats 
Membres des Nations Unies de larges directives sur 
les relations qu'elles doivent entretenir avec le ré
gime de Franco. C'est malheureusement un fait que 
les fascistes continuent a dominer l'Espagne sans 
changement aucun, malgré la défaite de l'Allemagne 
et du Japón. 

Aussi longtemps que le régime franquiste subsistera 
en Espagne, il demeurera, cela est clair, une cause 
permanente de méfiance et de désaccord entre les 
fondateurs des Nations Unies. 

J'espére, par conséquent, que ceux qui nous ont 
donné la victoire et la paix sauront aussi trouver les 
moyens de restaurer en Espagne la liberté et la dé-
m o c r a t i o 

Durant el debat general, delegats de diversos 
paisos feren esment directe o indirecte a la 
qüestió suscitada peí Secretan general. Foren 
els deis següents Estats-Membres, esmentats 
per ordre d'intervenció: Bélgica, Venezuela, 
Xile, Noruega, Txecoslováquia, R.S.S. de Bie-
lorrússia, Polonia, Franca, Holanda, Cuba, 
U.R.S.S., Iugoslávia. 

No cal pas reproduir totes les intervencions. 
Ens referirem únicament a algunes. 

El Delegat belga (van Langenhoven), entre 
altres coses, digué, el 24 d'octubre: 

Journaí. núm. 59. Suplement A. A/P.V. /58 
„ „ „ A/P.V. /58 
„ „ „ A/P.V. /59 

Les publicacions de les Nacions Unides poden adqui-
rir-se a Estats Vnits i Sudamérica: Internacional Do
cuments Service, Columbia University Press. 2960, 
Broadway. — New York, 27. N.Y. (Aquesta entitat té' 
concedit diposit a Editorial Sudamericana, S. A., Alsi-
na, 500. Buenos Aires). 

A Franca: Editions A. Pedone 13, rué Soufflot, Pa
rís (V) . — A Anglaterra: H. M. Stationery Office. P.O. 
Box 569, London, S.E.1. 
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<E1 Govern belga no pot romandre indiferent da-
vant el fet que els diversos projectes de resolució 
sotmesos al Consell, per tal de prendre mesures po-
sitives, no hagin tingut cap resultat práctic per manca 
de la majoria necassária i que l'assumpte continuí 
sense solució.> 

Després de referir-se a la declaració de Pots-
dam i a la recomanació que s'hi formula que 
tots els Membres de les Nacions Unides han 
d'ajustar-se a la lletra i a l'esperit d'aquei-
xa declaració en llur conducta a seguir amb 
Espanya, conclogué dient: 

II est vain de formuler des déclarations s'il 
ne doit en résulter aucun effet pratique. Sem-
blable méthcde ne saurait grandir la prestige de 
l'Organisation.» fNacions Unides). 

El Delegat holandés (van Kleffens): 

«Plusieurs orateurs ont evoqué la situation. en Es-
pagne. Nous ne le cédons á personne dans l'amitié 
que nous portons á la nation espagnole, ni dans l'aver-
sion que nous éprouvons á l'égard du régime qui 
continué á gouverner l'Espagne. Pour cette raison 
méme nous pensons. que nos sentiments ne doivent 
pas nous empécher d'examiner la situation avec le 
bon sens nécessaire, sinon nous risquons de contri-
buer, sans le vouloir, á consolider ce régime, de nuire 
au bien-étre du peuple espagnol et de dépasser le 
cadre de la C h a r t o 

El Delegat cuba (Belt): 

«Tot el que s'ha projectat fins ara contra el Go
vern de Franco, ha fracassat totalment i potser ha 
contríbuit a refermar-lo. No tindria pas cap sentit, 
cometre els mateixos errors. , H e m d'evitar, a qualsevol 
preu, que el problema espanyol es transformi en una 
querella entre l'Est i l'Oest. Els pobles espanyols-
americans son els mes autoritzats a donar la seva 
opinió sobre aquest assumpte. Cap espanyol que es 
respecti no podra considerar mai com una interven-
ció una acció, qualsevol que sigui la seva natura, 
iniciada pels pobles d'origen espanyol per assegurar la 
pau i la felicitat de la familia espanyola.> -

IV 

L'ASSEMBLEA GENERAL S ' O C U P A DE L'ASSUMPTE 

Per tal que l'Assemblea pogués tractar la 
qüestió espanyola, era necessari, d'acord amb 
la Carta, que el Consell de Seguretat la tregües 
del seu ordre del dia. El Consell de Segure
tat tingué una reunió (79* sessió) el dia 4 de 
novembre del 1946. 

Després d'un debat no exerhpt d'interés, 
prengué l'acord de retirar del seu ordre del dia 
la qüestió espanyola i de posar a la disposició 
de l'Assemblea tots els documents i arxius re-
latius al problema. 

El Bureait de l'Assemblea, a sol-licitud de 
Bélgica, Noruega, Dinamarca, Txecoslováquia 
i Venezuela, acordá incloure la qüestió en l'or-
dre del dia de l'Assemblea. 

2 En realitat els paisos hispano-americans havien tin
gut aquest desig de mediado expressat a la Conferencia 
Panamericana de Lima del 1938. 

El dia 2 de desembre s'iniciá la discussió en 
la primera Comissió; el dia 9 es va cloure, des
prés d'un paréntesi entre aqüestes dues dates 
durant el qual un sots-comité (el 4 de la pri
mera Comissió) tractá, endebades, d'arribar a 
una solució de compromís. 

Es presentaren tres menes de projectes de 
reccmanacions: 

1.—Propostes a favor de mesures coercitivas 
sota una forma purament diplomática o eco
nómica. 

El prototipus d'aquestes propostes fou la de 
Polonia ( A / C 1/24) amb esmenes de la R.S.S. 
de Bielorrússia, Bélgica, Noruega i Iugoslñvia: 

La proposta polonesa deia així: 

* L'Assemblée genérale se rappellera qu'elle a, le 
9 février 1946, stigmatisé á l 'unanimité le régime de 
Franco en Espagne, qu'elle a confirmé que ce pays -
ne saurait étre admis parmi les Nations Unies eoii-
formément aux décisions des conférences de San-
Francisco et de Potsdam, et qu'elle a demandé aux 
Etats-Membres de teñir compte de ees faits 'dans la 
conduite de leurs futures relations avec l'Espagne.' 

En mai et juin 1946, le Conseil de Sécurité a pro
cede á une étude des mesures que les Nations Unies 
pourraient prendre ultérieurement a cet égard. 

Le sous-comité chargé de cette étude a conclu una-
nimement: 

' (a) Par son origine, sa nature, sa structure er 
son comportement general, le régime franquiste est 
un régime fasciste calqué sur l 'Allemagne nazie de 
Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini et institué en 
grande partie gráce a leur aide. 

' (b) Au cours de la lutte prolongée menee par 
les Nations Unies contre Hitler et Mussolini, Fran
co, en dépit des protestations réitérées des Alliés, 
a fourní une aide des plus substantielles aux puis-
sances ennemies. Tout d'abord, par exemple, de 
1941 a 1945, la División Bleue d'Infanterie, la Le
gión Espagnole des Volontaires et l'Escadrílle Sal-
vadore ont combattu contre la Russie Soviétique 
sur le front de l'Europe Oriéntale. En second lieu, 
en été 1940, l'Espagne a pris Tánger en violation 
du statut ínternarional de cette ville et, du faif 
qu'elle entretenait une armée dans le Maroc es
pagnol, elle immobilisait des effectifs considerables 
de troupes alliées en Afrique du Nord. 

' (c) Les documents irrefragables établissent que 
Franco a été coupable, a cóté de Hitler et de Mus
solini, d'avoir fomenté la guerre contre les pays 
qui, au cours de la guerre mondiale, ont fini par 
s'associer sous le nom de Nations Unies. II a été 
prévu, dans le plan de cette conspiration, que la 
participation intégrale de Franco aux opérations de 
guerre serait différée jusqu'á un moment á déter-
miner d'un commun accord.' 

Le sous-comité a aussi conclu que: 'la situation es
pagnole a déjá entrainé a un désaccord entre nations'. 
II a constaté que l'existence et les activités du régime 
franquiste constituent une situation 'qui semble devoir 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales.' 

Depuis cette époque, la situation en Espagne s'est 
aggravée et continué de plus en plus a troubler et a 
menacer les relations internationales. L'Assemblée ge
nérale recommande en conséquence que chaqué Mem
o r e des Nations Unies rompe immédiatement les rela
tions diplomatiques avec le régime franquiste. 

L'Assemblée genérale exprime sa profonde sympa-
thie au peuple espagnol. Elle espere fermement qu'a. 
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la suite de cette mesure le peuple espagnol recouvrera 
la liberté dont il a été spolié avec l'aide et la com
p a c t é de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. L'As-
semblée genérale est convaincue que le jour est pro-
che oü elle pourra accueillir une Espagne libre dans 
la communauté des Nations Unies.> 

2.—La segona categoría estava representada 
per la proposta deis Estat Units f A / C 1/100). 

Aquesta proposta era recolzada per Angla-
terra i, segons es digué, inspirada per aquesta, 
i deia així: 

A San Francisco, á Potsdam et á Londres les peuples 
des Nations Unies ont condamné le régime de Franco 
existant en Espagne et decide qu'aussi longtemps que 
ce régime subsistera, l'Espagne ne pourra pas étre ad
mise comme Membre des Nations Unies. 

Les peuples des Nations Unies assurent la nation 
espagnole de leur symparbie constante et de l'accueil 
chaleureux qu'elle recevra lorsque les circonstances lui 
permettront d'étre admise dans l'Organisation des Na
tions Unies. 

E N CONSEOUENCE, 
L'Assemblée genérale des Nations Unies, 
Convaincue que le gouvernement fasciste de Fran

co en Espagne, qui a été imposé par le forcé au 
peuple espagnol, avec l'appui des puissances de l'Axe, 
et qui a fourni une aide matérielle aux puissances de 
l 'Axe dans la guerre, ne représente pas le peuple es
pagnol et rend impossible, tant qu'il restera au pou-
voir en Espagne, la participation du peuple espagnol 
aux affaires internationales avec les autres peuples des 
Nations Unies; 

Recommande que Ton empéche le gouvernement 
espagnol franquiste d'adhérer á des institutions inter
nationales crees sur l'initiative des Nations Unies et 
de participer aux conférences ou autres activités qui 
peuvent étre organisées par les Nations Unies ou par 
les institutions précitées, jusqu'a formation d'un gou
vernement nouveau et acceptable en Espagne. 

L'Assemblée genérale, en outre, 
désirant que tous les peuples pacifiques, y compris 

le peuple espagnol, participent á la communauté des 
Nations, 

reconnaissant qu'il appartient au peuple espagnol de 
décider de la forme de son gouvernement, 

tient a déclarer sa conviction profonde que, dans 
l'intérét de l'Espagne et de la coopération internatio-
nale, le peuple espagnol devrait donner au monde la 
preuve qu'il posséde un gouvernement tenant son au-
torité du consentement des citoyens et que, pour per-
mettre d'atteindre ce but, le General Franco devrait 
ceder le pouvoir a un gouvernement provisoire qui re
présente toute la nation espagnole, qui s'engage a res-
pecter la liberté de parole, de cuite et de reunión, et 
á organiser sans délai des élections par lesquelles le 
peuple espagnol, liberé de toute contrainte ou intimi
d a r o n , et sans considération de partís, puisse exprimer 
sa volonéé; 

et invite le peuple espagnol a établir et faire valoir 
les droits de l'Espagne á étre admise comme membre 
des Nations Unies. 

Segons el senyor Connally, delegat deis Es
táis Units (reunió del dia 3 de desembre), la 
proposta tenia per finalitat: 1) Afirmar de nou 
que l'Espanya franquista no ha de formar part 
de les Nacions Unides ni de les institucions re-
lacionades amb aqüestes; 2) Afavorir un canvi 
de régim sense guerra civil, exigint que Franco 
lliuri els poders a un Govern provisional a l'es-
pera que s'estableixi un Govern democrátic 
lliurement elegit. 

Aquesta afirmació deis objectius de la pro-
pcsta fou aclarida encara mes a la sessió del 
dia 4, en la quaí Connally expressá que el 
projecte contenia «una crida directa al poblé 
espanyol, el qual, per un aixecament de l'opi-
nió pública podria fer pressió ais seus caps per 
tal d'obligar a un canvi de Govern. > 

3.—La tercera categoría estava constituida 
per la proposta de Colombia (A/C 1/102). 

Aquesta proposta fou recolzada per Cuba, i 
deia així: 

«I. Considerant 
Qu'au cours de la premiére partie de sa premiére 

session tenue á Londres, l'Assemblée genérale a adop
té le 9 février 1946 la résolution suivante: 

1. L'Assemblée genérale rappelle que la Con-
férence de San-Francisco a adopté une résolution 
aux termes de laquelle le paragraphe 2 de l'Article 
4 du chapitre II de la Charte de Nations Unies 'ne 
pourra pas s'appliquer a des Etats dont les régimes 
ont été installés aves l'aide de forces militaires des 
pays qui ont lutfé contre les Nations Unies tant 
que ees régimes seront au pouvoir.' 

2. L'Assemblée genérale rappelle que, a la Con-
férence de Potsdam, les Gouvernements du Royau-
me-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union 
Soviétique, ont declaré qu'ils n'appuieraient pas une 
demande d'admission aux Nations Unies du pré-
sent Gouvernement espagnol 'lequel, ayant été fon-
dé avec l'appui des puissances de l'Axe, ne possé
de pas, en raison de ses origines, de sa nature, de 
ses antécedents et de son étroite association avec 
les Etats agresseurs, les titres nécessaires pour jus-
tifier son admisión.' 

3 . L'Assemblée genérale, faisant siennes ees deux 
déclarations, recommande aux Membres des Nations 
LJnies de se conformer a la lettre et a l'esprit de 
ees déclarations, dans la conduite de leurs futures 
relations avec l'Espagne. 

II. Considerant 
Qu'une grande partie des Membres des Nations Unies 

n'entretiennerit pas de relations diplomatiques avec 
l'Espagne et que plusieure autres sont préte á suspen-
dre ees relations, 

III. Considerant 
Qu 'on a proposé a l'Assemblée genérale de recom-

mander á tous les Membres des Nations Unies qui ne 
l'ont pas encoré fait de rompre immédiatement les 
relations diplomatiques et économiques avec le régi
me /ranquiste, 

IV7. Considerant 
Qu'il est indéniable que les conditions poltiques et 

sociales qui ont provoqué et justifié les déclarations 
formulées á San-Francisco, á Postdam et a Londres 
continuent de' prévaloir en Espagne, 

V . Considerant 
Que l'Article 4 de la Charte des Nations Unies sti-

pule toutefois que peuvent devenir Membres des Na
tions Unies, non seulement les Membres originaires 
de l'Organisation, mais aussi tous ceux qui acceptent 
les obligations contenues dans la Charte et qui, au 
jugement de l'Organisation, sont capables de les rem-
plir et disposés a le faire, 

VI . Considerant 
Que conformément a l'Article 45 de la Charte, les 

Nations Unies favoriseront le respect universel et ef-
fectif des droits de l 'homme et des libertes fondamen-
tales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religión, 
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L'Assemblée genérale decide, 

I. D'exprimer son désir de voir le Gouvernement 
et le peuple espagnols rechercher et trouver une mlé-
thode permettant d'instaurer, par des moyens paci
fiques, dans le plus bref délai possible, et conformé-
ment aux principes et aux buts de la Charte des Na-
tions Unies, les nouvelles conditions politiques et so
ciales qui mettront l'Espagne en mesure de devenir 
Membre de l'Organisation; 

II. De recommander aux Républiques de l'Améri-
que latine d'offrir leur concours au Gouvernement es-
pagnol, au cas oü celui-ci le jugerait utile á la réali-
sation des fins que se propose la présente résolution; 

III. D'ajourner á la reunión de la prochaine Assem-
blée genérale la discussion et l'adoption de la résolu
tion présentée par la délégation de la Pologne (A/C. 
1/24, 2 novembre 1946) ainsi que du projet d'amen-
dement émanant de la délégation de Biélorussie (A/C. 
1/35, 5 novembre 1946). 

V 

LA RECOMANACIÓ DE L'ASSEMBLEA 

A la sessió del dia 9 de desembre de la Pri
mera Comissió, es tractá de l'informe que amb 
el projecte de recomanació fou presentat peí 
sots-Comité que havia estat designat. Aquest 
projecte de recomanació constava de dues parts. 
La primera era uña especie de preámbul i una 
recomanació que tendía a excloure Espanya de 
les anomenades institucions especialitzades. La 
segona recomanava la ruptura de relacions di
plomátiques deis Estats-Membres de les Na-
cions Unides amb el régim franquista. 

Les tesis expressades es dividien en dos 
grups. 

Els que creien que una recomanació en pro 
de la ruptura de relacions diplomátiques no es 
podia interpretar com una intervenció en els 
assumptes interns d'Espanya. Consideraven per 
altra banda els patrocinadors de la tesi que, per 
contra, la proposta deis Estats Units en la qual 
es feia una crida al poblé espanyol per tal que 
es constituís un Govern provisional, era sus
ceptible d'acabar en una guerra civil, tota ve
gada que el poblé espanyol nc tenia mitjans 
de canviar lliurement de Govern. 

La segona tesi estava representada pels que 
creien que una recomanació en pro de la rup
tura de relacions constituía una intervenció que 
fatalment acabaría en una guerra civil. 

Per onze vots contra sis (document AC. 
1/108) el sots-Comité havia aprovat un pro
jecte de recomanació en el qual es demanava 
la ruptura de relacions diplomátiques. 

En la Primera Comissió aquest projecte fou 
novament discutit i es presenta com esmena, 
entre altres, la proposta americana. 

També es presenta de nou la proposta de 
Colombia, que fou rebutjada amb només cinc 
vots a favor. La defensa que en féu el se
nyor Belt, de Cuba, pels termes que emprá, 

lluny d'afavorir-la, la perjudica manifestament, 
sense que la bonhomia del senyor López, de 
Colombia, pogués fer-hi res. 

Quedaren, dones, dos projectes: el de la sots-
Comissió i el deis Estats Units com a esmena. 

El President de la Comissió (Spaak) pre-
veient la possibilitat que peí joc de les vota-
cions s'arribés a un carrero sense sortida, sense 
resolució de cap mena, recomaná que es votes 
primer la proposta mes enérgica (projecte de 
la sots-Comissió) i després la deis Estats Units, 
que vindria a ser com un compromís posat el 
cas de rebutjar-se aquella. No prospera el seu 
criteri i es vota primer l'esmena americana. 

L'esmena fou rebutjada per votació nominal, 
que dona 22 vots a favor i 22 en contra, amb 
6 abstencions. 

Votaren a favor: Afganistán, Australia, Bo-
lívia, Brasil, Canadá, Xina, Cuba, Dinamarca, 
Estats Units, Grecia, Haití, Honduras, Irak, 
Liban, Nicaragua, Holanda, Filipines, Repúbli
ca Dominicana, Anglaterra, Siria, Turquía, 
Unió Sudafricana. 

Votaren en contra: Bélgica, R.S.S. de Bie-
lorrúsia, Xile, Colombia, Costa Rica, Equador, 
Franca, Guatemala, India, Méxic, Noruega, Pa
namá, Perú, Polonia, R.S.S. d'Ucraina, El Sal
vador, Txecoslováquia, Uruguai, U.R.S.S., Ve
nezuela i Iugoslávia. 

S'abstingueren: Arabia del sud, Egipte, Etio
pia, Luxemburg, Nova Zelanda, Paraguai. 

Per haver-se empatat en els vots a favor i 
en contra en votar-se el primer parágraf de la 
recomanació del sots-Comité, es rebutjá també 
aquesta, amb la qual cosa, prácticament, no 
existia la possibilitat d'un projecte de la Prime
ra Comissió per a l'Assemblea. Grácies al se
nyor Spaak i al senyor Loridan, de la Delegació 
belga, se sortí de l'atzucac, i la Primera Comis
sió acordá presentar a l'Assemblea el projecte 
de recomanació que diu així: 

<A San Francisco, a Potsdam et a Londres les peu-
ples des Nations Ünies ont condamn'é le régime de 
Franco existant en Espagne et decide qu'aussi long-
temps que ce régime subsistera, l'Espagne ne pourra 
pas étre admise comme Membre des Nations Unies. 

L'Assemblée genérale dans sa résolution du 9 fe-
vrier 1946 a recommandé aux Membres des Nations 
Unies de se conformer a la lettre et á l'esprit des 
déclarations de San Francisco et de Potsdam. 

Les peuples des Nations Unies assurent la nation 
espagnole de leur sympathie constante et de l'accueil 
chaleureux qu'elle recevra lorsque les circonstanctes 
lui permettront d'étre admise dans l'Organisation des 
Nations Unies. 

L'Assemblée genérale rappelle qu'en mai et juin 
1946, le Conseil de sécurité a procede a une étude 
des mesures que les Nations Unies pourraient prendre 
ultérieurement a cet égard. 

La Sous-Coimté du Conseil de Sécurité chargée de 
cette étude a conclu unanimement, 

'(a) Par son origine, sa nature, sa structure et 
son comportement general, le régime franquiste 
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est un régime fasciste calqué sur l'Allemagne na-
zie de Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini et ins-
titué en grande partie gráce á leur aide. 

' (b) Au cours de la lutte prolongée menee par 
les Nations Unies contre Hitler et Mussolini, 
Franco, en dépit des protestations réitérées' des 
Alliés, a fourni une aide des plus substantielles 
aux puissances ennemies. Tout d'abord, par exem-
ple, de 1941 a 1945 la División bleue d'infanterie, 
la Legión espagnole des Volontaires et l'Esca-
drille Salvadore ont combattu contre la Russie 
Soviétique sur le front de l'Europe oriéntale. En 
second lieu, en été 1940, l'Espagne a pris Tánger 
en violation du statut international de cette ville 
et, du fait qu'elle entretenait une armée dans le 
Maroc espagnol, elle immobilisait des effectifs 
considerables de troupes alliées en Afrique du 
Nord. 

' (c) Des documents irrefragables établissent qué 
Franco a été coupable, á coré de Hitler et de 
Mussolini, d'avoir fomenté la guerre contre les 
pays qui, au cours de la guerre mondiale, ont fini 
par s'associer sous le nom de Nations Unies. II a 
été prévu, dans le plan de cette conspiration, que 
la participation intégrale de Franco aux opérations 
de guerre serait différée jusqu'á un moment á 
déterminer d 'un commun accord.' 

UAssemblée genérale, 
Convaincue que le Gouvernement fasciste de Fran

co en Espagne, qui a été imposé par la forcé au peu-
pie espagnol, avec l'appui des puissances de l'Axe, et 
qui a fourni une aide matérielle aux puissances de 
TAxe dans la guerre, ne représente pas le peuple es
pagnol et rend impossible, tant qu'il restera au pou-
voir en Espagne, la participation du peuple espagnol 
aux affaires internationales avec les autres peuples des 
Nations Unies; 

Recommande que Ton empéche le Gouvernement 
espagnol franquiste d'adhérer á des institutions inter
nationales établies par les Nations Unies ou reliées á 
l'Organisation et de participer aux conférences ou au
tres activités qui peuvent étre organisées par les Na
tions Unies ou par les institutions précitées, jusqu'a 
formation d'un Gouernement nouveau et acceptable 
en Espagne. 

UAssemblée genérale, 
désirant en outre que tous les peupl»s pacifiques, 

3.—TRAMIT I RESULTAT 

Per a comprendre la sort que ha seguit la 
recomanació de l'Assemblea, cal teñir en 
compte que els acords d'aquesta no son pas 
obligatoris pels Estats-Membres. El seu com-
pliment és facultatiu. És una diferencia essen-
cial amb els del Consell de Seguretat que, se-
gons l'article 25 de la Cafta, han d'acceptar-se 
i complir-se, per la qual cosa han de reputar-se 
com a autentiques decisions. 

I.—Derivacions de la primera recomanació 

El régim franquista ha estat exclós de les ac-
tivitats de l'organització en relació amb el trá-
fic d'estupefaents; les Na'cions Unides no 
mantindran relacions amb la Comissió Inter
nacional Penal i Penitenciaria mentre hi tingui 
representació el Govern de Franco. Serán estu-

compris le peuple espagnol, participent á la commu-
nauté des Nations, 

Recommande que, si dans un délai raisonnabíe, il 
n'est pas établi un Gouvernement tenant son autorité 
du consentement des citoyens, qui s'engage á respecter 
la liberté de parole, de cuite et de reunión, et a or-
ganiser sans délai des élections par lesquelles le peu
ple espagnol, liberé de toute contrainte ou intimida-
don, et sans considération de partís, puisse exprimer 
sa volonté, le Conseii de Sécurité étudie les mesures 
adéquates á prendre pour remédier á cette situa-
tion, et 

Recommande, des maintenant, á tous les memhres 
des Nations Unies de rappeler de Madrid, les Ambas-
sadeurs et Ministres plénipotentiaires qu'ils y ont ac-
crédités. 

LAssemblée recommande en outre aux Etats Mem-
bres de faire rapport au Secrétaire general et a la pro-
chaine Assemblée sur les mesures qu'ils auront prises 
en exécution de la présente recommandat¡on.> 

En la sessió del dia 12 de desembre, després 
d'una discussió amplia en la qual prengueren 
part gairebé tots els delegats, el transcrit pro-
jecte de recomanació fou aprovat en la se-
güent forma: 

Votaren a favor: Anglaterra, Australia, Bél
gica, Bolívia, Brasil, R.S.S. de Bielorrússia, Di
namarca, Estats Units, Etiopia, Filipines, Fran
ca, Guatemala, Haití, India, Irán, Islándia, 
Iugoslávia, Libéria, Luxemburg, Méxic, Nova 
Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Para-
guai, Polonia, Suécia, R.S.S. de Ucraina, 
U.R.S.S., Uruguai, Venezuela, Txecoslováquia, 
Xile, Xina. 

S'abstingueren: Afganistán, Canadá, Colom
bia, Cuba, Egipte, Grecia, Holanda, Honduras, 
Liban, Arabia del sud, Siria, Turquía, Unió 
sudafricana. 

Votaren en contra: Argentina, Costa Rica, 
República Dominicana, Equador, El Salvador, 
Perú. 

DE LES RECOMANACIONS 

diades, en definitiva, les relacions de tots els 
organjsmes que teñen nexes amb el Consell 
Económic i Social i amb altres departaments 
de les Nacions Unides per tal d'actuar d'acord 
amb la recomanació. En resum, l'acord es com-
pleix en aquest sentit. 

II.—Derivado de la segona recomanació 

La resposta del régim franquista a la reco
manació concordant de l'Assemblea ha estat 
el Projecte de Decret-Llei de Successió de 31 
de marc, del 1947. 

III.—Quant a la tercera i quarta recomanacions,-
que en realitat en formen una de sola: 

a) Els Governs deis Estats-Membres de les 
Nacions Unides que a continuado es relació-
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nen no han reconegut mai el Govern de Fran
co o no hi mantenen relacions diplomátiques: 

Afganistán Luxemburg 
Arabia del sud Méxic 
Australia Nova Zelanda 
R.S.S. de Bielorrús- Panamá 

sia Polonia 
Bolivia3 R.S.S. d'Ucraina 
Guatemala U.R.S.S. 
Islándia Venezuela 
Irak Txecoslováquia 
Iugoslávia Xina 
Liban 

b) Els Governs deis Estats-Membres que a 
continuació es relacionen no teñen cap repre-
sentant diplomátic a Madrid: 

Canadá 
Etiopia 
Haití 
Honduras 
India 

Irán 
Siam 
Siria 
Unió sudafricana 

c) Els Governs deis Estats-Membres que a 
continuació es relacionen retiraren llurs ambai-
xadors o ministres plenipotenciaris en compli-
ment de la recomanació: 

Anglaterra, Holanda, Libéria. 

d) Els Governs deis Estats-Membres que a 
continuació es relacionen no tenien pas ni am-

baixador ni ministre plenipotenciari a Madrid 
en el moment de prendre's la recomanació i 
s'hi ajusten explícitament. 

Colombia Filipines 
Equador Turquía 
Franca Xile 

e) Els Governs deis Estats-Membres que a 
continuació es relacionen no tenien pas ni am-
baixador ni ministre plenipotenciari a Madrid 
en el moment de prendre's l'acord: 

Bélgica 
Brasil 
Costa Rica 
Cuba 
Dinamarca 
Egipte 
Estats Units 

Grecia 
Nicaragua 
Noruega 
Paraguai 
Uruguai 
Perú 
Suécia 

f) Els Governs deis Estats-Membres que a 
continuació es relacionen, continúen mantenint 
ambaixadors o ministres plenipotenciaris a 
Madrid, després de la recomanació: 

Argentina, El Salvador, República Domi
nicana. 

Els ambaixadors i ministres plenipotenciaris 
de l'Argentina i de la República Dominicana 
foren designats o prengueren possessió de llurs 
carrees, o hi foren ratificats, amb posterioritat 
a la recomanació de l'Assemblea. 

4.—ABAST DE L'EXPRESSIÓ «SI EN UN TEMPS RAONABLE» 

Durant els debats i discussió a l'Assemblea 
i a la Comissió i sots-Comité, no es féu pas re
ferencia a l'abast de l'expressió «si en un temps 
raonable>. No existeix tampoc cap precedent 
dins l'activitat que fins ara han tingut les Na
cions Unides que es pugui aplicar al cas. 

Cal, dones, deduir que per temps o termini 
raonable s'havia d'entendre l'espai de temps 
compres entre la presa de la recomanació per 

3 Escrites aqüestes notes, s'ha produit un fet que les 
modifica en alió que afecta a aquest riáis. Bolivia trenca 
les seves relacions diplomátiques amb el régim fran
quista el dia 28 de setembre del 1945. El dia 29 d'abril 
proppassat hi hagué un intercanvi de notes entre el 
Ministre de Relacions exteriors de Bolivia, senyor Ma
merto Urriolagoitia, i el Comte de Bulnes, representant 
del Govern de Franco a Buenos Aires, i entre ambdós 
paisos es restabliren les relaciones diplomátiques. L'en-
demá, el President de Bolivia, senyor Hertzog, en do
nar compte d'aquesta represa i les noves relacions amb 
la U.R.S.S., va declarar: <No estem pas interessats en les 
seves ideologies (deis régims abans indicats) sino en les 
relacions económiques. No tenim altre desig que com
prar i vendre.> Cal preveure que, de moment, amb
dós Governs es limitaran a teñir sengles Encarregats 
de Negocis a Madrid i a La Paz. 

l'Assemblea (12 de desembre del 1946), i la 
data en que el Consell de Seguretat ha de for
mular el seu informe per a la próxima Assem-
blea ordinaria. Aquesta data és pels voltants 
de l'últim de juliol. 

Respecte a qui pot instar que el Consell trac-
ti d'aquesta qüestió, poden fer-ho: qualsevol 
Membre de les Nacions Unides que formi o no 
part del Consell de Seguretat, el Secretari ge
neral d'acord amb la Carta, i segons el termes 
de la propia recomanació que li permeten de 
cridar l'atenció al Corisell sobre l'acord i la sort 
que ha tingut, per tal que aquest pugui «estu
diar les mesures que cal prendre per tal de 
posar remei a la situado. > 

Si el Consell s'ocupés d'aquesta qüestió i 
arribes a prendre una decisió, com s'ha dit an-
teriorment, seria obligatoria per a tots els Es
tats-Membres de les Nacions Unides, d'acord 
amb l'article 25 de la Carta. 

MIQUEL A. MARÍN 

Novo York, mmg, 1947 
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Els partits polítics de Catalunya 

UN PAÍS, OOM EL NOSTRE, que reivindica la 

seva personalitat nacional i que aspira 
a constituir-se en Estat sobirá, no pot 

considerar com un problema secundari l'exis-
téncia, damunt el territori de Catalunya, de 
partits polítics que no son própiament catalans, 
sino dirigits des de fora i disciplinats a uns 
acords que persisteixen a considerar el nostre 
poblé com una de tantes províncies espanyoles 
i es resisteixen a admetre l'existéncia de diver
ses nacionalitats hispániques. 

Per a aquests dirigents espanyols —monár-
quics, republicans de dreta i d'esquerra, socia-
listes, comunistes— Catalunya no pot passar 
de ser una regió mes o menys autónoma en la 
vida interior de la qual tots eis espanyols teñen 
dret a intervenir de la mateixa manera que in-
tervenen a Madrid, a Burgos o a Salamanca. 

Aquests dirigents polítics espanyols fan el 
sord a totes les propostes d'organització federa
tiva peninsular. I qualsevol cátala, base o ga
llee que planteja la conveniencia d'acabar amb 
la política centralista, és titllat de separatista. 
Hi ha alguna excepció, entre els partits espa
nyols, que resulta de pitjors conseqüéncies que 
els que es presenten com a francament unita-
ristes o cenrralistes: son els que, tot propug-
nant una organització federativa peninsular, vo-
len mantenir un sol partit, amb una sola dis
ciplina, copiant al peu de la lletra el tipus d'or
ganització partidista de la U.R.S.S. 

La mentalitat espahyolista fou la causa que 
la voluntat deis catalans, expressada per mitja 
del modest Estatut de Nuria, fos anublada per 
la voluntat de la majoria deis parlamentaris 
de llengua castellana de la segona República 
espanyola. La mateixa mentalitat va provocar 
els fets d'octubre del 1934, quan, a Catalunya, 
havia triomfat la democracia i ais pobles de 
llengua castellana triomfaven les dretes mes 
reaccionáries encarregades d'obrir la porta al 
feixisme. Aquesta mentalitat espanyolista, ope-
rant a les casernes, és la que primerament va 
inspirar el cop d'Estat de Primo de Rivera, des-
prés la sanjurjada i finalment l'aixecament del 
general Franco. 

EL LERROUXISME I LA LLIGA.—El ler-
rrouxisme fou l'expressió mes auténtica 

d'aquesta intervenció forastera en la política de 
casa nostra. Lerroux fou enviat a Catalunya per 
tal de fer la política espanyolitzadora que li 

pagaven des de Madrid. La demagogia lerrou-
xista va cacar molts incautes; i un bon nombre 
de treballadors, en lluita contra la gent afilia
da a la Lliga, varen considerar una mateixa co
sa el regionalisme i l'afany explotador de la 
burgesia catalana. Els treballadors catalans d'a-
quell temps es trobaven oríes de partits polítics 
d'esquerra, rosegats com estaven per discórdies 
internes els petits nuclis que havien intentat 
d'organitzar-se sota la direcció de demócrates 
catalans. Aquells treballadors havien estat dei-
xats de banda en les campanyes catalanitza-
dores de la Lliga, perqué els industriáis, els 
gran comerciants i els banquers no volien fer 
adeptes entre gent que un dia podien plantejar-

. los problemes de classe. 

