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Escepticisme o realitat? 
«Decía el maestro que nada hay más desoía' 

dor que una colección de periódicos. Y es 
cierto. En ella aparece como que quedan mo
mificados los instantes fugitivos de una emo~ 
ción <}ue cristaliza este breve término de una 
alegría o de una amargura, ¡este breve término 
que es toda una vida!...y 

(De La Voluntad, de Azorin). 

I'AMIC ens ha trobat escéptics. Escéptics? Pot-
. ser és una qüestió de perspectiva. Potser 

sí que en som —o bé ho semblem— per 
fora. Pero en el fons, pensó que no és ben bé 
escepticisme. Perqué escéptic és l'home que ja 
no creu en res, que ja no sent res, que ja no 
es mou per res. I nosaltres, en el fons del fons, 
som els mateixos. Creiem en alio que créiem; 
estimem alió que estimávem i ens agitem i tor-
naríem a moure'ns, arribada l'hora, per alio 
mateix que ens féu moure en altres temps. 
Aleshores... sí, és el que penseu. Aleshores, no 
som escéptics. I bé, qué som? Ah! si sabéssim 
com expressar-ho! ÉS el cas que no és solament 
la nostra córpora la que d'uns anys en^á fa 
de llangadora sense saber on arrelar, sino que 
és el nostre esperit, també, el que vola sense 
esma per l'espai de l'esperansa, prenyat de 
núvols de desenganys... 

Ha volgut la casualitat que el mateix dia que 
acabava de rellegir unes pagines d'Azorín, arri
bes a les meves mans un plec de diaris deis 
nostres temps; no gaire vells pels anys que han 
passat, segons el calendan; pero vells, molt 
vells, d'acord amb el que hem viscut durant 
aquests anys. Un plec de diaris diversos de to, 
de contingut, en llenguatge i en esperit... 

I he pensat en el mateix Azorin, l'Azorín 
de les tombarelles espirituals, de la inconsis
tencia ideológica, en comprovar —son paraules 
seves— «com han envellit en deu o dotze 
anys... homes que créiem forts i eterns.> 

Pero no és d'Azorín, de qui volia parlar, sino 
del que m'han suggerit aquests diaris la lec

tura deis quals m'ha produit una sensació he-
terogénia d'angoixa, de desencís, d'enyoran$a, 
de fástíg. Cróniques que fa quinze anys em 
semblaven brillants, ara les trobo frívoles, bui-
des, ampul-loses. Arricies que em semblaren vi-
brants, abassegadors, els trobo cándids, o fanfa-
rrons, o falsos. 

Pero aquesta barreja d'impressions l'he sen
tida mes forta, mes punyent —mes dolorosa, 
sí— quan m'he aturat a llegir els noms deis 
autors d'aquells arricies; els noms de personat-
ges (polítics, artistes, literats, dirigents sindi
cáis, industriáis) que foren objecte de comen-
tarís elogiosos o de critiques aferrissades... He 
comparat aquells diaris d'ahir —d'un ahir no 
pas llunyá en el temps, pero sí en l'espai— amb 
els diaris d'avui, i m'ha fet l'efecte que deu fer 
ais morts que des de l'altre món donen una 
ullada al que deixaren a la térra... 

Mentre meditava, m'ha arribat una tarja 
d'un amic de Barcelona —una bella tarja que 
reprodueix un deis recons inoblidables de la 
ciutat: Santa Clara—, en la qual, amb lletra 
nerviosa, ens diu: «Si enyoreu el que váreu 
deixar, mantingueu la illusió del que era i no 
vulgueu pensar el que és. A vosaltres, mante-
nir aquesta illusió no us será difícil. A nos
altres, ací, ens és gairebé impossible. Us en-
vegem el vostre enyorament...> 

I és que tot ha canviat. Han capgirat carrers 
i places. Pero han capgirat també l'esperit, la 
moral, les conviccions, l'amistat... Tot ha estat 
prostítui't, pervertít, mixtificat... I d'aixó, certa-
ment, no ens en podem estranyar massa. Perqué 
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ací, entre nosaltres, a mes de deu mil quilóme-
tres de distancia, ens arriben els esquitxos. 
També ací, entre nosaltres, ha canviat quel-
com. Aquesta és la realitat. La realitat que fa 
creure al nostre amic que ens hem tornat escép-
tics. No: escéptics, no. Encara que escriguin en 
castellá, tot glossant el glorioso movimiento, 
homes que feren dringar la nostra llengua en 
tons abrandats d'intransigéncia; encara que ve-
gem, al servei deis tirans, homes que mantin-
gueren sempre enlairat el penó de la rebel-
lia; encara que ens trobem ací, al nostre costat, 
amb homes que ningú no sap per qué s'expa-
triaren... 

Veure traidors allá i galls de campanar ací, 
no és escepticisme. És veure la realitat. Una 
realitat que es fa present en tota la seva cruesa. 
Pero aixó no és escepticisme, sino mes bé un 
anhel de persistencia en la Iluita, en els ideáis, 
en la conducta. Sobretot en la conducta, que és 
una cosa que molts obliden. Una persistencia 
serena, conscient. Una persistencia d'ulls oberts, 
no de cec contra les pare.ts. Perqué hem bastit 
molts sants que han esdevingut diables i hem 
estat injustos —¿per qué ens ha de doldre reco-
néixer-ho?— gratuítament, morbosament, amb 
homes que amb llur dignitat o amb llur sacri-
fici ara ens fan veure el nostre error. 

Sovint us diuen: «—Ah, Barcelona! No la 
coneixeríeub Pero ¿quina importancia té que 
hagin desaparegut uns monuments, uns car-, 
rers, uns edificis? Mes important que aquesta 
transformado, és la transformado deis homes. 
Deis homes, especialment, en els quals havíem 
cregut algún dia. Transformació, repetim-ho, 
que no s'ha operat solament allá, sino també 
ací, entre nosaltres. I aixó explica moltes coses. 
I explica que l'amic ens hagi trobat escéptics. 

Rebutgem l'adjectiu. Perqué l'escepticisme, a 
fi de comptes, és una variant del pessimisme i 
tot aixó que ens dol, que ens angunieja, que 
ens fa mal, que combatem, al capdavall potser 
haurá estat un bé. Perqué haurá servit per a 

TUR 

]ust una nit t'he tingue entre els bragos, 
amada que mai mes no puc haver, 
i els anys que t'he esperat trobava escassos 
per a comprar ta flor de taronger. 

Si {os estat guerrer d'uns altres dies, 
ciutats hauria estés sota els teus peus. 
Míser! Que mon boti son fantasies, 
car lluito amb somnis per tornar-los. veus. 

purificar els nostres rengles —mes podrits de' 
dalt que no pas de baix— i perqué haurá enfor-
tit la nostra experiencia. 

Ha passat temps i han passat moltes coses. 
Llegiu uns quants diaris de fa quinze anys. Lle-
giu-los i mediteu-hi. Que hi meditin, pero, so
bretot, aquells que, tot esperant cómodament 
que algú giri la truita, com sigui i a costa deis 
sacrificis... aliens que calgui, esperen que els 
ofereixin un lloc d'honor en safata de plata. 

No, no som escéptics, perqué estem conven-
cuts que la historia deis pobles son els pobles, 
els qui l'escriuen. I el nostre no será una ex-
cepció. Demá, demá-passat o l'any vinent. 
Quan sigui l'hora. Tiranies mes fortes, aparent-
ment inderrocables, caigueren. És ciar que nos
altres tenim pressa. Que la gent que viu allá 
—si d'alló se'n pot dir viure-— en té mes que 
nosaltres. Pero ni la nostra pressa personal 
—justificada només per l'enyorament— ni la 
pressa deis que allá pateixen —molt mes justi
ficada— no signifiquen cap cosa davant la histo
ria. Entretant, el que cal teñir en compte, el que 
pesa, és que mentre a l'exili anem vivint per-
dent el temps miserablement amb discussions 
estérils, allá cada dia cau algú, algú que Iluita, 
que es mou, que s'agita o es manifesta. O pot
ser, també, algú que no ha fet res... 

No, no som escéptics. Pero quan veiem que 
hi ha exiliats que en llegir la nova d'un nou 
assassinat del franquisme —davant el piquet 
d'execució o a la cuneta d'una carretera— gra
dúen la seva indignado per la filiació política 
del caigut, com si encara poguéssim permetre'ns 
el luxe d'escatir la procedencia política deis que 
combaten Franco, sentim, sincerament, profun-
dament, un dolores desencís... 

Perqué el menys que poden fer aquells que 
no fan res, és agrair l'esforc deis que fan alguna 
cosa, per petita que sigui; com jugar-se la vida, 
per exemple. 

L. AYMAMII BAUDINA 

ESA 

Qué et donaría, dones?... 
Faré captiu 

mon cor en el record d'una nit única 
i cobriré de cendres mon caliu! 

Cordó de penitent, en ma cintura, 
em cenyirá per sempre una alba túnica 
per no tacar ta imatge amb cosa impura. 

(Per a L.N.R-; Barcelona, gener 1949) LLUÍS DE R I A L P 
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DESÉ AN1VERSARI 

REMEMBRANCA 

CARLES RAHOLA, el gironí que em mostrava 

una a una les pedrés venerables de la 
ciutat... 

Recordó la impressió llunyana, fonda pero 
inesborrable, d'una nit hivernal, giacada: lluia 
la lluna brunyida peí vent; llum argentina i 
penombra blava rellevaven de misteri els mo-
numents, els casáis i els carrers de la ciutat 
vella. La catedral, 
amb la mes agosara-
da ñau gótica de la 
nostra arquitectura; 
Sant Feliu, emmurat 
d'inscripcions roma
nes; el carrer de Ciu-
tadans, el de la For-
ga, les rampes i grao-
nades que menen a 
l'alta acrópolis, les 
torres de l'entrada, 
els carreus ciclópics... 
Somni i silenci, rom-
put nomes peí xiu-
let de la tramuntana 
i el miolar deis gats, 
única nota viva de la 
ciutat encantada. 

Aquell bon gironí, 
l 'hem perdut per a 
sempre! 

La comuna afecció 
ais estudis hitorics lligava de temps enrera la 
nostra amistat. Li dec l'honor d'un próleg meu 
al seu llibre Ramón Muntoner; l'home; la 
Crónica. Eli s'havia enamorat d'aquell cátala 
ercemplar, Fempordanés de Peralada que 
d'un extrem a l'altre. de la Mediterránia havia 
viscut per Catalunya. D'aquest altre cátala 
exemplar, que per Catalunya ha mort, ¿qui 
será digne de fer-ne l'encomi? 

Caiguda Barcelona a mans deis feixistes ita-
lians i espanyols, Girona sentía acostar-se l'o-
nada envaidora. A Figueres veig per darrer 
cop el meu amie. En el breu diáleg fem evo-
cacions históriques; cap, pero, no s'adiu prou 

amb el nostre éxode. Els camins de les Alberes 
els havien passat manta vegada exércits der
rotáis a Catalunya. En els catalans mateixos, 
pero, fugint de Catalunya, no hi trobem pre-
cedents. 

Ens abracem. Eli amb un sol brag —a l'al
tre hi duu el seu nét, infant de pocs mesos— 
i ens acomiadem. «—Bona sort! A reveure!> 

S'allunya, camí del 
Pertús. 

Tanmateix, la ciu
tat estimada el crida 
amb cant mortífer de 
sirena. Fa marxa en
rera. Retorna a Giro
na amb la conscién-
cia tranquilla d'ho-
me que mai no ha 
agreujat ningú, que 
odia la violencia, que 
creu en la justicia. 
Esperit hipersensible, 
ánima delicada, res 
no ha de reprotxar-
se. Havia estimat Ca
talunya, la llibertat i 
les velles pedrés de 
la seva Girona. 

El crim que el va 
matar, el dia 8 de 
marc del 1939, és el 
mes odios. I el mes 
honrós, també. La 

descárrega de l'escamot de botxins obeia 
el crit de comandament del general facciós: 
€—¡Muera la inteligencia!> 

Si un dia retorno a Girona, la ciutat em 
semblará deserta, sense Caries Rahola, que 
n'era el genius loci. 

En aquest desé aniversari, el meu record no 
us abandona, enyorat i exemplar amic. Que en 
un món millor hágiu trobat l'amor i la pau 
que entre els homes cercáveu debades. 

L. NICOLAU D'OLWER 

Méxic, marf 1949 
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C a t a l u n y a i la s a n g 

D)N ÁNGEL GANIVET —que ha estat el fi-
lósof espanyol mes escéptic i, per tant, 
mes clarivident del segle xixé—, expo-

sava en el seu famós Idearium Español una 
teoría originalíssima, de la que copiem un pa-
rágraf particularment interessant: <Así, por ha
ber tenido nuestro filósofo (fa referencia a Sé
neca) la ocurrencia genial y nunca bastante 
panderada y alabada de despedirse de esta vida 
con el suave y tranquilo procedimiento de la 
sangría, ha influido en nuestras ciencias médi
cas tanto como Hipócrates o Galeno. España, 
sola, sobrepuja a todas las demás naciones jun
tas por el número y la excelencia de sus san
gradores. Si el supremo doctor alemán es el 
Dr. Fausto, el supremo doctor español es el 
Dr. Sangredo. Y jamás en la historia de la Hu-
marúdad se dio un ejemplo tan hermoso de es-
toicismo perseverante como el que nos ofrece 
la interminable falange de sangradores imper
térritos que durante siglos y siglos se han cuida
do de aligerar el aparato circulatorio de los 
españoles enviando a muchos a la fosa, es cier
to, pero purgando a los demás de sus excesos 
sanguíneos a fin de que pudieran vivir con rela
tiva paz y calma. Y quién sabe si el descubri
miento de la circulación de la sangre por Ser-
vet, que en definitiva es lo único notable que 
los españoles han aportado a la ciencia de los 
hombres, no tendrá su origen en Séneca y en 
la turbamulta de sus acólitos.> 

Heus aci el que diu Ganivet. Segons el des-
esperat filósof, que posa fi a la seva vida de la 
sola manera que pot fer-ho un intellectual es
panyol decent, es a dir, tirant-se al riu, Espanya 
es un país históricament sanguini. Els humors 
i els malhumors acumuláis durant una genera
do, necessiten aquesta sangría heroica que es 
diu no pas revolució, sino revolta. Cada ge
nerado espanyola, en efecte, compta amb les 
seves jomades de mort, veritables ventoses po-
sades sobre un organisme massa ric de sang. 
La sang constítueix el mite espanyol per excel-
léncia; i será, segurament, el paper predomi-
nant que juga la sang en la mitología católica 
i cristiana alió que ha atret tan poderosament 
el poblé espanyol a la religió de Jesús. És la sang 
al costat del victimat del Gólgota el que im-
pressiona mes a les multituds fanátiques d'Es-
panya. Si ais Estats Units el miracle resideix 
en caps de santa que ploren, a Espanya l'e-
quivalent consisteix en «ferides de Crist de les 
quals encara raja sang>. E¡ Uenguatge popular 

ha consagrat el mite i Espanya es el país deis 
cops de sang; de les sangs, així, en plural, purés 
o impures; del «crit de la sang» i de la «traició 
o fidelitat a la sang». El llac que uneix els espa-
nyols ais pobles de l'América Harina és, mes 
que l'afinitat religiosa o lingüística, el fet, per 
cert tan discutible, que son pobles «d'una ma-
teixa sang». El concepte etnológic espanyol no 
resideix ni en l'angle facial, ni en les caracte-
rístiques morfológiques, sino en la qualitat, el 
coíor, el sabor i la temperatura de la sang. No 
és pas per casualitat que la festa nacional espa
nyola, aquella que reflecteix millor la psicolo
gía col-lectiva del país, sigui la de les curses de 
braus; és a dir, una manifestació el tema cen
tral de la qual el constítueix el «vessament de 
sang.» La importancia de la sang en la men-
talitat popular es manifesta negativament en la 
superstició: la por a la sang que existeix a Es
panya. Quan jo era petit circulava per Catalu
nya la llegenda roja d'una Enriqueta Martí que 
sangrava els infants per a curar el rei, llavors 
Alfons XIIIé, d'enfermetat misteriosa. D'acord 
amb la tesi de Ganivet, el doctor Vampir seria, 
junt amb el doctor Sangredo, un doctor típi-
cament espanyol... 

Catalunya és un poblé en el que ha penetrat 
també molt profundament el mite de la sang. 
Pero, banyat peí Mediterrani, influit per Gre
cia i Roma, el poblé cátala ha moderat una 
mica les seves passionsí, i al costat de les seves 
propies jomades de sang ha sabut donar al pre
cios suc vital la major jerarquía heráldica i 
científica. Quatre fets transcendentals de la 
historia de Catalunya están íntimament lligats 
al mite de la sang. Heus-los ací: 

Un deis símbols mes expressius de l'ánima 
deis pobles, el constítueix el color, la forma i 
l'origen de la seva bandera nacional. L'origen, 
la forma i el color de la bandera catalana están 
íntimament barrejats al mite de la sang. Segons 
la historia —o la llegenda— el comte de Bar
celona fundador de la dinastía catalana morí 
en plena batalla. El seu escut comtal era d'or 
pur. En morir Guifré, que aquest era el norn 
del comte, mulla els quatre dits de la má dreta • 
en la sang que rajava de la seva ferida í pinta, 
sobre l'or del seu escut, les quatre barres de 
sang que han donat naixenca a la bandera de 
Catalunya. El curios i significatiu del cas és 
que Espanya, inconscientment afreta peí mite 
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de la sang que viu latent en la bandera catala
na, adopta els seus colors, el rojo y gualda, per 
a la seva propia bandera nacional. Si tenim en 
compte que aquesta bandera personifica la idea 
de la monarquía centralista i que la de les 
quatre barres és el símbol de. l'independentisme 
cátala, veurem en el xoc mortal de les dues 
banderes, filies totes dues de la sang, un trágic 
exemple del drama espanyol. 

La jornada histórica que commemora l'himne 
nacional deis catalans la constitueix «una jor
nada de sang>: la rebellió deis Segadors, pre-
cisament el dia del Corpus de Sang. Si tenim 
en compte el que el Corpus Christi significa en 
la mitología cristiana i que la sang va esser ves-
sada aquell dia sota els colors de la bandera de 
Guifré, comprendrem la importancia heráldica 
de la sang en la historia de Catalunya. 

Parlem ara de la importancia de la sang en 
la ciencia catalana. 

El descobridor de la circulació de la sang 
fou un cátala, nascut a la zona aragonesa i edu-
cat a les universitats., llavors catalanes, de To-
losa i Montpeller. Miquel Servet, que com a 
bon científic era un crític religiós de la mateixa 
fusta que un altre gran cátala —Ramón Llull—, 
va morir condemnat per la Inquisició protes-
tant el 27 d'Octubre del 1553 a Champel, Suis-
sa. El propi Calví, amb qui Servet havia estat 
en correspondencia, intervingué en la seva exe-
cució. El fundador del protestantisme que por
ta el seu nom, volia que Servet fos decapitat. 
Pero el gran cátala, el pecat del qual fou consi-
derat massa greu per a meréixer aquesta forma 
incruenta d'execució, fou cremat de viu en viu. 
Catalunya, que ja havia donat amb la seva sang 
els colors a la seva bandera i que havia fet de 
la jornada roja del Corpus de Sang la data cen
tral de la seva reivindicació nacional, s'inscriu 
ara, amb el sacrifici de Servet, en la llista deis 
palsos que han donat mártirs a la ciencia. Fi
del a la seva tradició de sang, l'aportació de 
Catalunya al saber universal, úo único notable 
que los españoles hayan aportado a la ciencia 
de los hombres», havia d'ésser el fet, llavors 
revolucionari i tan ric de conseqüéncies, de la 
circulació de la sang. 