Un partit auténticament nacional cátala, els 
dirigents del qual posin per damunt deis inte-
ressos de grup els suprems interessos de Cata
lunya, ha de fer tot el contrari del que va fer 
la Lliga en l'época deis seus triomfs. No fou 
pas la política de la Lliga la que va acabar amb 
el lerrouxisme a casa nostra. Foren els robatoris 
i les immoralitats deis lerrouxistes els que li 
obriren la propia fossa. 

Ais homes de la Lliga els era indiferent la 
qüestió del régim. «República? Monarquía? Ca
talunya!», deia un dia Francesc Cambó. Pero 
la Catalunya per la qual maldaven era la que 
permetés la defensa d'interessos particulars, no 
sempre compatibles amb el progrés del nostre 
país i amb el benestar deis catalans. Així que 
les masses populare es pronunciaren per la Re
pública i bandejaren de les corporacions publi
ques la majoria d'homes de la Lliga, els diri
gents polítics d'aquell partit acudiren ais polí
tics espanyols de la pitjor mena perqué actues-
sin contra el propi Parlament de Catalunya i 
contra la voluntat majoritária del nostre poblé. 
Molts, desesperáis en veUre que els catalans, 
en la seva gairebé totalitat, persistien a recol-
zar la política de les esquerres, es decidiren a 
fer el joc al moviment feixista de Franco i la 
Falange. Alguns deis homes representatius de 
la Lliga han estat els mes ferms collaboradors 
del franquisme. I ara que veuen que aquest 
régim está a les acaballes, cuiten a sumar-se al 
nou moviment borbónic, barrejats, sense pudor, 
amb personatges que foren els executors de la 
política de Primo de Rivera contra Catalunya. 
Tampoc no s'ha d'oblidar que la Lliga recolzá 
ebertament el cop d'Estat d'aquell general. 

Aquesta mena de partits polítics catalans 
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tampoc no son recomanables al nostre poblé, 
perqué la seva política sempre será contraria 
ais interessos de Catalunya quan aquests esta
ran en pugna amb els seus interessos particu-
lars. Els veritables demócrates i catalanistes que 
hagin militat ais rengles de la Lliga hauran 
d'enquadrar-se en altres agrupaments polítics 
si teñen com aspiració servir lleialment Cata
lunya. 

ELS PARTITS OBRERS.—La nostra guer
ra va portar a la unificació els diversos 

partits obrers que hi havia a Catalunya. Pocs 
dies després del 19 de juliol del 1936, s'unien 
i prenien el nom de Partit Socialista Unificat 
de Catalunya els homes que fins aleshores ha-
vien actuat a la Unió Socialista de Catalunya, 
al Partit Cátala Proletari, al Partit Comunista 
de Catalunya i a la Federació Catalana del 
Partit Socialista Obrer Espanyol. Aquell pri
mer intent mundial d'unificació de socialistes 
i comunistes tothom sap com va acabar: esde-
vingut el P.S.U.C. la secció catalana del Partit 
Comunista d'Espanya i per mor de la interven-
ció no solament espanyola, sino també sovié
tica, un cop a l'exili, es va desfer a bocins. Ara, 
segons un discurs del secretari general del 
P.S.U.C, Joan Comorera, liquidada l'oposició 
defensora, entre altres coses, del carácter na
cional del partit, abandonáis els seus rengles 
pels que no consentien passivament la intro-
missió forastera en les coses del nostre país, es 
disposen a la unificació orgánica espanyola. 

I, esmicolat aquell partit, sorgeixen, altra 
vegada, dintre i fora de Catalunya, les diverses 
tendéncies polítiques obreres que li donaren vi
da. Pero sorgeixen, també, novament, els nuclis 
polítics que no son ben bé catalans, com és ara 
la Federació Catalana del Partit Socialista 
Obrer Espanyol. Emparats en el régim autonó-
mic atorgat, arrapáis a la legalitat republicana, 
sense voler donar un pas envers la constitució 
d'un régim de convivencia, lliurement pactat, 
deis diversos pobles hispánics, malgrat les de-
claracions platóniques de federalisme ben en
tes, és gairebé segur que, a la Catalunya allibe-
rada, hi trobarerh, altra vegada, un nucli de 
treballadors que seguirán les directrius d'un or-
ganisme polític que no és cátala i que té la 
suprema direcció a Madrid. 

La modalitat del Partit Obrer d'Unificació 
Marxista, moviment que va restar al marge del 
P.S.U.C, tampoc no es pot admetre. Un par
tit autócton que vulgui ser, a la vegada, un 
partit peninsular des de casa nostra, ningú no 
el podrá prendre mai com auténticament cáta
la, perqué les seves decisions hauran de teñir 

en compte el parer de les seccions que tinguin 
a Madrid o en altres llocs de fora de Catalu
nya. I és segur que, davant deis interessos del 
nostre poblé, aquells militants mes aviat es de
cantaran pels interessos espanyols, que ells ano-
menen generáis, en un llenguatge que pretén 
ser internacionalista. 

Els catalans nacionals que som, a la vegada, 
demócrates, socialistes i republicans, haurem 
de maldar per a fer entendre ais companys des
encamináis que, a Catalunya, només hi escauen 
partits de disciplina exclusivament catalana. 

I tots els demócrates liberáis que senten viva 
la causa nacional del nostre poblé, hauran de 
fer una tasca semblant per tal que desapare-
guin del nostre medi polític les agrupacions 
provincianes anomenades Izquierda Republica
na en Cataluña i Unión Republicana en Cata
luña. 

DE CARA AL FUTUR IMMEDIAT.—La 
campanya persistent en la qual coinci-

deixen homes de les diverses filiacions políti
ques catalanes, encaminada a aconseguir que 
en un futur immediat sigui superada l'etapa 
autonómica del régim república espanyol per 
anar d'una vegada a estructurar una confede-
ració ibérica de pobles lliures, obliga els partits 
polítics catalans a no donar bel-ligeráncia ais 
nuclis de disciplina forastera que volen actuar 
a casa nostra i que son, de passada, enemics o 
adversaris de la fórmula federativa. 

Si un cop restablerta la democracia i la lli-
bertat a Catalunya, emprenem tots plegats una 
acció persistent per tal de desvetllar entre els 
compatriotes el sentiment de dignitat nacional 
i demostrem els perjudicis que comporta per a 
la nostra causa la intromissió de l'exterior, es-
tem segurs que serán ben pocs els vots que 
aconseguiran els nuclis que, en les primeres 
eleccions, es presentin a demanar l'adhesió deis 
catalans amb l'etiqueta d'un partit de disci
plina no catalana. 

Mentrestant, durant el régim provisional, 
transitori o constituent que haurem de viure 
a Catalunya fins al moment de poder celebrar 
les primeres eleccions, els partits nacionals ca
talans —demócrates-cristians, republicans de 
dreta, de centre i d'esquerra, socialistes, comu
nistes, anarquistes, separatistes— haurien de 
convenir una entesa per a considerar com uns 
intrusos els agrupaments que pretenguin actuar 
a Catalunya sota direccions externes. 

Catalunya, país obert a tots els vents, pot 
comptar amb homes i nuclis de diversa ideolo
gía democrática i també amb auténtics interna-
cionalistes. Nosaltres, republicans i demócrates 
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socialistes, arribaríem a admetre que entre els 
catalans hi haguessin fins i tot monárquics. El 
que mai no podrem admetre sense protesta és 
que hi hagi catalans partidaris d'una dinastía 
forastera. 

El dia que catalans, bascos, gallees i els fe-
deralistes auténtics de llengua castellana acon-
seguim fer triomfar la idea de la confederació 
ibérica de pobles lliures, els partits deis diver
sos paisos podran establir enteses amb els nuclis 

A MESURA que va desapareixent la censura que els 
beMigerants en la darrera guerra mundial esta-
blíren al voltant deis treballs d'investigació, des-

cobriments i invents realitzats amb finalitats bél l i -
ques, resulta possible conéixer l'extraordinari i sorpre-
nent desenvolupament experimentat per determinades 
branques científiques darrera d'aquesta impenetrable 
cortina del secret militar. Així mateix ja es pot observar 
que, com a resultat de l'evolució d'alguns deis métodes 
tecnológics d'aplicació mes usual, diverses industries i 
ádhuc alguns oficis tradicionals es troben en procés de 
transformar sensiblement la seva fesomia d'abans de la 
guerra. 

Ara bé; és veritat que la major part de les activitats 
i energies, tant materials com intellectuals, que en el 
transcurs del mig segle darrer han impulsat en forma 
realment insospitada.el progrés de la humanitat , en el 
fons han estat al servei d 'una sola finalitat: la de 
destruir. Pero tampoc no pot oblidar-se l'íntima relació 
que existeix entre els períodes béllics i les mes impor-
tants manifestacions de carácter técnic i cientific que 
s'han produ'it des de fináis del segle passat fins ais 
nostres dies, si volem reconéixer que les guerres cons-
titueixen també valuosos factors d'ordre constructiu, en 
aquest sentit; i que, per molt que estranyi, s'han de 
considerar elements decisius per al millorament de la 
collectivitat, almenys el material. La seva intervenció 
podría comparar-se a l'acció d'agents catalitzadors ac-
tuant en ambients saturats de necessitats vitáis, perqué 
provoquen la rápida cristal-lització, és a dir, la trans
formado en realitats industriáis i ádhuc económiques 
de moltes iniciatives que, sense la presencia d'aquesta 
energía, o bé quedarien en estat potencial o no sortirien 
del camp experimental del laboratori. En conclusió: s'ha 
d'acceptar, dones, que els conflictes béllics contri-
bueixen (amb mes o menys intensitat, pero sempre amb 
una forca superior a la normal, i en una forma que, 
per l'extensió deis seus efectes i la relativa rapidesa 
amb qué es manifesta, en algunes ocasions podríem 
dir revolucionaria) al desenvolupament de la técnica i 
de les ciéncies en general; pero, en especial, de les cién-
cies aplicades. Es pot afegir encara, per confirmar la 
relació que existeix entre els periodes béllics i els de 
major progrés material, que les guerres d'efectes mes 
destructor*, com han estat les del segles xix* i xx», son 
les que han proporcionat a la humanitat conquestes 

mes afins deis paisos germans de la península 
a través d'organismes de relació per a l'acció 
conjunta davant de problemes d'interés comú. 
Una entesa d'aquesta naturalesa fins i tot es 
podría establir en les circunstancies actuáis, 
dintre i fora de Catalunya. 

Pero cap cátala nacional no podrá esdevenir, 
dignament, un militant, directe o indirecte, de 
cap partit espanyol. 

MIQUEL FERRER 

científiques mes importants. És a dir, en el fons i a 
llarg termini, s'han convertit en les mes constructives. 
Podem posar, com un cas concret, el de la primera 
guerra mundial del segle, la qual es considera que va 
millorar en forma tal les condicions de vida de la so-
cietat civilitzada, que s'haurien necessitat, en época nor
mal, vint-i-cinc anys per a arribar a resultats semblants. 

Peí que fins ara anem coneixent de la segona guerra 
mundial, pressentim que, en aquest aspecte, donara 
encara una empenta mes forta que la primera; i deixa-
rá, sense cap mena de dubte, rastres molt mes profunds 
del seu pas. No seria gens difícil que modifiques, i 
aquesta és la nostra créenla, en forma trastornadora 
els sistemes industriáis i económics, revolucionant la 
seva estructura de pre-guerra; i que, al llarg del temps, 
provoques sensibles alteracions en l'organització actual 
de la collectivitat. Ens fa refermar en aquest pressen-
timent la forma de l'evolució en el camp de la técnica 
a mesura que els invents de carácter béll ie es posen 
al servei d'una industria de pau. Una análisi de les 
« u s e s i efectes d'aquesta evolució permetra conéixer 
les possibilitats que teñen de convertir-se en realitats 
les nostres prediccions. I aixó és el que anem a fer. 
Advertim, pero, que aquesta análisi no podrá ser mi
nuciosa per dos motius. Un, perqué encara hi ha 
molts secrets de guerra les aplicacions industriáis deis 
quals es desconeixen, i aixó impedeix, naturalment, fer 
el balanc. complet del darrer conflicte en el seu aspecte 
constructiu. L'altre, peí carácter divulgatiu del present 
assaig. Pero tot i aqüestes limitacions, creiem possible 
donar una visió panorámica de les tendéncies mes relle-
vants que van prenent alguns rams industriáis en la 
post-guerra; fer conéixer els principáis invents que les 
han provocades, i cridar l'atenció sobre les seves in
fluencies, en forma tal que resultin consistentment ar-
gumentades i objectivament confirmades les nostres pre-
sumpcions. Cal teñir present, per les raons exposades 
que s'han de considerar provisionals, i per tant subjec-
tes a revisió, les conclusions a qué s'arribi en qualsevol 
ireball fet en les circumstáncies actuáis; pero entenem 
també que aquesta provisionalitat no treu interés a la 
curiositat d'esbrinar en quin sentit pot influir en la 
nostra vida aquest extraordinari desenrotllament cien
tific i tecnológic. 

Per dues raons de carácter general, pensem que Tac
tual revolució té prou forrea per a ocasionar pertorba-

Les noves tendéncies de la industria 
després de la guerra 

i 
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cions mes profundes que les provocades per l'industria-
lisme europeu deis segles xvm* i xrxf. La primera, per la 
naturalesa i amplitud deis canvis que sempre originen 
els sobtats avenaos técnics, en els diversos factors del 
circuit económic. La segona, per la lentitud o dificultat 
amb qué l'estructura social i política de la collectivitat 
s'adapta a les noves situacions resultants d'aquests can-
vis. Per tant, com mes extraordinaris siguin els invenís, 
mes extensos serán els trastorns que ocasionaran; com 
mes rápid será el ritme en qué es produiran, mes ac-
centuat resultará el defasatge amb qué evolucionaran 
la técnica i la ciencia per una banda i l'organització 
social i económica per l'altra. Precisament la difícil 
situació que travesía la nostra época prové del desequi-
libri existent entre aquests dos moviments. Diguem, de 
passada, que aquesta situació no és específica ni provo
cada peí darrer conflicte béllic, sino que s'iniciá ar-
ran de la revolució industrial de fináis del segle xvme. 
El que passa és que cada una de les guerres l'accentua 
en forma tan considerable, que cada vegada es fa mes 
difícil el trobar formules definitives per a restablir l'e-

. quilibri i tornar a la humanitat la seva perduda estabilí-
tat funcional. Per aixó, si bé contemplem amb admira
d o l'aparició de totes les meravelles que ens ofereixen 
gairebé a diari els taumaturgs de la darrera guerra, sen-
tim temenca peí xoc traumátic moral que ocasionará 
al món aquest seguit d'ínvents i nous descobriments, 
tots els quals creiem que perllongaran indefinidament 
la situació, que podríem dir-ne de reajustament, en qué 
viu la societat civilitzada fa mes de cent anys. 

D'altra banda, també cal convenir que el ferment 
que ha mantingut en. agitació el món tecnológic des de 
fináis del segle passat fins ais nostrcs temps, període 
durant el qual hem presenciat, en aquest aspecte, pro
digiosos descobriments i realitzacions insospitades, per 
mes que sempre hagin anat acompanyats de greus pro-
blemes socials i ádhuc extenses crisis económiques, és 
precisament el que ha provocat aquest impressionant 
desenvolupament de les ciéncies aplicades, en general, 
i en particular de les branques electrónica, química in
dustrial, física i química i médica, i també ha fet pos-
sible l'aparició de la majoria deis extraordinaris invents 
que ara contemplem. Ens referim, limitant-nos a asse-
nyalar tan sois aquelles manifestacions que considerem 
mes característiques d'aquesta nova era, a la fabricado 
de productes sintétics, entre els quals incloem l e s ' 
fibres, ¡es resines, els lubricants i carburants, els plastics 
elástics (mal anomenats cautxús artificiáis), els colo-
rants de síntesis, els alcaloides, les esséncies i els insec-
ticides artificiáis, etc.; les múltiples aplicacions de l'e-
nergia electrónica; l'aprofitament deis gasos de com-
bustió de Paire com a carburant, en una forma realment 
desconeguda fins ara, quant a rendiment de treball; 
i, finalment, el descobriment i control de l'energia 
atómica. Tot aixó sense oblidar aquells altres tipus de 
processos, invents, etc., que probablement no produiran 
efectes tan revolucionaria com els anteriors, pero que in-
dubtablement ajudaran a profunditzar els canvis que 
l'industrialisme europeu provoca, fa mes d'una cen
turia. 

Si per simplificar la nostra análisi haguéssim d'asse-
nyalar la característica mes important d'aquest darrer 
mig segle de procés, m'atreviria a definir-la com la ten
dencia de l 'home del laboratori a sostreure del control 
de l 'home del camp la producció, i ádhuc, en algunes 
ocasions, la distribució deis principáis recursos naturals 
d'ús industrial, tendencia que s'ha tradult en una llar-
ga Iluita entre els anieles manufacturats de procedencia 
natural i altres d'origen sintétic, per la conquesta deis 
principáis mercats de consum. A m b aquesta definido 
establim, encara, el carácter diferencial entre la primera 

revolució, essencialment mecánica, deis segles xvme 

i xix', i aquesta segona, que será preponderantment 
química. Els recursos naturals que en la primera no 
sofriren, en el fons, mes que transformacions físiques, 
ara son objecte de canvis constitucionals que alteren 
completament la seva propia naturalesa. Ha pres estat 
industrial, podríem dir, la transmutació de la materia, 
sortint del camp experimental del laboratori. 1 grácies 
a la magia de la química moderna, s'ha convertit gai
rebé en realitat económica la quimera perseguida pels 
alquimistes medievals. 

Pero millor que definir aquesta nova revolució (la 
qual cosa resulta difícil per la naturalesa deis hetero-
genis factors que l'han provocada), per a conéix»r-ne 
les característiques no hi ha com analitzar les tendén-
cies ja manifestes i determinar, fins on sigui possible, 
les seves conseqüéncies. 

De moment, preveiem que l'aparició, amb carácter co- -
mercial, deis productes artificiáis enumeráis anterior-
ment, tindrá repercussions en el camp de les matéries 
primes. És probable que moltes de les que, industrial-
ment parlant, s'han considerat básiques fins ara (com per 
exemple el coto, jute, látex, seda, pells i cuirs, diversos 
metalls, etc.) quedaran amenagades de perdre tal ca
tegoría. O almenys hauran de compartir el seu actual 
predomini amb el d'aquells altres recursos que la fa
bricado deis succedanis ha elevat al nivell de primor-
dials, com son l'alcohol, la caseína, les albúmines, la cel-
lulosa, etc. U n sobtat desplac,ament en aquest sentit pot 
portar conseqüéncies d'ordre económic i polític, perqué 
destruiría en un cas i afebliria en l'altre, els monopolis 
que de fet exerceixen damunt de determináis productes 
primaris un redu'it nombre de paisos. Unes vegades, 
degut a la seva situació geográfica; altres, peí fet de 
disposar d'un extens imperi colonial (o de controlar-lo) 
situat justament dintre de la zona climatológica on es 
produeixen, amb exclusivitat, part d'aquells recursos, 
com és el de la quinina, controlada per Holanda; la 
cámfora i la vainilla, per dos o tres paisos de l'Extrem 
Orient, com Java, Indo-Xina; la canyella, per Ceilan; 
el látex, per Holanda i Anglaterra; el jute, per ¡'In
dia, etc. Altres vegades, per mitjá d'extenses organit-
zacions financeres que han teixit una xarxa per tot el 
món per impedir, amb un criteri monopolitzador, el lliu-
re moviment de determináis grups de recursos naturals, 
com és el cas de l'estany, de les potasses, deis dia-
mants, etc. Pero des del moment que l 'home del labo
ratori pot fabricar sintéticament fibres téxtils, carburants, 
vidres, cuirs, imitacions de cautxú, etc., de caracterís
tiques tecnológiques iguals, i ádhuc millors que les deis 
productes substituits, i en ocasions en condicions de 
preus semblants, utilitzant una serie de matéries primes 
que poden produir-se en zones de climes molt varia
bles, es de preveure que la majoria d'aquells mono-
polis, que podríem dir-ne de base climatológica, han 
de desaparéixer. Per les mateixes raons, és difícil que 
subsisteixin també, o, si ho fan, será perdent la seva 
actual importancia, els monopolis de navegació. Final
ment s'allunyaran els perills de les compres especulati-
ves, deis acaparaments d'existéncies i deis jocs de pres
tidigitado amb la moneda, perqué les noves fonts de 
matéries industrialitzables ja no quedaran patrimoni ex-
clusiu d'un reduit nombre de paisos, sino que prácti-
cament es trabaran a l'abast de tot el món. Per exem
ple, fins ara, el 70% del látex que mundialment es 
consumía durant l'any per a fabricar anieles de cautxú, 
havia de buscar-se forejosament a l'Extrem Orient. En 
canvi, avui, per a produir els plastics elástics succedanis 
d'aquest cautxú, s'utilitzen productes tais com l'alcohol, 
el sodi, elements de la familia deis hidrocarburs, etc., 
cap deis quals no es troba subjecte, com era el cas del 
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látex, a no poder sortir deis limits de determinades 
zones, per raons climatológiques. 

Aquesta tendencia desmonopolitzadora afavorirá in-
dubtablement l'expansió industrial. Molts pai'sos que ara 
han de proveir-se a l'exterior, podran aprofitar, per a 
alimentar les seves industries, recursos propis. Per aquest 
motiu creiem que la revolució química assegura encara 
major possibilitats d'industrialització que la mecánica. 
És probable que tendéncies semblants afectin també 
els monopolis deis productes utilitzats per a generar 
energía, puix els carburants hidrocarburats, per exem-
ple, en el futur no s'obtindran exclusivament a partir 
deis petrolis, sino que podran aprofitar-se altres mate
rials. La gasolina, els olis pesats, posem per cas, avui ja 
es fabriquen industrialment sotmetent a tractaments 
fisico-químics els carbons, els gasos naturals deis petro
lis, productes vegetáis oleaginosos, etc. 

Aquesta revolució química també fará sentir la seva 
influencia en la naturalesa deis recursos d'ús industrial. 
I anirem veíent com els anomenats esgotables, els me-
talls, els petrolis ¡ els minerals en general, que fins ara 
son considerats matéríes primes essencials, paulatina-
ment serán substituios pels renovables, uns d'origen 
agrícola, altres d'origen animal, com son la caseína, 
l'alcohol, les albúmines, etc. En aquest aspecte s'ob-
serva un fet curios. Fa mes de cent anys, el 80% deis 
articles manufacturáis procedien de matéries renova
bles. El cuir i la fusta, per exemple, eren molt mes 
usats que el ferro i el coure. La revolució mecánica 
de fináis del segle xvme i els progressos científics que 
es produ'iren a mitjans del xixe, invertiren aquesta 
proporció; i amb la instaMació de la máquina de va
por, la mecanització deis sistemes de producció i la 
substitució de l'energia humana o hidráulica per la 
térmica, el carbó, el ferro i el coure passaren a la 
categoría de recursos básics de primer ordre, en forma 
tal que, a fináis del segle xíxe, el 70% deis articles es 
fabricaven utilitzant matéries primes esgotables. Avui 
s'estan invertint altra vegada els termes d'aquest per-
centatge. La industria de l'automóbil ens ofereix un 
exemple de la preponderancia que preñen els recursos 
renovables en el camp industrial. La construccio d 'un 
milió de vehícles consumeix 44.000 tones de coto, 
1.000 tones de blat de moro, 1.500 tones de lli, 500 to
nes de grasses orgániques diverses i quantitats consi
derables de soja. Cal teñir en compte, encara, que 
cada dia s'utilitzen en aquesta industria majors quan
titats d'articles de materials plástics, fabricáis amb re
cursos renovables. 

No tan sois es interessant analitzar els efectes d'a-
questes tendéncies referint-les ais produstes básics, sino 
també ais articles elaboráis. En termes generáis podem 
dir que els productes artificiáis ofereixen dues carac-

oALBA A 
Es descolguen els morts amb les mana blanqucs. 
S'aixequen amb els ulls d'argila plens, 
amb els bracos oberts com unes branques, 
els rostres emporprats, groes els alens. 

Ixen deis clots, de les obscures balmes, 
caminen encorbats pels llargs camins, 
¡ent cruixir llurs blancor* com unes palmes, 
carregats amb el pes de llurs destins. 

terístiques que no teñen els d'origen natural: una 
d'elles és la possibilitat de poder-Ios fabricar mes uni
formes de preus i de qualitats. L'altra, que se'ls pot 
donar i variar a voluntat determinades propietats tec-
nológiques. Aquesta facilitat és la causa que un gran 
nombre de productes sintétics resultin molt superiors 
ais naturals ais quals substitueixen. Aixó passa, per 
exemple, amb les fibres artificiáis, les quals poden fa-
bricar-se d'igual gruix, llargada, secció, etc., o poden 
variar-se a voluntat totes o algunes d'aquestes propie
tats físiques, la qual cosa costa, generalment, d'obtenir 
quan es tracta de fibres naturals. Peí que fa referencia 
a preu de cost, tenim el cas deis plástics elástics, els 
quals l'han rebaixat progressivament. Avui varia entre 
66 i 88 céntims de dólar el quilo; pero quan els pro-
cessos d'obtenció d'alcohol, aprofitant deixalles de 
fusta, hagin pres carácter industrial definitiu, es cal
cula que podrá fabricar-se el quilo a set céntims de 
dólar. Si volem parlar de la qualitat deis succedanis, 
podem assenyalar el cas deis pneumátics fabricats amb 
substitutíus del cautxú, els quals solament resistien, uns 
anys endarrera, unes tres mil milles de marxa, mentre 
que avui resisteixen les cent mil milles. Per aquest 
estil podríem. posar molts exemples demostratius del 
grau de perfecció • que van adquirint aquests productes 
artificiáis, i de la manera com milloren les seves con-
dicions económiques. La diferencia que els separa deis 
naturals, quant a possibilitat o dificultat de variar les 
seves propietats tecnológiques, segurament es deu al 
fet de no realitzar-se la transmutació de la materia 
prima en condicions iguals en uns i en altres. Mentre 
aquest procés, quan es tracta de fabricar productes sin
tétics, és de carácter químic i queda sota el control 
absolut de l 'home de laboratori, en el cas deis naturals 
en queda fora perqué és la propia naturalesa la que 
se n'encarrega. És a dir, s'opera una transformació 
constitucional de carácter biológic. Per aixó la fabrica-
ció de productes naturals está influida per fenómens 
climatológics i atmosférics, per plagues i per epidé-
mies, origen de les irregularitats que s'observen en el 
cost, en el volum de producció i en la qualitat deis 
articles; mentre que en el cas deis sintétics, com que 
el químic pot controlar i uniformar les condicions de 
fabricado, anu l l an t la influencia de tots aquells factors 
variables, s'explica que les característiques técniques, pre
sentado deis productes, etc., es puguin mantenir regu-
larment constants o es puguin modificar a voluntat, 
adaptant-les en cada cas a les conveniéncies i interessos 
del consumidor, i també que la seva elaborado resulti 
molt mes uniforme de preus i regular de quantitats. 

EDUARD B A R B A 

Ciudad Trujiüo, marg del 1947 

JOSAFAT 

Es redrecen, es palpen admiráis, 
cerquen llurs cors i el batee mu deis polsos. 
Ve una mona amb els sins illuminats. 
Arriben morts trements, morts alts i doleos. 

.Respiren lentament la brisa bono, 
amb la seva sentar de fruit madur. 
Esperen que la veu que alta ressona 
es fací entenedora a cadascú. 

París, ¡946. j . AGELET I GARRIGA 
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De l'anglofóbia i de l'anglofília catalanes 

DE FA DE MOLT DE TEMPS erri preocupa el 
fet que entre els catalans hi hagi veri-
tables anglófobs. Per a mi l'anglofóbia 

és una actitud absurda, antihistórica; pero he 
de convenir que per dissort está sólidament 
arrelada. Ho está tant, que tinc el convenci-
ment que la publicació del present treball em 
produirá mes d'un disgust. No hi fa res, posat 
que cree que les opinions que vaig a exposar 
son justes i que cal divulgar-Íes per tal de 
contribuir a desfer la mes impolítica de les 
posicions que podríem adoptar els catalans. 

L'anglofóbia, a tot el món, és un complex de 
ressentiment. La política de l'Estat anglés, com 
la de tots els Estats, no sempre ha estat cristal-
lina. Ha mantingut una hegemonia en els mars 
i damunt deis continents a costa de grans sa-
crificis propis i de grans sacrificáis externs. Cer-
tament, entre els darrers ens podem comptar 
els catalans. Recordem l'incompliment del trac-
tat signat a Genova, el 1705, entre els ambai-
xadors d'Anglaterra i els de Catalunya. Tots 
sabem prou bé que, malgrat el compromís con-
tret d'ajudar constantment el nostre poblé, en 
el moment de la pau europea la reina Anna 
deixá la nostra nació a la mercé de Felip de 
Borbó. Els retrets mes forts a aquesta iniquitat 
no son pas els deis catalans, sino els deis pro
pis historiadors anglesos. Podríem, dones, com-
prendre l'anglofóbia catalana, si estigués arre
lada en aquest greuge. Pero, és així? No, evi-
dentment. Els ressentits no beuen pas en les 
fonts nacionals, sino en fonts espanyoles. L'odi 
a Anglaterra és un fenomen de l'espanyolisme 
imperial incrustat en la rutina catalana. És tan 
espanyol com ho pugui ser el neutre lo, que 
hem procurat bandejar del nostre llenguatge. 

* * * » * 

Vist d'una manera realista i simple, quan 
han estat tants els que han parlat d'mternacio-
nalitzar el nostre cas nacional, no costa d'ar-
ribar a la conclusió que la táctica mes lógica 
seria la d'oposar a l'anglofóbia espanyola una 
anglofília catalana. Tanmateix, l'actitud que 
preconitzem té arrels históríques molt mes pro
fundes que aquesta fórmula oportunista. His-
tóricament, Catalunya i Anglaterra, després 
deis descobriments d'América i de la successio 
del cesar Caries I, teñen un enemic comú en 
1'Imperi espanyol. Nosaltres no vam saber o no 
vam poder, que de tot hi ha, reaccionar d'una 
manera efectiva contra aquell gegant; en can-

vi, pogué fer-ho la petita Anglaterra d'aquell 
temps. I David, a través d'una llarga lluita, 
amb una santa persistencia, pogué vencer Go
liat. Qué s'ha fet d'aquell gran Imperi? Tot 
está de posta a Espanya. De tot alió només en 
queda l'enyor. Moltes remembrances i melan-
gies literáries —Unamuno, Menéndez Pidal, Or
tega y Gasset, Marquina, etc.—, que ben de-
batudes, en un moment d'exaltació, han pro-
duit la follia del falangisme. I com que tot és 
semni, s'intenta reavivar Espanya a l'ombra de 
l'Escorial i de la tétrica figura de Felip II. Allá 
hi ha rimperi, la grandesa espanyola, militar i 
religiosa; l'espasa del conquistador i la creu del 
missioner. ¿És possible, en pie segle xx¿, ressus-
citar aquest cadáver? És un miracle en el 
qual només poden creure els esquizofrénics. 
Pero, és ciar, l'Espanya falangista hi ha cregut 
i s'ha passat els anys de la darrera guerra espe-
rant que Hitler anihilés l'enemic historie de 
1'Imperi: Anglaterra. 

El simple enunciat d'aquest nom ha tallar, 
des de fa segles, la digestió a tot bon espanyol. 
Pero, per qué ha d'inquietar els catalans? Pre-
cisament tenim l'enorme deute de gratitud amb 
Anglaterra d'haver enterrat 1'Imperi. ¿Qué se
ria de Catalunya si Felip III, i el IV, i Car
ies II, haguessin pogut ser mes césars que aquell 
Felip de l'Escorial? Isabel d'Anglaterra, amb 
els seus corsaris, amb la derrota marinera de 
la Invencible i amb l'heréncia política de la 
lluita amb Espanya que deixá al seu poblé, ens 
mig salva, mentre una gran part de la nostra 
gent estava enfeinada collaborant amb 1'Im
peri i l'altra pesava figues. Contra els Borbons 
estigué al nostre costat, i si ens abandona —ini
quitat imperdonable—, un centenar d'anys mes 
tard estimulava els moviments d'independén-
cia de les colónies espanyoles d'América. 
Aquesta ha estat la gran utilitat, per a nos
altres, de la tenac. política anglesa, cop darrera 
cop, segle darrera segle. 

* * * * * 

L'Imperi havia caigut com una llosa damunt 
la nostra nació i I'anava asfixiant. En canvi, 
la seva decadencia i la seva ruina final foren 
l'anunci del nostre renaixement. És ben cert 
que el darrer cop no el dona Anglaterra, sino 
els Estar: Units. Tant se val: és el tret de 
gracia. Aquell gran Imperi, malferit, sucumbía 
definitivament a Cuba i a Filipines. Grácies si-
guin donades a Anglaterra i ais Estats Units! 
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Tot el nostre recobrament nacional —lingüís-
tic, literari i polític— está sincronitzat amb l'in-
fortuni colonial espanyol. 

Que de totes aqüestes catástrofes se'n ressen-
tin els espanyols; que s'enyorin i s'esborronin; 
que emprenguin follies crepusculars, ho com-
prenem, encara que no ho trobem just. Pero, 
¿quin mot mereixen els catalans que es solida-
ritzen amb aquest dol i amb aquests odis? Po-
seu-los l'epítet mes dur, mes despectiu, mes 
grosser i mes insultant, i encara quedará petit. 

Per fatalitat histórica, hem de lluitar contra 
Espanya. (Cuitem a dir, per evitar mals ente-
sos, que apliquem al nom Espanya la seva ac-
cepció moderna d'Estat, herencia de la Corona 
unificada del cesar Caries I, per successió, a 
través de Joana la Loca, deis reialmes d'Isabel 
i de Ferran, els Reis Católics de mal record. 
Aquest Estat —Espanya—, constituit artificial-
ment, sense comptar per a res amb la voluntat 
deis pobles peninsulars, com a resultat d'una 
política hábil de reial alcova, ha estat sempre 
una tomba de nacions. No anem contra Cas-
tella, no anem contra cap deis pobles penin
sulars: anem contra el comú opressor, contra 
aquest Estat —es disfressi de República o de 
Monarquia— que respon al nom d'Espanya. 
En altres avinenteses hem sostingut la possibi-
litat d'una Confederació de nacions peninsu
lars i seguim sostenint la nostra tesi; pero, per 
arribar a aquest objectiu cal, préviament, des
truir l'enemic deis nostres pobles: Espanya, 
l'Estat que ens devora a tot plegats.) No hi ha 
conllevancia possible. Conllevancia era la Re
pública, i la militarada espanyola va desfer-la 
amb torrents de sang. Parlar d'una tercera Re
pública com un ideal cátala, és una niciesa. 
¿És que encara ens cal una altra experiencia 
per' a capir que Espanya és el nostre enemic 
natural? ¿I qué ens importa que aquest nom 
s'embolcalli amb el de República o amb el de 
Monarquia? La nostra fita, el nostre gran objec
tiu, ha de ser acabar amb aquesta Espanya. 

Insistim: per natura, en política internacio
nal els catalans hem de cercar una entesa amb 
el bloc anglo-saxó: Anglaterra i els Estats 
Units. Amb Anglaterra, perqué históricament 

hem tingut una causa comuna —nosaltres re-
collint beneficis sense gaire consciéncia del que 
passava; els anglesos lluitant d'una manera pla
nificada— en la ruina de I'Imperi espanyol. 
I amb els Estats Units, perqué han d'estar a 
l'aguait que no rebroti l'imperialisme hispánic 
en terres d'América. Aquest era un perill que 
semblava dormir el son deis justos; no obstant, 
darrerament l'instint imperial s'ha desentumit 
a Espanya. Hem vist Franco i la seva compás-

'seria cercar l'alianca d'Alemanya i d'Itália per 
amenacar el món com en segles passats. Per 
tota l'América de llengua castellana s'ha cons
tituit la Falange, auténtica cinquena columna, 
i si aquesta no ha actuat, no ha estat pas per 
manca de voluntat, sino perqué les circumstán-
cies no han estat prou favorables. I no es cregui 
que el deixondiment imperialista desaparegui 
quan s'esfondri la Falange. Aquesta és sola-
ment una de les seves múltiples cares i no pas 
la mes perillosa, per folla; perqué és impossi-
ble ressuscitar el segle xvie. Tan temible com 
ella, imperialment parlant, seria la cara opo-
sada, l'esperit imperial de la qual és ben latent. 
I si Franco es recolzá en una Alemanya nazi o 
en una Italia feixista, els altres es recolzarien 

. en la U.R.S.S., la qual no dissimula gens els 
esforcos que fa per esdevenir una potencia me-
diterránia i per estendre la seva influencia fins 
a l'América dita espanyola, a fi d'encarar-se 
amb els Estats Units. En esséncia, dones, la 
lluita continua essent la mateixa de fa segles: 
Espanya contra Anglaterra, amb l'afegitó actual 
de la República Nordamericana. Perqué el bon 
espanyol sap molt bé que mentre subsisteixi la 
puixanca deis anglo-saxons, no podrá ni tan 
sois intentar-se el ressorgiment de I'Imperi. 
D'ací l'odi i el daler que el corseca i que tant 
pot portar-lo a aliar-se amb Déu com amb el 
diable, mentre sigui per acabar els seus ene-

Preveig la réplica sorneguera de tots els sa-
viassos de visió fácil: «—Bé —ens poden dir—, 
pero ¿quan Anglaterra i els Estats Units s'han 
recordat d# Catalunya? > A la qual cosa podem 
respendre que mai. I, tanmateix, ¿és que hem 
d'estar eternament esperant que les muntanyes 
se'ns acostin, sense decidir-nos mai a anar-Ies 
a cercar? 

A. T O N A I NADALMAI 

<•? Hi ha idees tan arrelades a l'esperit, que hom no pot arribar a creure que siguin producte d'un 
exercici de Vactivitut inteldectual. No sabem quan han fet llur aparició en la consciéncia; les 
trobem ja en els primers moments de la vida i mai no ens abandonen, mai; ni en el curs del 

trebail mes autenticament creador... 

JALME SERRA H U N T E R *•> 
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"Es trista cosa morir a l'exili..." 
A MEITATS DE MAIG DEL 1944 moria l 'Antoni Martí-

Bages. 
La noticia m'arribava a París amb la crueí-

dat que teñen aquelles coses que, per molt que en 
sapigues la possibilitat, t'obstines a creure impossibles. 
Sabia que la malaltia del meu amic era de les que no 
perdonen; sabia que els diagnóstics deis metges eren 
pessimistes i que havien pronosticat que si el malalt no 
era dut aviat amb la seva familia, aquesta ja no el veu-
ria viu. I tanmateix, jo creia que Antoni Martí-Bages, 
jove i fort com era, podría refer-se. 

«Val mes sentencia de metge que de jutge>, vaig re
cordar encara, en el meu optimisme, al company que em 
tenia al corrent de l'estat desesperat del nostre amic. 
Dones, no. Sense haver tingut temps d'adonar-se de la 
seva gravetat, fent encara plans per a una próxima 
reunió amb els seus —la ¡Musió de menjar a Barcelona 
els torrons havia esdevingut la d'anar a banyar-se amb 
ell? a Salou el vinent estiu—, la Implacable I'anava a 
trobar al seu Hit de malalt. Tres hores abans, després 
d'un día de revifalla, havia perdut els sentits —va 
escriure'm el bon company que l'assistí en els darrers 
moments— i ja no digué ni un mot. Tombat de cara 
a la paret, fugint els seus ulls de la claror, s'enfonsá 
insensiblement en les ombres eternes. 

El nostre exili és un Uarg camí vorejat de tombes. 
I cada mort és una punyent tragedia. L'home s'ha 
avesat a considerar la seva sortida de l'escena com 
l'acte mes transcendental que realitza, com la solemne 
conclusió de tota una acció dramática. Morir en aques
ta separació de la patria i de la familia, Huny del cel 
pairal i deis filis que han sortit deis teus flanes és, 
pero, un cástig molt dur, que no haurá estat pas estal-
viat ais millors d'entre nosaltres. 

És trista cosa morir a l'exili... 

Quants anys ha que vaig llegir aquest vers? Almenys 
vint-i-cinc. Ningú no hauria gosat aleshores somniar que 
pogués ésser aplicat un día a tants catalans. I encara 
em canta a l'orella la seva trista melodía. Em sembla 
que Nadzariantz, el poeta armeni, fou el seu autor, i 
que vaig llegir-lo en una traducció de Ventura Gassol. 
O bé és la meva memoria que em traeix, i aquests mots 
s'han format tots sois, per la sola forca deis fets, en els 
anys que duc vivint a Franga. És trista cosa, és dura 
cosa morir a l'exili. ¿1 quants son els que cauran enca
ra, abans d'aconseguir veure, com Moisés en exhalar 
el darrer sospír, la térra promesa per llur esperanca, la 
dolga Catalunya per la qual tant es deleixen? 

A pocs HOMES ELS SERÁ DONAT, com a Antoni Mar
tí-Bages, d'haver passat peí món sense deixar-hi 

mes que amistats i afectuosos records. La seva vida 
sembla un resum de les virtuts mes altes d'aquells mc-
nestrals catalans que creaven en els moments vitáis 
de la nostra historia la grandesa de la patria. És una 
vida de treball, d'esfor?, d'estudi. Una vida de fide-
litat, també. Antoni Martí-Bages, «que és fill de Reus i 
duu el nom i un cognom d'un altre ¡Ilustre reusenc 
que moria, fa un segle, defensant els ideáis de lliber-
tat i de Patria, s'ha fet amo d'un gran corriere, de la 
vila, és ben considerat pels seus conciutadans, és casat 
i emmaínadat. La seva muller i les tres filies formen 

un fris graciós de bells rostres que centren la seva 
existencia i enjoien la seva Uuita. 

Per a un altre, aquest éxit social i económic ja oro-
pliria totes les ambicions, pero Antoni Martí-Bages no 
és insensible a les inquietuds patriótiques, no pot obli-
dar els seus deures polítics en un moment que inter
venir en política és una obligació de tot bon ciutadá. 
El botiguer acomodar, l 'home que té per perdre, perqué 
ja ha triomfat de la vida, es llanca a una nova lluita. 

U n dia d'aquests em passaren pels dits unp vells 
números de La Nova Revista, aquella publicació que 
tingué una vida no molt dilatada, pero de bon record 
per la collecció deis seus quaderns i deis seus llibres. 
En aquests números hi havia un assaig de Martí-
Bages sobre el teatre de Joan Puig i Ferreter, escrit 
amb finor crítica i amb passió d'amic. N o cree pas que 
l'autor d'EÍ Cercie Mágic l'hagi oblidat, ni que hagi 
oblidat que fou la tenacitat i el coratge d'Antoni Mar
tí-Bages alió que en bona part li va permetre de salvar 
la seva vocació i de conquerir l'éxit en moments de pro
funda crisi. Pero és bo que se sápiga que a Catalunya 
hi havia botiguers —petits burgesos si hom els vol en
globar en aquesta apellació carregada de sentit despec-
tiu per alguns— que substituyen els mecenas, i que sa-
bien suscitar un mecenatge coHectiu mes digne i afala-
gador per ais artistes, prou eficac, per a salvar els valors 
de l'esperit. Uns botiguers, uns fabricants, uns petits 
burgesos prou plens d'espiritualitat per a conéixer una 
obra d'art i estimar-la en tots els seus aspectes. Per a 
defensar també, enfront de la indiferencia del gran 
públie, un autor que el dia de demá será famós i no 
necessitará per res I'ajut de l'amic. 

A totes les ciutats de Catalunya hi havia, segura-
ment, esperits d'aquests. Pensó en Mataró, en Girona, 
en Terrassa, en Tarragona, en Lleida, en Tortosa, en 
Manresa, en Sabadell, en Olot, en Igualada... I a cada 
nom se m'acut la figura d 'un home o d'un grup d'homes 
que no s'aturen en sacrificis, que treballen anónimament 
per llur ciutat i per Catalunya, que salven l'honor del 
poblé d'on son filis perqué saben que la cultura és el 
tresor mes gran deis pai'sos petits. 

Fou una cosa exemplar, tanmateix, que Antoni Mar
tí-Bages esdevingués alcalde de Reus, la ciutat del Cer\' 
tre de Lectura, el 1931. El primer alcalde república de 
Reus. I que ni els malsdecap de la seva gestió, ni els 
atacs deis adversaris, ni les travetes deis amics, no 
poguessin trencar la fermesa de les seves conviccions 
que l'obligaven a servir la seva térra a través de la 
política com a través de totes les altres activitats. Deixá 
d'ésser alcalde, pero no deixá de servir. El 19 de juliol 
del 1936 es trobá, naturalment, al costat que havia d'es-
tar, al costat del poblé. Fou conseller de l 'Ajuntament 
de Reus, i mentre d'altres s'esmercaven en folies di-
Iapidacions i en pensades revolucionáries, ell duia a les 
finances de la seva ciutat la mateixa cura i igual intel-
ligéncia que posava en regir les del seu comer?. 

L'explosió de la nostra guerra va produir moltes trans-
formacions polítiques. Alguns que es deien liberáis i 
catalanistes no pogueren resistir l 'empenta deis fets i 
desettaren deis rengles de la Llibertat i de Catalunya, 
com si l'una i l'altra fossin responsables del daltabaix, 
primer, i deis excessos deis incontrolats, després. En 
alguns, aquesta crisi espiritual fou tan forta, que els 
llanca de cop al camp advers —Ique pocs deuen ésser, 
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pero, els que no s'han ja penedit ¿'aquella virada!— 
En d'altres, la reacció fou menys violenta: es limitaren 
a recloure's en un total retraimenr. No volgueren col-
laborar amb la República perqué aquesta es vestía de 
la roba vermella de la revolució i de la guerra per com-
batre una guerra i una revolució que li havien estat 
imposades. No volgueren ajudar la Generalitat perqué 
í-.questa havia donat entrada a homes i sectors aue 
trencaven violentament amb les tradicions i que, de 
vegades, ni p>arlaven cátala. 

Per sort, molts d'altres restaren al lloc. I Que diferent 
hauria estat el curs deis esdeveniments si tants deis 
que desertaren i tants deis que s'abstingueren haguessin 
continuat ferms ais llocs que ocupaven! És absurd d'al-
legar que baurien estat arrossegats per la furia deis 
demagogs o suprimits per les noves forces dominadores, 
perqué llur conducta i llur persona háurien congriat el 
respecte deis que mes tendencia tenien a perdre el con
trol. Els homes que romangueren en els llocs —per 
sort, de tots els partits en quedaren— van conservar 
el prestigi de llur elasse, de llur filiado política i deis 
ideáis que defensaven amb Fexemple. 

De la mateixa manera que hom pot comprendre i 
oblidar, sense excusar-la, la reacció deis espantadissos, 
cal agrair i subratllar davant la Historia la conducta 
deis que no es mogueren del lloc, tot i que no feien 
mes que complir amb llur deure. Molts d'ells s'ho 
jugaven tot per no anar a guanyar res: la guerra i el 
seu desenlia^, fos aquest el que fos, només representa-
ven per a ells sacrificis. No col laborar hauria estat 
cobrir-se la retirada, salvar una sortida per si les coses 
anaven com molts creien que aniñen i com efectiva-
ment anaren. Pero els homes com Antoni Martí-Bages 
trencaren tots els ponts, es fongueren amb el poblé, 
consentiren en tots els sacrificis, enduts només per un 
sentiment: el del compliment de llur deure. 

Que una bomba de Paviació enemiga caigués, en un 
deis mes durs bombardeigs de Reus, damunt el comeré 
de Martí-Bages, destruint-li la seva llar, només és un 
accident de guerra que adquireix tanmateix el carácter 
d'un símbol. Per endavant, Phome ho perdia tot. Quan 
s'acabá la campanya de Catalunya, passava la frontera 
sense res, sense deixar a la seva térra cap bé, si no era 
la muller i les filies; sense endur-se amb ell res mes que 
la seva confianza en un retorn amb dignitar. 

N o podré mai oblidar aquelJ dia que ell i jo deci-
díem de marxar sois de Barcelona. U n cop desfeta la 
seva llar i anul la t el sen negoci, Martí-Bages havia 
anat a instaMar-se amb els seus a la capital. Vivia 
a Barcelona en un pi: de la meva mateixa escala, i cada 
vespre ens trobavem a la redacció de Lo. PuHicitar, que 
aleshores —darreries del 38— estava a la Rambla de 
Catalunya, després del bombardeig que havia esmicolat 
la casa de la Granvia. Jo el burxava sovint perqué fes 
articles per al diari, i ell s'hi avenía i em donava unes 
quartilles eserites en la seva Uetra menuda i elegant, 
en les quals desenrotllava amb inte l igencia un pen-
sament assenyat o unes consideración?* d'actualitat. Ha
via estat nomenat vocal del Consell d'Agricultura de la 
Generalitat, i la fetna que hi feia desvetllava la consi
derado afectuosa de tots els seus eompanys, militante 
deis mes diversos sectors. 

Aquell dilluns a la nit també ens trobarem a la Publi 
i no ens fou pas difícil de fer-nos carree de la situació. 
L'enemic s'aproximava a la ciutat amb una velocitat 
alarmant —és veritat que certs episodis de la segona 
guerra mundial han deixat en ridícul aquell avanc 
fulminant de Franco per terres de Catalunya—. La cam
panya decisiva que comencava el 23 de desembre del 
38 i acabava el 12 de febrer del 1939 dura mes que la 
ele Polonia de setembre del mateix any i mes i tot que 

la de Franca de maig-juny del 40. Reus —el Reus de 
Martí-Bages!— i Tarragona havien caigut feia dies. 
La línia del Gaiá havia estat una impalpable il-lusió. 
La de Garraf-Ordal, una altra. Montserrat i els Brucs 
eren voltats facilment, a despit de totes les invocación? 
al llegendari Timbal i ais sometents de l'any vuit. 
Tots els centres oficiáis ja havien estat evacuats, i jo 
mateix havia estat advertit pels meus superiors de la 
necessitat de fer-ho amb urgencia. Calia marxar l'en-
dema mateix. Pero, com? Sois, o amb les famíiies? Fou 
un problema de difícil resolució, en el qual el cor i el 
cap volien dir la seva. AI capdavall, contra el que pri
mer havíem pensar, varem emprendre només els homes 
el cami de l'éxode. . 

Deixávem les famíiies encomanades a la protecció 
de parents i amics. Jo vaig teñir la sort que la meva 
se'm reunís quinze mesos després. Antoni Martí-Bages 
no fou tan afortunar. 

El recordó, un cop arribat a Perpinyá, cercant tot 
seguit de treballar en alió que fos. Es posa a donar 
lliqons de comptabilitat al fill d'un compatriota, a canvi 
del sopar. Duia els llibres d 'un sastre, amb el qual tre-
ballava un amic també refugiar. El veig a can Molins, 
un restaurant molt económic de l'Avinguda de Bompas 
—carrer popular, amb casetes obreres i petites botigues— 
on s'aplegaven a diñar tota una colla de eoneguts. Els 
plats oscillaven entre 0'50 francs, preu d'un plat de 
sopa de fideus, fins ais quatre francs que valia, els diu-
menges, una ració de pollastre en suc. 

—Son comanden? —preguntaven en Molins o la seva 
muller, corrent per entre les taules de marbre i ano-
tant mentalment els encarrecs. 

Hom consultava el mirall pie de lletres en blanc 
d'Espanya que cantaven el menú del dia, i la decisió 
era presa després d'un rapid balanc, de les possibilitats 
de cadaseú. Algún dia, després de Papat, si aquest 
havia estat curt o molt barar, ens arribávem tots plegats 
a una pastisseria del Pont Vermell, on hi havia uns su-
culents gateaux de vuitanta eéntims. Alguna altra tarda 
anavem a fer un café-copa-manilla, a un establiment 
de prop de can Molins, pie de crits de «—Fava!> i de 
sonors: 

—Tenes xanca, combatant!— deis rossellonesos que 
el freqüentaven per fer-hi unes interminables belotes. 

Els socors eren migrats i aleatoris, les rafles de la po
licía freqüents, i els camps de concentraeió, plens d'a-
mics i eoneguts que procura ven eseapolir-se, estaven 
molt a la vora amb llur temible realitat. Els refugiats 
catalán? —a Perp :nya hom no pot dir-ne exiliáis, per
qué el cel és el mateix i la llengua igual que a la 
nostra térra, a despit deis gallicismes tan graciosos que 
Pesmalten— no eren els papus execrats que alguna pro
paganda descrivia. A Perpinyá hi havia cafés que feien 
un preu especial de favor a aquests pretesos indesitja-
bles; la Biblioteca Municipal n'estava plena cada dia; a 
l'hospital local diversos metges i farmacéutics deis nos-
tres prestaven servéis preciosos... Quan jo me'n vaig 
anar de Perpinyá, en Martí-Bages, com els altres, estava 
pveocupat peí problema vital de la feina. 

No l'he vist mai mes. Pero no deixávem de corres-
pondre'ns. Tinc les seves cartes que acusen, entre Ta
féete invariable, moments ben justificáis d'amargor, so-
bretot quan veu la impossihititat de trobar una ocupa
d o regular o quan rep noticies depriments deis seus, 
que topaven amb les mateixes difieultats que ell, a 
Catalunya, per a subsistir. Una de les seves filleí caigué 
malalta i aixó acabava d'atuir-lo. 

Pero no es decoratjava mai del tot. Ell volia treballar, 
no acceptava almoines. Varen oferir-li d'anar a la Re
sidencia d'InteMectuals de Montpeller i va renunciar-hi. 
Un veritable atzar li oferí de substituir el comptable 
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d'una casa de vins del Minervois, que havia estat mo-
bilitzat en venir la guerra. Tot seguit se n'hi ana, i el 
sol fet de poder-se lliurar a una feina regular i de 
comptar amb una remunerado modesta, pero fixa i gua-
nyada amb el seu treball, va refer-lo. Les. seves llerres 
tornen a ésser optimistes i cordials, respiren de nou 
el bon humor. Passen els esdeveniments del 40, que 
parteixen per la meitat ía Franca, i fins al cap d'uns 
quants mesos no reprenem el contacte epistolar, amb 
aquelles targes-formulari que tot just et permeten d'en-
devinar Taféete i la intenció del corresponsal. Eli ha 
aconseguit de continuar a la casa de vins. I la seva 
feina és tan apreciada, que d'altres colliters volen que 
els dugui la comptabüitat. Fot comentar d'ajudar la seva 
familia, viure amb una mica de confort... 

Si no hagués estat l 'enyorament! És aixó, aquest ne-
guit constant de reveure els seus, de sentir altra vegada 
els sorolls del carrer de Monterols i tastar la sopa d'a-
nimes de peix de Cambrils, alió que el rosega; sera 
aixó el cranc que ha de devorar-li el fetge com el voltor 
a Prometeu. Totes les noticies favorables, tots els ru-
mors d'un can vi a Espanya son acollits per ell amb 
avidesa. «La mona ens la menjarem a casa*, m'escriu 
a primers del 43. I, mes tard: cNo hi ha dubte que per 
Nadal ja serem a Catalunya.» Quantes Pasques i quants 
Nadáis han passat així per a tots, en aquest joc cruel 
de l'esperanca decebuda! 

Darrerament, el seu neguit per veure la familia no el 
deixava un moment. Havia pensat d'entrar a Catalunya 
per Andorra, sense papers, i el pía se li afolla per les 
noves condicions de vigilancia de la frontera francesa. 
Una filia se li ha de casar, i ajorna la cerimónia per
qué el pare pugui assistir-hi. Passen els mesos, fins que 
ell ha de dir-li que no esperi mes. cBé veurc els 
néts, almenys>, bromeja, encara. Pero voldria tornar a 
casa aquest any, fos com fos. Hom li assegura gairebé 
que alia no li passara res —hom sap prou fins a quin 
punt son fonamentades aqüestes seguretats—. Fa cinc 
anys que és ací, i ara que sembla que les coses fan 
baixada, també és una pena de no poder esperar encara 
un xic i d'entrar a Catalunya amb el cap ben alt. 

«No vull dedicar-me a la política ni a les llerres, 
com no sigui en qualitat de lector. Vull, aixó sí, mirar 
de refer la meva posició, que ja em costara prou, i 
treballar per ais meus.» Les feves lletres em diuen 
aixó. Es sent decebut. Millor dit, cansat de la llarga 
espera, de la solitud que es prolonga, de l'exili, que és 
pitjor que la mort per a l'anima sensible... 

Aquella primera meitat de l'any 1944 pesava decisi-
vament a l'esperit de molts exiliats —des del 6 de 
juny i, sobretot, des de l'agost, amb l'alliberació de tot 
Franca, les coses canviaven totalment, i el foll optimis-
me tornava a fer de les seves—. Quants n'hi ha, pero, 
que en aquells mesos de la primavera del 1944 sentiren, 
de cop, afluixar-se els ressorts de llur esperir, mentre 
un cansament sense illusions els enva'ia, perqué la so
litud esdevenia mes densa i l'existéncia mes difícil! 
Martí-Bages, malalt, es decidía, em pensó, a demanar 
el passaport regular. Pero les autoritats de fet de l'Estat 
espanyol varen negar-1'hi el suprem conhort de reveure 
el seu país i la seva familia. Va haver de morir lluny 
del seu Camp assolellat, Iligat a feines bañáis, en un 
Hit d'hostal, separat deis éssers que tant estimava. Ah, 
pobre amic, 

és trista cosa morir a l'exili! 

LES TOMBES ES MULTIPLIQUEN al llarg de! nostre camí 
de dolor. Qui podria comptar-les? 

Ha mort Alfons Maseres, treballador infatigable de la 

cultura catalana, traductor meritori de Moliere i de 
Leopardi, poeta i novel-lista en cátala i en francés, 
amant fervores d'aquesta Franca que veié passar alguns 
deis seus anys de lluita i de febre i que li donava 
ef domíni del seu idioma prestigios. Ha mort Alfons 
Maseres, cátala benemérir, en un Hit d'hospital de To-
losa del Llenguadoc, lluny deis seus, lluny de la Patria, 
en la nit fosca de J'exili. 

Ha mort Alexandre Plana, escriptor finíssím, poeta 
d 'un pudor extrem, que amb els seus Ilibres de prosa 
creava un genere i un estil a Catalunya, i que amb la 
seva Antología de Poetes donava al cátala literari del 
segle xxe un títol legítim de gloria. Ha mort, separat 
de la seva mare i deis seus amics, en la dolca platja 
de Banyuls, en la nit fosca de l'exili. 

Ha mort Pere Coromines, patriarca de la nostra po
lítica i de les nostres lletres, esperit géneros obert a 
totes les inquietuds, filósof i moralista civil, novel-lista i 
historiador, que de la condemna injusta de Montjuic 
passava per tots els graons de la popularitat, per a des-
prés ésser arrecohat i tornat a cridar quan els seus ser
véis podien de nou ésser útils a Catalunya. Pere Coro-
mines, que mai no refusa el seu esforc ni la seva 
ploma, i que ais setanta anys s'expatriava d'una Cata
lunya enva'ida i moría, molt lluny de la térra que esti
mava amb tanta passió, en el moment que sortia un nou 
llibre seu en cátala, a Buenos Aires, enlla de la mar, 
en la nit fosca de l'exili. 

Ha mort Jaume Serra-Hunter, filósof i polític que 
serví fidelment Catalunya i la seva cultura, que estudia 
i continua I'obra deis Xavier Llorens i deis Coll i Vehí, 
i crea una nova escola catalana de filosofia, tot dei-
xant Iligat el seu nom a la tasca enorme de crear la 
Universitat de Catalunya. Ha mort Jaume "Serra-Hunter, 
molt lluny de la seva patria, a Méxic. I Joaquim Xirau, 
Joan Moles i Jaume Aiguader, tres figures tan Iligades 
a les inquietuds de la nostra época han mort allí ma ' 
teix, enllá de la mar, en la nit fosca de l'exili. 

Ha mort el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, ar* 
quebisbe de Tarragona, prelat ¡Ilustre que mantenía 
contra tot i contra tothom la seva fidelitat al sentiment 
pairal i al seu sentiment evangélic de la religió, mentre 
l'església s'enfonsava, a Catalunya, sota el cesarisme, 
sota la cupiditat i l'odi, i en IIoc d'assuaujar les perse-
cucions, les instigava. Ha mort Francesc Vidal i Barra
quer, Princep de I'Església, a Friburg de Suiíssa, lluny 
de la seva Catalunya estimada, en la nit fosca de 
l'exili. 

Ha mort . tanta gent! Des del polític discutit i vehe-
ment que jau en terres del Migdia fins a l'anónim refu-
gíat que reposa en el cementiri d'Argilers o de Bram 
o d'un poblet qualsevol de Franca, que gairebé tots 
teñen alguna tomba d'exiliat; deis que moren a Méxic, 
o a Colombia, o a Xile, on anaven a cercar la pau 
i la fortuna, ais que queien a Franqa davant d'un pi-
quet d'execució, o ais camps de l'Alemanya nazi, herois 
de la Liibertat del món, entre les tortures inventades 
per uns homes sádics. 

Ha mort tanta gent! Coberts de tombes están els 
marges del nostre amarg camí de dolor. Fa tres anys 
s'hi afegia la d'Antoni Martí-Bages, cátala fidel, menes
tral admirable. ¿Quantes hauran encara d'arrenglerar-se 
al seu costat, abans la térra catalana no culli, redemp-
tera, els ossos deis que han mort per voier-Ia servir; deis 
que han mort, obscurament, innominadament, en .la 
nit fosca de l'exili? 

RAFAEL T A S I S 

París, abril, ¡947 
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FA SET ANYS... 

Un crepuscle al Nord del Canal 

EREM A LA PART FRANCESA DE FLANDES, e l 

maig del 1940. La collita prometía ser 
bona. El jovent era lluny, pero el país 

era pie de forasters. L'exércit francés i les di-
visions britaniques de lord Gort cobrien el dis-
positiu i guardaven la frontera. Milers de refu
giáis hispánics —malauradament massa tard— 
treballaven amb braó per a prolongar la línia 
Maginot del Luxemburg fins al davant de Dun-
querque. A l'altra banda de la frontera, la Bél
gica neutral ens donava la falsa seguretat d'allu-
nyar-nos de l'enemic. 

Malgrat el derrotisme deis feixistes i els es-
garips antialiats deis «militants de pedra pica
da», com es qualificava, no fa gaire, a si ma
téis un periodista monolíric, seguia viü en nos-
altres el convenciment en la victoria final de 
la llibertat. Els desembarcs de Noruega, tot i 
no haver tingut éxit, ens donaven la impressió 
que els aliats estaven contraatacant i prepa-
rant-se per passar a l'ofensiva quan fossin mes 
accentuats els efectes del bloqueig i de la guer
ra económica. Per altra banda, encara que ens 
hagués mancat la fe en el triomf, els nostres 
ideáis ens haurien impedit d'estar en altre lloc 
que no fos al coátat deis aliats. Encara que ha-
guéssim estat homes sense passat, la guerra ens 
hauria exigit un idéntic imperatiu de bellige-
rancia. Defensa de la vida i defensa de l'espe-
rit; afirmació d'un passat i necessitat d'un de-
má nou: tot, a la vegada, ens ordenava de for
mar fueres cara al Nord, prop de les antigües 
fronteres de la Gal-lia i de l'Imperi, com adés 
les legions de Roma que alternaven l'espasa 
amb la relia en la seva inquieta vigilancia de 
la frontera deis bárbars. 

* * * * * 

El 10 de maig del 1940, l'alba d'un bon dia 
de primavera tenia l'alt roig viu de les diades 
amb preny de sang i d'história. Per arreu s'oien 
les violentes explosions causades pels bombar-
ders de la Luftu/affe, i tota la plana de Flandes, 
en ser desvetllada per una altra invasió deis 
bárbars, s'assabentava que havia comencat la 
Blitzkrieg. 

Els alemanys creuaren les fronteres i trepida
ren aviat térra francesa, passant pels tres paisos 
neutrals que els n'havien separat fins aleshores. 
Deu dies després, fracassat el moviment d'atac 
de Gamelin, i davant la necessitat de recular, 
fou ordenada l'evacuació cap al Sud de la 

117 Companyia de Treballadors militaritzats, la 
qual treballava a les fortificacions de la fronte
ra belga, entre Dunquerque i Cassel, agregada 
al 221 Bataillon du Génie, i era formada exclu-
sivament per refugiats hispánics amb comanda-
ment mixte. Partírem cap al Sud, pero abans 
d'arribar a Saint-Omer no poguérem passar en-
davant. Els alemanys havien estés el seu movi
ment de tenalles ocupant Arras i Amiens, esta
ven prop d'Abbeville i la retirada ja no era 
possible. Des d'aleshores les solucions es feren 
mes concretes i reduides. Sense éxit el projecte 
Weygand d'alliberar el Nord de Franca, el di
lema era, en el cas de no caure en la batalla, 
esdevenir presoner o salvar-se per la mar del 
Nord vers Anglaterra. 

A Dunquerque, com en tota la seva regió, 
no hi hagué pánic. Malgrat la superioritat deis 
alemanys, es lluitá fins al darrer moment, riva-
litzant en heroisme anglesos i francesos, abans 
i després de la rendició del rei deis belgues. 
Molts espanyols, amb forca catalans, els acom-
panyaren en aquella lluita, que evita un desas
tre i salva a la vegada l'honor que permet la 
resurrecció. 

Combatent de _dia i caminant de nit, uns 
quants filis de Catalunya contribuiren amb el 
seu modest gra de sorra a frenar el pas de l'ene
mic, i, en apropar-se a la costa, la lluita esde-
vingué mes infernal, mes cruenta i épica, com-
batent-se sense treva de nit i de dia. Tan-
mateix valia la pena de salvar tot el que es po-
gués, car els supervivents d'aquelles jornades 
dantesques forniren la base de l'exércit que im
pedí ais italians de conquistar l'Egipte i domi
nar el canal de Suez. 

Tot cremava. Dipósits de combustibles, ve-
hicles, campanars, viles, llogarrets... Tot dintre 
el cercle de foc atiat per les poderoses colum-
nes motoritzades i per l'aviació, la qual no po-
dien vencer els herois de la R.A.F., sempre llui-
tant un contra deu i obligats a emprar les seves 
bases de la Gran Bretanya. I així passaren els 
dies, llargs i terribles, fins que arriba el primer 
de juny del 1940 i el cordó de sacrifici franco-
británic, fent foc, malgrat tot, contra l'enemic, 
en un front de vint-i-cinc quilómetres de Uar-
gária i la profunditat del qual (amb el mar a 
l'esquena) sovint no arribava ni a dos quiló
metres, secundava l'acció heroica de la Home 
Fíeet i de tota mena d'embarcacions britaniques 
en el seu intent de salvar el mes gran nombre 
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POETES NOUS A CATALUNYA 

LLETANIA DE L'OBLIT 

Cors que no bateguen, 
polios que no van. 
Oronelh que passen 
i no tornaran. 

Feble remembranza 
d'un passat incert. 
Blanca banderola 
d'un i'aixell que es perd. 

loia decebuda, 
¡ruita de desmai. 
Hora de mentida 
ofegada en la¡. 

Llagrimes llancades 
i perduts anells. 
Calda que marcia 
roses i clavells. 

Uavis i pupil-les 
sense mel ni plors. 
(D'on vingué la pluja 
que us ungí de flors?) 

Cors que no bateguen, 
polsos que no van. 
Oronells que passen 
i no tornaran. 

RAMÓN MUNTANYOLA, Pvre. 

Barcelona 

possible de vides o de caure en mans de Te
nerme. 

Al volts del migdia, un grup de companys de 
lluita que havien sortit junts de Saint-Cyprien 
el desembre del 1939 —l'almirall Jorquera, 
Oliveira, Prats, Pelleja, Piñeiro, Bentué, Tamos, 
ais quals abrago allá on us trobeu, car us dec 
la vida— corregueren des de la duna que els 
protegía —eren ais afores de Bray-Dunes, poblé 
de la frontera belga— fins a l'aigua, únic camí 
de salvació. Els cinquanta metres de camí, ba-
tut per les metralladores alemanyes, eren plens 
de cadávers i desferres militars, i mentre la 
pluja de foc continuava des de Taire i de térra, 
posaren a flor d'aigua una barca que les onades 
havien embarrancat a la sorra. Uns soldats an-
glesos se'ls reuniren, i, junts, vogaren vers Tai
ta mar, hores i hores sense parar, enmig de la 
fressa de la batalla que TOceá multiplicava 
amb la seva extraordinaria difusió de les ex-
plosions. 

Al crepuscle, mentre a térra seguía el com-
bat i el mar es tenyia sovint de sang, engo-
lint-ho tot: vaixells, avions i homes, la Home 
Fleet avancava en formació de combat vers la 
costa, intentant rescatar el major nombre pos
sible de combatents d'aquella gran batalla que 
tocava a la seva fi. Atacada Tesquadra per for-
macions massives de bombarders Stuka, ca-
torze homes, en un bot, contemplaven un duel 
a mort, del qual, malgrat les pérdues, sortiren 
victoriosos els anglesos, impertérrits en la for
mació impecable deis seus vaixells, camí del 
seu objectiu. 