Pero aquesta tradició científica i positiva de 
la sang, no va pas interrompre's després de Ser
vet. Durant la guerra d'Espanya del 1936-39 
varen teñir lloc a Catalunya dos fets científics 

de repercussió mundial. El tractament de la 
fractura d'ossos —portat a resultats decisius peí 
doctor Josep Trueta— i la conversm de la sang, 
obtinguda per primera vegada peí doctor Du
ran. Si Catalunya ha estat el primer país que 
ha creat un banc monetari (la famosa Taula 
de Canvi fou inaugurada l'any 1401, mentre 
el Banc Rialto, a Venécia, ho era l'any 1587, 
el Banc d'Amsterdam l'any 1609 i el Banc de 
Londres l'any 1694), ha estat també Catalunya 
el primer país que ha creat un Banc de Sang. 
L'autor d'aquestes línies va teñir l'honor d'as-
sistir a la sortida de l'expedició de sang —la 
primera registrada en la historia de la Medici
na—, que els catalans enviaven, a través del 
Migdia de Franca, ais germans bascos, llavors 
en lluita heroica per la llibertat del seu territori. 

Després de la nostra guerra, el procediment 
del doctor Duran fou adoptat, primer, per l'e-
xércit de Txecoslováquia; després, peí d'An-
glaterra, i, finalment, notablement millorat pels 
científics de tot el món, acceptat internacional-
ment com una de les aportacions practiques 
mes grans de la ciencia moderna. 

El cátala Servet demostrava, per primera ve
gada, que la sang circulava en el eos huma. 
Quatre-cents anys mes tard, el cátala Duran 
posava la sang humana en circulació social, al 
servei de la massa del poblé. 

Si el primer Banc de Sang de la historia va 
ésser creat a Catalunya peí cátala Duran, la 
tradició catalana de la sang ha volgut que el 
primer Banc Hispano-Americá de la Sang hagi 
estat creat ais Estats Units sota la iniciativa i 
la direcció, aquesta vegada, d'una catalana, la 
tan intelligent i infatigable doctora Dolors Ca
ñáis, muller del gran i estimst mestre Joan 
Junyer. El destí ha volgut que el primer dia de 
donacions nacionals fos inaugurat pels cata
lans, i, precisament, el dia de Sant Jordi, que 
commemora, com és natural, un fet de sang: 
la lluita victoriosa del sant contra el dragó. 
Mentre els catalans de Nova York donávem la 
nostra sang el dia de Sant Jordi d'enguany, els 
catalans de Catalunya i els d'arreu del món 
celebraven el dia de la seva Festa Nacional 
lluint al pit aqüestes flors de sang —o aquesta 
sang en flor—que son els clavells vermells. 

JAUME MIRAVITLLES 

Nova York, abril, 1949 

La llibertat, Sang, és un deis mes preats. dons que els cels donaren ais homes. No poden 
igualar-se4i els tresors que amaga la térra ni els que el mar cobreix; J>er la llibertat, com per 
l'honra, es pot i s'ha d'aventurar la vida.—CERVANTES. 
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Joan Peres , d e s c u b r i d o r 
de les c o s t e s d ' A l a s k a 

EL DÍA 25 DE GENER DEL 1774 la fragata Santiago es 
feia a la mar. Peres tenia la tripulació completa a 
excepció del capellá i del metge, els quals havia 

de recollir al port de Monterrey. El pare guardia del col-
legi de San Fernando, que ho era el mallorquí Verger, 
company de fra Ginebre Serra des del monestir de Sant 
Francesc, de Palma, a instáncies del virrei havia estat 
encarregat de nomenar el representant del poder espi-
ritual que havia de coadjuvar a l'empresa. L'elecció re-
caigué en els pares franciscans Joan Crespí i Tomas de 
la Peña, de les Missions de California el primer, alum-
ne devotíssim de fra Ginebre Serra, els quals, segons 
Palou <acceptaren amb goig el sacrifici que represen-
tava un viatge tan perillos com era la navegació de 
registre d'una costa no coneguda ni marcada.> Per tal 
que acompanyés a l'expedició un cirurgiá expert, Bu-
careli disposá que s'incorporés el metge Dávila, el qual 
es trobava a Monterrey, i enviá un substituí al citat 
destacament. 

Aprofitant el viatge ais ports del nord de la Península 
de California, Joan Peres havia carregat provisions per 
a aquells llocs avencats de la Nova Espanya i accep-
tat alguns passatgers —frares i militars— que hi anaven 
destinats. Entre aquells s'hi comptava fra Ginebre Ser
ra, qui retornava a les seves fundacions després d'haver 
obtingut nous recursos i l'autorització reial per a am
pliar-Íes. 

Feren escala a San Diego i arribaren a Monterrey el 
dia 9 de maig. Després d'haver acomplert la missió de 
cabotatge, inicien el viatge d'exploració el 6 de juny. 
Amb vents favorables, pero amb boires constants, s'allu-
nyen de la costa i fan via vers el nord. És aleshores quan 
Peres está autorifzat a obrir el plec secret de les ins-
truccions, les quals son llegides en junta d'oficials. Son 
prolixes i minucioses. L'ordre és d'arribar ais 60 graus 
de latitud i de davallar resseguint les costes per a cer-
ciorar-se si realment s'hi han establert els russos o altres 
estrangers. En aquest cas es disposa que es prengui 
major altura d'aquella que l'establiment susdit assenyali, 
davallar a térra i comencar la cerimónia de la posses-
sió, la qual es detallava en document a part. Hom 
recomana d'evitar de conversar amb cap altra embar-
cació, si és que se'n trobava alguna i, si no hi havia 
altre remei, dissimular l'objectiu veritable de l'expedi
ció. També que si es té algún comen amb els indíge-
nes, hom procuri de tractar-los <dolcament>. 

Entre el 4 i el 5 de juliol passen la línia deis 42 
graus de latitud i el dia 15, en nova junta d'oficials, 
acorden cercar un port per a fer aigua. Es trobaven ais 
51° 42'. En els tres dies següents i havent seguit la 
costa fins a la latitud 55°, Joan Peres intenta inútilment 
rrobar un lloc per a fondejar. Havia observat que mes 
endavant la costa penetrava a l'est i desitjava compro-
var si aquella entrada profunditzava. Les aigües, pero, 
estaven molt encrespades i la boira persistía a obsta-
culitzar la visualitat. Segons Bancroft, es tracta de la 
descoberra del territori ara anomenat Costa del Nordh-
west. Baixa després fins a Tilla denominada avui de la 

Reina Carlota i segueix al Nord (Cap North), en latitud 
54° 15', el qual Peres anomena Cap de Santa Marga-
rida. Travessa el Dixon Entrance, a desgrat deis forts 
corrents, fins a la present illa del Príncep de Gales i 
bateja el Point Muzon deis mapes actuáis amb el nom 
de Cap de Santa Magdalena, i una illa mes a l'oest 
—ara Forrester Island— amb el nom de Santa Cristina. 

Encara que Peres no ha tocat térra, ha tingut una 
amical correspondencia amb els natius, els quals s'acos-
ten amb canoes cantant i espargint plomes a l'aigua i 
fent altres demostracions de pau. En una ocasió, Crespí 
en compta mes de vint-i-una reunides en poca estona, 
amb un total aproximat ais dos-cents natius. Només 
dos, pero, s'atreviren a abordar la ñau. Davant la impos-
sibilirat de poder realitzar un ancoratge i la dificultat de 
poder obtenir aigua fresca, i el temporal que no amai-
nava, el qual destorbava un formal examen de la costa, 
Peres i els seus oficiáis determinaren abandonar els seus 
esforcos per a assolir latituds mes elevades. El dia 22 
de juliol la fragata Santiago virava cap al Sud. La costa 
fou vista novament els dies 23 i 24, formada per una 
successió d'altes muntanyes a les quals anomenaren Serra 
de Sant Cristófor, entre els 54° 4C i els 53° 8'. El dia 
30 intenten abordar la costa en la latitud 52°, pero les 
boires i el vent, una vegada mes, no els permeten portar 
a cap el reconeixement desitjat. Durant cinc dies no 
veuen térra fins al 5 d'agost, que reapareix la costa ais 
48° 5C. El dia 7 d'agost, a la tarda, després de moltJ 
esforcos, assoleixen apropar-se a la costa i hi ancoren 
ala 49° 30'. Havien descobert la badia de Nootka (veu 
recollida deis aborígens), a la qual Peres batejá amb el 
nom de Sant Llorenc i Cook amb el de Rei Jordi. No 
tardaren a presentar-se els naturals amb les llurs canoes; 
primer amb recel, després amb mes confianca, s'anaven 
apropant a la ñau. La impressió que va produir-los un 
semblant monsrre va poder ser recollida posteriorment 
de llavis deis propis indígenes peí savi naturalista mexi-
cá José María Moziño, el qual formava part de l'expe-
dició de Bodega i Quadra, que l'any 1792 féu el viatge 
a Nootka per a discutir amb Vancouver, comissionat an-
glés, sobre la pertenencia d'aquelles terres. Diu el nota
ble seguidor del mestre Sessé: <Ja l'any 1774 havien vist 
aquests naturals un vaixell espanyol comandat peí pilot 
graduat en Joan Peres, el qual estava fondejat a la 
punta que ell mateix va anomenar de Sant Esteve; i 
Cook, posteriorment, deis Esculls. La vista d'aquesta 
embarcado va emplenar de terror, primeramenr, aquells 
naturals, que encara avui testifiquen haver-se quedat 
muts d'espant des del moment que veieren sobre l'O» 
rient la corpulent máquina que poc a poc anava apro-
par.t-se a les seves costes. Cregueren que el déu Quautl, 
deitat punitiva, els venia a fer una segona visita i, enca
ra, recelaven que fos per a castigar les maleses del seu 
propi poblé. Tots aquells que pogueren s'amagaren a 
la muntanya, altres es tancaren en llurs cabanes i els 
mes atrevits botaren llurs piragües per a reconéixer de 
la vora aquella tossa que sobressortia en el mar. Varen 
apropar-se-li porugament, pero sense atrevir-se a abordar-
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la, fins que al cap d 'un cert temps, atrets per les senyals 
bondadoses amb les quals la tripulació espanyola els 
cridava, pujaren a bord i registraren amb admirado 
tants objectes nous i exrraordinaris com aquell vaixell 
els presentava. Reberen alguns presents i per la seva 
part obsequiaren també amb pells de nutria el capitá.> 
Heus ací la génesi d 'un comen; que després hauria de 
despertar tanta cobejanca! 

No solament canviaven pells rarissimes per quinca-
lleria. Segons el pare Cresp!, que els observava amb 
atenció, lliuraven a gratcient objectes de fusta molt ben 
tallats i buriláis; mantés ben teixides de pél, com una 
mena de llana, barrades, de colors diferents, molt vis-
toses, i petates o estores de pela d'arbre de colors molt 
variats, teixides com si fossin de palma, així com bar-
rets de la mateixa materia, de forma piramidal i d'ala 
estreta. Sentien una gran pruija pels metalls. Aquesta 
fretura per aquells cossos sólids ais quals reconeixien 
tanta utilitat pels exemplars que els havien pervingut 
de l'intercanvi amb altres tribus de l'est, va donar lloc 
a un incident, fútil i sense transcendencia, pero que la 
tingué ben extraordinaria, posteriorment, arribant a 
constituir un deis mes singulars testimonis histories. 

És el cas que un deis indígenes hostes de la Santiago 
va sentir-se temptat per unes culleres d'argent, propietat 
del capitá Peres, que havia vist en el parament d'una 
taula. Sense pensar-s'hi gaire, aprofitant un descuit del 
sentinella, se les apropia. 

Anys després d'aquest fet vulgar, a les cancilleries i a 
les académies es posava en entredit l 'autenticitat del 
viatge del nostre intrépid marí per mitjá del qual arra-
bassava una minsa part de l'extraordinaria gloria de 
James Cook, qui arriba a les mateixes mars cinc anys 
després, en ocasió del seu tercer viatge al Pacific del 
Nord, quan per encárrec de l'Almirallat havia d'inves-
tigar la pretesa existencia d 'un pas vers l 'Atlántic en les 
costes septentrionals de Nord América. 

Cook observa, com els nostres nautes, l'estimació que 
els naturals de Nootka tenien pels metalls. Diu que el 
ferro hi era molt comú i que l'usaven amb rara habi
litar, per la qual cosa dedueix que feia temps que el 
coneixien. <Poden —diu— rebre'l de la Badia de Hud
son, del Canadá o deis salvatges d'América que merca-
degen amb europeus, o bé del nord oest de Méxic. Els 
ornaments d'aram que porten al ñas son tan netament 
fets, que no poden sortir d'ells mateixos. Si els nostres 
negociants de la Badia de Hudson i del Canadá no em-
pren aquests articles en llur comerc amb els naturals 
del país, els salvatges de Nootka ho deuen haver rebut 
de Méxic d'on venien sens dubte les culleres d'argent 
que hi trobarem.> L'editor francés deis Viatges de Cook 
afegeix, en una nota, que <és probable que les dues cu
lleres d'argent provenien deis espanyols establerts al Sud 
d'aquella part de la costa d'América.> 

No obstant, fra Joan Crespí, meticulós com era, ano-
tava en el seu diari aquell fet divers periodístic d'uns 
indígenes lladregots de culleres d'argent. Constancia que 
serveix d'argument polémic —com si fos necessari 
recórrer-hi— a un historiador mexicá quan diu: <...infun
dadas conjeturas de Cook cuando aseguraba que los 
españoles de esta expedición no abordaron a Nootka. 
¿Y las cucharas de plata que le mostraron los indígenas, 
robadas de la mencionada expedición de Pérez?> 

Per a acabar la historia insospitadament transcendental 
d'unes culleres, afegirem que A. Kippis assegura que 
John Gore, sucessor de Cook, les comr¿rá mes tard a un 
natiu, que les portava penjades al coll, a canvi d'una cor-
retja de cuir. 

L'estada de Peres a la Badia de Nootka es perllonga 
durant set dies. Intenten desembarcar per a fer aigua, 
pero un fort vent de l'oest els ho impedeix. Vista la 
persistencia deis vents, la boira i la pluja, Peres abando
na la conserva i davalía fins ais 44° 33 ' . Els diaris deis 
navegants anoten, els dies 10 i 11 d'agost, la vista d'una 
alterosa muntanya en els 48° 7', a la qual anomenen 
Santa Rosalía, identificada avui com el Mont Olimp de 
Washington. Durant els dies 15 i 16, trobant-se ais 
42° 37 ' de latitud, determinen efectuar la recerca del 
riu Aguilár i el cap Blanco, pero novament la boira els 
impossibilita aquest reconeixement. La térra se'ls apa-
reix novament els dies 21 i 22, encara que per poc 
temps, i observen que les latituds donades pels primers 
navegants d'aquelles costes foren calculades massa altes, 
especialment en relació al cap Mendocino. Les Farallo
nes foren passades els dies 26, i el 27 la fragata Santiago 
fondejava novament al port de Monterrey, després d'una 
campanya de vuit mesos. 

Diu Bancroft que a desgrat que l'expedició no havia 
assolit els 60° de latitud que se li havien indicat, havia 
obtingut l'alt honor d'haver descobert prácticament tota 
la costa Nord-Oest, les dues grans il!es que sorgeixen en 
la costa de la Columbia Británica, tota la costa de 
Washington i una gran part de l'Oregon. Dona, encara, 
la primera descripció deis seus naturals. 

«Que Peres hagi fet el millor ús de les seves oportu-
nitats •—diu el repetit historiador america— és cosa 
difícil de decidir.> Les critiques de Maurelle i les de 
Greenhow, a les quals ja hem fet referencia, son al seu 
judici massa severes i cPerés, que fou un intrépit i expe-
rimentat pilot, és millor jutge —afegeix— que un ma-
teix i ádhuc, possiblement, que els autors anomenats, en 
el coneixement de les dificultats que li calia vencer per 
a assolir la citada altura.> 

A judici del pare Andrés Cavo, historiador mexicá 
contemporani deis fets que relatem, l'expedició assolí els 
seus principáis objectius. En primer terme va compro-
var que no hi havia en el llarg de la costa descoberta 
cap establiment estranger, efectúa importants descobertes 
i finalment facilita l'éxit de les exploracíons que la mo
narquía espanyola enviá posteriorment a les mateixes 
costes. 

El mateix Peres va prendre part en la segona expe
dido , la qual fou despatxada l'any 1775 de la mateixa 
base de San Blas, sota el comandament de Bruno Ha-
ceta. Peres hi anava en qualitat de segon comandant i 
pilot. Hi participaren, també, dos altres famosos oficiáis 
de l'escola de Guardes Marines de Cádiz: Bodega i Qua-
dra i Antonio Maurelle, els quals, junt amb el coman
dant Haceta, havien estat traslladats de la Península a 
la Base de San Blas. José de Gálvez, que havia arribat a 
ministre d'índies, en coneixia la importancia i volia 
reforcar-la. 

Durant aquest viatge s'assoliren gairebé els 58° graus 
de latitud. L'escorbut féu presa de la tripulació i calgué 
abandonar el propósit de reconéixer majors altures. Du
rant una bona part del viatge de retorn, solament els 
oficiáis estaven en condicions de treball. Joan Peres va 
prodigar-se fins que les forces l 'abandonaren definitiva-
ment. Dos dies abans d'arribar al port de revirualla-
ment, Monterrey, el eos del brau mariner de Palma era 
ofrenat al mar. 

Era el dia 27 d'agost del 1775. 
Pot dir-se en elogi d'aquest gran cátala de Mallorca 

que, d'acord amb la tradició de l'Illa, no solament havia 
recorregut els vells camins del món, sino que, per a 
millor meravellar-se, n'havia fressat de nous... 

j . SOLER-VIDAL 
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Cresques lo Juheu i els seus deixebles 

QUAN les tres caravelles de Colom es 
feren a la mar, l'almirall portava a bord 
unes quantes cartes de. navegar signa-

des Abraham Zacutto. Sense aquests mapes, 
l'aventura no hauria estat possible; potser Co
lom ni l'hauria imaginada. 

Zacutto era un jueu mestre de Cartes de la 
cort portuguesa. Era el darrer deis deixebles de 
la familia deis Cresques. Sense els Cresques, 
dones —portant el sillogisme a l'extrem— la 
descoberta d'América hauria estat cosa encara 
mes casual. Pero aixó és un mérit addicional ais 
mérits deis Cresques, que en teñen molts d'al-
tres perqué calgui remarcar-los aquest. 

* * * * * 

De les notes i llegendes que els navegants i 
els viatgers portaven a les Corts, els cartógrafs 
deis monarques en feien portolans. Si Pexacti-
tud hi mancava, abundava en canvi l'art del 
miniaturista, la gracia decorativa deis dofins i 
les roses deis venís, i el sentit deis colors: el 
Mar Roig era sempre d'un vermell llampant i 
Roma hi quedava senyalada per una estrella 
del daurat mes resplendent. 

Poc a poc, aqüestes obres d'art es van con-
vertint en material d'informació. I esdevenen ja 
manifestacions científiques quan apareix l'Atlas 
cátala, de Cresques lo Juheu, l'any 1375. Una 
escola catalana de cartografía, que es fa famosa 
en tot el món de llavors, emergeix de les aigües 
del Mediterrani i els monarques s'ofereixen, 
com una penyora d'amistat, les cartes que van 
signades per Cresques o per algún deis seus 
deixebles. 