Gairebé fose, sois en la immensitat de la mar 
del Nord, es trobaren amb una barca plena de 
Tommies, fugitius, igualment, de l'infern que 
ha esdevingut aquella comarca tan bella del 
Flandes marítim. I, espontániament, amb emo-
ció profunda, aquelles veus i aquelles cares tan 
diverses, agermanades peí mateix perill i per la 
fe que els transmetia una civilització comuna 
i una vida amb sentit, sense parar de vogar, 
cantaren amb entusiasme les notes vibrants del 
ít is long way to Tipperary... I mentre els angle
sos amb els seus cants deien al món sencer que 
«...sempre hi haurá una Anglaterra», nosaltres 
pensávem en la perennitat de la nostra Patria. 

Mentre la batalla segueix, allá lluny, uns 
náufrags esperen en una nit meravellosa i plena 
d'estels i un mar tranquil com una bassa d'oli, 
el vaixell salvador que els ha de transportar a 
térra lliure. Amb ells Catalunya afirmava una 
vegada mes la seva presencia en la Historia, al 
costat de la veritat i de la justicia. 

Els fets i els noms havien canviat, pero Tes-
perit era el mateix peí qual moriren al Llen-
guadoc els catalans i el seu rei Pere, defensant 

la Hibertat i la tolerancia en les hores plenes 
de gloria de TEdat Mitjana. Mistral evoca aque
lla gesta amb aquests versos: 

Davans li barrí de Muret 
Soun touti mort a nosto ajudo. 

Els soldats catalans que lluitaren amb Texér-
cit francés a Dunquerque no desmentiren les 
gestes deis seus avantpassats. Fa segles que Si
mó de Montfort ha passat a la Historia, i la 
Franca d'avui, amb la qual tantes coses ens 
uneixen en Tesperit i en la sang, ja no és la de 
la croada expansionista que destrocá el Llen-
guadoc, sino el país deis Drets de THome i el 
centre de la cultura europea. Els catalans que, 
primer a Franca i després ais altres fronts, es-
tigueren al costat deis pai'sos defensors de la 
Hibertat i del dret, malgrat la seva anónima 
modestia, son el testimoni viu i indiscutible 
que Catalunya havia pres partit al costat de la 
civilització. 

ANTONI GILABERT 
Guadalajara, abril del 1947 
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GERMAINE 
ENS TROBÁVEM CADA DÍA al Square de Saint 

Germain des Prés. Ella, des del baleó de 
la rué de Rennes, al costat de la seva 

mare, em feia —discretament, amb aquesta 
mímica misteriosa i tan explícita deis enamo
ráis— signes que m'esperés. Aquell dia havien 
tingut la visita d'uns cosins d'Angulema i 11a-
vors els acomiadaven des del baleó. Aviat bai-
xaria. Inventaría un pretext qualsevol per ex
plicar la sortida. Tot aixó —i molt mes— m'ho 
deia d'esquitllentes, a l'esquena de la seva ma
re. Em deia —encara— que cada dia m'esti-
mava mes, que no tingues por, que ella era 
tota meva. 

Mentre l'esperava, assegut al banc, d'esque-
na a l'església, mirava amb estranyesa el con-
trast que oferia el paisatge d'autobusos i taxis 
amb la vella construcció de Saint Germain. 
L'església havia estat ais afores de la ciutat en 
els temps llunyans en qué els Ducs de Franca 
vivien a la Cité. L'edifici —baix, cobert d'heu-
res, amb les teulades de pissarra, brillants, on 
es reflectien els núvols fugissers— havia estat 
construít per a formar part d'una paisatge ru
ral. Les oques, els anees, les gallines, l'abeu-
rador, el camí enquadrat pels olms i els cas
tanyers, la casa rectoral adossada a l'església i 
de cara a ponent, mes orientada al sol que Pai
tar major... Saint Germain des Prés era un tros 
de paisatge medieval que el temps havia obli-
dat a la parada de l'autobús. 

Mentre venia Germaine, observava els meus 
companys del Square. —aquesta mena de sala 
d'espera de l'amor—. Ens coneixíem tots, enca
ra que mai no ens havíem parlat. Ens saludá-
vem en arribar i en marxar, amb un somriure 
tolerant i una mica nostálgic, on hi havia, al 
mateix temps, esperanca i frustració. 

París és Túnica ciutat del món on es pot 
estimar a la via pública. La boira de París posa 
al damunt de les coses i deis sorolls una sor
dina cómplice, propicia a l'allunyament i a la 
intimitat. 

Pero jo era cátala, i no acceptava l'almoina 
d'aquesta discreció. L'amor, a casa nostra, és 
un pecat que cal fer de parets endins i sense 
testimonis. Germaine m'havia ensenyat a es
timar-la sota els salzes del boulevard, els peus 
damunt l'asfalt mullat per la pluja i tornas-
solat peí mazut. Quan ella era a prop meu, les 
seves mans, la seva olor, em doblegaven a la 
seva llei. Pero sol, sense la seda de la seva veu 
i la rosada calenta del seu alé, el meu esperit 
es rebellava airat per ensenyaments ancestrals. 

L A N O S T R A R E V I S T A 

Era la rebellia másele i honrada de l'íber con
tra les formes decadents i sávies de l'amor 
francés. 

Al meu costat, dos amants, ignorant l'ombra 
de la meva presencia, parlaven aquell diáleg 
circular deis enamoráis; diáleg sense preguntes 
i sense respostes; una sola veu, táctil com una 
cosa, entrava i sortia de les seves boques. Els 
ulls deis enamoráis miraven la veu, acostaven 
hipnóticament les boques, i queien en l'espas-
me de la besada. La veu era el xuclador que 
els condui'a sempre al mateix abisme. Fora, al 
Square. Dins de l'església, uns altres amants. 
Aquells de les lletanies, aquells que estimen 
sense ungles i sense dents, un amor marcit per 
l'encens i els olis sants. Amantíssim Josep, Im-
maculada Concepció, Fill del teu ventre, Fruit 
de les teves entranyes, Jesús... Era el mateix 
amor. A dins, momificat, mort i sec des de 
centúries. A fora, viu i palpitant com un foc 
etern. 

1A NIT TRIOMFAVA: la lluna, darrera Montpar-
^nasse, projectava damunt la rué de Ren

nes un raig platejat que convertía el paviment 
en un riu de pessebre. Damunt el teló de fons 
del paisatge de la ciutat es dibuixaven, ampli-
ficades per la irradiació, les negres siluetes de la 
vida quotidiana. Els autobusos, en el seu etern 
treball de fus, teixien una teranyina immensa 
on quedaven presos, en viatges sense objecte, 
els insectes humans. Un darrera l'altre, els 
amants del Square s'aixecaven, espolsant-se del 
damunt deis abrics i les gabardines no sé qui
nes engrunes que deixa l'amor. Quan aban-
donaven el Square, perdien l'halo de Saint 
Germain, es treien la corona de la seva llum 
i retornaven —desesperadament anónims— al 
mecanisme exigent de la pressa i de l'inútil 
neguit. 

Amb una pressa també incomprensible sor-
tien de l'església els penitents. Déu i l'amor 
eren vencuts, cada nit, per la son. Tota la nit, 
l'amor abandonat sota els castanyers del pare 
i damunt les lloses fredes de l'església. I la 
ciutat immensa, així mateix apagada, les ma
quines desembragades i silencioses, la immen
sa aranya del metro petrificada, com sota el 
glac, i callada la simfonia del carrer. Fins que 
l'ull es tornes a obrir i que la niñeta —mes for-
ta que l'Amor— tornes a piulejar sota l'ombra 
de les pestanyes. 

GERMAINE SORTÍ AL BALCÓ i em digué que 

no baixaria. Era massa tard i no havia 
pogut convencer la seva mare. 

Lentament, comparant la meva minúscula 
ombra a la de Montparnasse, vaig pujar rué de 
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(Dibuix de MARCEL LÍ PORTA) 

Rennes amunt. Vivia a l'hotel de la plaga de Al matí, els imperieds de la banlieue, curulls 
Maine. , de passatgers precisos i apressats; a les dues i a 

Des del baleó esbatanat, recolzant els bra- les ser, els grans expressos internacionals: ho-
gos ñus damunt el ferro colat de la barana, mes d'estat, negociants i mundanes; la pose se-
contemplava la plaga i els darreres de l'estació rena deis que tant s'han de fer perdonar; en 
de Montparnasse. París havia crescut massa de altres hores, els ómnibus, els mixtes i els mer-
pressa i havia absorbit, sense digerir-los, cernen- caderies, i uns arribáis que no saben on anar. 
tiris i estacions. Montparnasse havia estat una Les maquines de tren, cimeral blanc al cap, 
entrada de la ciutat. Els arquitectes només es passaven la maroma deis ponts i feien entrades 
preocuparen de la fagana; els darreres, on ar- de cavall siciliá. Una distracció, i sortien per la 
riben els trens, havien estat deixats sota la pro- finestra de la fagana. Vagons silenciosos, im-
tecció del paisatge i del cel. Pero ara, alió era pulsats peí balang, lliscaven amatents per entre 
ciutat. S'havien fet hotels de les cases deis les vies mertes, i s'unien, resignáis com un cec, 
peons i hom veia, arran del baleó, les vísceres ais comparses sense treball; al vespre, les fines-
secretes del ferrocarril. tres blanques de la llum dibuixaven, sobre el 

Jo, des del Hit, assistia cada dia a aquesta teló obscur de la nit, un calidoscopi rectilini 
extraordinaria representació —espectador únic on les figures, sense el ritme circular, iniciaven 
i ignorat— d'un immens ballet mecánic. gestos inacabats. 
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Jo m'havia acostumat a aquesta vida interna 
de l'estació. Assegut al Hit, llegia la joana 
íi'Arc, de Voltaire, i sentía entre els versos l'a-
mable xiuxiueig de les maquines i els crits gu-
turals deis xiulets. El soroll d'estació era ja el 
meu soroll familiar. El tren de mitja nit em 
donava el senyal d'apagar el llum i després, 
com si el meu interruptor comanés el formida
ble mecanisme, els xiulets es feien menys es' 
tridents i mes calafatejats els sotracs de les 
maquines. 

A les set em despertava l'exprés d'Orleans. 
Tres pies i un repicó, per tal que no hi valgues-
sin excuses. Em llevava amb un no res, obria 
ben ampia la finestra de la cambra, i saludava 
el meu vell i fidel amic, que treia foc pels 
queixals i suava tinta. 

ELS TRENS HAVIEN ENTRAT en el ritme de 

la meva vida; n'havia compres el sentit 
i la secreta pulsació. Monstres de ferro per a 
l'home del carrer, el meu esperit els havia do-
mats, i ara formaven part de la decoració de la 
meva cambra, bibelots al damunt de la xeme-
neia i de la taula de nit. 

Ja feia temps que en parlava a Germaine. 
Jo volia que compartís amb mi els secrets deis 
horaris, la vida ignorada i ardent de l'estació. 
Volia que, a través del ritme deis trens, ella 
s'incorporés al meu ritme i visquéssim tots dos 
la meravellosa illusió. 

Germaine comprengué el sentit profund de 
la meva exigencia i acceptá. I ara seguíem, 
junts, bocabadats, amb les ales confoses, el mo-
viment visceral de l'estació. Jo, expert en l'or-
denació mecánica de la seva vida, Ii explicava 
mil detalls, li anunciava —uns segons abans 
de l'hora convinguda— l'arribada del mixte, 
de l'exprés i de 1'ómnibus. I el tren sortia de la 
meva mánega com de la d'un prestidigitador. 
Germaine reía d'aquella meva insospitada ap
titud. 

El vespre avancava i es feia táctil; damunt 
la negror de la nit, la negror mes espessa enca
ra de l'estació; damunt el silenci de la nit, 
el silenci, mes espés encara, del nostre silenci. 
Hi havia treva de trens. És aquella hora mor-
ta, entre les deu i les dotze de la nit, en la 
qual ningú no arriba i ningú no marxa. Tot 
román immobil, com si una voluntat omnipo-
tent hagués suspés els permisos de circulació. 

El silenci de l'estació i el silenci del món, 
l'estranya suspensió de la nit, ens embolcalla-
ren d'una cortina cautelosa i cómplice. El 
temps feia soroll de plantofes i de deshabillés. 
Vaig mirar Germaine amb un esguard franc 
on hi havia la demanda clara, explícita, del 
seu amor. Germaine, sense pressa i sense fe-

blesa, obeient mes que el crit de la sang el crit 
mes exipent encara de la nit, es despulla da-
vant meu, amb impudor d'enamorada. Sobta-
dament, en mirar el seu nu, corregué a prote-
gir-se al reces deis meus bracos. 

En la quietud de la cambra només es sen-
tien els cops solemnials de la sang en els 
polsos. 

CADA NIT omplíem amb el nostre amor aque-
lles hores buides de l'estació. El tren de 

les dotze ens despertava amb esglai. Germaine 
es vestía a corre-cuita; tota calenta encara deis 
llencpls, baixava les escales de l'hotel i prenia, 
a la plaga de Maine, un taxi que la portava a 
la sortida del cinema Récamier, des d'on, con
fosa amb la gent que sortia resignada, es diri
gía a casa seva. La tímida amorosa volia entrar 
a la casa materna per la porta de l'honorabi-
litat. 

—En sortir de la teva cambra —em deia l'en-
demá—, em cobreixo la cara perqué la frescor 
de la nit no desfulli el clavell deis teus pe-
tons.— 

Així vaig estimar Germaine tota la tardor de 
l'any 1929. Així, mentre l'estació romanía im
mobil, jo viatjava, en un tren de plomes, cap 
a les regions solitáries de l'amor. 

Pero arriba un dia a partir del qual Germai
ne no vingué mes. Ella tenia divuit anys. Jo, 
vint, i era un espagnol sans récépissé. Rápida-
ment, sense que se n'adonés, es trobá casada 
amb un gran marxant de vins portuguesos. Els 
pares havien fet parar el tren de plomes a l'es
tació de les conveniéncies. 

Mai mes no veuria Germaine; mai mes el 
seu eos, frágil i blanc com una palma, no tras-
passaria la porta de la meva cambra, ni cami
naría, sense soroll de petjades, sobre l'empostis-
sat. Mai mes no s'asseuria, recollida com un 
ocell, sobre la cretona emmidonada del sofá. 
Mai mes no assistiríem, finestres enfora, ais 
viatges deis altres, i, finestres endins, al nostre 
propi viatge. 

Sol, el cap cot, els cclzes damunt els genolls, 
considerava la meva vida i en constatava el 
seu buit. La seva abséncia em dona per prime
ra vegada la mesura del que havia estat la se
va presencia. El no-res d'ara era la prova do-
lorosa del tot d'adés. I vaig sentir, ais vint anys, 
la penosa sensació de l'envelliment. En desper-
tar-me, l'endemá, la meva ánima tenia cabells 
blancs... 

Cada nit es repetía el mateix martiri. El des-
fici del dia i de les seves obligacions calmava 
el meu neguit; el crit de la vida no em deixava 
sentir el del meu dolor. Pero a mesura que el 
món callava i que pujava, solemne, el silenci 
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de la nit, el crit del meu dedins es feia eixor-
dador. Quan el dolor és tan gran no cap en el 
cor, ataca els nervis acústics i es perd, amb 
1'oida, el sentit de l'orientació. 

Em defensava de la seva abséncia concentrat 
en una desesperada voluntat d'oblit. Tancava 
els ulls i les orelles ais sorolls de l'estació i al 
record de les seves nits. Tot jo esdevenia rígid 
i insensible com un mineral. La sang se'm gla-
cava a les venes, el cor parava de glatir, el res-
pir era pesat com una llosa. Interrompia en mi 
la vida per disminuir el dolor. El tren de plo
mes tenia, ara, fredor i morbidesa de morgue. 
Una, dues, deu, cent, quantes nits d'insomni 
en aquell turment momificat! 

Lentament, malgrat la meva sordera, el rit
me de l'estació penetra a la meva cambra. Per 
on, Déu meu? Per entre les xarneres de la fi-
nestra? A través de la vibració deis vidres? Per 
la cambra del veí? Primer fou un soroll Uunyá 
i imprecís com un tam-tam; després, malgrat 
les mans encastades a les orelles, el soroll lus
ca, fang a l'aigua, per entre les comissures deis 
dits. Finalment, invencible i poderos, inunda 
la meva cambra i tot el meu jo. L'estació havia 
imposat el seu ritme i la seva llei. A cada tren, 
una glopada de sang a la gorja, una capa de 
vermell ais llavis i una espuma a l'esguard. 

A cada tren, el sostre del pit s'alcava i engolia 
Taire amb mes delit. 

L'amor tornava damunt deis rails onejant al 
vent la seva immensa cabellera de plata. 

Altra vegada la finestra tornava a teñir sen
tit. Altra vegada l'immens rellotge de la vida 
que jo havia parat a l'hora del no-res, marcava 
el ritme deis meus passos i deis meus gestos; 
el seu tic-tac es sincronitzava a les meves pul-
sacions i m'indultava del delicte d'isolament. 

I ara, quan a les deu es produi'a la treva 
nocturna del silenci, el meu esperit es prepa-
rava a la tensió deis grans moments. Conscient 
del que venia, en notava, en la tibantor deis 
músculs, en la fatiga del respir, en el dol^ ma-
reig deis polsos, els seus signes anunciadors. 
Del meu dins sortia un altre jo, igual a aquell 
jo de Germaine, i sense ella, pero acompanyat 
del mateix ritme, viatjant en el mateix tren, 
arribava a les mateixes regions solitáries. 

Pero ara, l'exprés de mitja nit ja no l'arren-
cava deis meus bracos. Quan sentía el xiscle 
estrident de l'arribada, la premia mes estreta-
ment al meu pit i dormia, dolcament las, la 
son de l'amor satisfet. 

JAUME MIRAVITLLES 

Nova York, marc del 1947 

Bafor d'asjaltat, 

asjaltat de ronda, 

ronda de ciutat, 

ciutat d'arrel jonda. 

BARCELONA 
A LES DOTZE 

EN PUNT 

Pels estrets carrers 

mandra de caserna, 

cants de vinaters 

en fosca taverna. 

Campana i grinyol 

de brogent tramvia, 

ganes d'estar sol 

al pie del migdia. 

Vare de Sant Martí 

surt de la manguera 

i amb llagrimeig ¡i 

plora la palmera. 

Soroll de coberts, 

dones trafegades 

i pels celoberts 

bruit de freginades. 

Clot de brum verbal, 

bitllets de la rija, 

metro transversal, 

vermuts d'enganyija. 

Passa un avió 

i ais terrats estesa 

copsa vibració 

la roba burgesa. 

Davall un tendal 

dina el melonaire 

i, solemnial, 

salmeja el captaire. 

Trolei saltador, 

orxata de xufla, 

guiny d'aparador 

i cavall que rufla. 

Dalt d'un colomar 

hi han engabiada 

blavor de cel ciar 

de blanc puntejada. 

Bram de ñau al port, 

remor de salpada 

i Veco somort 

d'una batallada. 

Gelats, cacauets, 

quiosc de begudes, 

entresols fresquets, 

llimones premudes. 

Tot sota els bálcons 

vibra i reverbera 

i volen cancons 

i hálits de bunera. 

Bafor d'asfaltat, 

asjaltat de ronda, 

ronda de ciutat, 

ciutat d'arrel jonda. 

FERRAN CANYAMERES 
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EL PLA DE LA CALMA 
Aire eclesiástic 

D E ROSTRE AFABLE, rodonet de cara i de tct 
plegat, endolat, i amb el llacet simbólic, A n r o 
ni García, el mestre de l'Esbart Dansaire de 

l'Orfeó Cátala de 
HA SÜÍÍÜOS ^ Méxic, anava a bord 

fuE n
i^N

v
e¡

uf ) d'un autoómnibus, 
\ S penjat d'una de les 

barres horitzontals, 
obligadores a acti-
tuds peculiars del 
simi aranya. En 
aquelles empentes 
hom lamenta no 
posseir una bona 
cua prensil, la qual, 
si realment des* 
cendim deis quadru-
mans, és injust que 

hágim perduda. Un pietós ciutadá que havia aconseguit 
seient, \>a descobrir en García. Va alearle, reverent, 
i va diuli: 

—Siéntese, padre. 
—Gracias, gracias...— 
En García va asseure's, amb un gest capciós que tenia 

mes de benedicció que de somriure. Quan va explicar-
ho a mossén Benet, el sacerdot va dir: 

—Dones, mireu: a mi no m'ha passat mai!— 

Informado directa 

I ' N KAISER, aquest trempadíssim compatriota que 
i ' suggereix l'altra guerra i uns bigotis invertits, ju-

gador professional de fútbol abans i avui entre
nador d'un equip, parlava a Orizaba amb un senyor a 
qui acabava de conéixer. Tema: el fútbol. El senyor 
Mauri deia: 

—]o, en la meva joventut, vaig ser futbolista. Si 
lecordeu l'antic Espanyol, potser també recordaren en 
Mauri. Sóc jo.— 

(Diguem, ara, que en Kaiser sí que debo hi jugava. 
Va mirar el senyor Mauri amb sornegueria, i va deixar-
lo que continúes en el pediluvi.) 

—Sí, home. En Vantolrá, a Méxic, us podría parlar de 
mi. I aci mateix, a Orizaba, en Kaiser! 

—Parlem-ne, dones. Perqué en Kaiser, sóc jo!— 
El xipolleig de l'aigua anava cridant al senyor Mauri: 

<—Apa, buenas!> 

De Señas a Caribdis 

T T 7 HA CATALANS que semen un discutible or-
I 1 gull peninsular que ja que vulguin presumir 

d'un acento que, venturosament, no posseeixen. 
Aixó els porta a marcar ees i zedes. 

Escoltavem un d'aquests compatriotes i la seva con
versa suggeria una selva plena de xiuladors serpenls. 
Se U va escapar un delator: 

—...no hay nada como el pezcado de Veracruz.— 
La zeda incrustrada en el peix va saltar, implacable-

Q 

ment acusadora. I encara va rematar la conversa amh 
una altra sortida catalana: 

—Bueno, bueno: ya re daré Un golpe de teléfono.— 
Vinterlocutor va reaccionar, sorprés, davant l'amena-

cadora contundencia. 1 va dir, en un esforg d'arran-
jar-ho: 

—No, hombre!— 

Conté vell 

~Í TL CONSPICV SORD va entrar al restaurant, des-
t i provéit perqué era época de guerra. Alié a tot 

-*—•* per l'abséncia d'óida i, com a venturosa conse
cuencia, resoltament optimista, \a dir al mosso: 

—Un sandtitx de pemil i formatge. 
—No hi ha panets.— 
El parroquia va moure el cap com dient <malviatge!> 
—Dones de botifarra catalana. 
—No hi ha panets! 
—Dones de sobrassada! 
—Que no hi ha panets!!— 
Aleshores, finalment, va resignarse. 1 va dir: 
—Está bé, home! No cal empiparse. Doneu'me un 

panet sol, dones!— 

Vápat de cornial 

UAN Vamic Joan Ventosa i Roig —aquest savi 
que sernpre va d'incógnit— era diputat, van ocór-
rer els fets de 

l'octubre del 34. 
La repressió va con* 
riderar-lo pressump-
te culpable de de-' 
terminades accions 
les quals, en cari" 
viar el punt de vis
ta, podien titilarse 
de delictuoses. Se 
Vhavia de processar 
per tal que respon-
gués davant la Llei 
•—i en diem Llei 
per a simplificar—, 
pero abans calia fer 

el suplicatori a les Corts, perqué la seva condició de 
diputat l'immunitzava a l'acció deis jutges. La Premsa, 
duranr uns dies, reflectia les oscildacions del cas: -No 
es concedeix el suplicatori per a Ventosa i Roig*; "Sem
bla que Ventosa i Roig será processat>, etc. Al capdavall 
va sortir la temuda noticia: «Les Corts han concedit 
el suplicatori per a Ventosa i Roigy. 

Aquell dia, la minyona d'en Ventosa va comparéixer 
a la casa amb dos magnífics pollastres. I i~a dir, cofoia* 
ment: 

—Tingui: per a celebrar alió, senyoret. 
—Alió qué? 
—-Alió que el diari diu que li han concedit a Ma

drid...— 
La bona dona creía que el suplicatori era, almenys, 

una mena de condecorado que exigía una festassa. Sen-
se que capis, és ciar, un aspecte subtil que li donava 
la rao: ser processat per aquella gent era, tanmateix, 
un honor. 

A. ARTÍS-GENER 
(Dibuixos de Tísner) 
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C R Ó N I C A 
CARTA DE BUENOS AIRES 

LA M O R T D E L S E N Y O R C A M B O 

L* MORÍ s'ha cndut el senyor Fraile esc d'Assís Cam-
bó i Batlle, justament el mateix dia que, a Buenos 
Aires, havia d'embarcar-se cap a Catalunya. Així, 

el designi inapellable Tria desviat, a la darrera hora, del 
camí que anava a emprendre. 

Vivia, de fa temps, a Buenos Aires —seu del seu 
afer cabdal: la GADE— gairebé retirat. Com a Ca-
talunya, la fantasía catalana s'esberlava contra el mar 
de reserva que, estudiadamenr, l'envoltava. Recios a la 
seva llar, vora de la seva esposa i de la seva filia, se
guía, amatenr, la marxa de les seves finances i pot dir-
se que només tenia contactes amb aquells catalans que 
la seva vida de societat i els seus afers li posaven al 
davant. Cap relació amb la collectivitat catalana, tret 
de la freqüentació —moít espaiada, per cert—, de les 
misses mensuals de la Lliga Espiritual de la Mare de 
Déu de Montserrat. Tanmateix, ía perspectiva de poder 
alternar amb el senyor Cambó —sempre tan inaccessi-
ble—'• feia que alguns catalans antifranquistas es frises-
sin per saludar-lo i ser-li útil. 

N o se li coneixien activitats polítiques concretes, tot 
i que, com és natural, seguia de la seva torre de vori 
estant el curs deis esdev£niments. No pas per aixó 
havia deixat d'assístir, junt amb els seus satélits, ais 
banquets que la ^Cámara Española de Comercio» oferí 
a les missions oficiáis que el general Franco trámete a 
1'Argentina, la primera presidida per Eduard Aunós i 
la segona per Tomas Suñer. Aquest és, a través de la 
cortina de precaucions que prenia el senyor Cambó per 
;> aparéircr com indiferent a la sort del franquisme, 
1 únic indici que tenim de la seva condició política 
actual. 

És així com, fins al darrer moment, la vida del senyor 
Cambó apareix a rothom sota el signe de la eontradic-
ció entre les seves reiterades protestes de catalanisme 
i la seva conducta. Aquesta contradicció persistent ens 
la pot explicar, tal com sostenía anys enrera Rovira i 
Virgili, el seu pragmatisme. Com deia Rovira, el senyor 
Cambó no era ni un sentimental, ni un d o g m a t i o : 
era un realista. -El seu catalanisme —definía el propi 
Rovira i Virgili— no es basa en cap principi d'ordre 
especulatiu, ni en fets histories; es basa en les necessí-
tats de la realitat catalana." Segons quins eren la seva 
visió i el seu concepte —i, com és sabut, no planyía 
pas mitjans per a teñir una informado fidedigna de 
tot— de la realitat, actuava. Amb decisió, amb partit 
pres a consciéncia. Pero tot i les seves previsionr, no 
esta va pas exempt d'equivocar-se. D'ací que, segons 
com, unes vegades pujavn el to nacionalitari, d'ahres 
prenía un caire conciliador i fins i tot, d'ahres, una 
posició confusa o aparentment adversa que desconcer-
tava tothom. Així, ais ulls del nostre poblé, aqüestes 
reaccions tan seves, com que sovint contradeien els 
postuláis de! catalanisme polític, anaren restant-li adep ' 
tes i, quan la seva política no atenyé els resultáis po-
sitlus que se n'esperaven i se'l conceptúa complicat amb 
l 'adveniment de la Dictadura, la gent del nostre país 
el considera, en general, fracassat com a polític cata
lanista. Fou la frustraeió de la seva brillant carrera 
política. Val a dir que hi contribuiren forca les seves 
impaciéncies intimes mal reprimides, el seu despit mal 
dissimulat i les seves pors mal dingides. Així, perdé 
loportuni ta t de ser el leader ~=mot que li era tan car— 
deis catalans. I és que la seva política realista, que possi-
bíement li hauria fet fer un gran paper en un país nor
mal, topa i s'entrebancá amb el problema essencial que 
tenia —i té— plantejat Catalunya: la seva autodeter-
minació. 

Tenac., pero, ell ha estat, en veritat, conseqüent, fins 
a l'obstinació i fins a la mort, amb la seva política, amb 
aquest pragmatisme que li lleva l'adhesió popular i li 
resta addictes. Perqué, en realitat, molts deis seus adver-
saris polítics catalans no eren mes que admiradors dece-
buts i desencisats. Homes que n'esperaven, si mes 
no, l'autonomia i que, després, l 'abandonaren, per bé 
que trobaren en l'oposició aquella válvula d'expansió 
que exigía llur fervor contrariat. 

O n realment excel-lí el mestratge del senyor Cambó, 
tot i alguns desencerts ben segur inevitables, ha estat 
en l'ordre económico-financer. No era un teoritzador, 
sino un home d'un gran sentit practic, intelligent, in-
format, calculador, astut i no massa audaciós. D'ací 
que els seus deixebles predilectes (Bausili, Jesús Cam
bó i, per damunt de tots, Casabó) destaquin, també, 
mes com a financers que com a polítics. EH, que sabe 
superar la tara que trobava en els catalans de no ser 
aptes per a dirigir societats anónimes, els ha ensenyat 
a desempallegar-se'n. ¿És que l'havia dotat així la seva 
remota ascendencia hebraica en tranemetre-li no tan 
sois un perfil inconfusible, siftó tambié l'aptitud econó
mica deis jueus catalans antics, financers destacáis que 
eren? Perqué no tan solament era ell, sino que son 
molts els catalans del nostre temps en qui l'herénciá* 
israelita,- filtrada ja per generacions i generacions de 
sang catalana, es manifesta obertament en Vaspecte fí-
sic i en la psicología. 

N o se sap pas encara si la mort haurá acabat defi-
nitivament amb el mecenatge truncat per la nostra guer
ra, amb aquelles «Fundado Bernat Metge>, «Fundado 
Bíblica Catalana», * Fundado Rabínica Catalana i 

Editorial Alpha» creades sota l'alt patronatge del se
nyor Cambó, i que tant l'havien congraciat amb tots 
els catalans. Aquest gest altruista —tan rar entre la 
nostra gent adinerada i que contrastava tant amb la 
gasiveria ambient— l'havia redimit, perqué, tal com 
sosté e! doctor Marañón, «el ser mecenas és sempre 
per a l 'home públic un negoci remunerador>. En el cas 
del senyor Cambó, donava certesa a aquella fórmula 
hábil amb qué prová de revestir les seves incursions 
monñrquiques («Monarquía? República' CatalunyaU) i 
que tanta de popularitat li dona. 

Pero, la seva actuació pública durar.t la República i 
la seva coneguda actitud pro-franquista ulterior, desfe-
ren la magnificencia d'aquest retaule. No debades els 
seus necrólegs de Buenos Aires silencien piadosament 
aquesta etapa de la seva vida política que, ara, la mort 
clou, tot marcant la fi de la corba el-líptica que ha 
estat la vida política del senyor Cnmbó. 

¿Fins a qu 'n punt un home que ha tingut un paper 
tan rellevant en la historia del catalanisme, un home 
que, amb els seus parlaments, els seu'3 e:¡crits i la seva 
actuació esforcada, li dona volada i li proporciona tants 
d'adcptes, ha pogut, a darrera hora, desentendre's im-
pass ;blement del passat i aparéixer de bracet, no ja deis 
enenics personáis —cosa que l'hauria honorat—, sino 
precisament deis enemics públics de les reivindicacions 
catalanes? ¿Quin ressort pot fer romandre un cátala 
insens :ble a la dissort de milers de connacionaís i a la 
dolor de la patria subjugada? ¿Quin mal fat enrerboleix 
el seny i desv'a el capteniment dret i ciar? ¿Quin poder 
ignot ha echpsat l'exemple colpidor de Job, mestre de 
paciénc'a i d'integritat en les hores que Padversitat es 
refocilla en l'home i en els seus interessos materials? 

PERE MAS í PERERA 
Buenos Aires, maig, 1947 
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L'ENERGÍA ELÉCTRICA DE CATALUNYA 

JOAN VENTOSA Í ROIG, en el nú
mero 16 de L.N.R, publica un 
interessant article intitulat L'e-

lectrificació de Catalunya, en el qual 
estudia la conveniencia d'anar ínstal-
lant peí territori cátala centraletes 
térmiques cooperatives, productores 
de fluid eléctric. 

Ventosa i Roig és un entusiasta 
cooperatista, que es distingeix per la 
seva preparado quan tracta proble-
mes d'aquesta naturalesa, pero el 
meu estimat amic en permetrá que 
dissenteixi de la tesi sustentada en 
el seu article. 

La idea d' installar centráis d'e-
nergia eléctrica a base de grups 
de motors de combustió interna i 
generadors, va sorgir a Catalunya 
pels abusos i deficiéncies en el ser-
vei de 1'empresa que monopolitza 
allí la produccio d'electricitat, filial 
d'un gran trust internacional que 
explota les riqueses naturals deis po-
bles que se les deixen explotar. 

En materia de produccio d'ener-
gia eléctrica, com en moltes altres 
coses, no hi ha una fórmula general 
que determini si és millor la pro
duccio de fluid a base de grups elec-
trógens o bé de centráis hidroeléc-
triques; aixó depén de molts factors, 
pero a Catalunya aquests factors 
afavoreixen les centráis hidroeléc-
triques. 

En un número de molt abans de 
l i guerra civil espanyola, la revista 
Técnica, órgan de l'Associació d'En-
ginyers Industriáis de Catalunya, 
pubücava un estudi en el qual l'ener-
gia potencial deis rius de Catalunya 
es considerava equivalent, en núme
ros rodons, a 1.250,000 cavalls de 
forja, els quals, convertits en vats, 
sense teñir en compte les minves 
pels factors de rendiment, represen
ten 920.000,000 de vats, que corres-
pondrien a un terme mig, per ciuta-
da de Catalunya, d'uns 310 vats-
hora aproximadamenr. 

En un llibre escrit per l 'eminent 
enginyer industrial Josep Serrat i 
Bonastre l'any 1943, titulat El do
minio de la tierra por la energía, 
l'autor detalla I'aprofitament del 
nostre potencial hidráulic i demos-
tra que només se n'exploten 445,820 
cavalls, eqtlivaJents a 328.120,000 
vats, que corresponen a un terme 
mig de 110 vats-hora per chitada. 

Volem dir, amb aixó, que si Ca
talunya no disposa de mes energía 
eléctrica, la culpa és deis capitalistes 
catalans, els quals fa mes de cin-
quanta anys que palesen la seva 
incapacitat. 

La produccio d'energia eléctrica a 
base de centráis térmiques, funcio-
nant amb combustibles líquids o só-
Iids, mentre no es demostri que Ca
talunya compta amb bons jaciments 
d'aquestes matéries, sempre resultara 
mes cara que la produccio hidro
eléctrica, i si arribessim a la segu-
retat que disposem de petroli i car-
bó suficient, donades les condicions 
fluvials i topográfiques del nostre 

poblé, encara caldria estudiar-ho 
molt bé. 

Al final del seu article, Ventosa 
i Roig planteja un problema forja 
temptador, el qual, almenys a mi, 
fa anys que em té entendrit, pero 
que tot i considerar que no son les 
planes de L.N.R. el lloc indicat 
per a analitzar-Io amb tota la seva 
extensió, cree que em será permés 
de fer-hi algunes consideracions. 
Diu així: «L'exemple de Méxic en 
I'expropiació del petroli ens pot és-
ser un magnífic guiatge el dia de 
demá.> 

Primer que tot, puc assegurar que 
no tinc accions de Riegos y Fuerza 
del Ebro, ni de l'Energía Eléctrica 
de Catalunya, ni de la Canadenca, 
tres companyies que formen el veri-
table misteri de la Santíssima Tri-
nitat. Després, que to t i que hi hagi 
qui assegura que ningú no coneix 
les seves veritables forces fins que 
les posa a prova, per la meva ban
da no empreñe cap esforc. sense me-
surar-ne bé les própies proporcions. 
Ni les condicions ni les circumstán-
cies de Catalunya son avui compa
rables a les de Méxic en I'época de 
la Presidencia del general Cárdenas. 
Considero que la solució donada a 
Venezuela peí President Betancourt 
és la que mes escauria de moment 
al nostre país, és a dir, que Cata
lunya tingues el 60% de les accions 

de les companyies estrangeres pro
ductores de fluid eléctric, condicions 
que podrien completar-se obligant-
les a consumir els materials i ma
quinaria fabricáis a casa nostra, ul
tra el complíment d'aquelles díspo-
sicions legáis que en materia d'ex-
plotacíó i otdenació industrial, Ca
talunya pogués formular. 

Aixó ens permetria d'anar ende-
gant peí nostre compte I'aprofita
ment de la riquesa hidráulica de 
Catalunya, sense el dogal d 'un deu-
te excessiu, que ens impossibilitaria 
extraordináriament una acció pro-
gressiva en aquest sentit. 

Voldria aclarir que no sóc con-
trari, ni molt menys, del sistema 
cooperatiu per a l 'ordenament de 
certs aspectes de la produccio; pero 
és indubtable que la cooperació, com 
la nacionalització, no sempre son 
circumstancialment adequades, i com 
que prefereixo l'eficácia ais dogmes, 
en cada cas aplicaría alió que po
gués perfeccionar el métode, pro
porcionar mes satisfaccions ais ciu-
tadans i convenir millor ais interes-
SOF de Catalunya.—JOAN FRONJO-
SÁ SALOMO. 

N. DE LA D.—En l'article al qual 
es refereix I'amic Fronjosá, va apa-
réixer equivocat el peu del gravat 
que 1'iMustrava. O n deia La presa 
de Capdella navia de dir: La presa 
de Camarasa. 

UNA FINESTRA DE CARA AL MÓN 

TEMPS A VENIR, ouan al voltant 
d 'una taula de café a la Ram
bla de Barcelona o a l'ombra 

d 'uns pollancres en qualsevol indret 
de Catalunya, recordem aquests 
aplecs de la sardana organizats per 
l 'Orfeó Cátala de Méxic, la nostra 
patria ens semblará mes gran. El 
Pare de Salazar esdevindrá en el 
nostre record com una contínuació 
de Vallvidrera o del bosc de can 
Feu. I aquesta imitació de cobla, 
amb instruments impropis, que mar
ca el ritme de la nostra dansa, ens 
semblará —amb un esfor? de bona 
voluntat— un reflex de La Prin
cipal de La Bisbal o de la Cobla 
Barcelona. I quan, en la jornada 
histórica de l'onze de setembre ror-
nem a veure a la Ronda de Sant 
Pere aquella bandera barrada da-
mun t la multitud enfervorida, recor
daren! amb enyoranca —per qué 
no?— la gran bandera catalana que 
cada any —el mes d'abril— penjá-
vem el Pare de Salazar damunt les 
cassoles fumejants i per damunt 
també d'una gernació ¡Iluminada 
per l'esperanca d'un retorn.. . . 

Recordarem aquests aplecs. 1 re
cordaren! també aquesta Fira del 
Llibre que per cinquena vegada s'ha 
celebrat a Méxic. Amb la mateixa 
enyoranca. Amb el mateix deix de 
melangia. El record del nostre pa-
velló —bocí de térra catalana, es-
plai espiritual i patriótic— ens acom-

panyará també en el nostre dolí; 
pelegrinatge del dia de Sant Jordi 
a la recerca de novetats bibliográ-
fiques per les parades de les vies 
barcelonines... 

Aqüestes dues festes anuals que 
ja han esdevingut tradicionals a Mé
xic, teñen innegablement la seva 
importancia política. Com la tingué 
la celebració memorable deis Jocs 
Floráis; com la té aquesta Massa 
Coral que passeja per Méxic un pres-
tigi ben guanyat. Perqué és innega
ble que si Méx'C coneix avui l'exis-
téncia de Catalunya, si un bon nom
bre de mexicans coneixen els nos-
tres neguits espirituals, la nostra his
toria gloriosa, els nostres anhels na- ' 
cionals, es deu —en bona part, en 
boníssima part— a aquests aplecs 
de la sardana que porten la nostra 
dansa al cor mateix de la térra me
xicana; es deu a aquests pavellons 
que amb el nom de Catalunya han 
fet acie de presencia inalterable a 
cada Fira; es deu a aquest Orfeó 
que —grácies a un esforg que no
més capeixen els qui l 'han fet o el 
fan— va peí món cantant les nos-
tres cancons; es deu ais escriptors i 
ais editors que poden mostrar al 
públie mexicá una collita ufanosa 
de llibres catalans; es deu, en defi
nitiva, a una serie d'activitats que, 
sítuades al marge del que en diem 
política, han esdevingut la nostra 
arma política mes eficient. 
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La sola presencia entre els pins 
i els abets i els pollancres de Sala-
zar d'una bandera catalana, unes ra
dones de sardanistes i una multitud 
parlant en cátala, diu ais mexicans 
que venen a gaudir de l'espectacle 
molt m¿s que cent discursos. La so
la presencia de Catalunya a la Fira, 
amb el seu pavelló i la seva bfn-
dera i els llibres vells que parlen de 
la seva historia i els llibres tious 
que parlen de la seva supervivencia, 
és una rotunda afirmació de la nos
tra nacionalitat, una afirmació que 
entra pels ulls amb la forca irresis
tible deis arguments incontroverti
bles... per bé que sempre hi hagi 
entre els catalans esperits criticai-
res i negatius que hi trobin falles__ 
—qui o qué no en té?— i no vegin 
en els aplecs mes que una costella-
da amb música, i en els pavellons 
de Catalunya un establiment edito
rial i en l'Orfeó un grup de gent 
que perd el temps cantant... men-
tre hi ha coses tant importants a 
fer i que ells, naturalmenr, no fan. 

Algún dia caldra parlar de l'obra 
positiva realitzada a Méxic per l'e-
migració catalana. Caldra parlar-ne 
i mesurar tota la seva importancia 
en l'ordre patriótic, polític, cultural, 
publicitari... Sí, " publicitari. Que 
també és un aspecte important el 
de la publicitat per a un poblé que,-
com el nostre, ho necessita tot. Ha 
calgut que sortíssim de Catalunya 
per a convencer-nos de com era —i 
és encara— ignorada la nostra pa
tria. I un poblé ignorat té sempre 
mes probabilitats de perdre que de 
guanyar. 

Catalunya necessita fer un esfoic. 
publicitari. La seva personalitat res
ta minvada si és desconeguda enllá 
de les seves fronteres. Durant molts 
anys, herri viscut excessivament re
dosos a casa nostra. Ens semblava 
que un homenatge a Casanova, una 
manifestado a la placa de la Repú-
-blica o un míting al Tívoli eren 
fets prou importants per a fer resso-
nar el nom de Catalunya i afavo-
rir la seva causa arreu del món. Si 
n 'hem fet d'homenatges i manifesta-
cions i mítingsl I tot plegat, per tro-
bar-nos, anant peí món, que la nos
tra llengua, la nostra historia, els 
nostres anhels, els nostres dolors, 
eren coses ignorades! 

L'Aplec de la Sardana, amb tot 
el prosaisme de les cassoles fent 
xup-xup; el Pavelló de Catalunya a 
la Fira, amb totes les deficiéncies 
que puguin notar-s'hi; l 'Orfeó, amb 
totes les falles que pugui teriir en 
rao a les própies dificultats, han vin-
gut a omplir aquest buit del cata-
lanisme politic. I ens plau consignar 
que, fins ara, aqüestes activitats que 
podriem dir-ne publicitaries de la 
nostra nacionalitat, s'han desenvo-
lupat dintre d'uns limits de respon
sable dignitat, sense caure _en el 
pairalisme deis elástics amb quatre 
barres. 

Cal que l'obra feta durant aquests 
anys, continu'i. Amb nosaltres o sen
se nosaltres. Que continui i que, so-

sobretot, no sigui oblidada el dia de 
dema pels homes que governin Ca
talunya. Si no tenim una finestra 
catalana oberta de cara al món, no 

Segons les darreres noves arriba-
de? de Londres, s'ha procedit ja a 
l'ordenació deis organismes encarre-
gats deis Jocs. El Cos de Mantene-
dors és presidit per Caries Pi-Su-
r:yer i n'és secretari Joan Gili. La 
Comissió Organitzadora ha quedat 
constituida per Francesc d'A. Galí i 
Fabra, president: Ramón Perera, tre-
sorer, i un Secretariat del qual for
men part -Pilar Señen, Roe Batllori, 
Josep Pi-Sunyer i altres membres 
anglesos i catalans. 

Ates que els mantenedors britá-
nics no tenien temps disponible fins 
a les vacances d'estiu —agost, setem-
bre— i en el desig de fer possible la 
participació deis poetes i literats ca
talans escampats arreu del món, la 
data de celebrado deis Jocs s'ha fi-
xat per al dia Onze de Setembre. 

La Convocatoria s'ha ajornat fins 
a saber tots o la majoria deis Premis 
extraordinaris, pero s'anuncia la seva 
imminent publicació. 

A mes deis premis i aportacions 
ja anunciats, ens arriben noticies deis 
següents: 

Del Casal Cátala de Nova York: 
entre el donatiu de l'entitat i una 
subscripció entre els socis, 300 dó-
lars, una part deis quals será desti
nada a l'adquisició de la tela per 
ais vestits de la Reina i de la Cort 
d'Amor. 

La manca d'espai, a causa de la 
copiosa informado sobre temes de 
rigorosa actualitat que tenim per a 
aquest número, ens obliga a recen-
sionar en unes poques ratlles l'éxit 
que els catalans residenciats a Mé
xic han obtingut amb motiu del bell 
pavelló alcat a la V Fira del Llibre. 
Cal dir, per comentar, que el Tisner 
ha aconseguit que entre les dotzenes 
que s'han installat el nostre fos el 
de mes bon gust, per l'esquisidesa 
de les seves línies i la modernitat 
de la seva disposició. Han passat per 
ell milers de persones; la nostra 
gent, per a adquirir els llibres que les 
editorials catalanes de Méxic, de 
Franca i de Xile hi han tingut a la 
venda, o per a subscriures's a L.N.R. 
en proporció altament falaguera per 
a nosaltres; la del pais y estrangera 
per a admirar la nostra producció 
bibliográfica actual i la passada, ex
posada aquesta en unes vitrines a 
propósit, davant les quals ha cal
gut molt sovint donar llargues in-
formacions a curiosos intelligents. 

Ha cridat extraordináriament l'a-
tenció deis entesos una bella repro-
ducció en bronze del Pgntocrátor, en 

esborrarem mai l'estigma provincia 
de la nostra indiscutible personalitat 
nacional.—L. AYMAMl I BAUDI-
NA. 

De Josep Fontanals, de Nova York, 
50 dólars, per a un tema lliure. I de 
Josep Gelabert, de la mateixa ciutat, 
altres 50 dólars per a un treball el 
tema del qual sigui «Els camins mes 
viables per a aconseguir la llibertat 
de Catalunya.> 

Del Casal Cátala de Montevideo: 
100 $ uruguaians per al millor tre
ball sobre un tema susceptible de 
servir de propaganda de Catalunya a 
l'estranger. 

Del Casal de Catalunya, de Bue
nos Aires, vint lliures esterlines ad
judicabas a criteri deis mantene
dors. 

Totes dues darreres entitats teñen 
obertes subscripcions entre els seus 
associats per a reunir quantitats des-
tinades a despeses d'organització. 

Els catalans residents a Guatemala 
han enviat trenta-sis dólars, per con-
ducte de Maria Sola de Sellares. 

Des de Franca s'anuncien premis 
instituits per Editorial Albor, Cultu
ra Catalana, Foment de la Sar
dana de Perpinyá i d'altres. 

Molts deis premis portaran noms 
¡Ilustres: Almirall, Prat de la Ri
ba, Maciá, Companys, Verdaguer, 
Oller... 

Tot plegat permet augurar que 
els Jocs Floráis de Londres consti
tuirán una brillant manifestació de 
vitalitat de la cultura catalana. 

i talla, del frontal de Sari Climent de 
! Tahull, obra de l'excel-lent escultor 
i Deográcies Civit, exposada en un 

aparador exprofés. 
t El dia 11 l'Orfeó Cátala tenia 
- ^anunciat un concert en el teatre de 
I la Fira, en el qual, sota la direcció 

del mestre Costa-Horts, la nostra 
r notable massa coral havia d'inter-
i pretar un programa mixte de com-
I posicions catalanes i mexicanes, en-
i tre elles el nostre himne nacional i 
i el de la República mexicana. 
i Les esperances de la Comissió or-
i ganitzadora del Pavelló en el sentit 
5 que aquest any encara augmentaría 
: el seu valor d'exponent de la nostra 
i cultura davant el poblé mexicá, no 

han fallar. 
r Escrivim aqüestes ratlles quan en-
t cara la Fira és oberta, i en plena 
j activitat. Es diu que es tancará el 

22 del mes present. Pero es diu tam-
t bé que alguns Uibreters importants 

han demanat al departament oficial 
que té cura de la realització del mag-
nc certamen de la cultura mexica
na, una prórroga d uns dies. No cal 
dir que Catalunya hi será present 

i fins el darrer moment. 

ELS J O C S F L O R A L S D ' E N G U A N Y ES 
C E L E B R A R A N L ' O N Z E DE S E T E M B R E 

E L P A V E L L Ó DE C A T A L U N Y A 
A LA FIRA DEL LLIBRE A MÉXIC 
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SETMANA D'ESTUDIS CATALANS DE LA FNEC, A FRANQA 
La Federado Nacional d'Estu-

diants de Catalunya a Franca ha ce-
lebrat els dies 7 al 13 d'abril prop-
passat una Setmana d'Estudis Cata
lans, a la vila de Prades. Hi han par-
ticipat una setantena d'estudiants, 
nois i noies, procedents de tots els 
indrets de Franca. Allotjats al Col-
lége de nois, durant set dies aques
ta joventut expatriada ha escoltat 
una serie de conferencies de pres-
tigioses figures de la nostra intel-
lectualitat i ha discutit problemes 
diversos i importantissims sobre el 
futur de Catalunya. 

Ha presidit les tasques de la Set
mana el mestre Pompeu Fabra, al 
costat del qual gairebé hi ha hagut 
sempre, a la presidencia, el mestre 
Pau Casáis. 

SESSIÓ INAUGURAL.—Va teñir lloc 
el dia 7. Després d'uns breus mots 
del secretan general a Franca de la 
FNEC, Heribert Barrera, amb els 
quals explica els objectius que per
seguía la Setmana i remerciá els 
qui amb la seva collaboració l'ha-
vien feta realitzable, el mestre Pau 
Casáis va adregar ak estudiants un 
emocionant parlarr.ent de tons enco-
tatjador? i patriótics. A cont inuado 
l'escriptor rossellonés Artur Conté 
va parlar en representado deis intel-
lectuals del Depattament, assenya-
¡ant la simpatía amb que tots veien 
que els catalans exiliats realitzessin 
una manifestado cultural de tanta 
importancia i glossant els lligams 
d'amistat que uneixen Catalunya i 
Franca. 

De seguida Antoni Rovira i Vir-
gili inicia les tasques académiques 
de la Setmana, amb una conferencia 
preliminar de les que altres dies 
havia de desenrotllar sobre La his
toria de Catalanisme, destinades a 

precisar la significació i l'origen deis 
mots Catalanista, Catata i Catalunya. 
Amb la claredat que li és peculiar, 
l ' i llustre historiador anafitza l'evolu-
ció d'aquests conceptes i Pextensió 
que actualment cal atribuir-los. El 
sentiment que un dia, inconscient 
ell mateix del seu abast, adopta les 
denominacions de provirtcialisme, 
regionalisme o federalisme, per con-
sentiment de tots pren actualment 
el nom de catalanisme, amb el con-
tingut nacionalista definit per Prat 
de la Riba. Peí que fa a la denomi
n a d o de catalans, hem de refusar-
nos a limitar-la ais naturals de les 
quatre províncies del Principat. Fins 
al temps de la nostra decadencia, 
els valencians i mallorquins s'ano-
menaven també catalans. I catalans, 
per tant, hem de seguir anomenant-
los, ja que la llengua ha de ser per 
a nosaltres el signe mes consistent 
de la nostra nacionalitat. Per aixó no 
cal que ens trenquem el cap cer-
cant un nom artificial que englobi 
les tres regions de la nació catala
na, posat que ja el teñen, i ben le-
gítim: Catalunya. 

CONFERENCIA DE JOSEP CARNER.— 
En la segona sessió parla sobre L'e-
volució del cátala literari des de la 
Renaixenca el gran poeta Josep Car
ner. Contenga dient que la Renai
xenca catalana no va ser pas una 
obra artificial, de falsificació. Du
rant tres segles el cátala havia pos-
seit les tres caracteristiques essen-
cials d 'una llengua de cultura: la 
inspiració, la qualitat de la produc-
ció deis escriptors i el ser instru-
ment de treballs d'erudició i de re
cerca; el ser expressió d'un poder 
d 'un Govern, d'uns tribunals, d'una 
administració. Si mes tard sofri una 
decadencia, no s'alterá per res l'ad-
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hesió deis catalans a la seva llen
gua. Cap reculada no es registra en 
la seva extensió geográfica ni cap 
interrupció en la seva creació litera
ria: quan en decaigué altre conreu, 
la cangó popular n'assegurá la con-
tinuitat. Per aixó la revalorització del 
cátala en la nostra vida nacional ha 
pogut fer-se en un temps tan curt 
i sense necessitat de cap interven-
ció estatal poderosa. 

Carner va anar seguint pas a pas 
el procés de reconstrucció del cáta
la literari a partir de l 'Oda a la Pa
tria, d'Aribau, fins arribar ais ma
llorquins Alcover i Costa i Llobera, 
remarcant la influencia decisiva que 
van exercir damunt el cátala lite
rari. Esmentá l'aportació universalis
ta del grup de L'Avene amb les se
ves traduccions, i a Prat de la Riba, 
qui, amb una clara visió deis nos-
tres problemes culturáis, va portar 
a Barcelona Pompeu Fabra, per tal 
que ocupes el lloc oficial de direc
tor de la reconstrucció lingüística. 

CONFERENCIES DE FERRAN Curro.— 
La tercera i quarta sessions van anar 
a carree de l'economista Ferran 
Cuito i van ser, éri gran part, un 
animat dialeg entre el conferenciant 
i els seus oients. Cuito va plantejar 
el problema de la zona industrial 
catalana, la mes important de la 
península i tot i aixó desproveída de 
totes les primeres matéries básiques 
i allunyada de les grans rutes de 
comer?. L'economia catalana —va 
dir— es fonamenta en el factor hu
ma, pero justament avui que la vi
da económica va prenent cada vega
da una major complexitat, sembla 
aue els catalans no arribin a adap-
tar-se a les seves r.oves formes. Per 
aixó van perdent terreny en aquest 
ordre i no solament están absents 
de la direcció de la fundó pública, 
deis grans negocis i de les organit-
zacions obreres, sino que reculen 
demográficament (la poblado dismi
nuiría sense la immigració) i recu
len fortament en la Banca (cap de 
les deu primeres banques de l'Es-
tat franquista no és catalana), quan 
de la Banca depén la inversió de 
capitals i per tant el desenvolupa-
ment industrial. Reculen en la Ban
ca, en la marina mercant, en la pro-
ducció eléctrica, en la proporció de 
societats anónimes radicant a Cata
lunya, etc. És cert que tot aixó és 
degut en bona part a la persecució 
de la qual I'Estat Espanyol ha fet 
objecte tot el que és cátala (i que 
no en tot ha tingut éxít; exemple, 
el trasllat d'indústries), pero malau-
radament no tot és imputable a 
aquesta persecució. 

El mal afortunadament no és ir
reparable. L'estructura económica de 
Catalunya té una flexibilitat que li 
facilita el redrecar-se. La conscién-
cia del mal és ja el camí del re-
mei i el remei essencial és la inter-
venció política, pesant en la polí
tica de Madrid; no en protestes so-
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lament, sino amb una acció direc
ta, aportant quelcom que consti-
tueixi un avene.. Tenim iniciativa i 
tenacitat i l'estalvi cátala ño decau; 
podem ser, dones, optimistes. 

La magnífica exposició del proble
ma que va fer Ferran Cuito va sus
citar interessants intervencions que 
va resumir Josep Ma. Corredor rer 
collint el que, d'acord amb el con-
ferenciant, to thom coincidia a con
siderar com els principis essencials 
de la intervenció catalana dins de 
l'Estat Espanyol. 

CONFERENCIA DE CARLES Pi-Sy-
NYER.—El dia 10 ocupa la cátedra 
Carles Pi-Sunyer per parlar sobre 
Nacionalisme i Economía. És des 
deis seus origens —va dir— que l'e-
conomia ha anat prenent un carác
ter estatal. L'exageració d'aquest ca
rácter ha portat ádhuc a l'imperialis-
me económic i a l'autarquia, dues 
concepcions perilloses que dintre de 
l'Estat Espanyol només poden des-
favorir-nos. El problema que se'ns 
presenta és conjugar aquesta carac
terística propia deis fets económics: 
1'articular-se el pía de l'Estat amb 
la nostra ideología, que ens fa par
tir del concepte d'economia nacio
nal catalana. Per superar aquest an-
tagonisme hi ha només dos camins: 
reduir o anular el vincle estatal (fer 
Catalunya tan lliure, per exemple, 
com una Nació de la Comtnon-
wealth británica), o bé intervenir i si 
és possible controlar i dirigir aquest 
Estat mes ampli. Les dues solucions 
no s'exclouen, sino que en part 
es completen i es perfeccionen. La 
primera no és impossible ni desacon-
sellable. Sempre hem cregut que no 
es pot acceptar com un axioma que 
una Catalunya separada sigui una 
Catalunya arruinada. De moment, 
el conflícte fóra serios, pero a la 
llarga hi hauria un reajustament. 
Cal, pero, treballar sobre realitats, i 
l'avinentesa política d'aquesta solu-
ció no apareix gaire possible i no 
podem abandonar l'economia cata
lana fins haver trobat els quadres 
polítics que desitgem. Queda, dones, 
l'intervenció que els fets mateixos 
fan necessária i que cal que pugui 
ser feta no com a expressió directa 
d'interessos particulars, sino mitjan-
<;ant un organisme estatal que els 
hagi aplegats i garbellats per tal 
d'intervenir amb tot el pes de l'e
conomia catalana. Aquesta concep-
cíó té l 'inconvenient de la seva com-
plexitat, sobretot perqué cal fer-la 
compatible amb la planificació a la 
qual tots els Estats moderns es 
veuen abocats amb mes o menys 
grau. Pero no hi ha opció: no te
nim mes remei que fer-ho així, i en 
treballar polítícament per Catalunya 
cal fer-ho també per la seva Eco
nomía. 

CONFERENCIA DE MANUEL SERRA I 
MORET.—El mateix dia 10 el profes-
sor Manuel Serra i Moret s'ocupá 
del moviment obrer a Catalunya. 
Comenta dient que la primera ri-

quesa d 'un país son el seus habi-
tants, que son, al mateix temps, els 
qui en fixen el destí. Per aixó molt 
sovint els pobles mes pobres en re
cursos naturals han estat els mes 
ríes peí seu treball. En tots els pai-
ÍOS, el que mes pesa en l'intercanvi 
económic és el valor deis salari?. 
I la seguretat social afecta enorme-
ment les finances deis Estats. Aixó 
palesa fins a quin punt la vida eco
nómica está determinada per la clas-
se treballadoi a. Catalunya, natural-
ment pobre, ha estat un país indus
trial. La térra tan sois p o d r a man-
tenir un tere de la seva poblnció. 
Pero la poblado és laboriosa, i la in-
dustrialització s'ha realitzat per aiu-
mulació de minúscules empreses. El 
cátala és assalariat quan no pot ser 
altra cosa; pero així que pot, s'in-
dependitza. 

La historia del moviment obrer a 
Catalunya és llarga i dolorosa. La 
seva línia és d'un caotisme que la 
fa estéril; caotisme que pot atribuir
se al fet que les masses catalanes no 
han pogut resoldre els seus proble-
mes en funció de la seva propia na-
turalesa, per mor de la penetració 
constant de les masses d'altres po
bles. Sense aqüestes infiltracions, els 
obrers catalans haurien seguit se-
gurament un camí de solucions rao-
nables. 

L'obrer cátala és molt individua
lista, i, per tant, les formes col-
lectivistes no s'avenen amb les for
mes básiques dé l'economia catala
na. Cal valorar l'obrer cátala com 
a pensament i acció i no pertorbar 
la font de creació social que ens 
proporciona. Tant li fa que Cata
lunya sigui o no sigui socialista. El 
que interessa és que sigui alió que 
ha de ser; que l'esséncia i la vita-
litat del nostre pensament es refle-
xin en la nostra creació i en la nos
tra vida; no per a ser singulars, sino 

peí respecte que ha de meréixer la 
veritat. Ens cal afirmar el dret a ser 
i, sobretot, el dret de ser. 

CONFERENCIES D ' A . ROVIRA I VIR-
GILI.—Ja hem dit que el tema de les 
dissertacions del nostre company era 
La historia de Catalamsme. Va re-
prendre-les el dia 8 i les acaba en la 
sessió del dia 11. Rovira comencá 
exposant el procés de la decaden
cia, el tombant de la qual és el fa-
mós Compromís de Casp. La solu-
ció contraria a Catalunya fou dic
tada, irles que per raons religioses 
o dinástiques, per raons socials i po-
lítiques. Els ciutadans honrats que 
manaven a Barcelona, van temer 
que amb Jaume d'Urgell tornaría a 
entrar en el Govern de la Ciutat, 
com en els darrers temps del regnat 
de Pere III, l 'element popular. I a 
través de combinacions térboles, amb 
gent comprada, van obtenir el Com
promís. 

Del segle xvie a la Renaixenca no 
hi ha cap pausa. El sentiment na
cional perdura no solament amb les 
espumes del 1640 i del 1714, sino 
d'una manera continua. En la guer
ra de successió Catalunya va jugar 
la mala carta, que semblava que ha-
via de ser la bona. Al segle xixe 

tenim una Catalunya on sota les 
cendres hi ha el caliu nacional, on 
la llengua és mantinguda peí poblé 
per mes que algunes classes altes 
utilitzin el castellá i que l'empri en 
gran part la literatura. Tot aixó es 
posa en contacte amb dues forces 
noves: revolució i romanticisme. 

És convencional dir que la Re
naixenca comenca el 1833: la nostra 
literatura no s'apagá mai. VOda 
d'Aribau pot anomenar-se l'inici, 
pero l'home que porta l'esperit pros-
selitista fou Rubio i Ors. 

A continuació Rovira va fer una 
exposició molt detallada deis diver-
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sos grups i corrents del catalanisme, 
exposició impossible d'extractar. Ens 
limitarem a indicar-ne les figures 
senyeres: l'Almirall, el bisbe Tor
ras i Bages, Pi i Margall, que en els 
darrers anys de la seva vida esdevin-
gué totalment catalanista; Prat de la 
Riba, que tingué el coratge d'acabar 
amb els equívocs de nom i proclama 
que tenim una sola patria i una so
la nació: la catalana. En fi, Fran-
cese Maciá, que al catalanisme i al 
republicanisme units afegeix un ter
cer terme: 1'obrerisme, portant al 
moviment catalanista masses impor
tants de la nostra classe treballado-
ra, ádhuc de la immigrada. 

Les dissertacions de l'autor de 
Teatre de la Natura van acabar amb 
un estudi a fons del problema de la 
immigració, la qual, segons ell, ha 
estat no solament indispensable, si
no fatal. Tot i els seus perills —va 
dir—, fóra molt pitjor que no exis
tís. I la nostra salvació no consis-
teix a tancar-li les portes, sino a ca-
talanitzar els que entren. L'obra és 
difícil, pero en depén el nostre es-
devenidor. 

SESSIÓ DE CLAUSURA. LLETRA DEL 
PRESIDENT IRLA I PARLAMENT DE 
POMPEU FABRA.—La penúltima jorna
da de la Setmana —la del dissabte— 
va consistir en una excursió a Sant 
Martí del Canigó. Davant el vell 
monestir tingué líoc l'assemblea de 
la FNEC. El Consell directiu exposá 
la tasca realitzada i el programa per 
al futur, i després d'un ampli debat 
van ser presos acords importants, 
pendents de ratificació per referén
dum de tots els adherits. Abans d'a-
bandonar Sant Martí, Rovira i Vir-
gili evoca, en un emotiu discurs, la 
térra catalana de l'altre costat de la 
muntanya, tan próxima material-
ment i tan llunyana, encara, per a 
tots. 

L'endemá al matí, altre cop a Pra-
des, va cloure's solemnialment la 
Setmana. Heribert Barrera anuncia 
que els organitzadors havien vol-
gut que la darrera sessió fos consa
grada a l'obra de mestre Fabra, i que 
aquest havia accedit que es dones 
lectura al seu discurs presidencial a 
l 'Ateneu Barcelonés, pagines igno-
íades del jovent d'avui i el tema de 
les quals és precisament la restau-
ració de l'idioma. Josep M. Corredor 
va llegir el discurs de Pompeu Fa
bra; i en acabar, el mestre va rebre 
una calida demostrado de Taféete 
i de la veneració que li teñen els 
catalans. 

Tot seguit va ser llegida una carta 
que el President Irla va adrecar ais 
organitzadors i assistents de la Set
mana, i la qual transcrivim: 

«Estimats amics: Molt m'hauria 
plagut correspondre el vostre gentil 
convit i assistir a alguns deis actes 
de la Setmana d'Estudis Catalans 
que aquests dies celebreu a Prades. 
Dissortadament, no m'és possible ve
nir a prop vostre. Voldria, pero, que 
us arribes l'expressió del meu afec

te i la simpatía amb que veig els 
actes que porta a terme, amb pa
triótica finalitat, la joventut univer
sitaria. Catalunya ha sofert, i sofreix 
encara, l'agressió continuada deis qui 
no comprenent els principis de tole
rancia, de llibertat, de dignitat huma
na i col-lectiva, odien el poblé que 
mes fervorosament els ha defensats. 
I per bé que els catalans han sabut 
mantenir-se obstinadament fidels a la 
Patria, el mal que els seus enemics 
li han causat és innegable. Des d'a-
ra convé afirmar l'esforc que cal-
drá que tots portem a terme per a 
refer Catalunya. Será una tasca de 
gran amplitud nacional, a la qual son 
cridats tots els catalans. Els estu-
diants haureu d'ocupar el vostre lloc 
i ja, des d'ara, en el combat de ca
da hora, heu d'afirmar el voler del 
nostre poblé. Si no n'hi hagués prou 
amb tot el que reclama d'esforc i 
de coratge el martiri de la nostra 
Patria, tindríeu davant vostre l'alt 
exemple que ha ofert la nostra intel-
lectualitat. Penseu que vosaltres en 
sereu els continuadors i que heu 
de ser dignes de l'executória d'a-
quests homes que, per fidelitat a 
Catalunya, mai no l 'han renegada 
i sempre l 'han servida. És amb la 
convicció del nostre proper recobra-
ment que adreco la meva salutació 
mes esperanzada a tots els estudiants 
de Catalunya.—losep hla.y 

A continuació de la lectura d'a-
questa carta, que fou rebuda amb 
una fervorosa ovació, el mestre 
Pompeu Fabra s'adreca a l'auditori 
per a remerciar les respectuoses 
atencions rebudes durant la Setma
na. <—He de creure •—digué— que 
les mostres d'afecte que em prodi
guen van adrecades a l 'home que 
ha consagrat la seva vida a l'obra 
de redrecament de la nostra [lengua. 
Per aixó les accepto tot agraint-les 
del fons del meu cor. Sovinr, en 
homenatjar-me, s'ha qualificat d'e-
xemplar el meu capteniment en l'e-
xili: no he fet altra cosa que esfor-
car-me a suportar-lo amb dignitat i 
resignació, com han fet tants altres 
exiliats catalans. I, així, he conti-
nuat la meva tasca, com era el meu 
deure. Felic. si el meu exemple fa 
que, en l'árdua tasca que ens espe
ra, ¡?ou com vull creure que sereu: 
deis qui saben que no cal abando
nar mai ni la tasca ni í'esperanca.> 

A peu dret tots els assistents 
aplaudiren llargament l ' i l lustre filó-
leg. I abans de separar-se, el cant 
d'Eis Segadors, que ¡mprovisadament 
va posar-se a dirigir el mestre Pau 
Casáis, vingué a cloure aquesta Set
mana d'Estudis Catalans, durant la 
qual -en tot moment s'han afirmat 
la fidelitat a Catalunya i l'esperanca 
en el seu esdevenidor. 