L'Atlas del 1375 ens dona la primera delinea
do coneguda d'Asia —que les descobertes pos-
teriors confirmaran—. Per primer cop les lle
gendes bíbliques i les contalles deis viatgers son 
descartades a profit de dades certes. ¿Com ha 
estat possible aquest salt, en pocs anys, des de 
Pesplendor d'un art a la joventut d'una 
ciencia? 

* * * * * 

Abraham Cresques, el virtuós que dibuixá 
l'Atlas cátala, formava part de la Casa del 
príncep Joan, amb un títol impressionant: «As-
tróleg, Mestre deis Atles i Compassos Mun-
dials>. Cresques fruí de riquesa i prestigi, i 
morí quatre anys abans que la persecució con
tra els xuetes li lleves el plaer d'ésser anomenat 
sense degradado lo ¡uheu. Cinc segles i mig des-

prés de la seva mort, el director de la Biblio
teca Nacional de París descriu l'Atlas cátala 
de Cresques com «la quintaesséncia deis co-
neixements geográfics de l'Edat Mitjana.> Cres
ques cobra, per aquest Atlas, la quanritat de 
seixanta lliures i vuit sous. 

¿Com aconseguí el jueu mallorquí aquest to 
científic de les seves obres, en les quals el sen
tit decoratiu i la bellesa del dibuix no desdiuen 
de les cartes anteriors, menys exactes? Cres
ques, en primer lloc, pogué consultar lliure-
ment la biblioteca deis reis d'Aragó i en espe
cial el relat deis viatges de Marco Polo, i el del 
viatge que a Tartaria féu el 1354 Francesc de 
Valers. Conegué, d'altra banda, molts jueus 
viatgers, deixebles d'aquell famós i massa obli-
dat Benjamí de Tudela, que no sois seguiren les 
costes d'África, sino que penetraren i s'establi-
ren a l'interior del continent. 

Una prova d'aquests contactes amb jueus 
africans la tenim en la muller de Cresques. 
S'anomenava Cedatar, nom desconegut a Ca
talunya, pero que no ens sorprén de trobar en
tre els noms freqüents deis jueus habitants a 
Sidjilmassa, a PAfrica, que en aquella época 
parlaven encara cátala —com avui els sefardites 
parlen castellá medieval—. 

El favor reial no garantitzava a Cresques una 
vida pacífica, perqué els seus correligionaris el 
miraven de reüll, justament a causa d'aquest 
favor. Cresques, per exemple, obtingué el per-
mis del sobirá per a obrir uns banys públics en 
la seva residencia de Palma. Eren els únics 
banys de qué podien fruir els jueus mallorquins. 
Pero, per venir d'un favor reial i no d'un dret 
reconegut, es refusaren a acudir-hi. La tossude-
ria deis catalans en la justicia estricta no és 
pas cosa d'ara... 

Abraham Cresques morí el 1387, amb el com
pás a la má i el cap caigut damunt una nova 
carta que el Rei li havia encarregat per a ofre-
nar-la a Caries VI* de Franca, el rei que no 
regná, perqué, foll, fou mort en una cacera. La 
carta oferta peí seu cosí, el rei d'Aragó, passá 
a mans de Caries VIP, i Joana d'Arc degué 
consultar-la mes d'un cop... 

* * * * * 

Si aneu al gabinet de cartes de qualsevol bi
blioteca important i compulseu mapes mallor
quins i árabs, veureu quina enorme diferencia 
hi ha entre els uns i els altres. Potser, en el 
fons, la mateixa diferencia que, en distints 
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plans, veiem ara entre catalans í castellans 
(prenent aquest darrer apellatiu en el sentit 
ampie d'habitant de mes enllá de l'Ebre). 

Les cartes árabs son essencialment polítiques, 
destinades a glorificar l'esplendor de l'Islam, 
plenes d'allusions corániques i fins i tot d'in-
sults ais paisos d'infidels. Les cartes deis jueus 
de Mallorca fan abstracció de creences i llegen-
des, expliquen amb el seu dibuix els fets tal 
com a l'época es coneixien o s'endevinaven. 
Pero si no hi ha cap manifestació ideológica, 
en canvi están plenes de rutes de caravanes, de 
notes de singlades, i en cada contrada, amb mi
niatura, la indicació deis productes principáis, 
deis representants de monarques que hi era pos-
sible trobar, de les monedes i els seus valors... 
En fi, en germen, els mapes económics i de co-
municacions que avui formen els atles. En els 
mapes deis Cresques hi veiem la indicació deis 
tractats signats peí rei d'Aragó amb els senyors 
de Bujia, Tiemcen, Marrakech, Fez i Sidjilmas-
sa. Hi trobem també assenyalades les colónies 
jueves perdudes en l'Ásia Menor i l'Africa, fins 
llavors ignorades i descobertes pels mercaders 
catalans i genovesos, que les reportaven a la 
Cort o directament al cartógraf. 

Entre, les ciutats l'existéncia de les quals els 
Cresques ens comuniquen, hi ha la vila jueva 
de Tangost, a seixanta milles de l'Atlántic, en la 
costa africana, els productes téxtils de la qual 
son venuts a Tombuctú. Hi ha el port de Mes-
sa i el seu temple, que havia estat construi't en 
part amb ossos de balena —de la balena que 
engolí Joñas, segons la llegenda—. Entre Mas-
sat i Agadir, en els mapes mallorquins s'hi veu 
una fértil valí en els límits de la qual les cara-
vanes podien llegir una vella inscripció grega 
advertint-los que mes enllá el viatge ja no era 
segur ni la vida salva. 

I tot aixó, en una época en qué altres cartó
grafs establien al marge de llurs mapes la llista 
deis dies propicis i deis adversos per a empren-
dre el viatge, segons fos la posició de la lluna: 
el primer de lluna nova, per exemple, era aus
picios, perqué corresponia a la naixenca d'A-
dam i Eva; el cinqué, en canvi, era advers, 
perqué en ell Noé planta la vinya; el dia vint-
i-quatré era neutre —millor restar de platxeri, 
dones— per ésser l'aniversari del Faraó. Aques
ta atmosfera de superstició es veia encara agreu-
jada peí ressó de les lluites de l'época. Així, per 
exemple, els cartógrafs no anotaven en els seus 
mapes les ciutats on els cristians o els jueus 
—segons fos la religió de l'autor— eren perse-
guits pels moslems, i en lloc de la vila hi po-
saven un manat de girafes i lleons. Encara en 
un mapa de Malta, del 1574, es troben mos-
tres d'aquestes revenges puerils, de les quals els 

Cresques saberen alliberar-se, animats per ún 
esperit cientific que era molt mes avangat que 
llur época i que féu avancar l'época molt mes 
del que ara ens imaginem. 

» * * * * 

Abraham Cresques deixá un fill, Jehuda 
—anomenat també Jaume Ribes, perqué la per-
secució antisemita que comencá poc després 
l'obligá a dissimular-se—. Altres cops, Jehuda 
pren, en la seva correspondencia, el nom de 
Joan de Vallseca, que correspon a un juriscon-
sult enemic de l'antisemitisme. 

Jehuda vivia al carrer del Mont Sió, a Palma. 
El terrible progrom del 2 d'agost del 1391 
l'obligá a canviar de nom i de residencia. 

Passá a Portugal i fou ell qui tingué la pen
sada de crear una escola de descobridors i aven-
turers: la famosa escola de Sagres, que féu bas
tir el príncep Enric el Nafegant, nascut quan 
ja Jehuda era gran i perseguit. Cresques troba 
a Portugal —on l'antisemitisme tarda una mica 
mes a manifestar-se— un acolliment cordial i 
la possibilitat de realitzar tots els seus plans 
cienrifics. Els viatgers li portaven informacions 
sobre les terres noves. La Cort li donava els 
diners necessaris per a nous astrolabis. Els savis 
reunits a Sagres discutien les noves teories, l'a-
judaven, i eren ajudats per la seva serena cla
rividencia. 

Cresques fou invitat a anar a Portugal peí 
príncep Enric quan aquest, en la seva Villa do 
Infante, conegué pels mariners les cartes del 
mallorquí. Des de Sagres, Jehuda seguí treba-
llant, pero, peí seu antic senyor, el rei d'Aragó, 
que bo i tolerant els progroms procurava apro
ntar les coneixences del savi que estigué a punt 
de morir en Passalt al carrer del Mont Sió. 
Joan I, per exemple, enviá un dia al seu cosí, el 
comte de Foix, un astrolabi, un rellotge d'are-
na, un almanac i un mapamundi, tot fet per 
Cresques, a canvi de dos gossos llebrers de pura 
raga. 

Abans, quan el rei Martí visita Palma, invita 
Jehuda —«Jacme Ribes», deia la lletra reial— 
a traslladar-se a Barcelona amb la seva mare 
Cedatar. Pero Jehuda preferí Portugal, on enca
ra els jueus no havien estat perseguits. 

Allá, a mes del seu treball, crea una escola 
de cartógrafs, continuació de l'escola catalana. 
Molts deis seus deixebles passaren llargues tem-
porades a Sagres, malgrat el secret que la Cort 
portuguesa procurava imposar al volt deis tre-
balls deis seus navegants. Malhauradament, el 
térra trémol que el 1755 destruí Lisboa destruí 
també les cartes de Sagres i ens priva de com-
provar ara els progressos fets del pare al fill 
Cresques, en la composició de mapes. 
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D'altra banda, cap detall verídic no ens per-
met fixar la data de la mort de Jehuda i les cir-
cumstáncies que l'envoltaren. 

Son centenars els deixebles que Abraham i 
Jehuda deixaren. Molts, ignorats, pero alguns 
resten en la historia amb noms que s'estudien 
en les escoles de Marina i que constitueixen 
veritables tresors per a les grans biblioteques. 
Una llista, només, per emmarcar així aquesta 
familia deis Cresques que ens dona la gran 
llicó de fer-nos imaginar el que hauria pogut 
fer Catalunya —el que féu Portugal— si els 
nostres monarques no haguessin estat tan curts 
de vista i tan sotmesos a les passions atiades en 
el poblé pels prejudicis irracionals. 

Entre els deixebles, dones, trobem aquell Me-
ciá de Viladestes que en un mapa del 1413 ens 
traga els viatges per África de Jaume Ferrer de 
Mallorca. Viladestes visque a Sicilia gran part 
de la seva vida i no se sap encara amb certesa si 
era mallorquí o siciliá. Del taller de Viladestes 
—que degué esser traslladat a Italia després 
deis progroms de Sicilia— sortí el fundador de 
Pescóla de cartografía d'Ancona, Grazioso Be-
nincasa. Quan, el 1922, l'expedició Citroen a 
través del Sahara hagué de fixar la seva ruta, 
recorregué ais mapes de. Viladestes. 

No podem tampoc oblidar Gabriel de Vall-
seca —un altre jueu de Mallorca—, un deis 
mapes del qual serví de guia a Americo Ves-
puccio. Per cert que fins fa uns anys no es sabe 
de qui era aquesta carta, car Georges Sand, exa-
minant-la, tingué la mala sort de vessar un tin-
ter just en l'angle de la signatura, i fins que la 
química moderna no ens dona el mitjá d'es-
borrar la tinta i *conservar la signatura, no fou 
possible veure el nom del mallorquí ni la data 
de. 1447. Aquest mapa estava destinat al duc de 

%ESUR 
Germana poli, jo no em planyo que al terme 
de ma ruta tu em prenguis novament. 
Vindre submis. Exhulto per saber-me 
pols del món, alenant per un moment. 
¿Qui diu que és cástig retornar a l'inici, 
i t'anomena, térra amiga, Mort? 
Si nostre eos és nat de ton desjici 
d'emmiraüar en uns ulls el teu pit fort! 
Miro a l'entorn i és ma carn el que veig: 
carn de planura fértil, de muntanya 
erecta com el seny. Vise el panteix 

(Per a L.N.R.; Barcelona, gener 1949) 

Calabria, i Vespuccio en paga cent-trenta du-
cats d'or. 

Abraham Farrisol de Mallorca —o d'A-
vinyó— és el tercer i mes recent deis grans 
deixebles deis Cresques. Viatger infatigable, 
preocupat per trobar una ruta de la sal que 
abarates aquesta substancia indispensable, 11a-
vors tan costosa, escriví un llibre de geografía 
descriptiva, preducte deis seus viatges, que il-
lustrá amb mapes bellíssims i que titula Id est 
lunera Mundi... Cosmographia. 

* ' * * * * 

Dues conseqüéncies caldria treure d'aquestes 
notes, preses en el curs d'una lectura rápida de 
certes revistes d'história jueva: 

Primer, que en la historia de casa nostra ens 
queda molt per conéixer. ¿Qui ens ha fet una 
biografía d'aquest Jaume Ferrer de Mallorca, 
un del primers descobridors d'África, mentre 
tothom parla de Staley? ¿Qui ha escrit una 
biografía deis Cresques, un estudi a fons deis 
métodes cartográfics de l'escola catalana? Els 
únics treballs sobre el tema son del segle pas-
sat, revellits ja. 

Mes, encara: ¿qui s'ha ocupat de l'antisemi-
tisme en la nostra historia? És una tasca que bé 
caldria emprendre'ns, sense esperit raquític, 
sense desig de justificar, sino de comprendre i 
de treure'n ensenyaments. La segona llicó de 
les presents notes sorgiria d'aquest estudi: que 
la sotmissió ais prejudicis es paga sempre, a la 
curta o a la llarga. Serges, de no ésser pels 
progroms del 1391, hauria pogut sorgir a Ma
llorca, per exemple. 

¿No hi haurá ningú que en l'obscuritat de ca
sa nostra, en la frescor deis arxius, aprofiti el 
tempe del silenci per a emprendre's aqüestes 
tasques? 

VÍCTOR ALBA 

RECCIÓ 

que ritma el mar i el meu cor acompanya. 
1 jo —pols— a la pols torno el present 
deis meus, sentits, perqué amb ells, una mica, 
copsi l'encís del seu eos, que no sent. 
I üavors, en mon si, la pols es vivifica. 

...Després, no temo gens el meu destí, 
ni pensó si la mort triga o no triga. 
Germana pols: sóc teu! Ulls a venir 
sobran trobar-me, caira, en una eipiga. 

LLUÍS DE R I A L P 
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MEMÓRIES D 'UN CÁTALA 

Cinquanta anys de vida a Méxic 
CONTINUAdÓ * 

L I V . — E L SEGON ASSALT A L'INGENI. <1VIVA VILLAI> 

CINC SETMANES DESPRÉS, o sigui a principis de juliol, 

també un dissabte, quan havent sopat preníem 
café, vam ser novament sorpresos per una cata

rata de trets. Provenien d'una partida que pretenia repe
tir l'acció del general Hernández i la qual comanava un 
altre bandoler no menys general, que es deia Canuto Re
yes i que s'havia proposat apoderar-se de la finca al crit 
de <Viva Villah Només que, desconeixedor deis costums 
de la gent que hi residía, en lloc de sorprendre-la a la 
matinada d 'un dissabte, quan dormía la mono, va fer-ho 
quan estaven mes desvetllats i enardits pels efectes de 
l'alcohol. O sigui que va trobar una resistencia deses
perada, la qual va fer que tot plegat es reduís a un in-
tercanvi de dispars i d'insults, car mentre els soldats del 
destacament els vociferaven, amb la veu rogallosa: 
<—¡Venga acá, come vacash, els villistas contestaven: 
<—¡Cállense, carranclones mugrosos.'>, alternant els crits 
amb toes de clarí que traduits al seu llenguatge resulten 
greus injuries per les respectives mares. 

A la tarda d'aquell dia havia plogut molt i tant 
César com jo anávem amb vestits blancs, com és cos-
tum en aquella térra. Vol dir que corríem el perill que 
en la fosca fóssim fácilment descoberts. Pero no hi havia 
temps de canviar de roba. Precipitadament vam acordar 
que les senyores anessin peí camí que va de l'ingeni a 
Tuxtilla i que nosaltres dos ens entaforaríem pels camps 
de canya; la planta ja havia crescut forca i ens taparía 
perfectament. 

Pero no comptavem amb l'imprevist, en forma de gos
sa. Una gossa que teníem, la qual havíem batejat amb 
el nom de Nevo, (potser per fam d'alguna nevadeta, 
per perita que fos, que refresques algún dia Taire roent 
del país) , i la qual, per bé que jo mai no li havia fet 
cap festa, cada matí, a quarts de sis, trobava ajaguda 
sota les potes del cavall, esperant la meva sortida de 
casa. Així que em veia muntar comen^ava a saltar 
alegrament i quan jo emprenia la marxa em venia al 
darrera, fins a les deu, sempre a la mateixa hora; llavors 
la perdia de vista fins al migdia, que la trobava de nou 
a casa, després d'haver-se banyat en tots els bassiols 
que li sortien peí camí. 

Dones aquell vespre, així que va veure'ns sortir de 
casa fugint de l'atac canutista, la Neva ens va seguir, per 
entre els camps de canya, llancant uns lladrucs tan efu-
sius que eren una perfecta delació que allí hi havia 
gent que s'amagava. Foren inútils tots els esforcos que 
vam fer per refrenar aquell entusiasme. Com mes l'a-
monestávem, mes eufórica es posava, amb una lamenta
ble mala interpretado deis nostres renys. 

Així caminarem, paral lelament al camí que seguien 
les dones, fins arribar a un lloc, a una distancia aproxi
mada de dos quilómetres de l'ingeni, on els dos tra-
jectes es bifurcaven. En aquell moment, un home que 
anava a cavall havia deturat la meva esposa, pregun-
tant-li per mi. Ella (les dones sempre íenen mes sang 
freda que els homes, en els moments difícils), va con-
testar-Ii que ja feia moka estona que jo havia passat en 

* Vegin-se tots els núms. de LN.R . a partir del gener 
del 1948. 

direcció a Tuxtilla. Pero el meu cunyat, mes curios o 
mes temeros que jo, es va acostar al grup tot pregun-
tant qué passava. El del cavall, en sentir-li la veu, va 
exclamar: «—/Callen! ¡Si es don Césarh Sentir aixó i 
arrencar a correr cap al camp de canya, llancant-s'hi de 
cap, va ser tot u. «—Em busquen a mi!> va dir-me. 

En perdre de vista el meu cunyat, el del cavall va 
explicar a les senyores que el capitá Tránsito l'havia en-
viat a dir-nos que ja podíem tornar a la casa, perqué ja 
havia passat el perill. Pero com que els trets encara re-
percurien allí on ens trobávem, pensárem que l'avís 
podía molt ben ser un parany per a agafar-me. I vam 
decidir passar la nit en una caseta de palma d'un deis 
vaquers de la finca, situada vora el riu, tenint a punt 
un bongo 1 per tal d'aconseguir l'altra riba en el cas 
que els canutistas s'apropessin. 

Per sort, no fou així; i l 'endemá, a punta de dia, 
tornávem a casa, on vam trobar el quinqué enees i la 
taula a mig desparar, tal com ho havíem deixat en el 
moment de la fúgida. 

# * » » • 
És de creure que mes d 'un lector suposará que cor

ríem constantment un perill de mort. En efecte, d'una 
manera relativa. Essent, com eren, de fusta les cases on 
vivíem, les parets resultaven vulnerables a les bales, les 
quals podien donar per acabada la seva trajectória en 
la pell d'algú de nosaltres. 

Respecte la meva persona, si el perill directe no era 
mortal resultava prou greu per a prevenir-se'n. Si ha-
gués caigut a mans del Canuto Reyes, com que ell no 
pertanyia a les forces ¡elicistas amb les quals teníem el 
consabut conveni, era segur que se m'hauria emportat 
i exigit després una forta quantitat per al rescat, quan-
titat la qual no veia gens ciar que fos pagada per l'in
geni. (Si llavors encara tenia els meus dubtes, ara puc 
afirmar concretament, per una experiencia posterior, 
que no hauria estat pagat un centén per al meu alli-
berament. Durant onze anys he portat cada setmana, per 
camins arriscáis, els diners de la raya d 'una empresa 
importar.t; i bé: la raya era assegurada, pero no pas la 
vida del seu portador.) 