L'abundor de material d'estriC' 
ta actuaíitat, ens ha obligat a 
augmentar de vuit pagines el 

present número. 
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LA VIDA A LA PATRIA SUBJUGADA 
LES FESTES'DE L' ENTRÓN ITZACIÓ 
DE LA VERGE DE MONTSERRAT 

Tot fa creure que s'ha perdut una 
carta amb la qual un deis nostres 
corresponsals a Barcelona ens infor-
mava amb extensió sobre els actes 
celebrats a Montserrat el 27 d'abril 
proppassat, organitzats per la Comí ' 
sió Abat Oliva amb motiu de l'en-
tronització de la Moreneta. Ho de-
dui'm per altres cartes que al ludei-
xen aquella. S'han frustrat, dones, 
lamentablemente totes les precau-
cions que havíem pres per tal que 
els lectors de L.N.R. trobessin en el 
present número un reportatge de 
primera má, objectiu i detallar, es-
crit per un compatriota d'aquells 
que sense moure's de Catalunya 
n'estan tan exiliats, bé que moral-
ment, com nosaltres; i que per 
aquesta sola taó, si altres no n'hi 
haguessin, son mereixedors de tot 
el crédit. Sigui per culpa de la ca-
sualitat o per la d'interferéncies ofi
ciáis, que és claríssim que encara 
subsisteixen, el fet és que no podem 
donar la informació que esperávem. 

Per caps de noticies procedents 
d'altres conductes, sabem que el 
nombre de persones que assistiren 
al magne aplec no baixá de cent mi-
lers. I que segons un periodista nord-
americá que ho comunica al diari 
neoyorquí ,del qual és corresponsal, 
en fer-se de dia els assistents ais ac
tes van veure, des de distints indrets 
de la muntanya, i amb la sorpresa 
emocionada que és de suposar, que 
en un deis penyals de la serra (ais 
roquissars de Santa Caterina, ens 
diuen de Franca estant) ,hi ha-
via un gegantí escut de Cata
lunya: quatre enormes barres ver-
melles, pintades durant la nit per 
uns ardits patriotes. Deia el mateix 
corresponsal que les autoritats fran-
quistes, impotents per fer desapa-
réixer aquella rotunda afirmació de 
catalanitat, s'havien limitat a fer 
hissar al cim del penyal una ban
dera ro;a y gualda. Afegia encara 
que la majoria deis oradors que van 
adregar-se al públie van fer-ho en 
Mengua catalana. 

Per la seva banda, el Servei d'In-
formació Espanyola de París ha dit 
que les festes es convertiren en un 
imponent acte de repudi de la po
lítica nacional franquista, posat que 
foren una indiscutible exaltació del 
sentiment nacionalista cátala. I ex
plica que en el moment mes solem
ne de la cerimónia religiosa, quan 
el cardenal-arquebisbe de Tarrago
na oficiava davant la multitud, va 
ser desplegada al vent en un deis 
cims mes elevats de la muntanya 
una immensa bandera barrada. I 
que en veure-la, tota aquella ger-
nació esclata en aplaudiments i víc-
tors, i, com si estigués préviament 
convingut, va posar-se a cantar, amb 
aire d 'himne patrióric, el Virolai: 

«Rosa d'abril, Morena de la Serra, 
de Montserrat estel, 

i l lumineu la catalana térra...> 

Ens imaginen! l'angúnia de mon-
senyor Ascetorena davant aquella 
inesperada rebellió de les ovelles, i 
la de les forces encarregades de 
conservar l'ordre. Sembla que tant 
el cardenal-arquebisbe com la guar
dia civil van adoptar de moment la 
posició del cap-cot i les espatlles 
arroncades. 

El diari Ya, de Madrid, va publi
car el següenr comentari al fet: 

zCon motivo de ser colocada la 
Virgen de Montserrat sobre un tro-
no de oro que le regala Ja munifi-
cencia espléndida de los católicos 
catalanes, toda España se une al ho
menaje mañano, tremante de fe y 
de fervor patriótico. Porque Mont
serrat irradia su grandeza y su es
plendor mucho más allá de los con
fines regionales, y ha sido, es y será 
siempre algo tan nuestro, tan espa
ñol, que nada podrán frente a ello 
las desprestigiadas intenciones de 
una mezquina interpretación del V¡-
rolai.> 

* » * 
Ja compostes les anteriors ratlles, 

ens arriben altres noticies; aqüestes, 
directes. Les transcrivim tal com ve
nen, datades el dia 7 de Tactual: 

* Com que des de molt abans l¿i 
havia la impressió que el dia 27 a 
Montserrat hi hautia una gentada, 
vaig preferir quedar-me a Barcelona. 
Estava convencur, a mes, que si hi 
anava veuria ben poca cosa, ateses 
les consignes d'organització donades 
per la Comissió Abat Oliva per tal 
d'assegurar un control rígid deis as
sistents, que va arribar a l'extrem 
de prohibir l'entrada al recinte a 
tothom qui portes un paquet, fos 
del que fos. Val a dir que el gruix 
que va prendre l'interés del poblé 
per a assistir a les. festes va ser tan 
inesperat, que els organitzadors van 
passar moments de veritable pánic. 
Per un costat eren advertits, vigi
láis i coaccionats per les autoritats. 
I per l'altre no estaven gens segurs 
del que podia passar si es desbor-
dava el fervor patrióric de la mul
titud, el qual els constava que era 
forca mes consistent que no pas el 
religiós. 

>A través de la Premsa i de la 
radio i per í lgun que altre relat 
d'amics, hem pogut formar-nos una 
idea bastant exacta de com va anar 
l'aplec. A les nou del vespre del 26 
van ser enceses fogueres a totes les 
muntanyes de Catalunya i llencades 
al vol les campanes de totes les es-
glésies, com a senyal d'iniciació de 
les festes. De seguida milers de pe-
legrins van emprendre a peu el camí 
de la muntanya santa, darrera els 

prelats de les respectives diócesis, ¡]-
luminant-se amb atxes i donant a la 
romería tot l'efectisme espectacular 
que es pretenia. Les campanes del 
monestir van tritllejar tota la nit. 

>Els bisbes que acudiren a Mont
serrat —tots els de les diócesis ca
talanes, alguns d'altres de la Penín
sula i fins i tot algún d'estranger— 
foren en nombre de 28. En el mo
ment de traslladar la Verge al seu 
nou setial, van obrir-se les gavies de 
2.500 coloms missatgers, que duien 
lligades a una poteta unes tulles 
d'olivera, símbol de pau i d'amor 
que s'enviá món enllá, en nom de 
la Catalunya representada per la 
Comissió Abat Oliva amb la venia 
del Ministeri d'Estat. 

>Fins ací la versió, molt conden-
sada, oficiosa i potser fins i tot ofi
cia], de les festes del día 27. El 
diumenge següent vaig voler fer el 
viatge a Montserrat, sense los em
pentes de l'anterior. M'hi portava 
un cert afany entre espiritual i cu
rios, i vaig tornar-ne completament 
decebut. El Montserrat present no 
és el de la nostra infancia, aquell 
que anávem a veure com a realitat 
viva de la imaginado poética de 
Verdaguer. Fa anys que Montserrat 
es desmontserratitza, q u e en fuig 
la pietat, que allunya del seu aire 
aquell silenci, aquella pau del cel 
cantades per mossén Cinto. Avui 
és un centre turístic que rendeix fa-
buloses guanys, i no pas per a l'es-
perit. Si fos a la Costa Brava, hi 
veuríem totes les noves riques en 
maillot i parlant en castella. 

>Deia que n'havia tornat dece
but, i no a causa de la transforma
d o urbanística del recinte montser-
rati, la qual he anaí seguint pas a 
pas i any rera any, sino peí que el 
nou tron de la Verge té de depres-
üiu per ais veritables devots de la 
Patrona de Catalunya. És una mag
nífica obra d'orfebreria, d'una ma-
jestat impressionant, de la fastuosi-
tat que pertoca a la Mare de tots 
els catalans. Pero en enriquir la pa
tronal estanca de la Verge bruna, 
han allunyat la santa imatge del sen 
poblé fidel, l'han sostreta del con
tacte íntim que tenia amb els ro-
meus que la visitaven. Ara has de 
mirar-la de baix a dalt i difícilment 
pots acostar els Uavis a la seva má, 
en signe de devota veneració. Gai-
rebé t'obliguen a passar de Uarg, 
fent una lleu inclinació de cap, i al 
máximum que es pot arribar és a 
besar unes medalles amb la seva 
imatge, suspeses de dues cintes d'uns 
colors que peí que teñen d'imposats 
et fan encara mes penosa la visita. 

>Abans era tan escaient i emotiu, 
per la seva mateixa simplicitat, pu
jar al tron de fusta de Nostra Do- ' 
na, trobar-la agencada amb senzi-
llesa i poder-t'hi acostar fins a g a ¡ -
rebé fregar la teva gaita amb la se
va, i amanyagar la seva carona gen
til i bondadosa! 

>La meva decepció, la meva pe-
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na, el metí deser.gany, vaig veure'ls 
reflexats en centenars de rostres deis 
qui, com jo, havien pujat a Mont
serrat el diumenge 3 de maig, per 
tal d'adorar, sense teatralítat, la Mo-
reneta, en el seu nou tron. Tal com 
va venir a la meva memoria, devia 
anar a la de molts altres aquella es
trofa de Verdaguer: 'Rient vaig ar-
ribar-hi, —plorant deixo l'altar...' ? 

La carta díu, mes avall: 
cEl viatge del Caudillo a Catalu

nya explica moltes de les conces-
sions fetes aquests darrers temps ais 
catalans. Entre elles la tolerancia 
manifesta a les activitas de la Co-
missió Abat Oliva, entre alguns 
membres de la qual ja s'han sus-
citat refrecs en adonar-se que in-
conscientment, cregurs que feien 
pairalisme, el que feien era esquene-
ta a qui menys sospitaven. L'esrra-
perlo ja s'aplica ádhuc en qüestions 
que afecten al mes sagrat de la re-
ligió i del patriotisme. En res de 
res no hi ha un pam de net.> 

FALLS DE DOS CONCURSOS 

D'un altre corresponsal: 
«... Amb motiu de les festes mont-

serratines, la Comissió Abat Oliva 
va convocar un certamen literari, un 
concurs de pintura i un altre de 
fotografía. Heus ací algunes notes 
sobre els falls deis dos primers: 

CONCURS DE PINTURA. SeCCÍÓ d e 
composició. Primer premi: 25.000 
pessetes. Adjudicat a Alfred Sisque-

E L GOVERNADO 
É S D E S T I T U I T 

Ens arriba de Barcelona una no
ticia realment sensacional: ha estat 
destituít i empresonat al castell de 
Monrjuíc el governador civil de la 
provincia, Bartolomé Barba. 

La versió oficiosa deis motius d'a-
questa destitució fulminant, decre
tada el primer maig, vol fer creu-
re que l'ha motivada la incapacitat 
d'en Barba per a impedir un con
fítete social de gran envergadura, 
produit pocs dies abans de Tamba
da del generalísimo a Catalunya; i 
un altre de polític, també deis ma

lla per la seva obra Sant Benet a 
Subiaco. Segon premi: 25.000 pesse
tes. Adjudicat a Rafael Llimona per la 
seva obra Adoració de Sant Benet a 
la Verge de Montserrat.—Secció de 
Paisatge. Primer premi: 10.000 pesse
tes. Adjudicat a Miquel Villa per la 
seva obra Monestir. Segon premi: 
10.000 pessetes. Adjudicat a Josep 
Amat per la seva obra E¡ Monestir. 

CERTAMEN LITERARI. Poesía. Pri
mer premi: 10.000 pessetes. Adju
dicat a la composició Aires de Lle-
genda, d 'un poeta novell: Josep Ro-
meu.—Segon premi: 7.000 pessetes. 
Adjudicat a la composició Magnífi
cat Montserrati, de J. M. López-Picó. 
—Tercer premi: 5.000 pessetes: Ad
judicat a la composició Muntanya 
Ünica, de Doménec Juncadella. 

Altres premis extraordinaris, de 
2.000 pessetes, els noms deis gua-
nyadors deis quals encara s'ignoren: 
Eí. Romaní, La muntanya del foc i 
L'Abat Oliva. 

Prosa. Premi únic: 5.000 pessetes: 
Adjudicat al treball Pelegrins de 
Montserrat, original de Joan de Mu
ra, pseudónim d'un conegut escrip-
tor cátala que viu exiliat a la vila 
pirinenca de Prades. (Tots els noms 
del guanyadors del certamen literari, 
son recollits entre els rumors que 
corren pels medis literaris barcelo-
nins, puix que el Jurat encara no ha 
procedit a 1 obertura deis plecs cor-
responents, a l'hora que us escric.)» 
(3-V-47). 

teixos dies. El darrer consistí a per-
metre la celebració d 'un acte pú-
blic que ha fet molt soroll a Espa-
nya, en el qual va atacar-se la ¡leí 
de Successió de Franco i es va pro
pugnar per al restabliment del ré
gim monárquic. Acte la vedette del 
qual a ser l'ex-ministre carlí senyor 
Fal Conde. Quant a! conflicte obrer, 
va teñir les següents caracteristíques: 
Durant un llarg periode de temps la 
industria textil treballava només tres 
dies a la setmana i els obrers per-
cebien un subsidi de setanta-cinc 

pessetes. A conseqüéncia de les plu-
ges abundants que va haver-hi els 
darrers mesos, el Govern va creure 
que podía atenuar les restriccions de 
forca eléctrica i va autoritzar el tre
ball de quatre dies a la setmana, su-
primint el refent subsidi. La indig-
nació que la disposició va produir 
entre els obrers, els quals, tot i el 
subsidi, no podien cobrir les neces-
sitats mes elementáis, va manifes-
tar-se amb una vaga de bracos cai-
guts. 

Els treballadors barcelonins van 
ser secundats tot seguit pels de les 
altres comarques fabrils. Sobretot 
a Sabadell, Terrassa i Manresa, la 
vaga abasta gairebé tota la població 
obrera. 

Tot i que els fets relatats son, evi-
dentment , de prou importancia per 
a fer fracassar un governador, una 
carta que acabem de rebre, datada 
el 15 de maig a Barcelona, ens diu 
que els veritables motius del desno-
nament del senyor Barba no son 
pas els que oficiosament es fan cor
rer, sino la prova definitiva del punt 
a qué ha arribat la immoralitat del 
régim i l'esperit de rapinya deis qui 
l 'emparen. 

Diu el nostre informant: 
«La veritat exacta deis motius pels 

quals en Barba ha estat tret a cops 
d'escombra de l'edifici de la placa 
del Palau, és que se li ha esbombat 
una estafada de 70 milions de pes
setes. La cosa s'ha divulgat tant, que 
han fallat tots els ressorts posats en 
practica perqué l'escándol no trans-
cendís al carrer. Es diu que tota la 
fariña, les mongetes, els sigrons, la 
carn congelada, etc., que arribava de 
l'Argentina al port de Barcelona, era 
reembarcada i enviada, de contraban, 
al port de Marsella, on aquells pro-
ductes es venien al mercat negre 
francés. í el bo del cas és que en 
Barba —el nom del qual ja fa me
sos que havia sofert una lleugera 
transformació per ais barcelonins: li 
havien canviat la segona b per una 
segona r— setmanalment anunciava 
en els diaris les quantitats de que-
viures que arribaven d'ultramar, amb 
el propósit d'aixecar la moral del 
poblé: tants vaixells carregats d'aixó, 
tants d'alló altre... I encara era mes 
bo que no mentía: si pregunta ves a 
alguna persona assabentada de Pes
cas moviment del port qué hi havia 
de cert en les informacions del go
vernador, et responia de la seva 
exactitud. Tot plegat feia que ningú 
no sabes avenir-se de la minsa pro-
porció en qué tot aixó arribava al 
públic. 

>L'escándol ha estat d 'una mag
nitud tremenda. No m'estranyaria 
gens que l'afer tingues repercussions 
divertides entre les dotzenes de mul-
timilionaris sorgits en els set o vuit 
darrers anys. Us citaría noms que 
us deixarien amb la boca oberta, 
perqué corresponen a gent que ha " 
conviscut amb nosaltres, que tots 
coneixem, que molts hem tractat i 
deis quals no n'hauríem donat cinc 
céntims...> 

R DE BARCELONA 
I EMPRESONAT 
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L'HEROI PER FORCA 

Ens diuen de Barcelona que el 
mes abrandat deis paladins de la 
croada pro aprofitament de Vesclet' 
xa i edició de lhbres en cátala, és 
Joan Estelrich. Le. noticia concorda 
perfectament amb el to d'alguns deis 
seus darrers articles a Destino. La 
posició adoptada per l'animador de 
la Fundació Bernat Metge ha pres 
el carácter d'heroica. Veieu-ne, si us 
plau, aixó: 

«¿Os habéis fijado en los cambios 
que se operan en las librerías de 
viejo? Reaparecen en sus escapara
tes, tímidos todavía, los libros que' 
ridos que señalaron, las etapas de 
nuestro resurgir literario. Algo pol
vorientos y como cegados por la 
luz del día tras un prolongado sue
ño, se han decidido uno tras otro 
a provocar la mirada de las gentes. 
No es eso sólo. También en las li
brerías lujosas de las ramblas, de las 
rondas y de las avenidas, hay no
vedad; entre el cúmulo de las edi-
cions flamantes en la noble lengua 
de la Hispanidad, esta en que ahora 
escribo, se advierten —normales, pu
ras— obras en catalán, clásicos de 
la antigüedad y de la religión, poe
tas y prosistas de ayer y de hoy, 
con algún autor novel, verde y pro
metedor. Pasa algo confortante, que 
no precisa anunciar con ruidosas an
danadas, ni siquiera con bombo y 
platillos. Es algo de esencia íntima, 
jubilosa; le cuadra más bien la fra
ternización calmada, en un ambien
te de amigables sonrisas. Desde que 
esos libros, viejos y nuevos, han apa
recido, diríase ciertamente que se 
han desmoronado murallas de hosti
lidad y de resentimiento. HASTA LOS 
ENEMIGOS, POR PRIMERA VEZ TRAS 
UNOS AÑOS HOSCOS, SE HAN SONREÍDO 
ENTRE SÍ CON SATISFECHA SIMPATÍA. 

¿Cuál había sido la raíz y la hne-
ta, el sentido todo de nuestra obra 
renacentista? Tratábase de la reden
ción literaria, social, artística, de una 
lengua. Hecho tan singular, de tan
ta audacia y de tanta fe, no pudo 
dejar indiferentes a las más egregias 
mentes de las Españas y a todos 
cuantos en el mundo entero viven 
atentos a la labor redentora y puri-
ficadora del espíritu. ¿Quién, dotado 
de unf generoso corazón, hubiera 
combatido empresa inspirada en tan 
alto principio? Aquel monarca del 
saber, que fué }Aenéndez y Pelayo, 
la consagró con su patriotismo in
sobornable, y la Reina de España le 
prestó homenaje de la majestad. 

N o nos extrañe. ¡Un rincón del 
planeta, una tierra marcada por el 
dedo de Dios, por el solo hecho de 
reivindicar su derecho a la palabra, 
iba a vivificar su existencia con rau
dales de amor y de luz'. Por la vir
tud de su afán redentor, todo pa
decería, y sería, nuevo en esta tie
rra. De ella iba a manar, filtro en
cantado, una fuente inagotable de 
poesía nativa e inédita, que refle
jaría auténticamente la sencillez y 
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la energía, la tradición y la espt-
finza, la creencia y las angustias de 
un pueblo, ayer sin voz ni verbo 
literario entre los pueblos hermanos. 
Tanto', que ese desbordamiento vital 
llegaría a tenerse —ícuán insensata
mente!— por peligroso.* 

Hem subratlíat algunes frases per
qué el lector s'adoni de la necessi-
tat que té l'Estelrich de caminar 
amb peus de plom, tot i ser deis 
botiflers que mes proves han donat 
d'acatament a la situació. Aque
lla noble lengua de la Hispanidad, 
aquell patriotismo insobornable de 
Menéndez y Pelayo, i aquell certi-
ficat de l'homenatge de la Reina de 
España a la Ilengua catalana, no son 
altra cosa que expressions de cau
tela i circumspecció, per atenuar els 
efectes deis blasmes al régim. Si 

ens deixéssim dur per la bona fe, 
deduiríem que l'escletxa és tan pri
ma, que ej mes lleuger cop d'espat-
lía per a eixamplar-!a comporta qui 
sap els perills. Encara ens ho faria 
creure mes l'actitud quixotesca de 
l'Estelrich, la qual li fa dir, mes 
avall: 

«Desde hace veintiséis años o 
más, he escrito abundantemente so
bre Maragall y más escribiré toda
vía, si Dios me da aliento y a pesar 
de quienes, con tenebrosas, pero no 
vagas amenazas, o con la comisión 
de positivos daños, se proponen que 
enmudezca para siemjre.> 

... ¿Afany d'ingressar en el marti-
rologi o de contreure mérits per al 
dia de dema? Segurament que el 
lector es decantará, com nosaltres, 
per la segona proposició. 

LA VIDA SECRETA DELS CATALANS 
L'any 1944, l'Oficina d'Informa-

ció de Guerra deis Estats Units va 
designar el periodista Abel Píen 
agregat de Premsa a I'Ambaixada 
d'aquell país a Madrid. Frjiit de 
Testada a Espanya d'Abel Píen, és 
un Ilibre que amb el títol de Wind 
in the olive trees va aparéixer ara fa 
un any a Washington i la tradúc
elo del qual al castellá acaba de 
sortir a Méxic. 

El Ilibre constitueix, del comen-
Cament al final, un reportatge adés 
pintoresc, adés pafétic, de la vida a 
LEspanya franquista. Del capítol que 
fa referencia a alió que Abel Plenn 
va observar a Barcelona, en tra-
du'im el següent: 

«Tot i que la conversa a l'estan-
ca s'havia animat, no aconseguia 
desprendre'm de la sensació de por 
nue vaig teñir quan vaig arribar a 
la casa i vaig comencar a caminar 
a les palpentes per I'obscur passa-
dís. Potser el meu esperit s'havia 
entenebrit peí fet que aquell edifici 
gran i desmanegat, que abans havia 
servit per a escola, ara es trobava 
abandonar, sense mes habitants que 
Ja familia de quatre persones que 
ocupaven la pega situada al capda-
valí del llarg i tortuós corredor. O 
qui sap si tot venia de la depriment 

nuesa d e . la mateixa estanca, en la 
qual no hi havia gaire cosa mes que 
una taula, un parell de Hits i algu
nes cadires. 

>Havia conegut Elena, 1'esbelta 
noia de mans petites i delicades, 
aquell mateix matí, a !a Fira de 
Mostres, en el pavelló oficial nord-
americá, en el qual teníem una 
exhibició de fotografíes sobre la vi
da i el treball ais Estats Units. Ele
na m'havia dit que dominava l'art 
de ía talla en fusta i no m'havia 
enganyat. El seu germá, la seva ma-
re i el reu pare eren així mateix 
mestres en el bell ofici. I vaig sen
tir una sincera emoció en contem
plar les diverses mostres del seu trer 
hall, les quals evidenciaven que el 
vell art cátala de la talla en fusta 
no s'ha pas perdut entre els descen
dente del primitius artistes i ar-
tesans. 

>Quan aquella noia va invitar-me 
a visitar la seva familia, vaig sentir 
un cert recel a causa de la seva 
brusa blava de falangista. Aviat vaig 
saber que ella i els seus parents eren 
obligats a pertanyer al Sindicat d'Ar-
resans de Falange per poder vendré 
les seves obres per mitjá d'aquella 

. organltzació, la qual en tenia el mo-
nopoli. 



198 L A N O S T R A R E V I S T A 

DELS NOSTRES TALLERS A LA 
VOSTRA LLAR, SENSE 

INTERMEDIARIS 

MESSEGUER 

P E R F E C T E S E N 
Q U A L I T A T I E N P R E U 

Radios 

PACKARD-BELL 
Gravadora de discos 

i Tocadiscos 

T o t automátjc 

Venem al comptat 
i en abonaments 

amb grans facilitáis 

Insurgentes, 368 
Calzada de la Piedad, 26 

Ericsson 11-17-34 

M É X I C, D. F. 

»^#*»#*«»**»^#^#^^^ ̂»#s»^»#^»»-

ESENCIAS 

Y MATERIAS 

PRIMAS, S. A. 

Isabel la Católico, 10 

Tels.. J-ol-SI i 1-9427 5 

Cable. ESYMAPRISA 

M E X I O , O 

>Vaig comencar a adonar-me deis 
motius de la sensació d'inseguretat 
que havia notat així que vaig posar 
els peus a la casa, quan portaren 
una guitarra que es posa a tocar 
el germá d'Elena, acompanyat pels 
cants, en veu baixa, de la resta de 
la familia. Les cancons amb qué 
ra'obsequiaren no eren les corrents 
a la resta d'Espanya. Eren les can
cons de la seva patria, de Catalu
nya, prohibides peí Govern fran
quista així que Barcelona va caure, 
el gener del 39. Van obsequiar-me 
amb una emotiva audició de VEmi-
grant, d'EU Segadors i de la mes 
estimada de les sardanes, La Santa 
Espina. 

>Va ser així com vaig compren-
dre que Catalunya, el mateix que 
altres sectors espanyols d'acusats 
sentiments regionals, com Bascónia 
i fins i tot la propia Galicia de 
Franco, sofríen el doble que la res
ta del país sota el régim del Cau
dillo. Ja m'havien dit que els nacio-
nales entraren a la gran ciutat com 
una horda de barbars invasors, ater-
rint els habitants no ja amb la bru-
talitat que els exércits franquistes 
demostraren a tota Espanya, sino 
també amb el propósit de fer des-
aparéixer de Catalunya tot rastre 
de sentiments i expressions autóc-
tons. Destrocaren els rétols escrits 
en cátala, cremaren els llibres cata-
lans i van fer a miques els discos 
de música catalana. 

;Peró els catalans, astuts de me
na, comentaren de seguida a ama
gar els seus llibres i els seus discos, 
de la mateixa manera que molts 
guardaven, amagada a totes les mi-
rades, pero intacta, la prohibida ban
dera catalana. El vespre abans, a la 
llar d 'una altra familia, els filis 
m'ensenyaven la bandera de quatre 
barres, oculta sota unes tajóles del 
rol. 

>Fins i tot el reduit nombre de 
catalans que havien ingressat a 1.1 
Falange per a poder treballar en els 
seus oficis, com la familia a la qual 
visitava ara, conservaven profunda-
ment arrelat Taféete per les coses 
de Catalunya. Tan sois parlaven en 
castella ais estrangers o ais forasters 
d'altres bandes d'Espanya, pero en
tre ells mai no deixaven d'usar la 
llengua propia. 

>Je havia sentit parlar d 'una co
pla popular antifalangista que cir 
culava per Barcelona i a la resta 
de Catalunya. Vaig parlar-ne a Ele
na i va ser una de les poques ve-
gades que vaig veure algú sincera-
ment alegre a l'Espanya de Franco. 
Despréí de dir-me que es tractava 
d'una broma basada en les abrevia-
tures de la Falange —FET— i de les 
JONS, Elena va recitor-me la copla: 

la FET i les JONS 
es foten de la gent 
i la gent es fot 
de les JONS ¡ la FET.> 

FRAGMENTS DE CARTES D'ALLÁ BA1X 

LA MORT DE CAMBÓ 

...La mort de Francesc Cambó a 
Buenos Aires ha motivat una certa 
activitat en els medis regionalistes 
d'ací. S'ha bastit una mena d'adhe-
sió postuma al desaparegut, la qual 
no ha pogut menys que fer som-
riure les persones assenyades i que 
toquen de peus a térra. Certs per-
sonatgfs de la Lliga, postergáis con
tra la seva voluntat, han fet correr 
uns xiuxiueigs d'una candidesa ir-
ritanr. L'home del carrer, prudent, 
que no está per orgues, s'ho ha 
pres compassivament i amb un ar-
roncament d'espatlles. La candidesa 
de la gent no arriba a I'extrem de 
fer creure, com algú suposa, que la 
mort de Cambó tingui per ais nos-
tres interessos nacionals la importan
cia política que se li vol donar. Hem 
vist una bona colla deis qui aspiraven 
a la candidatura de futurs secreta-
ris particulars del leader de la Lli
ga, moure la cua i desplegar una ac
tivitat insólita en els nostres temps... 
En conjunt, la Premsa que surt a 
Barcelona no ha dedicat gaire espai 
a la mort de Cambó. La Vanguardia, 
en un treball anónim que per l'estil 
i la forma suposem de Santiago Na
dal, ha fet una apología de l'actua-
ció política, social i económica del 
difunt, adaptada a la situació del 
país. I Destino, per la ploma del 
seu director, ha dit: 'Cambó jué 
uno de los catalanes que, de ma

nera más ilustre, rindió servicio a 
España entera en su época... Él hizo 
anacrónico el concepto de Catalu
nya endins; lo substituyó por el de 
Catalunya enfora; y pronto, en el 
maravilloso momento de la política 
española marcado por su coinciden
cia con Maura, descubría, sin con
fesárselo, el inaudito Espanya en
dins, savia de su política, yugulada 
por la revolución...' 

>Els assabentats diuen —i aixó 
sí que té la seva significado— que 
el pes deis plecs de paper de barba 
emplenats de signatures a la porta 
de la casa de Cambó, de la Via 
Laietana, és de trenta quilos. Alguns 
aficionats a les matemáriques, d'a-
quells que no poden Huir les facul-
tats d'engá que no hi ha sufragi uni
versal, fan ascendír a vuitanta mil 
el nombre de les firmes estampa-
des. '—Hi han desfilat —deia algú— 
tots els bons catalans...' 

>E1 día 6 va teñir lloc al temple 
de Nostra Dona de Pompeia la ce-
rimónia religiosa del funerals. Va as-
sistir-hi forca gent, entre ella la .le 
noms tan populars anys enrera com 
els de Coll i Rodés, Amadeu Ma-
ristany, Trias de Bes, Feliu Escales, 
Octavi Saltor, Santiago i Joaqui.n 
M. Nadal, Puig de la Bellacasa, Es-
telrich, etc. Presidien el dol l'alcai-
de Baró de Terrades i els senyors 
Puig i Cadalfach, Duran i Ventosa, 
Ventosa i Calvell, Bertrán i Musi-
tu, Felip Rodés i Pere Rahola. . 
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LA DIADA DEL LLIBRE 

«El día de Sant Jordi es celebra 
la Diada del Llibre, la qual s'ha fet 
coincidir amb el quart centenari de 
Cervantes. Ha resultat pobríssima, i 
la venda de llibres mes que migrada. 
Com a novetats, destaca Obra poé
tica de Josep M. de Sagarra, en un 
volum de mil pagines, amb un pró-
leg de l'autor. Reuneix tota la seva 
producció lírica, des del Primer lli
bre de Poemes fins a Entre VE^ua-
dor i els Trópics. L'edició, de luxe, 
es ven a 200 pessetes, la qual cosa 
ha fet que se'n despatxessin un 
nombre molt reduit d'exemplart. 
Dins la Biblioteca Selecta, que és 
la que porta un ritme mes accele-
rat, han aparegut Llibre de l'amor, 
de Joan Arús; El cagador, de Tomas 
Garcés; La punyalada, de Marian 
Vayreda; La familia deis Garrigues, 
de Pin i Soler; Pilar Prim, de Nar-
cis Oller; Monmegre, de Roig i Ra-
ventós; Del Born al Plata, de San
tiago Rossinyol; La parada, de Joa-
quim Ruyra, i Tino Costa, de Sebas-
tiá J. Arbó. El nom de Josep Pía 
torna ais aparador» amb un llibre 
titulat Cadaqués i Josep M. de Sa
garra amb una reedició d'Els ocelís 
amics. Terra baixa, de Guimera, ha 
estat publicada en edició de biblió-
fil, amb illustracions de Sanz Lafi-
ta. I l'editorial Arca ha publicat un 
llibre de llegendes de Josep Iglé-
sies que porta el titol de L'esment 
tlii'í. 

Josep Janes Oliver, que ha esde-
vingut un deis editors mes impor-
tants del país —per no dir el mes 
important— i qui prepara un viatge 
a I'Argentina que potser allargara 
fins a Méxic, ha ressuscitat la seva 
antiga biblioteca catalana de <La 
Rosa deis Vents> amb la publicació 
de l'obra de Miquel Llor Eí som-
riure deis sants (segona part de 
Laura a la ciutat deis sants), que ja 
havia aparegut fa temps en castella, 
traduida per Ignasi Agust!. Janes ha 
presentat també una reedició de 
Laura. 

Ferran Soldevila es reintegra a les 
activitats literáries amb el seu lli
bre Hores ungieses i R. Permanyer 
amb un que denomina A mig camí 
canta l'alosa. 

També s'ha comencat la reedició 
de les obres que Josep M. Folch i* 
Torres havia publicat en la Biblio
teca d'En Patufet. N 'han sortit deu 
o dotze, que son les úniques que 
fins ara han estat autoritzades. 

L'ex-poeta cátala Sebastia Sanchez-
Juan ha publicat el seu primer lli
bre en castella, el qual titula Blanco 
y rosicler. El seu Déu-vos-guard ais 
lectors fa així: 

Si amor infunde aliento a mi olfce-
[drío, 

cantaré enamorado en lengua nueva, 
pues amorosamente se renueva, 
anhelante de anchura, el nuevo río. 

Per a d'ací a un mes s'anuncia 
l'aparició de Letern femení, de Llu-
cieta Canyá. Agustí Esclasans pre

para un llibre en castella per a d'a
cí a poques setmanes...» (26-IV-
47). 

LA <GRAN BARCELONA> 

«...L'esverament deis barcelonins a 
ultranca arriba aquests dies al roig 
viu. Imagina't que l 'Ajuntament ha 
fet pública la decisió de posar en 
práctica el seu 'Pía de la Gran Bar
celona'. I anuncia per a molt aviat 
el comencament de les obres per a 
construir una gran avinguda que 
u:;:rr Barcelona amb el Prat. Des-
pres, la construcció d'un ferrocarril 
st.bterrani que anirá de Gracia a 
l'Avinguda del Tibidabo. I, espera't, 
encara: la realització d'un passeig 
marítim que tindrá com a final uns 
grans jardins a la Barceloneta, en el 
tros de platja tocant ais banys de 
Sant Sebastia. 

T o t aixó, al marge de les obres 
que realitza peí seu compte la Com-
panyia deis Ferrocarrils de Catalu
nya, ja iniciades, per tal de fer sub-
terrani fins a Sarria el popular car
ril que arrenca de la placa de Ca
talunya. D'aquesta manera la Via 
Augusta restará ampia i sense des-
torbs. L'estació de terme será 
—diuen— a la placa de Sarria, da-
vant la confitería del poeta J. V. 
Foix. Quant a la línia de Térrassa a 
Sabadell, será subterránia fins molt 
a la vora del peu del Funicular... 
Ja saps qué vol dir, en llenguatge 
del carrer, la febre de les obres pu
bliques innecessáries...> (2-V-47). 

JOSEP PIJOAN 

...El darrer número d'una revista 
d'art que surt ací, intitulada Ariel, 
publica uns fragments del poema de 
Josep Carner Nabi i un arricie de 
Francesc Pujols sobre Marian Pide-
laserra, sota el tema La figura i el 
paisatge, escrit amb un esperit molt 
pessimista i amb l'habitual pinto-
resquisme Iitetari tan propi d'en 
Pujols... Al Casal de Metge ha do-
nat una conferencia l'historiador Jo
sep Pijoan versant sobre La >gran-
desa* de Barcelona. Dissertació bi
liosa, com totes les seves; posició de 
l 'home que res no troba ben fet; 
molt bo per donar consells de ¡ora 
esnsmt...i (20-4-47). 

ELS TRANSPORTS 

«... De línies de tramvies no n'hi 
ha cap de vella. En aquest ram de 
transport, l 'Ajuntament ha fet una 
veritable revolució. En Vachier que
daría en ridícul, puix que el seu 
pas peí Consistori barceloní ha es
tat completament eclipsat. Cap fill 
de Barcelona no sap, el matí, quan 
surt al carrer, si segueix en peu l'or-
ganització del dia anterior. S'han su-
primit trajectes de necessitat vital 
i se n 'han posat d'altres deis quals 
ningú no compren la finalitat. Servei 
dolent i caríssim. Está suprimida la 
línia de Sant Andreu —fins n 'han 
arrencat els rails—, havent-hi ara 
un servei de trolebusos insuficient 
pe! tráfec que hi ha en aquella bar-
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riada. És un cas que s'ha debatut 
molt en la Premsa barcelonina, pero 
es veu que hi ha molts interessos 
peí mig, i tot ha resultat inútil...> 
(7-4-47). 

BUCÓLICA 

<... El dia 28 d'abril darrer foren 
enderrocades les tanques del solar, 
tant de temps sense edificar, de la 
plaga de Catalunya, cantonada al 
Portal de l'Angel, davant de la Te
lefónica. Va ser un insospitat es-
pectacle per ais barcelonins veure 
en plena plaga de Catalunya un 
gran camp a una profunditat de dos 
pisos, pie de llargues herbotes de 
tota mena, esbarzers i ádhuc unes 
figueres i algún altre arbre. Sembla 
que es comencará a edificar de se
guida, i es diu si s'hi vol bastir un 
edifici digne del lloc, que podría 
molt ben ser que es destines, tam
bé, a una casa de banca...> (2-V-
47). 

LA VIVENDA 

<... El que és un problema de debo 
és la qüestió deis pisos. No se'n tra
ben ni per miracle. La classe treba-
Iladora passa una veritable tragedia, 
puix que les noves cases que es van 
construint teñen uns lloguers només 
assequibles a la gent adinerada. Els 
qui han de casar-se, o bé s'han de 
posar de rellogats o esperar indefi-
mdament l'ocasió... Per un traspás 
s'han pagat quantitats veritablement 
astionómiques. Així ocorre com en 
molts d'altres problemes que, per 
obra i gracia deis que teñen a má 
solucionar-los, s 'han convertit en in-
solubles. Vivim una época franca-
ment immoral, desaprensiva i de 
fúmer al qui bada una miqueta. Vos-
altres ignoreu en tota la seva ex-
lensió el verb estraperlar, que és 
una veritable troballa filológica. U n 
diu ja en parlarem mes extensament, 
tal com la seva importancia reque-
rcix; i estic segur que quedarás per-
plex. Cal haver viscut aquesta época 
(i la vivim encara en el seu punt 
álgid)...> (2-4-47). 

L'ART 

«...Valent! Castanys, que és un 
deis comptats caricaturistes i humo-
ristes que queden a Catalunya de 
la nombrosa pléiade que anys enre-
ra ens donava tanta fama, inaugura 
el dia 27 d'abril una exposíció deis 
feus dibuixos al soterrani de la Casa 
del Libro (la Llibreria Catalónia deis 
nostres dies felicos). Ha presentat 
39 obres, en les quals paguen la 
festa els pagesos. Prescindint de les 
cinquanta mil abjeccions en qué ha 
caigut Castanys per poder portar el 
pa a taula, té coses molt bones i és 
un deis pocs humoristes actuáis d'a-
cí. L'exposició ha estat un éxit de 
venda, éxit que difícilment com-
prendreu a América, per la rao que 
desconeixeu l'ambient en qué vi
vim. Les dificultáis per a adquirir 
queviures, els preus astronómics de 
les verdures i els llegums; els in-

convenients en els transports, son 
coses que s'han fet tan familiars, 
que en veure-les,copsades en la tela 
d 'un oli o en la cartolina d 'un dibuix 
ens fan somriure i acceptar aques
ta estabilització de les nostres m> 
séries com un problema insoluble, 
com alguna cosa que ha esdevingut 
tan consubstancial i crónica que res 
no pot treure'ns-ho del damunt . 
Podría explicar-te l 'argument d'al-
guns deis quadres de Castanys; pero 
sense els antecedents r.ecess'iris, no 
hi trobaries la punta. El profit ma
terial que el vell animador d'El líiri 
biíinc treurá d'aquesta exposició se
rán uns quants milers de pessetes 
que li permetran d'anar tirflnt deu, 
dotze, vint mesos, pero que a Ir Uar-
ga aniran a parar a les butxaques 
deis mateixos personatges que ridi-
culitza. 

—Darreramenf han exposat: Mi-
quel Bernabeu, unes aquarel les a 
la Sala Busquéis; Bosch-Roger, a la 
Barcino; prim, a la Vincon; Vento
sa, a la Pinacoteca; Carlos Bécquer, 
a la Gaspar; Rafael Benet, a la -Sy-
ra; Jaume Pía (buris i puntes se
ques per a una edició de bibliófii de 
la novel-la Tristeta, d'Emili Vilano-
va) , també a les Galeries Syra.> (5-
V-47). 

EL TEATRE 

<... Tres noves obres han ofert les 
empreses de .teatre cátala aqüestes 
darreres setmanes: Al Romea, una 
de Josep M. de Sagarra, intitulada 
La fortuna de Silvia, que no ha 
tingut gens de fortuna. Va durar en 
el cartell deu dies justos. Va seguir
la Fuga i variacions, de Caries Sol-
devila, comedia frivola que ha estat 
molt ben acollida per la Premsa 
nacional barcelonina. Peí que sem
bla, don Carlos, c o n r l i diuen, hi té 
molt bo. Les seves cabrioles li costa. 
N'ha fet moltes! La tercera de les 
comedies estrenades és de Salvador 
Bonavia i s'ha fet al Victoria, amb 
el títol de La planxadora de la Pía-
ca del Vi. Ha constituit un deis tra
d ic iona l éxits del nostre teatre anal-
fabet i porta el camí de les cent 
representacions. Val a dir que no 
hi manca res de tot alió mes tronat 
per a atreure badocs. 

> Elvira Jofre i Pere Gener han 
•format una companyía per fer una 
tournée per Catalunya amb una obra 
de Doménec Juncadella i Joan Xu-
clá, titulada Agne's la puntaire, ter
cera puntaire escénica inspirada en 
la popular poesia de Manuel Ribot. 

»Després d'haver estat anunciada 
una temporada de Primavera al Gran 
Teatre del Liceu, en la qual havien 
d'actuar els Ballets Russos de Mon-
tecarlo, ha calgut deixar-ho correr 
per dificultats de carácter interna
cional. 

>I mentrestant van sorgmt nous 
aspirants a empresaris del nostre 
primer teatre. Ens diuen que a dar-
rera hora han presentat plecs els 
senyors Domingo Navarro Navarro, 
director de Barcelona Teatral; Al-
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fonso Sáenz Estarrona, Josep Arquer 
i Conrado Blanco Plaza, un home, 
aquest darrer, que pretén ser empre-
sari de gran envergadura i la dar-
rera manifestació del qual va ser 
un fracás rotund amb la presentació 
d'una obra de Pemán, amb música 
de Tellería, titulada Las viejas ricas. 

»Es en aquest mes de maig que es 
fallará el concurs i sabrem qui será 
l'empresari del Gran Teatre del Li-
ceu.> (2-V-47). 

E L CINEMA 

<... S'ha estrenat el film Mariona 
Rebull, tret de la trilogía novel-
lística d'Ignasi Agustí. No está ma-
lament, si el comparem amb la ge-
neralitat de les peMícules que sur
ten deis estudis espanyols. És discret 
de direcció i d'interpretació. Pero 
enlloc no s'hi troba l 'ambient cáta
la de les obres que l'han suggerit. 
Surten algunes maquines tipiques de 
la nostra industria; s'ha reproduit el 

UN A U T O R FORC 

Ha estat concedit a Barcelona el 
Premio «Eugenio Nadal) ¡946, que 
des de fa tres anys ha vingut a subs
tituir pretensiosament el Premi 
Creixells, instituit per la Generali-
tat de Catalunya. El Premio <Nadal>, 
pero, encara segueix interdit ais es-
criptors en llengua catalana. El d'a-
quest any l'ha guanyat Tin girón! de 
nom Josep M. Gironella i Pous. Per 
tal que mai ningú no pogués enga-
nyar-se respecte la filiació d'aquest 
drapaire, ens plau reproduir un 
fragment de la seva biografía, pu
blicada a Destino: 

<]osé María Gironella Pous nació 
el 31 de diciembre de 1917, en Dar-
nius (GeronaJ. Tiene, pues, en la 
actualidad veintinueve años. Duran' 
te dos años —desde los diez— cur
só estudios eclesiásticos en el Se-
minario de Gerona y en el Santua-

E LS E S P O R T S A 

A Barcelona ha mort el qui fou 
notable jugador de VEspanyol, M. 
Trabal. La seva mes brillant tempo
rada fou l'any 30 quan, formant la 
ratlla de mitjos amb Soler i Kaiser 
(aquest darrer exiliat a Méxic), as-
solí el seu equip el campionat d'Es-
panya després de jugar el partit fi
nal a Valencia contra el Madrid, 
sota una pluja torrencial. 

—Josep Planes, el gran defensa 
andreuenc que fou campió d'Espa-
nya amb el Barcelona, és actualment 
entrenador de VEspanyol. 

—Segons podem veure per un 
anunci en un diari de Barcelona, 
l 'entrada general deis partits de cam
pionat de Lliga —i és de suposar 
que el mateix passa amb els de Co
pa— val onze pessetes. 

—Per si algú té necessitat d'adre-
car-s'hi, ens plau informar que Pa-
dre^a del F.C. Barcelona és al pas-
satge Méndez Vigo, 4. L'EspanyoI té 

llancament de la bomba al teatre 
del Liceu; hi volen ser plasmades 
algunes espumes del terrorisme po
lítico-social deis anys 22 i 23... Pero 
no té res d'obra definitiva. L'actor 
encarregat del paper de senyor Rius 
és un italiá anomenat Seoane, que 
val a dir que el fa forc.a bé. En can-
vi, la Mariona Rebull, interpretada 
per l'actriu espanyola Blanca de Si
los, resulta tova, insulsa, apagada, 
sense expressió i d'un encantament 
que crispa els nervis... El ministre 
¿'Educación Nacional ha declarat 
Mariona Rebull pellicula d'interes 
nacional. 

>La productora Editora Films 
anuncia que molt aviat comencará 
el rodatge de la pell icula El tambor 
del Bruch. Diu la nota publicitaria 
que ens ho fa saber: 'El tambor del 
Bruch tendrá todas las característi
cas de una superproducción histó
rica, rodada en los mismos lugares 
donde se desarrollaron los hechos...' 
Em sembla que patirem!> (2-V-47). 

A R E C O M A N A B L E 

rio de Nuestra Señora del Collell. 
Desde los doce —a partir de ¿u sa
lida del Seminario— no ha cursado 
estudio oficial alguno. A esa edad 
entró de aprendiz en una fábrica 
de licores en San Felíu de Guíxols. 
Al trasladarse su familia a Gerona 
entró, como botones, en la sucursal 
de la Banca Arnús de esa ciudad. 
Seguía en este puesto al estallar la 
guerra civil. José María Gironella 
se trasladó a la España Nacional y 
tomó parte en la contienda como 
soldado de un Batallón de esquiado
res destacado en el Pirineo. 

Al terminar la guerra ensayó di
versas actividades: compraventa de 
cuadros, venta de tejidos, almace
nista trapero; finalmente, abrió una 
librería de lance en Gerona, activi
dad que se ha ampliado posterior
mente con la de ediciones de biblió
filos 

C A S A N O ST.R A 

el seu domicili social a la Plat;a 
Universitat, 3, i el Sabadell está ins-
t a l l a t a la Rambla del Caudillo (ves 
per on!), número 1. 

—L'Espatiyol ha nomenat presí-
dent honorari el general Solchaga. 
Els temps no canvien! 

—Nogués, I'aragonés-catalá que 
fou porter del Barcelona diverses 
temporades, és l 'entrenador del Tar
ragona, que acaba de guanyar-se l'as-
cens a la primera divisió. 

—Ha comencat a jugar-se a la 
Península el Torneíg de Copa. A 
jutgar pels primers resultats, sembla 
que hi haurá sorpreses. 

—El dia 13 d'abril tingué lloc a 
Bilbao la final del campionat d'Es-
panya d'hockey, la qual va ser dis
putada entre els equips catalans 
Barcelona i Terrassa, guanyant el 
primer per 1 a 0. El Terrassa, per 
tant, va perdre el títol que fins ara 
havia ostentat.—A. 
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N O T E S 
3 Per a substituir en Barba en el 
carree de governador de Barcelona, 
ba estat designat un senyor de nom 
tan prometedor i tant de couplet com 
el de Baeza Alegría. Ha anat a go-
vernar Barcelona després d'haver-
ne aprés a Saragossa. Va prendre 
possessió el día 10 del mes present, 
i en els ptimers mots adrecats ais 
catalans ha fet constar que 'la sa
grada unidad de la Patria no sufre 
con la existencia de ciertas caracte
rísticas regionales... 

3 El dia 27 d'abril ingressá com a 
académic de número (el 3 i ) , a la 
Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, el conegut polític cátala 
josep M. Tries de Bes. El discurs 
d'entrada versa, sobre Organización 
internacional. L'académic encarregat 
de contestar-li va ser José Yanguas 
Mesía. 
3 La Comiscaría General d'Excava-
cions Arqueológiques ha conceda 
permís per a practicar excavación^ 
a la zona murallada romana de B;;i-
celona. L'Ajuntament ha designat 
Agustí Duran i Sampere, director ác 
l'Institut d'Historia de la Ciutat, per 
tal que les dírigeixi, ajudar per ar-
quírectes municipals. 

3 Organitzat per la Comisió Abat 
Oliva, Josep Ma. de Sagarra ha do-
nat al al Palau de la Música un re
cital del seu extens poema ¿Mont
serrat. També n'ha llegit fragments 
al Foment de les Arts Decoratives, 
al Casmo de Yilafranca i a alguns 
altres llocs, en rourne'e de propa
ganda. 
3 El violoncel is ta Gaspar Cassadó, 
fervent admirador del falangisme, ha 
estat condecorat a Madrid amb la 
placa dAlfons Xe . 

3 L'opulent i divertida Áurea de 
Sarrá, que algún intellectual cátala 
deis bons temps havia maldat ende-
hades per a elevar a la categoría 
d'Isadora Duncan, ha pres par t en 
un homenatge a Eduard Marquina, 
celebrat al Círculo de Bellas Arres, 
de Madrid. 

3 Tothom quedaría molt sorprés sis 

un matí qualsevol, llegís en el diari 
que ha estat robada ('estatua de la 
Diana Cacadora que hi ha davant 
del Bosc de Chapultepec o que ha 
desaparegut totalment qualsevol ?]-
tre deis monuments que ornamenten 
la ciutat de Méxic. Dones bé, aques
ta cosa aparentment tan absurda, en 
els darrers temps ha ocorregut al-

S O L T E S 

gima vegada a Batcelona; un deis 
darrers robatoris Je monuments que 
mes sensació ha produit, ha estat el 
de la bella estatua de bronze que 
representa una nena amb un gos, 
obra de Josep Dunyac, que hi havia 
al Pare de Montjuic. 
3 No fou puramem per sentímen-
talisme o per simpatía política que 
l'Argentina e;- nega a obeir la reco-

L A M Ú S I C A I 
5 El mestre Baltasar Samper ha ob-
tingut 1'íAriel» de l'Académia de les 
Arts Cinematográfiques de Méxic, 
corresponent a la millor musicalit' 
zació d'un film mexicá durant l'any 
1945, peí fons musical de la peí-
lícula ha Barraca, en el qual el nos-
tre ü lus t re musicógraf va posar a 
prova, enmig de tota mena de difi' 
cultats, !a seva alta inspirado i el 
seu reconegut talent. 
5 El gran concert anual de I'Orfeó 
Cátala de Méxic tindrá efecte erv 
guany el juay o el juliol. La massa 
coral que dirigeix el mestre Costa-
Horts continua la seva preparado 
amb el mes gran entusiasme. 
? La d iada-de Sant Jordi, el Cor 
Nacional Cátala format al Casal de 
Catalunya, de París, dona ais socis 
de l'entitat el seu primer assaig pú-
blic, sota la batuta del mestre Josep 
Fontbernat. Els cantaires foren molt 
aplaudits i la nova formació artística 
es revela com a realment promete
dora. 

3 El diumenge 13 d'a-bril, la violi
nista Mercé Serrat va donar un con
cert, acompanyada peí pianista Lluís 
Molins, al Palau de la Música Cata
lana, de Barcelona. 
3 El 12 d'abril prop-passat va ce-
lebrar-se a I'Escola Municipal de 
Música, de Barcelona, un homenat
ge al qui fou el seu iMustre direc-
tor, el mestre Lluít; Millet, L'Orfeó 

manado de I 'ONU de retirar d'Es-
panya els ambaixadors i ministres 
plenipotenciaris. Darrerament l'Ar
gentina ha abocat tot el seu ajut a 
FEspanya de Franco i li tramet que-
viures en quantitat considerable, cosa 
que permet ais detentadors franquis-
tes de sorrejar de moment la gran 
penuria que regna ais pobles ibé-
rics. Per una Iletra recent de Barce
lona, ens assabentem que s'han po-
sat a la venda carn congelada, ous i 
patates, procedente de l'Argentina 
i a preu de taxa. Es veu que era la 
part que en Barba destinava per a 
despistar el seu contraban. 
5 El 13 de desembre passat l'Ajun-
tament de Barcelona va aprovar els 
nous pressupostos, que ascendeixen 
a 212.328.221.48 pessetes. 
3 El Teatre Nou, de Barcelona, 
anuncia per al vinent juny una tem
porada de teatre línc cátala, a base 
principalment d'una obra deis mes-
tres Paulí i Quirós. 

E L S M Ú S I C S 
Cátala, sota la direcció de Lluís M. 
Millet, interpreta un programa d'o-
bres del seu fundador. Actúa de so
prano Andrea Fornells i de pianis
ta Dolors Rosich. 

3 La nit del Dissabte de Gloria va 
celebrar-se a la placa de Sant Jau-
me, de Barcelona, el tradicional 
Concurs de Caramelles, restablert 
fa un parell d'anys, quan el fran
quismo va comentar a creure que 
havia de fer concessions si no volia 
que Catalunya ¡'asfixies abans del 
que esperava- L'obra de concurs va 
ser Peí juny, la falg al puny, de 
Clavé, el precursor rojo que va ser 
afusellat simbólicament per un grup 
d'energumens que van disparar, anys 
enrera, les seves metralladores con-
t a el monument de la rambla de 
Catalunya. Van prendre-hi part set 
agrupacions coráis i va guanyar el 
primer premi POrfeó de Sant Es-
teve de Sesrovires. El segon fou ob-
tingut peí cor Joventut Terrassenca. 
Formaven el Jurat els mestres Pérez 
Simó, Borras de Palau, Mompou, 
Millet i Surinyach Wokrona. 

3 A petició da lguns elements de 
la massa coral de I'Orfeó Cátala de 
Méxic, el mestre Costa-Horts ha ac-
cedit a donar unes ¡li^ons especiáis 
de solfeig que tindran lloc els di-
lluns i dimecres, a tres quarts de 
nou del vespre, al local de I'Orfeó 
Cátala. 
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E L S L L I B R E S I E L S A U T O R S 
DEL SURREALJSME 1 
D'ALTRES EXTRAVAGÁNCJES 

L'excel-lent llibre que ens acaben 
d'oferir les Edicions Catalónia amb 
el títol de Retrats Literaris, de Do-
ménec Guansé, h?uria pogut tiru-
lar-se, parodiant Rafael Tasis, Re' 
trats de Coneguts. Perqué el cert es 
que la ploma de Guansé, en poques 
radies, i amb una agilitar i fidelirar 
gairebé sorprenents, ens ha fer, dins 
les denses pagines del seu llibre, 
una serie de retrats que ádhuc sem
blen fotografíes. I aquesrs coneguts 
de Guansé son deis nostres, deis que 
nosaltres hem vist i amb els quals 
hem parlat o ens hem barallat, o 
admirar o defugit, pero ais quals 
hem allargat la má algtina vegada, i 
els hem somrigut i els hem sentios 
explicar-nos coses que ells mateixcs 
pot^er mai no hauricn cregut que 
sortirien en un llibre tan evocatiu 
—i en aquesr cas 1'evocació ens por
ra tristesa i enyoran^a—. Els seus 
retrats passen revista a tot el mi-
llor de I'enyorada Publicitat —retrats 
íntims tan lligats amb records pro-
pis—: Caries Capdevila, Caries Sol-
devila també, Bofill i Mates, Just 
Cabot, cáustic i indecís sempre, que 
un dia per demostrar-nos la seva 
poca fe en els reméis de la farmacia 
s'empassa ben bé mig quilo de pas-
tiíles, píndoles, capsules i altres me-
ravelles, davant l'astorament d'An-
gel Ferran, fidel devot de la farma
copea. Artís, Brunet, Caries Riba, 
Carner, Rovira i Virgili, Montolíu, 
Pompeu Fabra, Puig i Ferreter, Sa-
garra.., figures amigues, presents i 
absents —com en les csqueles mor-
tuories—, i que viuen en, la memoria-
de temps millors i mes nostres. 

I entre els coneguts de Guansé, 
trobem també, ben retratat en qua-
tre pagines, l'original figura del pri
mer? deis nostres surrealistas i mes 
primmirat deis pastissers: J. V. Foix. 
La defecció d'alguns —ben pocs, ran-
mateix— intellectuaís catalans, por-
ser será imperdonable; pero, com 
diu l'autor, «l'apostasia i l 'anatema 
son carents, biolúgicament, de va
lor.» I encara, en el cas de Foix, 
sempre caldrá esperar que ens ex-
pliqui les seves raons. Pero jo cree 
que Foix, com Goethe, és d'aquells 
que prefereixen la injusticia al de-
sordre, i Polla que visquérem aquells 
anys de revolució i de guerra, enca
ra que no era nostra, ofengué la se
va extraordinaria sensibilitat i el féu 
recloure en el monument de la seva 
persona. La seva defensa, pero, hau-
rá de fer-sé-la ell mateix. 

Volia, només, destacar que el sur-
realisme de Foix ho era en el ter-
reny de les idees; aíxó apart, sem-
blava una persona normal i ádhuc 
el seu ofiiri manual era prou blir-
gés per a ésser respectable. Que di-
ferent, per exemple, del surrealisme 
de Salvador Dalí, al qual potser no 
podem anomenar apostata perqué 
mai no ha estat ortodoxe, i que pos-

siblement no ho ha estat no pas 
per manca de conviccions, sino per 
l'extravagáncia pertorbada del seu 
geni discutible. 

Si hem de confessar pecats pro-
pi.s, diré que aquests dies he llegit 
la Vida que ha escrit Salvador Dalí, 
traduit al casrellá —en una tradúc
elo en la qual s'adverteixen contí-
nuament les esgarrifances del bon 
gust de César A. Jordana—. El pecat 
propi consisteix, en aquest cas, a no 
haver sabut trobar res en Dalí. Per
qué en tot cátala, sígui de les creen-
ees o política que sigúi, sempre es 
troben les fonamentals característi-
ques de la raqa: i en Dalí, llevar 
d'un geni discutible, no hem sabut 
rrobar-hi sino la mes pura extrava
gancia. Que no ens digui que no 
comprenem el surrealisme si pen-
sem malament d'ell. Segurament 
que si Foix, tan pulcre, tan orde
nar, ran correcre tor ell, ha llegit 
el llibre de Dalí, també s'haurá sen
tir esgarrifar, i amb els seus conter-
rulis s'haurá esplaiat ben llargamenr 
sobre la deformació de les idees. 

Perqué en el rerreny de les idees 
és possible ser surrealisra, pero en el 
terreny de la práctica —sense ser el 
bon burgés elássie—, no. Podem pen
sar moltes coses, les mes estranyes, 
les mes irreals, i alguns deis nostres 
pensaments poden ser fruit només 
d'una febrada; i en aquesta situa
d o , podem escriure un llibre, o pin
tar un quadre, o modelar una es
tarna, pero no podem fer res mes 
sense caure en el que és estrafolari. 
Hi ha caralanS origináis, pero d'ex-
ttavagants, ben pocs, i encara menys 
si son empordanesos. La dubrosa per-
sonalitar de Dalí, en tor cas, por rei
vindicar les primícies en aquesr rer
reny. 

Dalí pinta segons normes surrea
listas, o, millor encara, sense nor
mes: purament dalinia. Está bé; pot
ser en el fons rots portem un in-
comprés, i si renim fe en les nostres 
idees, renim I'obligació de defensar-
les. Pero les coses ja canvien quan 
les nosrres incomprensions son ob-
jecre de mercadeig mes aviat géne
ros í es poden vendré les pinrures 
que ningú no entén, només perqué 
son coses de Dalí. D'aquell Dalí que 
un dia es passeja per la Cinquena 
Avinguda Uuinr una barretina, o es 
presenta a un acre social subsriruint 
en les seves mans els prosaics guanrs 
per un parell de mitjons vermells, 
o confonenr volunráriament un fla-
manr ambaixador, pie de galons i 
medalles, amb el porter de Phorel, 
o ealanr foc a les barbes d'un poe-
tastre... 

De tot aixó, Dalí ni ran sois en 
dirá extravagáncies; no tractara tam-
poc de justificar-se. No cal, ni li se
ria lícit. Al contrari, ser extravagant 
és precisament el seu ofici. És ex-, 
travaganr per ral de vendré les seves 
pintures. Vesteix molt alio de dir 
que es té un quadre de Dalí, que ha 
costat tants de miJers de dólars, i 
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davant la curiositat educada de la 
gent que escolta aclarir, amb una 
mitja rialla, que és aquell Dalí que 
en el ball de X va dir alio, o va 
fer l'altra cosa. 

Del surrealisme de Foix i de Da
lí, em quedo amb el del primer. Al 
primer, quan em parlava, gairebé 
l'entenia. Al segon, quan el llegeixo 
o 1¡ veig alguna pintura, només em 
fa pensar en quin pobre home deu 

3 Un deis dos primers exemplars 
arribats a Santiago de Xile (on re-
sideix l 'autor), de Temperatura, la 
novel-la de Francesc Trabal que aca
ba de publicar la CoMecció Cata-
lónía, va ser lliurat el dia 9 del 
mes passat, en un sopar d'amics, a 
la senyora Alicia Marrhant, dama 
a la qual Trabal ha dedicar la seva 
magnífica novel-la. El nostre corres
ponsal ens informa de l'acte dient 
que van assistir-hi els escriptors xi-
lens Joaquín Edward Bejlo (Premi 
Nacional de Literatura), Chela Re
yes (Secretaria del P.E.N. Club de 
Xile), Gregorio Amunátegui, sena
dor de la República; Malcolm W e -
lland, representant de British Coun-
cil i senyora; Doménec Guansé, di
rector de la revista Gerrruinor; l 'Anv 
baixador de Franga a Xile, Comte 
de Dampierre, i la seva esposa; la 
novel-lista xilena Maité Allamand; 
el director de la revista Atenea, de 
la Universitat de Concepción, Luis 
Durand; el director de l'Institut Xi-
lé-Nordamerica de Cultura Mr. John 
W. Culver i senyora; el doctor Luis 
Hervé; el director de l'Institut Pe-
dagógic Mariano Latorre (Premi Na
cional de Literatura); el Director 
General de Biblioteques i Museus 
senyor Gabriel Amunátegui; l'escul-
tor i novel-lista Lluís Meléndez; el 
director de l'Institut Francés M. 
Adolphe Creach; el president de la 
Editorial «Rapa Nu¡>, senyor Mario 
Olea; el professor de Literatura de la 
Universitat de Xile, senyor Joan Uri-
be i el director de l'Institut Xile-
Británic, Mr. Arthur Ellis, i senyo
ra, etc. Durant el sopar es brinda 
per la llibertat de Catalunya i de la 
¡lengua catalana; en homenatge a 
les lletres catalanes i en honor de 
les Edicions Catalónia, de Méxic, i 
del seu animador Avelí Artís, la la
bor patriótica del qual fou exaltada 
unánimement. 

5 En ocasió de la Fira del Llibre, 
han aparegut en cátala, a Méxic, 
una novel-la de J. Cid i Mulet titu
lada Destins; Els catalans en la des-
coberta i colonització d'América, per 
J. Carner Ribalta, i el segon tom 
de la collecció «Clássics catalans>, 
contenint les obres Regiment de la 
cosa pública, d'Eiximenis, i Llibre 
d'Amic e Amat, de Ramón Llull. En 
castellá, d'autors catalans, han sor-
tit Vida y obra de Raimundo Lulio, 
per Joaquim Xirau; Cárdenas, per 
Pere Foix, Guerra en España, peí 
coronel Jesús Pérez Salas, La casa 
de madera, per Agustí Cabruja, i 

ser quan ha de fer tantes bestieses 
—perdoneu, si us sembla dur— per 
guanyar-se la vida. 

Foix —indubtablement— tenia 
mes bon sentít que Dalí. Ja ho deia 
ell mateix: «Si amb les teves elucu-
bracions no et pots guanyar el pa, 
segueix tenint-les, pero dedica't a 
una feina manual.» I ell, almenys, 
era un bon Dastisser. — GUIFRÉ 
BOSCH. 

La Escenografía en e! Teatro y en 
el Cine, per A. Artís-Gener. 
J La filia del nostre amic Josep Ro-
vira, nascuda a Cuba de pares cata
lans, s'ha doctorat en Filosofía i 
Lletres a la Universitat de L'Havana 
i ha presentat una interessantísima 
tesi sobre l'art románic. a Catalu
nya. El treball ha estat molt elogiat 
pels seus professors i pels entesos 
en aquesta important branca del nos
tre art antic. 

J El suplement literari del gran 
diari New York Herald Tribune (el 
Weekly Book Review), publica en 
el seu número del 20 d'abril prop-
passat una crítica molt interessant 
i favorable, del llibre del doctor Jo
sep Trueta L'espent de Catalunya, 
publicat per la branca americana de 
la Oxford University Press i el qual, 
en la seva versió catalana, será pu
blicat aviat per Edicions Catalónia, 
de Méxic, encapgalant la seva nova 
serie CoMecció Almirall. L'autor de 
la crítica a qué ens referim és el 
prominent hispanista Bertram D. 
Wolfe. 

5 El mateix llibre és comentat per 
Josep M. Corredor, en una nota molt 
elogiosa, publicada en el darrer nú
mero arribat a Méxic deis Quaderns 
d'Estudis Económics, Polítics i So* 
ciáis, de Perpinyá. 

3 L'any 1941, en plena ocupació 
alemanya, aparegué a París, editada 
per la societat francesa «Les Belles 
Lettres>, i sota el patronatge de la 
«Societé des Amis de la Fondation 
Ramón Llull», una Gramática Ca
talana, escrita en francés, de Mestre 
Pompeu Fabra. En pocs mesos l'e-
dició va esgotar-se rápidament. Ara 
acaba d'aparéixer-ne la segona edi-
ció. Mario Roques, l 'eminent fi-
lóleg francés, membre de l'Insti
tut i del Collége de France, ha cre-
gut que el prefaci que va escriure en 
ocasió de publicar-se la primera edi-
ció havia de ser mantingut, car els 
mots d'esperanca per al nostre renai-
xement cultural avui es justifiquen 
mes que mai. - L'edició és sensible-
ment igual que la del 1941. P e f s i 
algún lector volgués demanar-la di-
rectament a l'empresa editora, cal 
que s'adreci a «Les Belles Lettres», 
95, boulevard Raspad, París (XIV ' ) . 

J En el número del 3 d'abril prop-
passat de La Humanitat, de Mont-
peller, hi trobem la següent nota so
bre el llibre Retrats Literaris, de Do
ménec Guansé: 

«La regularitat exemplar, l'excel-
lent presentació i la tria deis tex
tos que composen la Collecció Ca
talónia l 'han situada rápidament al 
primer rengle entre totes les empre-
ses editorials catalanes nascudes a 
l'exili. Després del éxits que han 
constituit la Historia de Catalunya 
i la reedició de Solitud, de Victor 
Cátala, acaba d'arribar a Franca el 
darrer deis volums d'aquesta col
lecció editada a Méxic per l'Avelí 
Artís, l'infatigable director de LA 
NOSTRA REVISTA. 

>Doménec Guansé, ja conegut com 
a bon periodista i com a novel-
lista i autor dramátic de variada ins
pirado, ha emprés en aquests Re
trats Literaris de donar-nos una ga
lería molt nodrida de siluetes d'es-
criptors catalans contemporanis. 
Vint-i-vuit ñoras i vint-i-vuit obres 
son així passats en revista, amb un 
agut sentít crític, no exempt de ma
licia, pero que no fa mai sang. H o m 
pot dissentir 'sobre la necessitat d'in-
cloure en una tal llista uns escrip
tors com Manuel Bruner, Josep Pía 
0 Manuel de Montoliu, la conducta 
política deis quals deixa molt que 
desitjar. Hom pot plányer-se de l'ab-
séncia en aquesta galería de retrats, 
deis de Josep Maria López Picó, Jo
sep Lleonart, María Manent, Fran
cesc Trabal o algún altre —molt 
pocs— deis noms que compten en 
la nostra literatura. Pero, en gene
ral, la tria és molt ben feta i, a 
través de les dues-centes pagines 
del llibre desfilen, ben caracterit-
zars per llurs qualitats i defectes 
com a autor i com a home, els m¡-
llors escriptors catalans vivents i al-
guns, com Pere Coromines, Jaume 
Pofill i Matas, Caries Capdevila i 
Joaquim Ruyra que están presents, 
per bé que morts, en la memoria de 
fots els amants de la nostra litera
tura. 1, amb aquests retrats de di-
buix ágil i incisiu, us trobeu que tot 
un panorama de les nostres lletres 
modernes i ádhuc de la nostra histo
ria se us fa present davant deis ulls. 
1 així, aquest llibre sense pretensions 
esdevé alhora un manual de litera
tura contemporánia, un recull d'as-
saigs critics, una galería d'homes in-
teressants —sovint il-lustres, encara 
que entremig s'hi trobi algún bút-
xara i algún estira-cordetes—, i, en 
resum, un llibre divertit i que acre
dita Doménec Guansé de bon obser
vador i de bon coneixedor de les 
nCLtres lletres.» 