L V . — L A VIDA A L'INGENI. BESCAMBRILLA NOCTURNA. L 'U-

LLET DEL SENYOR RECTOR. RESPECTE A LA LEGALITAT 

Em sembla haver donat una perita idea de les acti-
vitats agrícoles i industriáis d'Eí Paraíso Novillero i de 
la manya que calia esmercar per a nedar i guardar la 
roba, a fi de no caure víctima deis rebels de Félix Díaz, 
deis altres que s'havien establert peí seu compte o 
deis soldats carrancistes destacats a la finca, a les ordres 
del capitá Tránrito; car els carrancistes castigaven el 
delicte de relació amb els rebels penjant el delinqüent 
a una branca d'arbre. Davant de Chacalrianguis i a mig 
camí entre Cosamaloapan i l'ingeni San Cristóbal vam 
veure-hi durar mesos i mesos el penjoll deis cossos de 
dos infelicoa, brandant a impulsos deis vents del Nord; 
tan forts, en aquelles latifuds, que a vegades dobleguen 
les palmeres fins a formar gairebé un angle recte. 

1 Embarcado molt primitiva, usada pels indis. 
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Generalment la meitat del destacament comandat peí 
Transito sortia al matí a patrullar la via ferrada de 
Tres Valles a Cosamaloapan i retornava un cop havia 
passat el tren, pels volts de les dues de la tarda. 

Aquest tren era el que carregava els productes deis 
ingenis San Cristóbal, San Gabriel i El Paraíso Novillero. 
I calia que la via estigués neta de rebels, puix que ja 
sofría prou per l'estat llastimós en que es trobava i que 
era causa de continuats descarrilaments, amb el conse-
güent perill peí sucre i l'alcohol que el tren transportava. 

Quan per exigéncies del servei el Tramito sortia amb 
tots els seus homes, era segur que algú en sofriria els 
efectes, siguí amb l'incendi de les cases de palma que 
hi havia en despoblat, siguí agafant algún desgraciat 
—a voltes, rebel; a voltes, no— i penjant-lo al primer 
arbre que trobaven. El retorn del Transito i la seva gent 
a l'ingeni sempre era amb acompanyament d'una recua 
de vuit o deu cavalls que havien trobat pasturant i que, 
segons ell, havien pres a Tenerme. Una vegada, a mes 
de cavalls, va comparéixer amb una maquina de cosir, 
un petit trapiche 2 i un pao. 

L'ingeni pagava, durant la safra, una nomina setma-
nal que oscillava entre els vint-i-quatre i els vint-i-
cinc mil pesos. Com que no hi havia bitllets —per 
causes explicades en un capítol anterior— i la plata es-
cassejava, en moltes ocasions calia pagar fins a un 3 % 
de sobrepuig per a poder aconseguir-ne. 

Aquella abundor de diner que anava a parar a mans 
deis obrers de l'empresa feia que els dissabtes a la tarda 
comencessin a arribar a l'ingeni alguns marchantes que 
venien a vendre-hi calcar, capells, roba d 'home i de 
dona, etc., de procedencia nordamericana, pero que, 
ni caldria dir-ho, eren de preus molt inferiors ais ac
tuáis i ben assequibles ais obrers de la fábrica de sucre, 
els quals percebien per jornada de treball, comptant-hi 
hores que feien de mes, un promig de sis pesos. C o m 
que la raya comencava a pagar-se a les sis del mat! 
del diumenge, en arribar al migdia aquells marchantes 
ja havien fet un calaix de Déu n'hi do. 

Els disabtes, havent sopat, a la ranchería corr.enc.ava  
el huapango. Jo no acostumava anar-hi; d'una banda, 
perqué els efectes de l'aiguardent es manifestaven molt 
d'hora; de l'altra, perqué la primera vegada que vaig 
presentar-m'hi, aixi que la mossa que ballava va veure'm, 
va improvisar un cant —a l'estil deis versolaris bascos 
i deis glossadors mallorquins— que feia aixi: 

Ya llegó el señor Botey, 
que nunca tuvo pereza3 

y que con su esplendidez 
nos obsequiará cerveza. 

Qualsevol feia el ronsa! Vaig entornar-me'n a casa 
i vaig enviar-los-en una caixa. Només el que ho hagi 
vist pot formar-se una idea de com agrada aquesta 
beguda a la gent jarocha. 

Cada tres dissabtes teníem la visita del rector de 
Cosamaloapan, encarregat de dir la missa de l 'endemá 
i del bateig de criatures. L'home, una mica curt de gam-
bals, vestit sempre de charro, repartía aixi la seva mis-
sió sacerdotal: el diumenge següent a aquell que venia a 
El Novillero, anava al San Cristóbal, i el subsegüent el 
dedicava ais seus feligresos de Cosamaloapan. 

A l'hora de la missa jo enviava la meva esposa, amb 
l'encárrec de dir a l'oficiant que ja podia comencar, que 
jo no tardaría a comparéixer-hi. Pero ca! L'home, ja 
revestit de ruquet i casulla, s'asseia a una cadira i des 
d'alli m'enviava un propi cada cinc minuts, per a íer-

2 Aparell triturador de la canya. 
3 Al lus ió al meu antecessor, qui tenia el costum de 

Uevar-se tard i mai no sortia al camp. 

me saber que ja estava a punt i que per a complir el 
seu deure tan sois mancava la meva presencia a la 
capella. Capella la qual, com que per mor de la calor 
tenia molts respiralls a la part alta, durant el dia servia 
d'aixopluc a voliors de rates-pinyades a les quals calia 
esbandir abans de la missa. 

Per regla general els jarochos (homes i dones) son 
indiferents en materia religiosa i s'estaven d'assistir a la 
cerimónia. Pero els de Oaxaca i els de Morelos (molts 
d'aquests, ex-sapatistes i, per tant, sense escrúpols a 
l'hora deis pillatges i els assassinats), omplíen de gom 
a gom la capella. 

Acabada la missa, el sacerdot citava per a una hora 
determinada de la tarda les mares que tinguessin filis 
per batejar. I quan hi eren totes les que s'havien 
compromés a assistir a la cita, les feia posar de renglera 
i a vegades havia batejat vint-i-cinc criatures en menys 
d'una hora. Cobrava dos pesos per cada una, els quals, 
afegits ais trenta que percebia de l'empresa, feien una 
xifra que vorejava la cinquantena i que el bon senyor 
rector s'enduia cada tres diumenges d'El Paraíso. A 
mes, en un itacate,4 s'emportava taronges, mangos, chi
co-zapotes,5 etc. Asseguraria que les misses a la seva 
feligresía no li donaven ni de molt un tal rendiment. 

Fer un regular, els vespres de tot l'any es rcunien 
a la casa on jo vivia (la casa grande) el cap del camp; 
el cap de maquines; don Valenciano i un empleat de 
l'escriptori, Josep Pons, cátala de Tiana —qui actual-
ment treballa a can Puíg Maseres, de Cuernavaca, bon 
anvc meu i pare de l 'eminent oculista Puig Solanes—. 
Mentre jo escrivia la correspondencia (tasca que mai no 
vaig voler confiar a altri) i l'informe setmanal (el 
qual, després, traduit per en Caries, anava a París, al 
president de la Companyia) , ells feien la bescambrilla. 
Quan faltava algú, omplia el lloc buit la meva esposa. 
E!s dissabtes que hi havia el rector de Cosamaloapan, 
un o altre li cedía, la placa. Era admirable el braó amb 
qué tots jugaven, sense disputar-se altra cosa que la 
satisfacció del triomf. 

Aquesta bescambrilla nocturna va promoure un inci-
dent molt divertit en una de les seves sessions sabatines. 
El senyor rector tenia un tic nervios que consistía a fer 
l'ullet amb una certa i incorregible freqüéncia. Acabat 
d'arribar en Pons a l'ingeni i ignorant, per tant, del de-
fecte deis nervis del sacerdot, fou convidat a prendre 
part a la partida, com a company seu. Sembla que un 
deis trucs d'aquest joc (ho sé per referéncies, car jo no 
el jugo; ni aquest, ni cap) , consisteix a picar l'ull dis-
simuladament al company quan es té ais dits una deter
minada carta. I tot jugant, el rector, víctima del seu tic, 
féu l'ullet a en Pons. Aquest va jugar en conseqüéncia i 
pe rd í la basa. Es mossegá la llengua per no parlar. 
Una estona després es repetía el cas, amb una altra 
irreverencia mental d'en Pons. I encara un tercer ullet 
capelianesc, una tercera basa perduda i en Pons que 
esclata com una bomba. Diu al rector: <—Si els cape-
llans juguen aixi, els seglars ho fem com Déu mana! 
Calia advertir-me!> Llanca les cartes damunt la taula 
i va aixecar-se, empipat fins al capdamunt . 

Tots intervinguérem, desfent a en Pons el seu error, 
mentre el senyor rector, que no entenia res, estava tot 
apesarat. 

Fos el que fos, en Pons no va voler anar mai mes 
de company seu. 

Els diumenges a la tarda teníem per costum sortir 
a donar un tomb a cavall, i en tornar encara arribávem 
a temps per a veure unes curses hipiques en les quals 

4 Farcell. 
5 Altra fruita tropical. 

http://corr.enc.ava
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es jugaven molts centenars de pesos. Era impressionant 
veure- que homes que a térra no s'aguantaven drets a 
causa de la borratxera que duien, muntats a cavall sense 
guarniments tenien una serenitat sorprenent i molt so-
vint eren els guanyadors de la cursa. 

Aixó s'esqueia, naturalment, en temps de seca. A l'é-
poca de les pluges (de juny a novembre), tots aquells 
terrenys quedaven inundats. Moltes vegades, per anar 
de casa a l'escriptori —dos-cents metres— calía fer-ho 
a cavall. Els altres hi anaven com podien. 

Aqüestes inundacions no sois provenien de la pluja 
que queia damunt nostre, sino de la que assotava la 
serra de Oaxaca. Moltes vegades ens n'havíem anat a 
dormir sense que hagués caigut una gota en El Novi
llero, i l 'endemá ens trobávem que el Papaloapan havia 
sortit de mare i, passant per sota les cases, havia con-
vertit en un llac la finca. He dit passant per sota les 
cases perqué aqüestes, en previsió, eren alendes damunt 
de pilars d'obra. 

Per aquells temps (1917-18) el governador de l'Estat 
de Veracruz, general Cándido Aguilar, qui havent co-
mencat essent un repartidor de llet ha arribat a llocs 
altíssims en la governació del país, va publicar la prime
ra llei del Treball que es promulgava a la República, 
pero que tant sois regia —com es desprén— en l'Estat 
que ell governava. Els encarregats de fer-la complir eren 
els presidents municipals. 

Ja tinc dit que el nostre ingeni pertanyia al municipi 
de Cosamaloapan, l'alcalde del qual era llavors un 
senyor Zenón Barrientes, que un diumenge, sense previ 
avis, va presentar-se a El Paraíso Novillero, acompanyat 
del secretan, el jutge i dues o tres altres persones. Ve-
nien en una canoa a motor i arribaren al molí en una 
hora que jo, per casualitat, passejava per allí. 

El Barrientes va saludar-me molt afectuosamenr, va 
presentar-'me els seus acompanyants i va dir-me que ve
nia per a parlar amb mi. A l'acte vaig pensar que, com 
a bons jarochos, els temprana amb uns gots de cervesa, 
i vaig convidar-los a anar a casa, on sempre n 'hi havia 
unes caixes d'anglesa, que en Caries m'enviava per a 
casos especiáis com aquell. 

U n cop a casa, abans que res, vaig convidar-los. Vaig 
omplir els gots i alcant-ne un vaig dir: <—Eí primero 
para el alcalde, que para esto es alcaldey i vaig oferir-
l'hi. Pero no m'havia adonat que l 'home mastegava ta-
bac, i en veure que bo i repartits tots els vasos —i des-
prés del tradicional <salud!>— ell no es decidía a acos
tar el seu ais llavis, vaig quedar una mica perplex. En 
mirar-lo fixament, vaig veure que tenia la boca plena 
de tabac i que amb la vista cercava anguniosament una 
escupidora. Per pega, en el menjador on érem no n'hi 
havia cap. Nervios i respectuós amb la netedat del sol, 
féu un esforc i engolí el tabac. Tot s'esdevingué, natu
ralment, amb menys temps del que he passat per a 
contar-ho. 

Vingué l'hora d'explicar els motius de la visita: re
clamar l'estricte compliment de la flamant llei del Tre
ball. Em censuraven que no pagues a doble preu les 
quatre hores extraordináries que els obrers de l'ingeni 
treballaven, després de les vuit reglamentáries. 

Vaig argüir el següent: 
El sou deis obrers era de quatre pesos per vuit hores 

de treball. Treballant dotze hores, cobraven sis pesos. 
L'equip normal de la fábrica era de noranta homes. 
Si m'obligaven a pagar dobles les quatre hores extraor
dináries, augmentaría l 'equip amb noranta obrers mes; 
i meritre jo em trobaria que amb els" mateixos diners 
de quatre hores per noranta homes tindria el doble de 
producció, ells veurien minvats els seus ingressos en 
dos pesos diaris. 

Queda pensatiu. Mira els seus acompanyants com si 

en els ulls volgués llegir-los el que opinaven, i va acabar 
dient: <—Bel Per aquest any ho deixarem així...> 

I així va quedar, no sois per aquell any, sino per 
tots els que vaig seguir en Ei Novillero. 

LVI.—ARRIBA UN HEROI DEL MARNE. JA SOM A SANTS! 

U n dia m'arribá la noticia que el qui havia estat 
director general d'EÍ Paraíso Novillero, monsieur Mau-
rice Lacroze, tornava a Mexic. El lector recordará que 
el senyor Lacroze era capitá d'artilleria i que havia anat 
al seu país a incorporar-se a l'exércit, a causa de la 
guerra. Havia tingut la desgracia d'ésser ferit al genoll, 
en campanya, i l'havien llicenciat. Tornava a terres 
mexicanes en representado de M. Magne, propietari de 
totes les accions de la Compañía Agrícola e Industrial 
Francesa de El Paraíso Novillero, S. A., per a fer una 
inspecció a la finca i ais llibres de comptabilitat. 

Acompanyat del qui havia estat empleat de l'ingeni, 
Amadeu Couvin (cette crapule de Couvin, com li deien 
els seus compatriotes), vaig anar a Veracruz per a rebre 
el senyor Lacroze. 

Com que el meu cunyat César Pujol, que era el qui 
anava a recollir a Tlacotalpan o a Veracruz els diners 
de la raya, havia dimitit el carree que tenia en El No
villero, vaig endur-me'n Couvin perqué m'ajudés. A Ve
racruz havíem de recollir l'import efectiu de la nómina, 
que aquella setmana era de vint-i-dos mil pesos: vint 
mil en or i la resta en plata, en dos saquets de mil 
cadascun. 

Lacroze desembarca un dimecres del vaixell Flandre i 
va disposar que l 'endemá mateix emprendríen el camí 
d'EÍ Novillero per la via d'Alvarado i el riu Papaloa
pan. Foren inútils tots els meus advertiments en el 
sentit que el viatge en el ferrocarril de Veracruz a Alva-
rado era perillosissim els dijous, puix que els faccioso» 
sabien que en tal dia hi anaven els portadors de le» 
nomines de la majoria deis ingenis de les ribes de' 
Papaloapan i hi havia moltes probabilitats que el treri 
fos volat. L'home venia vencedor de l'exércit a l e m a r -

i no estava disposat a fer el covard davant unes quadn 
lies de purria. 

No hi havia res a fer. El matí següent, djous, pujá-
rem al tren d'Alvarado, a Veracruz, a dos quarts de set. 
El Senyor Lacroze portava el seu equipatge; jo, la male
ta amb els vint mil pesos en or; en Couvin, els dos 
saquets de plata. 

Confesso que jo estava nerviosíssim. No les tenia 
totes ni molt menys. 

A mesura que el tren caminava, a pas de tortuga, 
el senyor Lacroze em mirava, sense obrir els llavis, pero 
vessant de la mirada un dolí d'ironia barrejada amb una 
expressió petulant de perdonavides. El capitá d'arti
lleria em fregava pels nassos, a través deis ulls, les 
seves gestes en l'epopeia del Marne. Jo, que sóc petit, 
em sentía encara mes empetitit. Perqué no em feia il-
lusions. No volia dir res que ja portéssim camináis 
cinquanta, seixanta, setanta quilómetres... 

—Ja som a Sants! —vaig dir, en cátala, amb la veu 
opacada. 

—Ficfitre! C'pas d'la blague! —va exclamar el capitá 
Lacroze, fent esforcos per no caure tan llarg com era. 

Havíem arribat al quilómetre setanta-dos. Érem a 
tocar una estació que es diu Camaronera, nom d'un 
ranxo que hi ha all! mateix. Una explosió terrible havia 
tombat la máquina del tren. Rera l'explosió va sentir-se 
un espetec de trets, que després deien que només havia 
durant deu minuts, pero que a mi m'havien semblat deu 
hores. 

ENRIC BOTEY 
(Seguirá) 
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Q u i e t a n i t 

TOT JUST acabávem de sopar (i sentíem 
encara el pessigolleig del xampany en el 
ñas), que van trucar a la porta. 

L'Agustina, des de la cuina, tombá una ca-
dira en alcar-se. Qui sap quina atenció ens 
va corprendre a tots, que acordárem un silenci 
i ens mirárem els uns ais altres, seguint amb 
les oides la fressa lenta de la minyona. El pas-
sador va fer el xerric de sempre i, en canvi, 
l'Agustina deixá sentir una exclamació tan des-
acostumada, que l'Ernest intenta acudir-hi rá-
pidament. Pero no tingué temps, perqué la fi
gura rodona i vermella d'un pare Noel obstruí 
la porta del menjador. Duia un sac de tela 
blanca a l'esquena i les filagarces de la barba 
el van fer estornudar dues o tres vegades. 

—Fa fred, al carrer —va dir, per justificar-se. 
I, de seguida, mentre picava de mans (potser 
per a desentumir-se o per encomanar anima
do), pregunta: —On son els nens?— 

L'Ernest el va agafar per la mánega i el con
tacte de la franella li dona una esgarrifanca. 

—Son a dalt, dormint. Pero si no parla mes 
baix, els despertará —digué. 

—El despertar nens forma part de la meva 
feina...— 

L'Isabel va enutjar-se, i (vet ací una virtut 
seva) ens va tornar l'aplom a tots amb unes 
paraules plenes de sentit: 

—Li han donat una mala adreca. En aques
ta casa, fem Reis.— 

Estira el brac dret, assenyalant el pessebre 
que ocupava tot un angle de l'habitació, i va 
mantenir una actitud estatuaria, esperant que 
la visita comprengués el mal gust d'una mes 
llarga permanencia. 

El vell deixá el sac a térra calmosament, va 
abaixar el brac. de l'Isabel amb un gest des-
preocupat i contempla el pessebre durant una 
bona estona. 

—Es infantil —digué al final, pejorativament. 
Va estar a punt d'escaparse-li el riure, pero 

es domina, en un visible esforg per no ofendre. 
I no obstant, a desgrat de Paire superior que 
irradiava d'una manera tota natural, observa
ren! que se sentía molest. 

Ens havíem algat tots nosaltres, i a cada un 
deis silencis que es produien es feia mes evi-
dent que la situado podría esdevenir tensa d'un 
moment a l'altre. La mare, deliberadament im
pregnada d'esperit nadalenc, volia enllestir l'es-
cena sense ferir els sentiments de ningú, i a 
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intervals gairebé regulars es dirigía al pare Noel 
i li deia: 

—Si abans d'anar-se'n volgués prendre una 
copeta...— 

Pero ell es veia particularment entossudit a 
demostrar que no s'equivocava mai, i que si 
havia entrat a casa era perqué l'assistia alguna 
rao important. No era qüestió de nens ni de. jo-
guines, digué, sino d'evitar que la institució que 
representava ell tot sol, pogués incórrer en des-
prestigi. 

—Poden suposar que no vaig casa per casa, 
a cegues, preguntant si necessiten cavalls o ni-
nes de cartó. 

—Qui sap! —contesta l'Isabel—. Els protes
tante es valen de recursos mes absurds, encara, 
per a obtenir la difusió de llurs idees.— 

Semblava que aqüestes paraules, peí to amb 
qué foren dites, havien d'irritar el pare Noel. 
Pero amb tota calma, gairebé amb un somriure 
de bonhomia, respongué: 

—Aixó no té res a veure, senyoreta. Seria 
pueril! Cada any porto els regáis ais nebots 
d'un bisbe que tothom diu que arribara a car
denal.— 

L'Enric, que fins llavors havia callat, inter-
vingué per a dir: 

—Ens estem allunyant del tema. Ací som li
beráis i ja ens va bé que cada ú pensi com 
vulgui. Pero en aquest cas se'ns ofereix un ser-
vei que«no creiem haver sollicitat. 

—Potser no; pero jo no puc admetre que 
m'arribés a succeir el que passa ais bombers, 
que quan algú, per error o per estulta diversió, 
els dona l'alarma d'un foc que no existeix, a 
l'hora de les responsabilitats tothom afirma no 
saber-ne res. 

Una vegada mes l'Isabel trobá paraules defi-
nitives. 

—Sigui com sigui, actúa a la descoberta. En 
aquesta casa no fem arbre. ¿Té algún sentit la 
seva presencia, sense l'arbre?— 

El pare Noel va desconcertar-se, i ádhuc em-
pallidí visiblement. Es recolzá a la taula, men-
tre passejava una mirada perduda per tot el 
menjador. 

En aquell moment van baixar el nen i la 
nena, amb els ulls esbatanats. La nena, asse-
nyalant el vell, pregunta: 

—Qui és aquest municipal tan estrany? 
—£s el Santa Claus, bleda. Te'l vaig en-

senyar fa pocs dies en un anunci del The So-
turday Evening Post —va respondre el nen. 

L'Isabel, a qui la presencia deis petits havia 
fet créixer l'enuig, es dirigí severament a l'Er-
nest, en to de reny: 

—Veus? Per aixó em sap greu que portis 
aquesta mena de revistes.— 

I, aprofitant la frase comencada, mira de 
reüll el pare Ncel i afegí: 

—Fullejant-les, els nens s'acostumen a idees 
i noms que ens son absolutament forasters.— 

El nostre visitant va incorporar-se. Semblava 
com si, d'una manera súbita, li hagués vingut 
la inspiració d'una réplica. S'ajupí i pregunta 
al nen: 

—Tu no has demanat una escopeta? 
—Sí. 
—Ja ho veuen. Aixó vol dir que no m'he 

presentat sense mes ni mes. Porto l'escopeta 
demanada...—• 

Pero el nen, a qui havíem inculcat, com a 
tots els membres de la familia, un fort senti-
ment d'equip, no es va deixar seduir. 

—Quina mena d'escopeta porta? 
—És d'aire comprimit, automática, amb ba-

lins de plom. 
—Ah, no! Així no. Com aquesta que diu, en 

tinc dues d'arreconades, que les guardo només 
per a quan ens venen a veure criatures mes pe-
tites. Jo vaig demanar una Sanger calibre 22, 
amb mira telescóoica. En té alguna d'aquestes? 

—No.— 
El nen es va arrongar d'espatlles com si ni 

tan sois valgués la pena de parlar-ne. Un som
riure de polémistes satisfets es va fer inevita
ble en cada un de nosaltres. El pare. Noel, tan 
ponderat en les estampes, va donar un cop de 
puny damunt la taula: 

—Vaja, prou! Estic acostumat que em rebin 
bé. ¿A veure si els hauré de demanar per favor 
que m'acceptin uns quants obsequis? 

—Ací no hem demanat res... 
—Si fos cert, aixó constituiría una rao de 

mes per a estimar una generositat tan espon-
tánia.— 

La mare va trobar, de sobte, que la qüestió 
presentava un caire nou. <—De totes maneres, 
si el senyor s'entesta a deixar alguna cosa i no 
hem de signar cap paper...> Pero l'Isabel li va 
tallar la frase: 

—Mamá! No podem prescindir deis senti-
ments, per uns quants regáis.— 

El nostre visitant, les galtes del qual anaven 
perdent la vermellor de bonhomia per adqui
rir un indescriptible matís d'irritació, va dedi
car a l'Isabel unes paraules que podien semblar 
impertinents. I fou aleshores que l'Eudald, el 
jove esportiu de la familia, el deis impulsos 
arrauxats i sense mesura, intervingué per pri
mera vegada. Va agafar el pare Noel per la 
roba i li digué, amenacadorament: 

—Si no fos per Funiforme que porta!...— 
Aquesta escena ens va fer estremir a tots. 

Perqué un pot teñir !es creences que vulgui i 
arribar a cloure's dins deis cercles mes hermé-
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tics, pero l'espectacle de la democracia no ha 
desfilat d'una manera vana per davant deis 
nostres ulls, i ens ha quedat un respecte íntim 
pels símbols i les representacions d'alló que 
creuen els altres. La situado, dones, ens om-
plí de pena. La mare es va tapar els ulls amb 
un tovalló, somicant, i es queixá que, entre 
tots, li donavem una nit de Nadal horrible. 

—Senyora: pensi que jo també pateixo —di-
gué el pare Noel. 

I llavors, com si aqüestes paraules seves con-
densessin una suposada crueltat nostra, adopta 
un to patétic i ens dirigí un sermó. Va parlar
nos de la significado resplendent del Nadal, 
dient que no es deixava portar per la vanitat 
si afirmava que ell constituía una de les al-
legories mes simpátiques de la diada. «—Gaire-
bé a tot arre.u del món, milions de nens espe
ren la visita del vellet revestit de santedat, i 
fins la gent d'una mes primaria educació em 
rep a mans besades.» (Aixó darrer, natural-
ment, ho digué amb una marcada reticencia). 

—Suposem —prosseguí— que jo m'hagi pre-
sentat per error, o be, fins i tot, guiat per un 
afany de proselitisme. I qué? La meva és una 
causa noble. Almenys se'm podia oferir seient 
i dedicar-me frases amables. Si vostés mateixos, 
quan l'ocasió arriba, s'afanyen a deixar un 
plat amb aigua i rosegons de pa per ais camells 
deis Reis ¿no sóc mereixedor d'una mes gran 
gentilesa?— 

Va ésser aclaparador. La mare agita una cam-
paneta i ordena a l'Agustina que servís mos-
catell i neules. L'Eudald, amb els ulls humits, 
va allargar una má ampia, penedida, i digué, 
balbucejant, que d'ell, a les bones se'n podia 
treure el que es volgués. 

S'iniciá llavors un breu intermedi de calma. 
Ens mirávem els uns ais altres amb un som-
riure encantat, i una infinita capacitat de per-
dó ens anava donant somnolencia espiritual. 
L'Ernest, amb un aire perdut i a baixa veu, 

comengá a cantar Quieta Nit i tots várem per-
dre el desfici d'anar seguint el pas del temps. 

Qui sap l'estona que hauria durat aquesta 
pau, si no l'hagués interrompuda el nen: 

—Com quedem, dones? Que fem el salt ais 
Reis?— 

Heus ací, novament, el problema i la seva 
indefugible nuditat. 

L'Isabel va alcar-se d'una revolada i anava a 
dir alguna cosa, amb un ciar posat de violencia, 
pero el nostre visitant 1'aturá amb un gest de 
les mans. De cop va captenir-se de la manera 
elevada que li és generalment atribuida i va 
dir: 

—Ja me'n vaig. No cal que reprenguem el 
joc de les paraules dures. Seria inútil negar que 
la maduresa adquirida pels Drets de l'Home 
ha ocasionat un esmussament de la fantasía; 
ja no es poden fer miracles sense el permís ex-
plícit de l'interessat. La gent está tan feta mal-
bé pels progressos de la ciencia, que no admet 
mes d'un prodigi metafísic per any...— 

Ignoro en virtut de quina simpatía va captar 
el curs del meu pensament. El cas és que les 
seves darreres paraules foren per a mi; va do-
nar-me un cop amical a l'esquena, mentre em 
deia: 

—I vosté, no s'hi amoini. Cregui'm.— 
La mare, en un afuament tarda de la seva 

hospitalitat, ordena: 
—Agustina: ajudi el senyor a carregar-se el 

sac.— 
El pare Noel, així, va anar-se'n tal com havia 

vingut, omplint amb la seva silueta tot el mare 
de la porta. 

Tot just comencava a perdre's el seu trepig 
damunt la grava del jardí, que el nen es va 
posar a plorar a crits, dient que volia l'esco-
peta. L'Isabel li va pegar, i reprenguérem des-
prés la placidesa nadalenca. 

PERE CALDERS 
(lllustració de TÍSNER) 

JO, AMB ¿MI 

Pluja nocturna de desembre. Apar 
que mai la térra no ha sabut la gaia 
florida de les branques. Tot és rar 
i assetja el cor poruc per si es desmaia. 

...I tot de cop, aquesta pluja trista 
m'ha somogut com un retret d'amic: 
ara pressento una tasca imprevista 
que ha d'espolsar de mi 1'injus.t fatic. 

—Líuís— he dít llavors i des de sempre—, 
ningú no t'acompanya sino jo. 
El somni em nodreix i el silenci. Empra. 
el meu repós per aromar la flor 

que conreis en ton secret ¡ardí: 
de tu prengui color; perfum, de mi.— 

(Per a L.N.R.; Barcelona, gener 19 Í9) 

LLUÍS DE R I A L P 
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Un v e l l al p o n t 

UN VELL amb ulleres amb muntura d'acer 
i la roba bruta de pols, seia en una vora 
de la carretera. Hi havia un pont de 

barques que travessava el riu i peí qual pas-
saven carros, camions, homes, dones i criatu-
res. Els carros, tirats per mules, vacillaven a la 
mica de pujada al pont i els soldats ajudaven 
agafant-se ais raigs de les rodes; els camions 
s'hi encallaven, pero seguien endavant a bat-
zegades; els pagesos que marxaven a peu s'en-
fonsaven fins al turmell en la pols... Pero el 
vell seia allí sense moure's; estava massa cansat 
per a seguir endavant. 

Jo havia d'explorar el cap de pont per a es-
brinar fins a on havia arribat l'enemic. Vaig 
fer-ho i vaig tornar al pont. Ara ja no hi havia 
tants de carros i els que marxaven a peu eren 
molt pocs, pero el vell encara era allí. 

—D'on veniu? —li vaig preguntar. 
—De Sant Caries —va contestar-me. I va 

somriure. 
L'home era de Sant Caries i li va agradar 

fer-ne esment. 
—Cuidava animáis —va explicar-me. 
—Ah! —vaig fer jo, sense acabar de com-

prendre. 
—Sí; vivia allí cuidant animáis. Vaig ésser el 

darrer a sortir de la vila.— 
N o semblava ni un pastor ni un ramader i 

vaig mirar el seu vestit negre polsós i la seva 
cara grisa polsosa i les seves ulleres amb mun
tura d'acer i li vaig demanar: 

—Quina mena d'animals eren? 
—Diversos animáis —va contestar-me ell, 

movent el cap—. Els vaig haver de deixar.— 
Jo guaitava el pont i les terres del delta de 

l'Ebre, d'aspecte áfrica, i em demanava quant 
de temps trigaríem a ve.ure l'enemic i escolta-
va, esperant sentir els primers sorolls que in-
dicarien aquest fet sempre misterios que es diu 
contacte, i el vell seguía assegut allí. 

—Quina mena d'animals eren? —vaig in
sistir. 

—Tot plegat eren tres animáis —va explicar
me—. Tenia dues cabres i un gat i a mes quatre 
parelles de coloms. 

—I els he.u hagut de deixar? 
—Sí, per l'artilleria. El capitá em va dir que 

me n'anés; per l'artilleria. 
—I no teniu familia? —vli vaig preguntar, 

guaitant l'altre extrem del pont, on els darrers 
carros es llancaven peí pendent. 

—No —em va contestar—, només tenia els 
animáis. Al gat, és ciar, no li passará res. Un 
gat sempre s'espavila, pero no sé qué se'n deu 
haver fet, deis altres. 

—De quin partit sou? 
—No sóc de cap partit. Tinc setanta-cinc 

anys. He caminat dotze quilometres i em pensó 
que no podré pas seguir endavant. 

—Aquest no és ben lloc per a aturar-se —li 
vaig dir—. Si podeu arribar fins a la carretera 
de Tortosa, trobareu camions. 

—Esperaré un xic i després reprendré la mar-
xa. On van, els camions? 

—A Barcelona. 
—No conec ningú, en aquella direcció; pero 

mol tes grácies.. . Mol tes grácies.— 
Em va mirar d'una manera inexpresiva, can

sat, i va dir-me, com si necessités compartir la 
seva pena amb algú: 

—El gat deu estar bé; n'estic segur. No cal 
pas amoinar-se, peí gat... Pero els altres... Qué 
us sembla que els pot haver passat? 

—Segurament també están bé. 
—Voleu dir? 
—Per qué no? —vaig dir, mirant cap a l'altra 

banda del riu, on ara ja no es veia cap carro. 
—Pero, ¿qué faran si bombardegen, si em 

van dir que marxés per l'artilleria? 
—Váreu deixar el colomar obert? 
—Sí. 
—Aleshores, els coloms deuen haver volat. 
—Sí, segurament deuen haver volat... Pero, 

i els altres? És millor no pensar-hi —va dir 
el vell. 

—Si ja heu descansat, marxem. Aixequeu-vos 
i proveu de caminar. 

—Grácies —va dir. 
Es va aixecar, va inclinar-se cap a un costat 

i cap a l'altre i va caure pesadament endarrera, 
sobre la pols. 

—Jo cuidava animáis —va dir estúpidament, 
pero ja no a mi—. Jo només cuidava ani
máis...— 

No hi havia res a fer. Era el diumenge de 
Pásqua i els feixistes avancaven cap a l'Ebre. 
Era un dia gris, i els seus avions no s'havien 
aixecat. Aixó i el fet que els gats saben espa-
vilar-se fou tot el consol d'aquell vell. 

ERNEST HEMINGWAY 

(Trad. VICENQ RIERA LLORCA) 
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EL PLA DE LA CALMA 
Les conseqüéncies 

V A ÉSSER una esce
na plena de vio--

e . N 1 S V Ai! Al COS. 9 U ( 

léncia. S'algaren les veus 
i ¡oren un seguit de re
pliques i contrarépliques 
ofensives.. La senyora, 
després de grans escór
eos, va apaivagar els 
anims i féu sortir el 
marit: 

—Vés-te'n, au, vés-
te'n! Ara estas molt excitat i res no podríeu endegar. 
Ja en parlareu un altre dia amb mes tranquillitat.— 

L'home va sortir remugant. I la dona va sentirse obli
gada a donar una explicado al cobrador: 

—Miri, no n'hi faci cas. Va passarse tres anys al 
front i li ha quedat com una cosa estranya, que el ja 
molt irritable.— 

I va afegir, confidencial i erudita: 
—Es alió que en diuen sinopsi de guerra, sap?— 

Va llegir-ne una miqueta 

L 'IDILU DERIVA cap a les llenes. És un tema que 
pot donar brillantor ais enamoráis. 

—Oh, el gran Dostoievski! És enorme! L'has líegit.7 

—Nome's una cosa. Era... oh, sí!: Els Germans Kala-
mazoo.— 

Uhomcmim 

r SVCA el timbre del telefon. 
—Digueu? 

—Podrió comunicar-me amb la senyora Clementina 
Collde/orns de Torrellardona? 

—Parla la mateixa senyora Colldeforns de Torrellar
dona. 

—Molt bé! Perdoni la pregunta: ivosté és la senyora 
Clementina Colldeforns de Torrellardona que passava 
temporades a Palausolitar? 

—No, senyor. Em pren per altta: mai no he estat a 
Palausolitar. 

—Perdoni'm novament; devia ésser una altra senyora 
Clementina Collde/orns de Torrellardona!— 

tAbaix, a la dreta!> 

-OKA 0*M/T-» 3UMA 
CJf i 0 6 « I NoBSTAHCA"? 

AH- * • IA GUIHlu'f 
£ L PRC 

diofór 
PROGRAMA ra-
ifónic número ú 

de Mexic, d'acord amb 
tots els surveys, és el del 
Doctor I.Q. Es la repeti
do d'un altre originat ais 
EE.UU. de Nordamerica 
on la í i la Q son les ini
ciáis d'ir.telligence quo-
tient. Aixó, és ciar, tam
bé s'esdevé ais altres 

llocs de parla anglesa. És una mitja hora setmanal de 
preguntes les quals, si son ben contestades per l'audi-
tori, son com la cosa que mes s'acosta a l'anhelada re
partidora. 

—Es representa a ¡a veritat, nua, sortint d'un pou; 
us dono cinquanta pesos si em dieu com es representa 
la justicia. 

—D'uniforme, doctor.— 
Una compatriota nostra va anar al cinema on pas-

saven el <Doctor I.Q.> i va poder pescar el micró/on. 
Li toca la biografía d'un personatge, en la qual es re-
dueix el premi a mesura que él locutor dona noves, da-
des aclaratories. Va endevínar el senyor biograjiat a la 
penúltima pregunta i li donaren el minvat premi. Cal 
dir el nom i l'adreca, en rebre'l. 1 amb el desig de 
guardar l'incógnit, la nostra amiga va teñir fantasía per 
a inventar un nom, pero dona el domicili auténtic. 

Després, arribada a casa, el porter li va dir: 
—Que ha escoltat el Doctor I.Q.? 
—Sí. 
—lo també. Digui'm: ¿que coneix aquesta estúpida 

senyora Gómet que viu aci i que s'ha perdut tants 
diners?— 

El que empobreix els hotelers 

P ER TAL D'ESPANTAR-LA, I'amiga que havia en-
trat a casa durant la seva abséncia va fer anar al 

terrat la minyona i va dedicarse a remoure maltes coses, 
a amagar-ne d'altres, a capgírar tots els calaixos1 i, fi-
nalment, a esperar l'efecte des de sota el Hit. 

La mestressa de la casa va arribar i ¡éu un xiscle: 
—Socors! Socors! m'han robat!— 
Va ésser una immedia

ta concentrada d'enardits 
veins. 