J L'Institut d'Estudis Catalans va 
fer públic, el dia de Sant Jordi, el ve-
redicte del concurs per a l'adjudica-
ció del Premi Prat de la Riba. L'ha 
obtingut el doctor F. Duran-Jordá 
amb un treball d'investigació cien
tífica intitulat Els teixits del sistema 
digestiu i la seva influencia en la 
fisiología i la patología d'aquest. 
L'autor, que exerceix el carree de 
director del Departament de Pato-
logia de l'Hospital Ancoats, de 
Manchester, ha escrit el seu treball, 
naturalment, en el nostre idioma. 

N O T I C I A R I 
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R E V I S T E S 
I P E R I O D I C S 

GERMANOR 

(Santiago de Xile) 

Suman del núm. 515, de gener-
febrer del 1947: Un ben miserable 
«.Destino*; La lluita per la llibertat, 
per J. M. Corredor, Miquel Ferrer 
i L. A.; Joan Oliver: L'hora de les 
bruixes; M. Serra i Moret: Franga 
retoma; Caries Pinilla: Comunisme 
i Democrácies; J. Ferrater Mora: 
Anatomía de la novel-la ( I ) ; Albert 
Junyent: Rellegint Cervantes; Dos 
madrigals anglesqs (versió de Xavier 
Benguerel); Agustí Bartra: Sota els 
astres estranys; Doménec Guansé: 
La cultura; Crónica de la CoMecti-
vitat; Carnet. 

RESSORGIMENT 

(Buenos Aires) 

Sumari del número 36S, de marc. 
del 1947: La idea d'una Conferen
cia Nacional; Declarado del Got'ern 
de Catalunya; Sara Llorens de Ser
ra: A íes mares catalanes. Ais pares, 
també; Jordi Subirats: La vida po* 
lítica a Mexic; Noi'es veus de la 
poesía catalana; Pere Mas i Perera: 
Reflexions sobre la Historia de Ca-
talunya; Esport i Ciutadania; D. 
Martí i Julia: Esperit grart; Miquel 
Ferrer: La nova declarado política 
del Govern de Catalunya; Pira de 
vell i nou; H. Nadal i Mallol: Cur
ies Rahola, mártir de Catalunya; Els 
loes Floráis de la Llengua Catalana; 
Noticies. 

QUADERNS D'ESTUDIS E C O N Ó M I C S , P O -
LÍTICS I SOCIALS 

(Perpinyá) 

Sumari del núm. 22, de gener-
febrer del 1947: L'actualitat política; 
L. Nicolau d 'Olwer: Manuel Reven
ios. Notes per a un assaig biografíe; 
Amadeu Hurtado: Una estona de 
conversa; Ferran Soldevila: A pro' 
pósit de la «Historia de Catalunya*; 
Josep Pallach: Decadencia de la Re-
volució?; Caries de lectors; Infor-
macions i comentaris: Els pressupos* 
tos del 1947; El comeré exterior en 
déficit; L'automobilisme a Franga i 
a Espanya; Mals i reméis de la in-
flació; ¿Qn ha anat a parar la Ban* 
ca catalana?; La crisi del pon de 
Barcelona; Sobre l'origcn del poder; 
Quatre polítics catalans s'han ca-
sat; L'estat de les carreteres; losep 
Irla té setanta anys; Agitació monár
quica; Llibres i Revistes; Anecdota-
ri peninsular. 

N O T I C I A R I 

5 En la Uista de les publicacions 
periodiques escrites en cátala o en 
altres idiomes, pero relacionades'amb 
coses de Catalunya, que han sortit, 
o encara surten, des de Vacabament 
de la nostra guerra, que publicavem 
en el nostre número darrer, no pre-
teníem pas donar la relació comple-

SERVEI DE LLIBRERIA 
d'EDICIONS CATALONIA 
La llista següent tan sois registra obres que tenim en existencia, 
origináis d 'autors catalans o d'interés manifest per ais nostres 
lectors. A mes de les anunciades, servirem qualsevulla altra que 
ens siguí sol l icitada, procederlt <l'editorials mexicanes o argentines. 
T a m b é a tendrem comandes de llibres d'escriptors catalans publi
cáis en francés o anglés, a reserva de servir-los quan els respectius 

exemplars arribin al nostre dipósit. 

L L I B R E S E N C Á T A L A 

La novel-la del Besavi, per August Pi-Sunyer $ 1 0 . — 
Adriá Gual i la sena obra, per Avelí Artís 2 . — 
Mossén Cinto, per Joan Moles 4 . — 
556 Brigada Mixta, per A. Artís-Gener 6.—• 
Miquel Servet, per J a u m e Aiguader 8 •— 
El darrer deis Tubaus, per J a u m e Roig 8- — 
El pont de la Mar blava, per L. Nicolau d 'Olwer . . . . 4 . — 
Tots tres surten per l'Ozama, per Vicenc. Riera Llorca 7 . — 
Historia de Catalunya, per F. Soldevila i P. Bosch-

Gimpera 1 2 . — 
A la boca deis núvols, per Ramón Vinyes 7 .50 
Solitud, per Víctor Cáta la 1 0 . — 
Retrats literaris, per Doménec Guansé 7 . — 
Temperatura, per Francesc Traba l 1 2 . — 
La collita tardona, per A. Rovira i Virgili 1 0 . — 
Gramática catalana, per Pompeu Fabra 6 . — 
Histories de Coneguts, per Rafael Tasis. Ed. de luxe, 

enq. pell, $ 4 0 . — Rústica 6 . — 
Poemes, per Alexandre Plana. Ed. de luxe, amb 4 lito

grafíes a colors de Grau Sala, enq. holandesa, 
$ 40 .—Rús t i ca '. 8 . — 

Miscel-lania Verdaguer (antología de poesía i prosa del 
gran poeta, amb estudis per distints escriptors) . . 1 0 . — 

Destins, per J . Cid i Mulet ' 6 . — 
Terra Nostra..., per Agustí Cabruja 5 . — 
Ruta d'América, per Doménec Guansé 4 . — ' 
Les formes de la vida catalana, per J . Ferrater Mora . 4 . — 
Estampes de la Catalunya pintoresca, per Josep Tor-

rents, amb i l lustracions de Quelus 5 . — 
La conquesta de Mallorca (de la Crónica, de Jaume I ) 
El somni, per Bernat Metge . 
¥ oestes, per Auziás March . Tots tres llibres 1 5 . — 
Regiment de la cosa pública, per Eiximenis 
Llibre d'Amic e Amat, per Ramón Llull (Tots dos lli

bres en un sol volum, relligat en pasta espanyola) . 3 0 . — 
Els catalans en la descoberta i colonització de Califor

nia, per J . Carner Ribal ta 1 0 . — 
El comte Arnau, per Josep M. de Sagarra 4 . — 
L'estel sobre el mur, per Agustí Bartra 3 .50 
Catalunya, símbol de llibertat, per Pere Foix 3 . 5 0 
Mireia, per Frederic Mistral (T rad . de Mar ía A. Salva) 6 . — 
Gravat cátala al boix, per Pompeu Audivert 8 . — 
Terres d'América, per Josep M. Poblet 3 .50 
Els primers romántics de ¡lengua catalana, per J . M. 

Miquel i Vergés 3 .50 
El pensament i la vida, per Jaume Serra-Hunter . . . . 5 . — 
Músiques d'oboé, poemes, .per J a u m e Ter rades 5 . — 
Rondalles. Betlem. La fúgida a Egipte. El somni de 

Sant Joan. Nerto, per Jac in t Verdaguer . Totes cinc 
en un sol volum 2 . 5 0 

Discursos. Articles. Prólegs. Cantic deis Cántics, prece-
dit d'Els» Jardins de Salomó. Excursions i viatges, 
per Jac in t Verdaguer . Totes sis en un sol volum 3 . — 

Santa Eulalia. Roser de tot l'any. Veus del Bon Pastor. 
Caritat. Totes quatre en un sol volum 3.5.0 

PALLAS, diccionari cátala il-lustrat, amb vocabularis 
castellá-catalá, francés-catalá i anglés cátala, per 
Emili Valles. (Novíssima edició, corregida i aug
m e n t a d a ) . Esgotats els exemplars de $ 7 5 . — , en 
resten alguns deis relligats en tela anglesa superior, 
amb llom de pell Preu ne t : 9 0 . — 
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SERVEI DE LLIBRERIA 
d'EDICIONS CATALONIA 

EDICIONS DE BIBLIÓFIL 

(De tots els llibres que s'esmenten a continuació n ' han arr ibat 
un nombre reduidíssim, i d 'alguns en resten tansols dos o tres 
excmplars. Servirem, dones, les comandes, rigorosament per l 'ordre 

que ens arr iben. En aquest llibres no es fa descompte.) 

La fi del món a Girona, per Joaquim Ruyra , amb lito
grafíes de Caries Fontseré $ 1 0 0 . — 

Ode á l'Espagne, per Joan Maragal l . Próleg i traducció 
de Jcan Cassou. Litografíes de Garles Fontseré . . 3 0 . — 

Claror de nit, pe r Fer ran Canvameres , a m b litografíes de 
Mart í Bas .' 7 0 . — 

Tot l'Any, per Rafael Tasis, amb dotze litografíes de 
Clavé 1 1 5 . — 

Tres diumenges, per Josep Carner , amb boixos de Grau 
Sala ..". 7 0 . — 

Girona. Petita historia de -la ciutat i de les seves tradi-
cions i folklore, per J. Gibert . Volum en foli ma-
jor, de 356 pagines, profusament il lustrat amb boi
xos auténtics, cedits per les impremtes de tradició % 
gironina i mul t i tud de dibuixos reproduint escenes 
populars. Edi ta t l 'any 1946 8 0 . — 

A pun t d a r r i b a r : 

Paisatges. Catorze poesies inspirades per la bellesa del 
paisatgc cátala, origináis deis nostres pr imer poetes, 
il lustrades amb 14 litografíes a colors, per Mar t í 
Bas 1 2 5 . — 

Euocacions. Glosses de cancons populars catalanes, amb 
16 grans litografíes a colors, de Mar t í Bas . . . . . . 1 2 5 . — 

XIV Cancons Popular Catalanes, i l lus t radcs amb 14 
puntes seques de l 'escultor Joan Rebull . {Preu en
cara no f ixa t ) . 

Dos conles, de M a n u e l Rcventós, il lustrats amb quatre 
puntes seques, títols i caplletres de Pau Picasso 
(Preu encara no f ixat ) . 

L L I B R E S E N C A S T E L L A 

Vida y obra de Ramón Llull, per Joaqu im Xirau . . . . $ 1 0 . — 
La idea del hombre, per Edua rd Nicol 2 0 . — 
El poblamiento de los pueblos de España, per P. Bosch-

Gimpcra 3 5 . — 
Cárdenas; su actuación, su país, per Pere Foix 1 2 . — 
En España sale el sol, per Pere de Basaldúa . . . . . . . . 8 . — 
La Escenografía en el Teatro y en el Cine, per A. Ar-

tís-Gener 1 0 . — 
Cierzo (El fin de la Monarquía Española), per Just Ca

ballero 5 . — 
Misterio de Quanhaxuata, per Josep Ca rne r 4 . — 
Guerra en España, peí Cor. Jesús Pérez Salas 7 . — 
Morir al día (llibre de sonets) . Edició de luxc, enq. ho

landesa, $ 35 .—Rús t i ca 6 . — 
La casa de madera, per Agustí Cabruja 5 . — 
Instituciones políticas del antiguo Estado catalán, per L. 

Franquesa • 4 . — 
Las formas de la vida catalana, per J . Fe r i a te r Mora . . 4 . — 
Barcelona (Enciclopedia Gráf ica) . 112 pagines, profu

sament il lustrades amb fetografies. Edició del 1929 2 . — 

EN A N G L É S 

Catalán Grammar (Gramát ica c a t a l a n a ) , per Joan Gilí $ 1 2 . 5 0 
• 

Toles les comandes de Méxic-ciutat serán servides a domicili. 
acompanyades del corresponent rebut. Les de l'interior de la Repú
blica es ¡aran a reembors, augmentanl $ 0.25 per despeses. Les de 
¡'exterior han de venir acompanyades de xec bancari per la tota-
lital del seu import, i serán expedides immediatament, certificades, 
sense que ens fem responsables de perdues o retarás per culpa 

deis correus. 

Nápones, 84 :: Tel. 28-62-76 :: MÉXIC, D. F. 

ta. Pero, tanmateix, van deixar de 
sortir uns quants noms que hi ha-
víem consignat. Son els següents: 

El Poblé Cátala. Organ de l'Acció 
Democrática d'Esqiierra.—Barcelona. 

Estar Caraia. Delegado d'Estat Cá
tala.—Londres. 

Recobramcnr. Revista deis cata-
íans a Tehuacán.—Tehuacán, Pue
bla, Méxic. 

Ünitflt. Portantveu del Moviment 
Socialista de Catalunya.—Barcelona. 

Companya. Organ del Consell Na
cional de la Unió de Dones de Ca
talunya.—Franca. 
5 El diari xiíe La Nación ha pu
blicar, amb motiu del seu trente 
aniversari, un número extraordi-
nari en el qual tracta de Catalunya 
i del Centre Cátala de Santiago. 
Publica els retrats de Francesc Ma
cis, Lluis Companys i Josep Irla. 

3 Els Quaderns d'Estudis Política, 
Económics i Socials inicien, en el 
seu número 22, de gener-febrer d'en-
guany, una secció de Llibres i Re
vistes, en la qual comenten elogio-
sament LA NOSTRA REVISTA. Els ho 
ngraim cordialmenr. 

C U R S O S 
I C O N F E R E N C I E S 
J El 6 de febrer, el doctor Francesc 
Tosquelles dona una conferencia, al 
local de les Sccietés Savantes, de 
París, sobre Le medici'ia davant l bo
rne actual. 
5 Al mateix local, ei 27 de W>rsr, 
Antoni Planagumá parla sobre Eís 
técnics davant els problemas actuáis. 

5 En el pavelló de la Secretaria 
d'Educació, a la Fira del Llibre, de 
Méx'c, va donar una conferencia so
bre Cervantes, el senyor Lluis Nico-
lau d'Olwer, en el seu carácter 
d'Ambaixador de la República Espa-
•nyola. 
J Per a commemorar el 14 d'abril, 
Esquerra Republicana de Catalunya 
organitzá a París una conferencia, a 
carree de Caries Pi-Sunyer, el tema 
de la qual fou La nostra política. 

J A Paris, a la Facultat de Lletres 
de la Sorbona, el periodista valencia 
Brauli Solsona ha donat una con
ferencia sobre Blasco ibáñei, noicl-
lista i ntnel-lesc. % 

L E S A R T S 
I E L S A R T I S T E S 
3 Ha inaugurat una exposició de 
les seves obres al local de .Gente 
de Arte», de la ciutat d'Avellaneda 
(Argentina), el pintor surrealista 
Joan Batlle Planas. 
J En el primer Saion de ¡a Beauce 
et du Perche, obert el mes passat 
a Chartres (Franca), han exposat 
algunes de les seves obres Antoni 
Lamolla i Tomás Diví. Aquest, a 
mes de pintures i dibuixos, ha pre-
sentat dues escultures. 
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ASSEMBLEA DE L'INSTITUT DE. OCCITANS 
Acompanyada d'una cordial sa-

lutacíó del secretari administratiu 
de l'organisme, M. Pierre de Ber-
ne-Lagarde, hem rebut la ressenya 
detallada de la darrera assemblea 
teneral celebrada a Tolosa del Llen-
guadoc per i'Institut d'Estudis Occi-
tans. Per no ' haver-hi pogut assis-
tir l'escriptor Jean Cassou, presidí 
les sessions el degá Jean Bourciez, 
de Montpeller. Hi assistiren la ma-
joria deis membres de l'Insritut d'Es
tudis Occitans, que, com és sabur, 
compren escriptors i intel-lectuals 
deis distints paisos occitans, és a 
dir, del Llenguadoc, de Provenga, 
de Gascunya, del Bearn i de Ca
talunya. Hi concorregueren els ca-
talans Gumersínd Gomila, escriptor 
residenr a Perpinya, membrc de 
i'Institut, i Heribert Barrera, expres-
sament invitat en representació deis 
intel-lectuals catalans exiliats. 

L'assembíea va ésser particular-
ment interessant, puix que s'infor-
má de la gestió feta durant l'época 
d'ocupació alemanya i s'assenyalá la 
tasca a emprendre. 

Després de tractar de les qües-
tions reglamentarles i d'elegir el Bou 
Consell i els delegats, els senyors 
Emile Carbón, Max Roquerte, Pier
re Roquette, Félix Castan, Robert 
Lafont, Achule Teste, Charles Cam-
proux, Andriu-J. Boussac, Ismael 
Ciirard i la senyoreta Cabanes He-
giren importants ponéncies sobre 
l'obra realitzada i sobre la labor a 
fer per I'Institut. 

Entre la tasca realitzada té per a 
nosaltres un especial interés la pu
blicado de les poesies de Jordí de 
Sant Jordi, amb traducció i notes de 
Rene Nelli i un prefaci de Jean 
Cassou, apareguda entre les publi-
racions oficiáis de I'Institut d'Estu
dis Occitans. 

1 entre la tasca a realitzar ens 
complaem a comunicar que, a pro
posta de Gumcrsind Gomila, va 
acordar-se per unanimitat la crea-
ció del Centre de Relacions Ca
talanes), que tindrá per finalitat es-
tablir fraternals relacions amb les 
institucions intel-lectuals del paisos 
de Mengua catalana, particularment 
amb I'Institut d'Estudis Catalans, de 
Barcelona.; donar una orientació ais 
treballs comuns, fer conéixer els va-
lors literaris i científics catalans a 
les altres terres occitanes i deis di
versos paisos occitans a Catalunya 
i crear un corrent de simpatía entre 
occitans i catalans. Heribert Barrera 
agraí l'acord en nom deis catalans 
i oferí la col-laborado de la intel-
lectualitat de la nostra térra. Aquest 
acord i les intervencions deis nos-
tres compatriotes Gomila i Barrera 
pa l ea ren una vegada mes la gran 
simpatía i l'amístat deis occitans en-
vers Catalunya, per si l'entusiasme 
que regna no hagués estat prou elo-
qüent, el president de l'assembíea, 
M. Jean Bourciez, ádrela en nom 
deis assístents una emotiva soluta-
ció a la Catalunya mártir i mani-

festá 1'esperanc.a d'una propera alli-
beració. I com a coronació d'aques-
ta manifestació de simpatía i d'ad-
hesió, s'acorda amb el mes gran 

L A V I D A C 
5 El Consell Directiu del Casal de 
Catalunya, de Buenos Aires, ha que-
dar integrat així: President, Artur 
Meyer i Matheu; vice-president, fo-
rep Agras; secretari, Liuís Ros i Se
gura; pro-secretari, Josep M. Cui
tan; tresorer, Josep Cortes; pro-tre-
sorer, Valentí Jordana; bibliorecari, 
Ramón Mas; vocals, Josep Pujol, Fe-
1¡P Forn, Felip Ferrer i Ricard Lio-
be ra. 
5 El Casal Cátala de Nevers (Fran
ca) ha renovat el seu Consell direc
tiu, el qual ha quedar formar així: 
President, Josep Mayáis; vice-presi-
dent, Ferran Nichini; secretari, Jau-
me Alemany; vice-secretari, Joaquim 
Sunyer; comptador, Josep Puig; tre
sorer, Francesc Audi; vocals: Tomas 
Pérez, Narcís Bellavisra i Antoni 
Bailé. 
5 S'ha constituit a Perpinya una 
entitat denominada Foment de la 
Sardana, la finalitat de la qual és 
fer conéixer i propagar per terres 
del Rosselló la nostra dansa nacional 
i el nostre folklore. Formen el Con
sell directiu els senyors Salvador 
Pararols, president; Joan Llopis, vi-
ce-president; Pau Llenas, secretan; 
Josep Suárez, vice-secretari; Gaspar 
Planadevalí, tresorer; Joan Bosch, 
comprador; per a caps de diverses 
seccions, Lluís Molar, Lluís Sánchez 
i Miquel Torregrossa; vocals: Fran
cesc Caimons, Xavier Saliné, I. Tor
res, Goncal Buixó, Joan Sallares i En
ríe Oller. 

|f El Centre Cátala de L'Havana hn 
elegir per a lany 1947 el següent 
Consell directiu: Ramir Tomas, pre-
s :dent: Tomas Gilabert, v:ee-pre--i-
dent primer; Josep Arroyo, vice-
pres'dent segon; Pere Boquet, secre
tan; Mercé Vidal, vice-secretari; Ra
món Vilano va, tresorer; Enric Hu-
auer, vice-tresorer; Joaquim Muntal, 
Ramón Folch, Artur Corona, Pas-
c(ual Canyellar, Manuel Rosich, Fran-
cesca Burgay, Gabriel Gresa, Esteve 
Torelló, Joan Selva, Josep Camps, 
Miquel Guimerá, josep Torrents, 
Marcel-lí Ferran, Antón Alegret, Jo
sep Casas i Ricard Soler, vocals; Ra
fael Alberti, Fefa Conangla, Lluís 
Burgay, Joaquim Rovira, Emilí Iz-
ouierdo i Artur Girona, vocals su
plente 

r E! Consell directiu del Casal Cá
tala d'Agde (Franca) ha quedar for
mar com segueix: Sebastia Fraile, 
president; Just Casino, vice-presi-
dent; Josep Farreras, secretari; To
mas Domingo, vice-secretari; Enric 
Masmarrí, vocal de Propaganda; Jau-
me Rifa, tresorer; Joaquim ViIadom>, 
vocal de Cultura; Pere Ros, vocal 
d'Ajut; Joan Vila, i Antoni Hen-

entusiasme felicitar el mestre Pau 
Casáis en ocasió deis seus setanta 
any i adherir-se ais homenatges que 
en els darrers mesos li han tribu-
tat diverses ciutats de la Catalunya 
francesa. 

0 L L E C T I V A 
rich, vocals dTsbarjo, i joaquim Fa
lo, vocal d'Esports. 
3 A Angouleme (Franca) ha un-
gut íloc la inaugurado oficial del 
nou estatge del Casal Cátala, situat 
al Café Commerce , d'aquella vila 
de la Charente. El presideix el se-
nyor Joan Depé. 
5 En la se va darrera assemblea, el 
Centre Cátala de Mendoza (Argen
tina), ha renovat el seu Consell Di
rectiu, el qual ha quedat constituit 
així: Josep M. Guasch Cabrer, presi
dent; J. Aimeric Ventaiol, vice-pre-
sident; Eduard Pujol Mas, secretan; 
Vicenc; Llorer García, vice-secretari; 
Ricard Bertrán Puig, tresorer; Mi
quel Castellví, comprable; Josep Gui-
tart Caísina, bibliotecari; Salvador 
Duc, J. Sarda Torner, Lluís Vidal 
Vilagrassa i Josep Vila Plans, vocals. 
5 El Centre Carala de Santiago de 
Xile ha publicat la seva XL Memoria 
Reglamentaria, coriesponent al curs 
1946-1947, presentada a l'assembíea 
general el 16 de marc. darrer, un 
exemplar de la qual ha tingut la 
gentilesa d'enviar-nos. L'envejable i 
patriótica actuació de la benemérita 
associació deis nostres connacional;; 
íesidenrs a Xile, meritoria en tarrt:¡ 
i tan diversos aspectes, és posada de 
manifest en I'opuscle que acahem 
de rebre. 

E L T E A T R E 
5 Ha estat estrenada amb molí d'c-
xit, al Teatre Cómic, de Buenos Ai
res, la versió castellana de la come
dia de Marcel P;:gnol La fetnme du 
boulanzcr, deguda a Francesc Ma
drid. 

1 La c o m p a ñ í a de Líu'i'-a Vchil h" 
depassat la representació número 
100 del drama d'Eduard Borras L ' 
rosa cnií. que es dona rl Teatre Env 
pire, de Buenos Aires. 
1 El conjunt escénic del Casal de 
Catalunya commcmorr.rn e! cinquan-
tenari de resuena de Terra Baixa, 
d "Ángel G u i m c á , amb una repre
sentació en Pi! ;oma original, que 
rindra Iloc el 26 de maig, al teatre 
Presidente Alvear, de Buenos Aires. 
Ramón Escarra dirá uns mots ai-
íusías i TOrfeó Cátala donara un 
concert. 

% Ha esrat reorganizada l'Agrupa-
ció Catalana d'Art Dramatic de TOr
feó Cátala de Mcxic i avíat fará la 
seva reaparició. Com a primerea 
obres que es proposa representar, 
podem er mentar: Don Gonzalo o 
Vorguli del gec, d'Albert Llanas; El 
r.ermans Farrerons de Pere Cavaller, 
i Gentt' Bit*n, de Santiago Rossi-
nvol. 
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V A R I A 
5 Hem rebut, i agraim peí que té 
de reconeixement espontani de l'es-
perit que guia la nostra tasca, la 
següent comunicació: 

• AGRUPACIÓ PATRIÓTICA DE SANTIA
GO DE XILE.—Santiago, 13 de marc 
del 1947.—Senyor Director de LA 
NOSTRA REVISTA.—Méxic, D. F. 

Benvolgut director i amic: Ens 
plau comunicar-vos que el nou Con
sell d'aquesta Agrupació ha quedat 
constituit en la forma següent: Josep 
Millas, president; Joan Oliver, secre
tan; Guillem Castellví, vice-secreta-
ri; Josep Esteve, tresorer; Primitiu 
Salamó, Narcís Tort i Antoni Blá-
via, vocals. 

U n deis primers acords del nou 
Consell ha estat adrecar una cor
dial salutació a la revista que vos 
dirigiu, la qual cosa complimentem 
amb gust, tot pregant-vos que vul-
gueu comptar-nos entre els col-
boradors de l'obra comuna d'exaltar 
la Patria, difondre el seu prestígi i 
la seva cultura i ajudar ['empresa de 
la seva reconquista. 

Pregant-vos de .saludar tots els vos-
tres companys de la revista, rebeu, 
estimar compatriota, el testimoni de 
la nostra mes alta considerado. 

Josep Millas, president; loan Oli-
ver, secretan.» 
3 Integrant la delegació oficial del 
Govern de la República espanyola 
que va anar a Montevideo amb mo-
tiu de la transmissió de poders al 
nou President de la República 
Oriental de l'Uruguai, el secretan 
general del Consell de la Comuni-
tat Catalana de l'Argentinn, senyor 
Pela: Sala, hi va dur la represen
t ado del Govern de Ca.-.i'jnya. Els 
catalans residents a l 'Uruguai van 
ser-hi representats peí senyor Pere 
Nogués, president del Casal Cátala 
de Montevideo, qui, ensems, osten-
tava la representr.de del Govern de 
la Generalitat. 

3 En commemoració del XVI e ani-
versari de la proclamació de la se-
gona República Catalana, tingué 
lloc al Restaurant Morocco, de Mé
xic, D. F., un sopar organitzat per 
la gairebé totalitat de partits i or-
ganitzacions catalanes de Méxic. 

ESCOLTEU IONDRES... 

EMISSIONS CATALANES DE LA BBC 
Des de ¡a unes setmanes, la BBC, de Londres, fa unes difw 
sions en cátala que son transmeses en dilluns alternáis, de les 
21.45 a les 22.15, hora de Greenwich. El mateix programa es 
repeteix el dimecres següent, a les 13, hora també de Green' 
wich. Per bé que aqüestes emissions es fan per a ser captades 
a Europa —i d'Europa, amb preferencia, a Catalunya— els 
connacionals residenciáis a América que disposin d'aparells 
a propósit, son pregats d'escoltar-les i de propagar-ne els pro' 
grames. L'emissió immediata a la sortida del present número 

de L.N.R. correspondrá al dilluns dia 2 de juny. 

3 El V e Aplec de la Sardana, orga
nitzat per l'Orfeó Cátala al Pare de 
Salazar, de la ciutat de Méxic, asso-
lí enguany un éxit de concurrencia 
molt superior a tots els precedents. 
En donará una idea el fet que hi 
acudissin un centenar de cotxes' par-
ticulars i tres autocars. 
5 El 27 d'abril el Casal de Catalu
nya, de Buenos Aires, celebra amb 
una gran ápat i ballades de sarda-
nes la diada de Sant Jordi. L'esbart 
dansaire, dirigit per Ramón Mas, féu 
una exhibido de ballets populars 
catalans. 

3 Organitzat peí Casal Cátala, de 
Nova York, i sota la cura de Josep 
Racaj, el dissabte 12 d'abril tin
gué lloc un sopar de germanor cata
lana en el restaurant Vouvray, per 
tal de commemorar la proclamació 
de la República Catalana el 14 d'a
bril del 1931. Ben a la vora de cin-
quanta catalans assistiren a Pacte. 
Parlaren per a relatar anécdotes de 
fets viscuts en aquella data, Jaume 
Miravitlles, J. Pujol i Font, Josep 
Galíndez, en nom de la comunitat 
basca de Nova York; J. Carner-Ri-
balta, qui llegí la seva Oda a Amé
rica, la qual fou molt aplaudida; i 
I'aviador Josep Canudes, qui dona 
una impressió de la ciutat de Bar
celona la diada del 14 d'abril cop-
sada des de mil metres d'elevació. 
Joan Agell, J. Ventura i Sureda i 
Josep Fontanals narraren com va 
ser celebrada a Nova York la diada 
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que es commemorava. Francesc Valls 
llegí un report de premsa explicant 
els fets deis dies 12, 13 i 14 d'abril 
del 1931 a Catalunya. 
3 Amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi hi hagué una bailada de sar-
danes al local de l'Orfeó Cátala i 
una missa solemne a l'esglésía de 
N.D. de Lourdes, organitzada per un 
grup de dames de l'Orfeó. 
3 El Casal de Catalunya, de Paris, 
ha commemorat la proclamació de 
la República Catalana amb un acte 
solemne, en el qual el senyor Joan 
Masot pronuncia un discurs. Després 
foren llegides poesies deis millors 
autors catalans, i I'acte acaba amb 
la presentado de l'Esbart de Dan-
saires del Casal, el qual interpreta 
uns quants ballets populars catalans. 
5 A Sabadell i Terrassa s'han fet 
interessants troballes arqueológiques, 
entre les quals es remarquen un 
baptisteri i una ara deis primers 
temps del cristianisme. També un 
magnífic mosaic roma. Les de Ter
rassa han estat a l'Església de San
ta Maria, i les de Sabadell en uns 
terrenys propers a la ciutat. Han di
rigit les excavacions el doctor Serra 
Ráfols i l 'arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch. 

3 Els dies 31 de maig i primer de 
juny l'Orfeó Cátala de Méxic ce
lebrará diversos actes amb motiu de 
lliurar el títol de President Hono-
rari d'aquella entitat al senyor En
ríe Botey. 
5 El Premi Massana 1947 ha estat 
declarat desert per considerar que 
les obres presentades no reunien les 
condiciones exigides en les bases que 
regien el concurs. Davant aquesta 
falla, el Patronat de la Fundado ha 
convocat un nou concurs per a l'ad-
judicació del premi de 20.000 pes-
setes a la millor obra inédita que es 
presentí abans del 31 de desembre 
del 1950 sobre Iconografía religiosa, 
histórica o popular de Catalunya o 

. bé sobre Indumentaria de Catalu
nya amb anterioritat a Vany 1855. El 
Jurat qualificador és compost per 
Carreres Artau, mossén Eduard Ju-
nyent, mossén Manuel Trenchs, ví-
dua Verdaguer i Callís, mossén Jo
sep Gudiol, Joan Ainaud de Lasarte 
i Santiago Marco. 

http://representr.de


L ' I N T E N T 
E D I T O R I A L 
EN CÁTALA 
MES REEIXIT 
F O R A D E 
CATALUNYA 
Publ ica de q u a t r e a 
sis vo lums cada a n y 

Els subscriptors a tota 
la Collecció reben els 
llibres a domicili, amb 
sobre el preu marcat a 
un descompte del 20% 

la coberta. 

VOLUMS PUBLICATS 

1. — LA NOVELLA DEL BESAVI, per AUGUST 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 CAKNER $ 4. — 

4 . - 5 5 6 BRIGADA MIXTA, per A. ARTÍS-GENER. Próleg de Vi-
CENg GUARNER. Premi de Prosa ais Jocs Floráis de L'Havana $ 6 .— 

5. —L'ATLANTIDA, per JACINT VERDAGUER. Próleg de J. M. 
MIQUEL i VERGÉS $ 5 . — 

6. — M I Q U E L SERVET, per JAUME AIGUADER I MIRÓ. Próleg 
de JAUME P I SUNYER $ 8 .— 

7. — E L PONT DE LA MAR BLAVA, per LLUÍS NICO^AU D 'OL-
WER. Próleg de Fautor, exprés per a aquesta edició $ 4 . — 

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

LLORCA $ 7 .— 

1 0 . — H I S T O R I A DE CATALUNYA, per FERRAN SOLDEVILA i 
P. BOSCH-GIMPERA. Publicada sota el patronatge 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 DOMENEC GUANSÉ. Premi de 
Prosa ais Jocs Floráis de Santiago de Xile $ 7 .— 

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

EN PREMSA: VOL. 15 

TEATRE DE LA NATURA, PER A. ROVIRA I VIRGILI 

En cartera: molts altres títols, de prestigiosos escriptors de Uengua catalana 



A PUNT 
D'ARRIBAR 
DE PARÍS 

NUMERO 103 
(nova etapa) 

DE LA 

S U M A R I 
TOSEP CARNER Represa. 
ANTONI ROVIRA I VIRGILI . . . . Valentí AlmiraU. 
J. QUERO I MOLARES Fénelon, preceptor i conseller de Fe-

lip V. 
RAFAEL TASIS El «Cancpner de París> i la poesía ca

talana ais segles XTV i XV. 
JACME MARCH «Las, fatigat i fora de mesura». 
PERE JOAN DE MASDOVELLES . Maldit. 
ANÓNIM «Oh ban segur a on la pres se paga». 
JAUME SERRA-HUNTER La concepció de ITnfinit. 
PERE CALDERS La radia i el desig. 
J. AGELET I GARRIGA Poemes. 

C r ó n i q u e s 

EUGENI XAMMAR Alemanya 1947. 
M. SERRA I MORET L'experiéncia Blum. — Anglaterra. 
J. TORRENS-IBERN Humanitat de la ciencia. 
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