—Ja ho veuen: un 
moment que hem sortit 
[a noia i jo, i em roben!— 

Va comencar a fer el 
balanf de les desapari-
cions. I llanca, en un es-
garip: 

—Lladres,' M'han pies 
tots els meus líencols de 
l'Hotel Asturias!— 

6UANYAT * * r « f G U A N T A ' , 

¿ catres »f ***>'/ 

Sagacitat 

T7S UN METGE especwlítzat en infants. Diuen que 
i i la puericultura és una de les branques mes difícils, 

puix que els pacients no col-laboren verbalment en el 
diagnóstic. No obstant, nosaltres, pro/ans com som, pen-
sem que deu ajudar mes un silenci xnse tortuositats 
que no pos aquelles obscures definicions de les do-
lences: <—Sentó com si tingues la neulella enfonsada, 
sap doctor?> 

Pero, al <jue anavem: el nostre metge —volem dir 
el metge de l'anecdota— te' un ull clinic que raneja 
la genialitat. Va visitar el menut. Després va fixar-se 
en la jotograjia duna neboda llunyana —de distancia, 
no pas de parentiu— i va preguntar a la mestressa: 

—Qui és, aquesta nena? 
—Una nebodeta meva. Ara ha complert dotze anys. 
—On és? 
—Oh, lluny: a l'Argentina. 
—Dones escriviu-li de seguida dient-li que es faci 

extirpar les amígdales.— 
A. ARTIS-GENER 

(Dibuixoj de TfsNE») 
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C R Ó N I C A 
D E C U L T U R A 

C U R S O S P O M P E U F A B R A 
DE LLENGUA CATALANA 

SOTA EL PATROCINI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

La Institució de Cultura Catalana, de Méxic, degudament autoritzada per 
la Honorable Presidencia de la Generalitat de Catalunya, ha emprés l'orga-
nització a la República Mexicana d'uns cursos generáis de Llengua Cata
lana, per correspondencia, que serán donats seguint les normes i utilitzant 
el material emprat en els que a partir del mes d'abril del 1948 dona, sota 
la direcció del Mestre Fabra, el Servei de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

Les bases que regirán per a aquests cursos son les següents: 

I.—Els cursos s'obriran el dia pri
mer d'agost del 1949 i es clouran el 
dia 30 de juny del 1950. 

H.—Serán donats dos cursos: un 
de general, o d'aptitud, i un altre de 
superior, per a professors. 

III.—Serán admesos com alumnes 
tots els catalans, sense distinció de 
sexes, residents ais EE.UU. Mexi-
cans, que comuniquin, abans del 
dia 20 de juliol del 1949, el seu de-
6ig d'ésser-hi inscrits. 

IV.—Cada demanda d'inscripció 
ha d'anar acompanyada d'una breu 
noticia personal, indicant nom, cog-
noms, edat, lloc de naixement, 
adreca, estudis efectuats i precisant 
si es vol seguir el curs superior o 
el general. 

V.—A la fi deis estudis es Uiurará 
un diploma provisional ais estu-
diants que hagin estat admesos a 
tots els exámens. 

[Ais qui hagin seguit amb éxit 
l'ensenyament i hagin respost satis-
factóriament les proves a qué serán 
sotmesos, se'ls Uiurará un certificat 
d'aptitud que podra ésser demanat 
ais candidats a un carree adminis-
tratiu de la Generalitat de Catalu
nya, quan aquest organisme reco
brará la seva sobirania territorial. 
Aquest certificat acreditará l'estudi 
de la Llengua Catalana, pero no 
habilitará per a ensenyar-la. 

Els estudis superiors podran ésser 
revalidats, al seu dia, a Catalunya, 
davant un Tribunal competent. 

Tots els certificats estesos per la 
Institució de Cultura Catalana serán 
revalidats peí Servei de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.] 

VI.—En concepte de despeses 
d'organització, els alumnes del curs 
superior abonaran, per una sola ve
gada, la quantitat de $ 25.— mex. 
Els alumnes del curs general abo
naran, peí mateix concepte, $ 20.— 
mex. Aqüestes quantitats han des-
ser lliurades en el moment de la 
inscripció ais cursos. Els sollicitants 
de fora de Méxic-ciutat hauran de 
fer les trameses per gir postal. 

VII.—La tramesa de les llicpns i 
de les correccions deis exercicis ani-
rá a carree de la Institució de 
Cultura Catalana. 

La Institució de Cultura Catala
na, en la impossibilitat de dis
posar a Méxic d'un professor ritulat 
de cátala, ha designat per a la di
recció d'aquests cursos un grup de 
tres deis seus membres, suggeritsjwl 
Servei de Cultura de la Generali
tat de Catalunya, els quals, per les 
seves qualificacions, ofereixen les 
degudes garandes de competencia. 

Totes les sol-licituds d'inscripció, 
consultes i demandes d'aclariments, 
han d'adre^ar-se a la Institució de 
Cultura Catalana: Rosales, 26, Mé
xic, D. F. 

P E R U N C E N S 
D E L S M E T G E S 
C A T A L A N S 

Els Metges Catalans residents a 
Méxic, els quals ¡a fa anys que están 
Agrupáis en un organisme que té 
per finalitat la relació constant i 
Vajut entre ells, formen una secció 
autónoma de la Institució de Cultu
ra Catalana, a la qual s'adheriren 
entusiasticament, a reí de la seva 
constitució, i teñen un delegat en 
el conseü directiu de la Institució: 
el qui presideix la seva agrupado, 
doctor Antoni Pevrí. 

Ara els nostres Metges han pres 
la iniciativa de formar un cens de 
tots els seus collegues expatriats, 
i els han adrecat una crida que 
reproduim a continuado i la qual 
ens plauria veure atesó, per la im
portancia del fet que la promou. 
üiu aixi: 

<Entre les moltes necessitats plan-
tejades peí gran desastre sofert per 
Catalunya, el qual tindrá transcen
dencia histórica, figura la de reco
pilar dades de tota mena. Una de 
ben important és la que es refereix 
a l'emigració de metges catalans, 
interessantíssima tant per a poder 
saber-ne el seu abast com per la 
seva participado a l'obra de difusió 
de la cultura catalana a l'estranger. 

Es per aixó que els metges cata
lans de Méxic, agermanats amb el 
mateix esperit que ens unía quan 
érem a casa nostra, hem cregut que 
haviem de fer, amb les finalitats es-
mentades, un cens de tots els metges 
compatriotes emigrats. Conjunta
mente caldria fer un treball de com
pilado on constes l'obra que cadas-
cun porta realitzada a l'expatriació. 

L'ideal fóra que cada metge re
dactes les própies dades. Si no ho 
fan ells, haurem de recorrer a infor-
macions de segona má, les quals, per 
bona voluntat i cura que es posi 
a recollirles, sempre es corre el pe-
rill de caure en inexactituds i omis-
sions. Creiem que ha d'ésser com 
un curriculum vitae, on es faci cons
tar, especialment, les activitats pro-
fessionals; pero, tot i deixar-ho a 
l'arbitri personal, recomanariem que 
no fossin negligides les activitats in-
tellectuals de qualsevol altre ordre. 

No se'ns escapen les dificultáis i 
el temps que requereix el fer per
fecta aquesta obra. La gran disper-
sió, l'isolament d'alguns de nosal-
tres, ens obliguen a sol-licitar la co
operado de tothom, i principalment 
la d'aquells organismes (societats, 
periódics, etc.), que puguin establir 
contactes donant a conéixer i faci-
litant l'éxit del nostre propósit. Par-
leu-ne, sobretot, amb els companys 
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amb els quals estigueu en relació. 
La Institució de Cultura Catalana, 

de Méxic, a la qual collectivament 
ens hem adherit, ha acollit amb 
entusiasme la nostra idea i la pa
trocina. 

Hem redactat uns fulls del Cens 
els quals trametem a moltes entitats 
d'América i d'Europa i a tots aquells 

companys deis quals tenim Padreca. 
Demaneu-ne, ompliu el vostre i 
envieu-lo a la Institució de Cultura 
Catalana. Metges catalans. Rosales, 
26. México, D. F. 

En nom deis metges catalans re-
sidents a la República Mexicana, us 
saluda cordialment 

ANTONI PEYRÍ.> 

A LA MEMORIA DE POMPEU FABRA 
El Casal Cátala de Montauban va 

commemorar la diada de Sant Jordi 
amb un acte a la memoria de Pom-
peu Fabra, al qual va associar-se l'Es-
colo Carsinolo, nucli d'occitanistes 
d'aquella ciutat. 

Obrí Pacte el president del Casal, 
Antoni Mayoral, i a continuació el 
poeta Julia Gual parla sobre Pompeu 
Fabra i el seu temps. Després de la 
brillant conferencia d'en Gual, el fe-
libre Pierre Gardes, membre d'Ho-
nor de l'entitat deis catalans de 
Montauban i mestre en Gai Saber, 
féu en francés un discurs al-lusiu 
a la tasca realitzada per l'illustre 
gramatic la mort del qual tant pro-
fundament ha afectat els catalans, i 
de glossa al simbol de la rosa i el 
llibre, que havia esdevingut tradicio
nal a la Catalunya alliberada, com a 
significació de la festa de Sant Jordi. 

Entre els parlaments s'intercala-
ren diverses obres musicals interpre-
tades peí mestre Pau Casáis i re-
produides en discos. 

El Casal de Catalunya, de Buenos 
Aires, organitza per al dia 15 del 
present mes de maig una vetllada 

d'homenatge al depurador de la 
nostra Uengua literaria. Col-laboraren 
a Pacte PAssociació Catalana Mon
tepío de Montserrat; la delegado de 
PAssociació Protectora de PEnse-
nyanca Catalana; el Comité Lliber-
tat; L'Hora Catalana; el consell de 
Comunitat Catalana de la Repúbli
ca Argentina; l'Agrupació Cultural 
Catalana i el Comité d'Unitat Ca
talana. 

Com a introducció a Pacte, fou 
descoberta una placa que dona el 
nom de Pompeu Fabra a la biblio
teca del Casal. 

La vetllada comenta amb un breu 
parlament del president de l'entitat 
organitzadora, Valentí Jordana, i 
prosseguí amb sengles parlaments de 
Francesce Arnó, doctor Francesc M. 
Masferrer i Isidre Palmada, els quals 
glossaren, respectivament, la perso-
nalitat de Pompeu Fabra en tant que 
filóleg, patriota i exiliat. 

A continuació l'Orfeó Cátala, so
ta la direcció del mestre Pere Bosch, 
executa El cant a la Senyera (Mi-
llet), Motet nútn. 102 (Bach), L'E-
migrant (Vives), La nutre (Marcet), 
Les neus que es fonen (Morera) i 
Els Segadors. 

P R O J E C T E D E D E C L A R A C I Ó 
D E C O M U N I T A T C A T A L A N A 

El conseíl directiu de Comunitat 
Catalana de Mexic ha redactat un 
projecte de Declarado deis Catalans 
Nacionals i Demócrates, exiliáis, el 
qual ha estat sotmés ais organismes 
i a leí perspnalitats interessades en 
alió que es proposa. 

Les adhesions al projecte o les 
esmenes <jue hom cregui de neces* 
sitat introduir-hi, les quals serán 
examinades i discvtides en una re-
unió especial que sera oportunament 
convocada, han d'ésser trameses, 
fins al 30 de ¡uny de l'any corrent, 
a Comunitat Catalana: Rosales, 26, 
Mexic, D. F. 

Heus acl el tex proposat: 

1.—Els diversos sectors de la de
mocracia catalana cal que estableixin 
una entesa immediata per la lluita 
final contra el régim franquista, 
opressor de Catalunya, i de cara a 
la reconstrucció nacional. 

2.—Els catalans nacionals i demó
crates recolzarem els moviments an-
tifranquistes que reconeguin la per-
sonalitat nacional del nostre poblé i 
siguin una veritable garantía per ais 
drets de la persona humana. 

3.—Catalunya, com tots els pobles 
hispánics, ha de viure el seu parti
cular régim transitori i constituent, 
tan bon punt siguí alliberada. 1 ha 
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de gaudir de plena Hibertat per a 
establir els seus propis organismes 
provisiorials de govern fins a conéi-
xer quina és la voluntat majoritária 
del nostre poblé. 

4.—Catalunya ha d'estrényer els 
llamos de germanor amb tots els po-
bles hispanics que reconeguin i res-
pectin la seva personalitat nacional. 
D'una manera especial ha de rati
ficar l'alian<;a amb els pobles base i 
gallee, que, com el nostre, reivindi
quen el dret a ésser lliures dintre 
d'una confederació hispánica volun-
táriament establerta. 

5.—Una vegada concertada la no
va solidaritat democrática i ratificat 
el pacte Galeuzca, Catalunya, Éus

cadi i Galicia haurien de pactar 
amb la democracia espanyola i esta
blir, conjuntament, un programa 
d'acció que precipiti l'enderroca-
ment del régim franquista. 

6.—L'entesa deis demócrates de 
tots els pobles hispanics s'ha de ba
sar en el compromís de propugnar 
davant deis pobles respectius i da-
vant del món lliure, l'establiment 
d'una confederació republicana inte
grada per les diverses nacionalitats 
que constitueixen Tactual Estat uni-
tari espanyol; una confederació d'o-
rientació eminentment democrática 
els pobles de la qual puguin ésser 
reconeguts i admesos entre les de-
mocrácies mundials. 

A R D I T S D E L CAUDILLO 
Amb aquest mateix títol, un deis 

darrers números del setmanari Tiem
po, de Méxic, D. F., publica una 
carta al director, signada per Salva
dor Nicolás Pallares, encarregat de 
negocis d'Espanyá a Guatemala. 

Peí seu indiscutible interés en re-
lació a aquells que en la seva lluita 
interna entre l'enyorament i la dig-
nitat patriótica i humana es deixen 
vencer peí primer, reproduím ínte-
grament la carta del senyor Pallares. 

Diu aixi: 

«Hace unos días envié al director 
de El Imparcial, de esta ciudad, una 
carta en la cual le decía que, en re' 
petidas ocasiones, he recibido del 
Ministerio de Estado de Madrid es-
critos y órdenes para cumplimentar' 
los. Como yo no represento al régi
men que detenta el poder en Espa
ña, siempre hice caso omiso de tales 
mandatos. 

Pero acaba de llegarme una orden 
circular de dicha procedencia (la 
Nc 2228, de 5 mayo), que no quiero 
pasar por alto, por las consecuencias 
que pudiera acarrear su desconocí' 
miento a algunos españoles, por su 
insensata credulidad en los llamados 
de Franco y en sus promesas de res
petar la libertad de quienes vuelvan 
a España. 

La mencionada orden circular, en 
su parte conducente, dice asi: 'A los 
que salieron de España con poste
rioridad al 1' de mayo de 1939 }' lo 
hubieran Hecho clandestinamente, sin 
documentos en regla de nuestra Di-
rección General de Seguridad, puede 
V.S. concederles pasaporte para que 
vengan a España, pero • no el visado 
de regreso al punto de su residencia 

en el extranjero, debiendo V.S., ade
más, avisar, con la antelación nece
saria, de la fecha y frontera de entra
da en nuestra patria de esos compa
triotas para que pueda sancionarse 
la irregularidad cometida o investi
garse las causas que la motivaron.' 

En un corto discurso pronunciado 
por mí el día 12 de abril último, que 
algunos periódicos tuvieron la genti
leza de publicar, decía: 

'Había de llegar Franco para que 
España supiera lo que es faltar a la 
palabra empeñada en su mas sensi
ble acepción, al ofrecer entrada libre 
a los refugiados en el extranjero, ga
rantizándoles la vida y la hbertad, 
para, una vez dentro, privarles de la 
una o de la otra.' 

Por consiguiente, a mí, personal
mente, no me causa ninguna extrá
ñela este sistema de convertir a los 
agentes diplomáticos en espías y de
latores de sus propios compatriotas, 
por delitos que no son del orden co
mún, y que ni siquiera son delitos. 
Y menos aún me extraña cualquier 
proceder mezquino y criminal que 
venga del espurio régimen franquis
ta. Pero deseo que con esta publi
cación, cuyo original pongo a dispo
sición de quien lo desee, no quepa 
duda, a quienes no conocen a fondo 
el problema español, acerca del sis
tema inquisitorial y vengativo que se 
aplica en la gran cárcel que se llama 
España, todavía, a los diez años de 
concluida la guerra civil. 

En la misma circular se lee este 
otro párrafo: 

'Recuerdo a V.S., por último, que 
subsiste la indicación (que debe 
constar en todo pasaporte concedido 

' a'un emigrado político, en virtud de 
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los disposiciones vigentes) que diga: 
Concedido de acuerdo con la autori
zación de 1° de marzo de ¡947.' 

Tras de decir en forma tan clara, 
en el primer párrafo transcrito, lo 
que espera a quienes candorosamen-
te acudan a la llamada de Franco, 
no es aventurado deducir que esta 
coletilla que deben llevar los pasa
portes de los emigrados políticos es 

un santo y seña para poderlos distin-
guir y aplicarles las sanciones a que 
se han hecho acreedores por salir de 
España sin esperar a que los mata
ran allí, como ocurrió a muchos de 
los que tuvieron la candidez o el 
estoicismo de hacerlo; el ilustre y 
libre de toda sospecha de crimina
lidad don Julián Besteiro, entre mi
les y miles.> 

E L S L L I B R E S I E L S A U T O R S 
Com prometíem en el nú

mero anterior de L.N.R., ofe-
rim ais nostres lectors el par-
lament que el professor F. de 
S. Águila pronuncia el dia 26 
de marc proppassat en l'acte 
commemoratiu del noranté 
aniversari de l'aparició de Mí-
reía, organitzat peí Patronat de 
Cultura Catalana, de Bogotá, 
i celebrat a la sala de confe
rencies de la Biblioteca Nacio
nal de la capital de Colombia. 

<MIREIA> TÉ 

N O R A N T A ANYS 

A l'any 1856, el poeta provencal 
Adolphe Dumas, per encarrec del 
ministre d'Instrucció Pública de 
Franca, trescava les terres de Pro
venga per a recollir-hi les cancons 
populars. 

U n bon dia d'aquell any, Dumas 
visita Frederic Mistral, en la seva 
casa que li toca d'heréncia. 

Dumas demaná a Mistral que li 
digués algunes cancons de la térra. 
Mistral li llegí la caneó de Magali. 
Dumas queda sorprés i corprés, i 
encara mes quan sabe que aquella 
melodía popular figurava en un poe
ma inédit: Mireio. 

U n altre dia, Ludovic Legré, mar-
sellés, digué al seu amic Mistral: 

—Vaig a París... Vols venir amb 
mi?— 

Mistral acceptá la invitació. Fou 
aquest el seu primer viatge a París, 
on va estar una setmana. 

Naturalment, portava el manus-
crit de Mireio. 

Els dies 24, 25 i 26 d'agost en féu 
la lectura —quatre cants per dia— 
a Adolphe Dumas, a casa seva. 

El mateix dia 26, Dumas dirigí al 
director de la Gazette de France 
aquesta .carta.:. -. - -

Frederic _ Mistral a l'época de l'aparició 
de Mireia (segons un aiguafort d'autor 

ignorat). 

<La Gazette du Midi ja ha fet sa
ber a la Gazette de France Tambada 
a París del jove Mistral, el gran poe
ta de Provenga. Qui és Mistral? N o 
se'n sap res. M'ho pregunten i jo 
temo respondre amb paraules que no 
es creuran, de tan inesperades que 
son, en aquest moment de poesía 
d'imitació que fa creure en la mort 
de la poesia i deis poetes. 

>L'Académia Francesa d'ac! a deu 
anys consagrará una gloria mes, 
quan tot el món ja ho haurá fet. 
El rellotge de Hnsti tut té sovint 
d'aquests retards d'una hora amb els 

segles; pero jo vull ésser el primer 
que haurá descobert a qui es pot 
anomenar, avui, el Virgili de Pro
venga, el pastor de Mantua arribant 
a Roma amb cants dignes de Gallus 
i deis Escipions... 

iSovint s'ha demanar, per al nos-
tre bell país del Migdia, dues ve-
gades roma, roma llati i roma cató-
lic, el poema de sa Mengua, de ses 
creences santes i deis seus costums 
purs. Tinc el poema a les meves 
mans; té dotze cants. El signa Fre
deric Mistral, de la vila de Maiane, 
i jo en sóc referendari amb la me-
va paraula d'honor, que mai no he 
engatjat en {ais, i de la meva res-
ponsabilitat, que no té mes ambició 
que la d'ésser justa.> 

Uns dies després Mistral fou pre-
sentat a Fautor de les Méditations i 
les Harmonies —el liric major d'a
quell temps—, al qual llegí també 
Mireio. 

Mistral retorna a la seva Provenca 
i dona compliment al consell de l'a-
mic Dumas: féu imprimir el poema, 
el qual sortí de la impremía Seguin, 
d'Avinyó, el dia 2 de febrer del 
1859, data i esdeveniment que avui 
commemorem. 

El primer exemplar l'adreca a Al-
phonse de Lamartine, el qual anun
cia al món l'aparició de Mireio 
—símbol de la Renaixenca proven-
cal— amb aqüestes paraules profé-
tiques de la carta que escrivi al poe
ta Joan Reboul: 

<He llegit Mireio... Res no havia 
aparegut, encara, d'aquesta saba na
cional, fecunda, inimitable del Mig
dia. Hi ha una virtut en el sol. El 
meu cor i el meu esperit s'han sen-
tit tan profundament impressionats, 
que escric un Entrenen (el Qua-
rentiéme entrenen littéraire) sobre 
aquest poema. Digueu-ho a Mistral. 
Sí: després de les Homérides de VAr-
xipélag, no s'havia produit un dolí 
de poesia primitiva semblant a Mi
reio. Jo he cridat, com vos: És Ho» 
merl> 

Aquest crit de joia i de gloria, es-
pontani i géneros, de Lamartine, sor-
tit de la capital espiritual del món, 
consagra per sempre mes el gran 
poema d'amor, la fama del seu autor 
i el nom de Provenga. 

L'endemá Mistral havia guanyat 
les palmes de la celebritat i la corona 
de la immortalitat. 

Mistral hi correspongé amb la 
senzillesa i tot l 'agraíment de la seva 
ánima, amb aquesta dedicatoria (8 
de setembre del 1859), que encap-
cala les edicions origináis i traduc-
cions de Mireio: 

A LAMARTINE 

Te counsacre Mireio: es moun cor e moun amo, 
Es la flor de mis an, 

Es un rasin de Crau quemé touto sa ramo 
Te porge un paisan. 

(Jo t'oferesc Mireia: és mon cor, és ma vida, 
la flor de mos anys és: 

és un raím de Crau, de rama ben complida, 
que te dona un pages.) 
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DELS NOSTRES TALLERS A LA VOSTRA LLAR, 

SENSE INTERMED1ARIS 

Deu anys mes tard —1869— veuen 
la llum les Lettres de mon moulin. 
Alphonse Daudet, un altre gran pro
venga!, fill de Nimes, que mai no 
escriví en llengua d'oc, pero que 
sempre, <sense treva ha donat testi-
moni per al seu pais, per al seu 
poblé, per ais seus poetes>, dedica 
una de les Uetres al poeta Mistral. 

És grat i escaient de recordar-ne 
ara aquests paragrafs plens de since-
ritat, de justicia i d'admiració. 

Mistral llegeix Calendan, el nou 
poema de la Provenga, que havia 
d'aparéixer el dia de Nadal d'aquell 
any, i Daudet n'escolta la lectura 
amb llágrimes ais ulls. 

Diu Daudet en El poeta Mistral: 
«Mentre Mistral em deia els seus 

versos en aquesta bella llengua pro-
venial, mes de ses tres quartes parts 
llatina, que en altre temps parlaren 
les reines i que ara solament com-
preñen els nostres pastors, jo admi-
rava entre mi mateix aquest home, 
i, pensant en l'estat ruines en el 
qual ell ha trobat sa llengua ma
terna i amb el que ell n'ha fet —ino 
penseu ara, germans i amics, en la 
restauració del cátala acomplida peí 
patriarca Marian Aguiló i per Mes-
tre Pompeu Fabra?— jo imaginava, 
continua dient Daudet, un d'aquests 
vells palaus deis princeps de Beaux 
com se'n veuen a les Alpilles: sense 
teulades, sense balustrada a les esca-
linates, sense vidres a les finestres, 
el trévol de les ogives trencat, el 
blasó de les portes menjat per la 
molsa, les gallines bequejant en el 
pati d'honor, els porcs rebolcant-se 
sota les fines columnetes de les gale-
ries, l'ase pasturant dins la capella 
on l'herba creix, coloms que venen 
a beure a les grans piques de l'aigua 
bene'ida plenes d'aigua de pluja, i 
encara, per torna, enmig d'aquest 
runam, dues o tres famílies de pa-
gesos que han aixecat llurs casetes 
al costa t del vell palau. 

>Després, vet aquí que" un bell dia 
el fill d'un d'aquests pagesos s'ena-
mora d'aquestes grans ruines i s'in-
digna de veure-les així profanades; 
de pressa, de pressa, treu defora del 
pati d'honor el bestiar; i, amb l'aju-
da de les fades, ell tot sol recons-
trueix l'escalinata, reposa el fustam 
a les parets, els vidres a les fines-
tres, aixeca les torres, torna a daurar 
la sala del tron, i posa en peu el 
palau d'altre temps, en el qual s'a-
llotjaren papes i emperadrius. 

>Aquest palau restaurat, és la 
llengua provencal. 

>Aquest fill del camp, és Mistral.> 
El pagés —fill de llauradors— que 

llaurá amb constancia i estima amb 
fidelitat la seva noble i generosa tér
ra de Provenga, hi escampa la pro
digiosa llavor de la llengua maternal. 

I Mireia —trista aventura d'una 
jove de Provenca, presa de follia 
d'amor—, el nom de la qual np és 
gaire anomenat mes enllá de la 
Crau, emprén la volada pels aires 
del món: nova missatgera de l'ánima 
d'un poblé que vol viure Uiure i vol 
parlar la seva propia llengua. 

Mireia és una ánima, una llengua, 
una patria. Cálendau —el jove pes
cador, enamorat i heroi— és també 
historia i llegenda, mar i muntanya, 
paisatge i costums, térra i poblé de 
Provenga. Mireia i Cálendau son 
Provenga. I Provenca és harmonía, 
és fermesa, és dignitat, és llibertat. 

Ens és molt plaent —<les d'aquesta 
térra de llibertat i democracia— d'as-
sociar-nos, en el nom del Patronat de 
Cultura Catalana i propi, en la nos
tra llengua natural, a la commemo-
ració deis noranta anys de vida glo
riosa i perdurable de l'immortal 
Mireia. 

Escoltem-ne ara alguns cants en 
provengal, en la traducció catalana 
en vers de la poetessa mallorquína 
Maria-Antónia Salva, en la traduc
ció francesa del propi Mistral, i en 
la traducció en versos castellana, iné
dita, del poeta Nicolás Bayona Po
sada. 

Homenatge de tres llengües llati-
nes a sa germana la llengua de Pro
venga. 

Quatre veles llatines solcant, ma-
jestuoses, la mar Mediterránia... 

HISTOIRE DES RÉPUBLIQUES 
ESPAGNOLES, per VÍCTOR ALBA, 
amb un Epíleg de Marius Agui* 
lar. 460 pp. Nord-Sud, París. 

Histoire des. Républiques Espagno-
les és l'obra d'un periodista i d'un 
polític tant com l'obra d'un histo
riador. És un Uibre escrit en un estil 
ágil i nervios, viu i brillant, ciar i 
precís, que fa que l'interés de la 
seva lectura no decaiguí ni un mo-
ment. Fins i tot els que coneixen bé 
la historia deis darrers cent anys a 
Espanya han de trobar un gran plaer 
en llegir-lo i ningú no deixará d'a-
prendre-hi alguna cosa. L'obra és 
una interpretació liberal deis fets po
lines que han conduit a la situació 
actual de l'Estat espanyol, molt ob-
jectiva dintre de la seva tendencia 
liberal, fins i tot en tractar fets con-
temporanis en els quals l'autor ha 
pres partit. Probablement aquest és 
un deis mérits mes importants de 
l'obra. 

Abans d'entrar de pie en el tema 
del llibre, Victor Alba fa una aguda 
análisi del carácter del poblé espa

nyol, que permet comprendre alguns 
fets de la seva historia que altra-
ment quedarien incomprensibles, i 
assenyala els grans problemes que 
des de fa generacions son causa fo-
namental deis trasbalsos politics 
d'Espanya: el de la térra, gairebé en 
la seva totalitat propietat deis grans 
terratinents, que mantenen en la mi
seria la poblado rural, endarrerida 
culturalment i política; el de les na-
cionalitats oprimides per Castella, 
causa del descontent permanent d'al-
guns milions de ciutadans; els de 
l'exércit i el clergat, un i altre al 
servei de les classe dominadores, dis-
posats sempre a sufocar els movi-
ments liberáis i a sublevar-se contra 
els governs d'aquest tipus; l'exércit 
per mitjá de les armes i el clergat 
coaccionant les consciéncies. 

En Histoire des Re'pubhcjues Es-
pagnoles, Victor Alba destaca les reís 
socials del grans esdeveniments po
litics i els presenta des d'un punt de 
vista nou per ais lectors habituats 
ais historiadors romántíes, per ais 
quals molt sovint l'evolució política 
d'una comunitat no té causes apa-
rents. La perspicacia de l'autor en 
assenyalar les causes reals deis mo-
viments politics va acompanyada 
d'una capacitat de síntesi que li per
met exposar, amb claredat i preci-
sió, en poques pagines, l'explicació 
de períodes llargs i complexos de 
la historia d'Espanya. Víctor Alba 
recorre sovint a l'anécdota aparent-
ment lleugera i frivola pero que, ben 
triada sempre, retrata una figura, un 
régim, a vegades tota una época. Fins 
ara ningú no ha fet comprendre mi-
llor que Suetoni la vida i el carácter 
deis seus dotze césars. 

El llibre sembla teñir la finalitat 
de proporcionar al públie internacio
nal una amplia visió deis problemes 
d'Espanya; i, si és així, Victor Alba 
ha reeixit en el seu proposit, puix 
difícilment pot expressar-se en tan 
poc espai un panorama tan extens, 
amb tanta abundor de dades, hábíl-
ment enllacades, com el que ens ofe-
reix Histoire des Républiques Es-
pagnoles, que indubtablement ha de 
contribuir a desfer moltes confusions 
entre els qui s'interessen pels pro
blemes de l'Estat espanyol. 

Per a nosaltres, catalans, aquest 
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llibre té un valor extraordinari, ja 
que constitueix un element de di
vulgado del nostre plet nacional, 
mes que poc conegut mal conegut 
peí públic internacional. 

L'escriptor haura fet un bon ser-
vei al seu país si amb el seu llibre 
ha esvait dubtes i ha aconseguít en
carrilar la simpatía deis seus lectors, 
i sera una llástima que en el terreny 
de la política activa els efectes de 
llibres com el de Víctor Alba no 
siguin degudament aprofitats pels 
qui diuen estar encarregats de de-
fensar els interessos del nostre po
blé.—v. R. L. 

ELS PREM1S 1949 
DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS 

CATALANS 

A mitjans del present mes de maig 
ha tingut lloc a Barcelona la sessió 
anual de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, per a l'atorgació deis premis 
corresponents a l'any actual. 

Han correspost a les següents 
obres i autors: 

Ve Premi Enric de Larratea: Etude 
de linguistique historique du dialec-
tique minorquin, peí professor Enric 
Guiter, de Montpeller. 

X« Premi Prat de la Riba: Noves 
contribucions a la sintesi d'acids 
aril-alifatiQS i a la teoría de Vacila-
ció intramolecular, per Heribert Bar
rera i Costa (exiliat a Montpeller). 

I Premi Prósper de Bofarull. Pri
mer accéssit: Montpalau, abat de 
Banyoles, ambaixador de la Genera-
litat, per mossén Lluís G. Constans. 
Segon accéssit: La vida del rei En 
Tere III, per Rafael Tasis. 

I Premi Jaume I: Canconer Popu
lar de Mallorca, peí pare Rafael Gui-
nard i Bausa. 

III Premi Rubio i Lluch: Iíduro 
(estudi arqueológic i topográfic des 
deis temps prehistórics fins a la des-
trucció d ' I luro) . (No se'ns ha co-
municat, fins ara, el nom de l 'autor). 

El I Premi Josep Massot i Pal
mes, el Premi Jaume Balmes i el 
Premi Menéndez y Pelayo, es decla
raren deserts. 

L'Institut establí en la mateixa ses
sió els Premis per a l'any vinent, 
entre els quals figuren: Premi Milá 
i Fontanals, dotat amb 10.000 pes
setes per a un treball literari; Pre
mi Verdaguer, dotat amb 10.000 
pessetes per a un estudi sobre l'au
tor de L'Atlantida; Premi Cambó, 
de 10.000 pessetes, a un treball de 
tema económic, moral o social; Pre
mi Isidre Bonsoms, amb un accés
sit, en total 11.000 pessetes, a un 
treball sobre Cervantes. 

NOTICIARI 

J Editat per la Llibreria Milla, de 
Barcelona, ha sortit el primer volum 
d'una Historia deis carrers de la 
Barcelona vello, escrita per Lluís Al-
merich. 

J U n cable de Barcelona publica t 
en un diari mexicá informa que ur.s 
amics personáis del qui fou Fran-
cesc Cambó han decidit establ:r un 

premi de 25.000 pessetes a la millor 
biografía d'aquell il-lustre cátala. 
L'obra podra ésser escrita en cáta
la, castellá, francés o italiá. 
J En Josep Janes, editor de la tra-
ducció espanyola de les Memóries de 
Winston Churchill, va ometre, vo-
luntariament o obligadament, el capí
tol del volum segon en el qual l'ex-
cap del Govern anglés qualifica 
Franco de poca-vergonya, captaire 
amb jums de grandesa i altres epí-
tets consemblants. Churchill, empi
par, s'adrecá a l'editor, tirant-li en 
cara la violació que havia fet al seu 
original. Sembla que en Janes, que, 
com diuen tots els qui el coneixen, 
en sap un niu, va contestar la recla
m a d o en uns termes semblants a 
aquests: «ÍCom podia creure l'autor 
que a Espanya es podia publcar una 
cosa així i continuar amb el negoci 
i al carrer? A mes a mes, ens h e m 
limitat a complir el contráete: 'no 
modificar el text'. N o l 'hem modi-
ficat pas: simplement l 'hem supri-
mit, per a estalviar-nos la presó i la 
ruina del negoci...> 
J Avancen els treballs de compo-
sició i tiratge del llibre de Víctor 
Alba Els supervivents, que molt 
aviat sortirá com a volum de represa 
de la CoMeccíó Catalónia, la suspen-
sió transitoria de la qual havia pro-
duit tantes lamentacions entre els 
seus subscriptors. Aquesta novel-la 
de Víctor Alba no désdiu, ans l'a-
creix, del prestigi que la Collecció 
Catalónia s'havia guanyat per la dig-
nitat literaria de les obres que figu
ren en la seva llista i per la cura 
amb qué son publicades. 
5 L'Editor B. Costa-Amic, de Mé-
xic-ciutat, anuncia la publicació 
d'una obra intitulada Memorias Po
líticas, y de Guerra de Manuel Ara
ña, amb un próleg, uns comentaris 
i un epíleg de C. Rivas Cherif. La 
formaran tres volums de 500 pagi
nes cada un, en edició limitada i 
per subscripció. El Servei de Llibre
ria d'Edicions Catalónia atendrá les 
demandes que els seus clients tin-
guin a bé encarregar-li en relació 
amb aquest interessant llibre. 
J A m b motiu del vínticinqué ani-
versari de la inauguració de la Lli
breria Catalónia, avui dita Casa del 
Libro, de Barcelona, s'han celebrat 
alguns actes en el clos de la propia 
botiga de la ronda de Sant Pere. En
tre ells, la presencia de Josep M. de 
Sagarra, per a signar els llibres seus 
que li compressin. U n altre fou una 
festa dedicada a la Poesía, a la qual 
van batejar amb el tonitruant títol 
de Sesión de poesía oral catalana 
i en la qual van prendre part Car
ies Riba, Joan Teixidor, J. M. López-
Picó, J. V. Foix i Sagarra. U n altre 
dia va dedicar-se a la presencia ofi
cial de Caries Soldevila, a punt per 
a escriure dedicatóries ais llibres seus 
que algú volgués posseir. U n altre 
dia es repetía el negoci amb Joan S. 
Arbó i un altre amb Antoni Vilano-
va, fill de l 'eminent costumista Emi-
li, les obres completes d e l . q u a l . h a 
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editat suara la Casa del Libro. Una 
altra de les cerimónies que hi havia 
anunciades era una conferencia de 
Noel Clarasó, sobre el tema Una ho
ra en una librería. Tot plegat ben 
poc en consonancia amb el bon re
cord de la casa la fundado de la 
qual s'ha commemorat, tot i que no 
s'hagin complert els vint-i-cinc anys 
pretesos, ni els hagi complert la que 
vol ésser la seva continuació... adap
tada a l'época. 
J Editat per la casa Molí, de Pal
ma de Mallorca, ha sortit un llibre 
de poemes de Maria Antonia Salva 
intitulat Retorn. 
J Editat a Granollers, ha aparegut 
un volum de poesia de Jaume Lia-
cuna Poch, amb el títol de Suau 
recer. Porta un próleg d'Octavi Sal-
tor. 
5 Un altre volum de poemes re-
cenrment publicat a Catalunya és de 
J.V. Foix i porta el títol de Les ir
real? ornegues. 
5 L'escriptor Josep Miracle ha ini-
ciat unes sessions radiofóniques, amb 
el denominatiu d'Estampes i calco-
maníes, que son emeses per Radio 
Barcelona. La primera fou dedicada 

R E V I S T E S I 
HOMENATGE 

RERA HOMENATGE 
Els periodistes que exerceixen les 

seves funcions a Barcelona, necessi-
tats com es troben de temes explo
tables sense oposició de la censura, 
es dediquen fa una bona temporada 
a remoure les cendres de les glories 
catalanes traspassades els darrers 
anys, a la data del deoés de les 
quals no van dedicar quatre ratlles 
o, si ho feren, fou mes aviat en sen-
tit de vergonyosa condemna deis 
seus mérits. 

Així ha passat amb Adriá Gual, 
amb Joaquim Ruyra, amb els mes-
tres Enric Morera i Llui's Millet i 
amb alguns d'altres no tan eminents, 
pero forca estimats pels catalans. 

La poca sinceritat que regeix en 
la remoció del record d'aquelles per-
sonalitats, ha estat remarcada per 
Josep M. Junoy, el qual, en la seva 
secció intitulada Márgenes, d'EI Co
rreo Catalán, ha dit: 

a Narcís Oller, de qui en Miracle 
féu un estudi molt acurat. A conti
nuació el quadre escénic de l'emis-
sora interpreta una escenificació ra
diofónica de La bu/erada, conegut 
conté de l'Oller, feta peí propi Mi
racle. 
J També per iniciativa del mateix 
poeta ha tingut lloc en un local del 
carrer de Sant Pau un acte d'home-
natge a la memoria d'Ángel Guime-
rá, amb motiu d'escaure's el vinti-
cinqué aniversari de la seva mort. 
Josep Miracle hi parla sobre La poe
sía d'Ángel Guimera i el recitador 
Francesc de P. Martí llegí diverses 
poemes de l'autor de Terra Baixa. 
3 La Diputación Provincial de Bar
celona ha pres l'acord d'adquirir la 
col-lecció de llibres de la familia Fa-
rinelli, amb destinació a la Bibliote
ca Central. També acordj dotar a la 
Casa de Caritat d'una biblioteca es-
pecialitzada. No diu en qué. 
5 Ramón Tort ha publicat un llibre 
de ppemes amb el títol de Novenari 
Líric. Peí que sembla, el vell come-
diant, tan celebrat en la interpreta
do de personatges vodevilescos, tam
bé passa una febrada mística. 

P E R I Ó D I C A S 
<Me;'or le valiera al escritor, al 

artista desaparecido, continuar una 
temporada más en el silencio y en 
el olvido que verse ensalzado u ho
menajeado por esos aparateros y vo
cingleros de circunstancias. Con la 
agravante, además, de ser, algunos 
de ellos, los mismos quienes, mien
tras habitaba él en este mundo, hi
cieron imposible —o hubieran, aca
so de resucitar, hecho imposible de 
nuevo la vida al hombre y al artis
ta— con sus abandonos y sus desde
nes, sus malevolencias y sus sarcas-
mos.y 

NOTICIARI 

3 Darreres publicacions catalanes 
rebudes a la nostra Redacció: Res-
sorgiment (Buenos Aires; núms. 392, 
marc, i 393, abril); La Humanitat 
(París, núm. 110, 5 de maig); Ca
talunya (Méxic; núm. 159, 14 de 
maig); Tramontane (bilingüe; Per-
pinya; núm. 308, abril). 

L E S A R T S I E L S A R T I S T E S 
organitzat una exposició d'homenatge 
a la memoria del gran dibuixant 
Joan G. Junceda, la qual havia d'és-
ser inaugurada el dia 26 del cor-
rent mes, al local Terciari del carrer 
deis Canvis Nous. En Pacte d'ober-
tura estava anunciat que hi parla-
rien Josep M. Folch i Torres, per 
tants anys collaborador de Junceda 
en les pagines d'En Patufet, el pin
tor Rafael Benet i el pare caputxí 
Josep M. Vera. 
J En el local d'una entitat comer
cial barcelonina que porta el nom 
de Compradores Barceloneses Uni
dos (!) s'inaugurá el dia 20 del mes 
actual una exposició col-lectiva de 

3 Exposicions d'art celebrades dar-
rerament a Barcelona: Sala Rovira: 
M. Gispert Vila; Sola Gaspar: Ri-
card Areny i Lluís M. Güell; Argos: 
M. T. Bedós i Hernán Cortés Picó; 
Sala Busquéis: Matilde Viver; Gri/e' 
8 Escoda: Frederic Ordinyana; La 
Pinacoteca: Rigobert Soler; Pictória: 
Benet Domingo i Berthelot; Syra: 
Antoni Munné; Galeries Laietanes: 
Pere Gastó; Casa del Llibre: Pigem 
Rosset i Joan Domingo; Galeries Au
gusta: P. Segimon; Hotel Ritz: Jt L. 
Florit, J. Comeleran i T. Wagner; 
Sala Velasco: Pasqual Vicent; Sala 
del Pi: cerámiques de J. Cervera. 
3 Els Terciaris de Barcelona han 
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C Q M P T A B I L I T A T S . 

tota mena d'assumptes 
flacals 

MIQUEL IÑESTA POCH 
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pintura, integrada per obres d'Enric 
Igual, Lluís Masriera, Víctor Moya, 
Lluís Muntaner, Puigdengolas, Al-
bert Ráfols, Ribas Rius, Tárrega, 
Vidal-Quadres, Vidal-Rolland i Vi-
la-Puig. 
J Josep Segrelles, el pintor valen
cia de les abstraccions filosófíques i 
truculents, ha pintat els decorats 
d'una pel-lícula que s'está filmant 
ais estudis Orphea, de Montjuüc, i 
que és l'adaptació de la novel-la de 
José Francés El hombre que veía la 
muerte. 
J En el Saló Anual d'Art de la 
ciutat de Concordia (Argentina), ha 
estat concedit el gran premi d'Ho-
nor a l'escultor Josep Planas Casas 
per un baix-relleu intitulat Lectura. 
J Aquest mateix notable escultor 
ha obtingut el premi Comisión Pro
vincial de Arte al Saló Anual d'Art 
de Santa Fe (també de 1'Argentina), 
peí seu dibuix intitulat Ofelia. 
J Des de París, on resideix en l'ac-
tualitat, Pompeu Audivert ha enviat 
una serie de les seves darreres obres 
a Buenos Aires, on han estat expo-
sades en una de les sales mes acre-
ditades d'aqueilt ciutat. La crítica de 
la capital argentina ha saludat molt 
elogiosament la reaparició de les xi-
lografies de l'Audivert en el medi 
on va formar-se la seva vigorosa 
personalitat. 
J A la Sala Aragó, de Perpinya, 
ha tingut oberta una exposició de les 
seves darreres obres el pintor rosse-
llonés Enric Escarra. 
J A la mateixa Sala, el pintor Ga-
llostra ha presentat una serie de te
les sobre temes rossellonesos. 
5 Del 4 al 15 del present mes de 
maig hi ha hagut oberta a L'Atrium, 
de Tolosa del Llenguadoc, una ex
posició de cerámiques d'art de la 
Colla de Sant Vicenc, d'estil neta-
ment cátala. 

La Nostra Revista 
¿estampa en la IMPRESORA 
INSURGENTES: cárter del Río 
de la Plata, 17, Méxic, D. F. 

E L T E A T R E 
LA TEMPORADA EN PROJECTE, 

A BARCELONA 
Informacions recents de Barcelona 

donen com a segur que la tempora
da en projecte al teatre Romea, de
dicada al cultiu de l'escena vernacla, 
i de la qual anticipávem la noticia 
en el nostre número anterior, a tra
vés d'una crónica d'un deis nostres 
corresponsal, va en camí d'ésser un 
fet. Pero pot assegurar-se —se'ns 
afirma— que no hi aniran ni la 
Vila i en Daví ni la Jofre i en Ge-
ner. Com a primera figura entre els 
componente de la companyia, es diu 
que es compta amb Pere Garsavall, 
un jove actor que s'ha revelar en els 
darrers anys com un element de pri
mer ordre en les formacions catala
nes. Les mateixes informacions as-
seguren que els germans Fernánder-
Castanyer, promotors i empresaris 
del nou intent, compren amb una 
vuitantena d'obres per a estrenar. 

LES LECTORES 
Del que cal esperar d'aquesta allau 

d'obres inedites, que tiraria en orris 
tots els pessimismes sobre la produc-
ció deis escriptors catalans de l'in-
terior en aquests deu anys de perse-
cucions i de defeccions vergonyoses, 
pot donar-ne una idea el següent 
fragment d'una carta d'un literat, re-

buda fa pocs dies a Méxic, i que diu 
aixó: 

<...Ara no vaig gaire a l'Ateneu. 
Cada dia em fa mes angúnia l'anar-
hi. Fa un parell d'anys vaig contrau-
re-hi algunes amístate, la majoria de 
les quals ara em son insuportables. 
Grátate una mica, no en surt res. 
Pixatinters amb aficions literáries. No 
parlen de res mes que de novel-
Íes que escriuen i que, naturalment, 
mai no publicaran. Son molt pinto
rescos, pero sense cap interés. Fa 
uns dies que un d'aquests minyons 
va fer una lectura d'una obra de 
teatre que segons deia a tothom ha-
via d'ésser una campanada i va re
sultar un barret de rialles per a tots 
el qui van escoltar-la. Va invitar fins 
i tot el crític de Destino —en Julio 
Coll— el qual, naturalment, va re-
bentar-lo. Llavors l'autor i d'altres 
de la seva colla van escriure una 
carta molt pintoresca a en Coll. Un 
cop llegida (van fer-ne copies i les 
repartiren profusament), ja no hi 
havia cap dubte que el crític tenia 
raó...> 

El potin ens ha fet repassar la pila 
de Destinos que anem formant i, en 
efecte, en el número corresponent 
al 26 de febrer trobem un article de 
J. Coll intitulat Las lecturas en el 
qual diu que s'ha encomanat una 
veritable febre de lectures en petit 
comité —i de vegades no tan petit— 
d'obres de teatre inedites. Assegura 
que en el que portava de mes havia 
rebut mes de set invitacions per a 
assistir a altres tantes lectures de 
comedies noves. Explica la broma 
que els convídate fan a espatlles de 
l'illús autor, el qual, engrescat amb 
el que llegeix, no s'adona de les 
bromes deis seus amics. 

<Lo notable —diu— es que esos 
autores aseguran haber escrito una 
obra trascendente. Sólo se dignan en
frentarse con temas de una casuís
tica tremebunda, que es lo bueno; 
con problemas ingentes, desmesura
dos, de exacto tamaño natural. Los 
diidogos los escriben con mayúsculas 
y cada frase pretende ser lapidaria. 
Y a fuerza de frases lapidarias no 
consiguen otra cosa que un,montón 
de ladrillos.* 

I segueix aixi la crítica del teatre 

HI IK 

rJ\0S* 

ELS MILLORS 
TEIXITS DE PUNT 

EN SUÉTERS, 
JERSEIS . 

I JAQUETES 
PER A SENYORA 

De venda ais grans establiments del centre 

Anillo Circunvalación, 40 
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que ara s'estila, amb pretensions de 
renovació: 

«En una de esas lecturas, y ante 
la aprobación de la concurrencia, me 
enteré del siguiente argumento: Una 
señora, viuda, ha contraído crecidas 
deudas con un desaprensivo señor 
que quiere cobrarse la cantidad no 
precisamente con dinero. Esta señora 
se pasa la comedia gritando que lo 
que ella quiere es vivir, i vivir!, y, a 
intervalos, sigue recordando la deuda 
que la atenaza. No llegamos a sa
ber nunca cuánto debe, en dinero 
contante y sonante; pero eso, por lo 
visto, no tiene importancia. Entre los 
personajes hay un amigo doctor que 
se ofrece para salvarla de tan apu
rada situación, pero ella —menean
do tristemente la cabeza— le respon
de que él no tiene suficiente dinero 
para ayudarla. (Posiblemente al autor 
no le interesaba cancelar tan pronto 
la deuda, puesto que aún quedaban 
dos actos por delante.) Sigue la co
media entre surrealismos oníricos y 
expresionismos sintéticos, hasta el 
tercer acto, que es cuando la herma
na de la viuda comparece ante ella 
y le anuncia, con orgulloso desplan
te, que ha saldado ya por su cuenta 
y riesgo la deuda que tenían pen
diente con el desaprensivo señor. 
(Como puede suponerse la ha salva
do invitando al acreedor a que se 
hiciera él mismo el cobro.) Para 
acabar de arreglar las cosas, al final, 
cuando ya no hace maldita la falta, 
una vieja inválida <jue paseaba su 
carrito por la escena se quita la vida 
dejando como pago y señal una pó
liza de seguro de vida para que la 
cobren. 

>Como puede verse, esos jóvenes 
y entusiastas autores no tienen ni 
idea de la realidad. Ellos aseguran 
que sólo quieren hacer lirismo, poe
sía, quimerismo altivo, fantasía má
gica, leyenda oriental o cuento tárta
ro. Desprecian la realidad, la simpá
tica y fecunda realidad. Si en lugar 
de hacer un drama cabalístico inten
taran hacer simplemente una come
dia, sabrían que una Casa de Segu
ros no pagará nunca una póliza por 
suicidio; y sabrían también que, para 
que la gente sepa a qué atenerse y 
el drama sea de verdad, es preciso 
que se sepa cuánto y en concepto 

de qué debe la protagonista. No 
puede montarse una comedia sobre 
una deuda sin que el público llegue 
a saber nunca la cantidad exacta. 
Como puede comprenderse, si sólo se 
trata-de dos mil pesetas no hay dra»* 
ma; el amigo doctor se las puede 
prestar siempre. Si debe un millón, 
el drama sí es apoteósico. 

>En otra de las lecturas, el autor 
terminaba su comedia así: 'Y enton
ces el personaje Fulano y la figura 
Mengana aparecen por el foro y lle
gan al centro del escenario. Al lle
gar aquí, se confunden los dos entre 
sí y se transforman en un solo per
sonaje. Antes de llegar al lado iz
quierdo, desaparecen volatilizados.' 
Sintiéndolo mucho, por muy poé
tico que sea y por muy original que 
parezca este truco en el papel, no 
hay forma humana de darle carac
teres de verosimilitud. Los persona
jes son actores, y, por muy acostum
brados que estén a viajar en tran
vía, no creo que puedan conseguir 
nunca este fenómeno. Si esto fuei 
posible, yo trataría de fundirme con 
un millonario. 

>C¡erto que no hay teatro bueno. 
Pero de eso a creer que todo cuan
to se hace en la alegre y catacúm-
bica clandestinidad de una lectura 
es bueno, va un trecho enorme, in
superablemente cómico. Y conste 
que yo admiro profundamente el tSt 
fuerzo de esos muchachos, y me pro
pongo asistir a cuantas lecturas sea 

invitado, pero la formalidad es la 
¡ormalidda. Una lectura es una cosa 
muy seria. Leer una obra a dos o 
tres amigos, pase. Pero reunir incluso 
a desconocidos, obliga a que la obra 
sea, no buena, sino superior. Y para 
salir al paso de esa plaga he vulne
rado exprofeso una de las más ele
mentales leyes de la discreción, para 
intentar dar un ejemplo general de 
sus peligrosas incursiones en el ri
dículo. 

>Que no se diga de nosotros que 
en este país sólo se vive de ilu-
siones.) 

NOTICIARI 

J El día 28 del corrent mes de 
maig s'haurá celebrat al teatre de 
l'Orfeó Gracienc una vetllada d'ho-
menatge a la memoria del qui fou 
durant molts anys l'animador deis 
espectacles escénics d'aquella enti-
tat, en Josep Claramunt. L'obra que 
hi havia anunciada és la comedia 
dramática d'Avelí Artís La sagrada 
familia. 

C U R S O S 
I CONFERENCIES 
3 Els dies 23, 25 i 27 del corrent 
mes de maig ha donat a l'Ateneo 
Español de México un curs de tres 
llicons de filosofía sobre el passat, 
el present i l'esdevenidor d'Espanya, 
el doctor Eduard Nicol. L'enunciat 
general del curs era El pensamiento 
político español. 

3 Per al día 9 del vinent mes de 
juny hi havia anunciada a l'Institut 
d'Intercanvi Cultural Mexicano-Rus, 
de la ciutat de Méxic, una confe
rencia a carree de Jordi Aymamí 
sobre el tema El problema de las 
nacionalidades. 

3 Ens arriba de Liverpool la noti
cia falaguera que en la Universitat 
d'aquella ciutat anglesa es donen 
classes de cátala i que suara ha aca-
bat el primer deis tres cursos que 
han estat previstos. Tant aquest com 
el següent, que comencará el próxim 
mes d'octubre, han estat confiats al 
jove poeta Joan Triadú, ex-professor 
de Uengücs orientáis a Barcelona. 
Aquesta noticia aclareix la confusió 
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en qué van incórrer els qui des de 
Catalunya ens innovaren la marxa 
de Triadú a Anglaterra, suposant-lo 
a Oxford gaudint d'una beca. La 
realitat és que el director d'Arieí, 
l 'excellent revista que sortia a casa 
nostra en la clandestinitat, va ser in
vitar, acompanyant-li la invitació del 
contráete corresponent, a donar a 
la Universitat de Liverpool els cursos 
deis quals fem esment, i el qual 
convit acceptá a mans besades. 
3 El doctor Santiago Pi-Sunyer, pro-
fessor a la Universitat de Cochabam-
ba (Bolívia), ha donat una confe
rencia a l'Institut de Fisiología de la 
Facultat de Medicina, de Buenos 
Aires, sobre el tema: Aportación per
sonal a la Fisiología Secretora del 
estómago y del riñon. 
J La Secció de Cultura del Casal 
de Catalunya, de Buenos Aires, ha 
iniciat uns cursos d'idioma anglés, 
per ais socis i els seus familiars. En 
curs d'organització, en té un d'en-
senyament artístic, a carrer de Laura 
Ros, i un de cátala, a cura de Fran-
cesc Arnó . 

5 El Casal de Catalunya, de Paris, 
organitzá una conferencia comme-
morant la data del 14 d'abril, la 
qual ana a carree del senyor R. No-
gués i Biset. L'acte es celebra al 
local del Mouvement de Liberation 
Nationale i acaba amb unes paraules 
del president de l 'entitat organiza
dora, senyor Camps, evocadores del 
moment de la proclamació de la Re
pública catalana, l'any 1931. 
J A l'Institut d'Urologia, de Bar
celona, s'ha celebrat un denominat 
Concurso anual monográfico para 
postgraduados, dins el qual ha donat 
un curset d'especialització d'Urologia 
el matge cátala A. Puigvert. Hi teo-
ritzaren, ultra el famós uróleg, els 
doctors Cois, Moya, Masoliver i Mas
caré, catalans; R. Couvelaire, fran
cés, i De la Peña, madrileny. 
3 Ha donat. una conferencia a l'Ins
titut Británic, de Barcelona, la jo-
veníssima doctora Coromines Vi-
gneaux, tractant de les Child Gui-
dance Cüm'cs, institució popularís-
sima a Anglaterra, en la qual es 
practica el tractament de psicotera
pia infantil. 

COL-LA BORACIONISME 

3 Josep'M. Pi-Sunyer ha donat una 
conferencia a l'Aula Magne, de Bar
celona, sobre El tablón de edictos. 
3 Viceng Soler de Sojo ha dissertat 
sobre Liquidación de la avería co
mún dins un curset de Dret marí-
tim que es dona en un organisme 
oficial del Estado. 

3 A l'Instituto de Estudios Hispá
nicos, de Barcelona, un senyor Ra
món Viladas ha explicat una Visión 
política de la España que ha sido y 
de la España que queremos. 
3 A. Duran i Sampere ha donat 
una conferencia al Collegi Oficial 
d'Aparelladors, de Barcelona, parlant 
de la Grandeza y miseria de la calle 
de Monteado. 

L A M Ú S I C A 
I E L S M U S I C S 
3 A m b motiu de l'aniversari de la 
mort del músic Ricard Vinyes, s'ha 
celebrat a Lleida un acte recordato-
ri. L'Ajuntament i els directius d e 
les entitats de tipus cultural han 
portat col-lectivament una corona a 
la tomba d'aquell excel lent artista. 
3 El dia primer del mes actual va 
teñir lloc al Palau de la Música Ca
talana un Festival Beethoven, en el 
qual foren interpretades Fidelio i la 
Novena Simjonia pels orfeons Lau
dare, Sant Esteve, Montserrat C.C. 
i Nostra Dona de Montserrat, acom-
panyats per l'orquestra del primer, 
sota la direcció del mestre Ángel 
Colomer. Actuaren de solistes, entre 
altres de forasters, Concepció Ca
llao, Bartomeu Bardagi, Lluís Cor-
bella i Ermini Ezquerra. 
3 El dia 16 de maig s'inaugurá al 
Liceu la temporada de ballet, a car
ree del Gran Ballet de Montecarlo. 
Entre les obres que projecta estrenar, 
hi ha Tristán el Loco, ballet es-
crit (?), decorat i vestit per Sal
vador Dalí, amb música fragmenta
ria de Tristón i Isolda, de Wagner . 
3 El dia 14 deis corrent mes de 
maig, l 'Orfeó Cátala, de Barcelona, 
sota la direcció del mestre Lluís M. 
Millet, dona un concert al Palau de 
la Música Catalana, executant diver
ses obres catalanes del seu reperto-
ri, uns fragments del poema Elias, 
de Mendelsshon, i estrenant La noia 
de l'Emporda, del mestre Joan Llon-
gueres, i Dues cancons en estil va
lencia, de E. L. Chavarri. 
5 La violinista Mercé Serrat, acom-
panyada al piano per Lluís Guiu, 
dona el dia 15 un concert al Palau 
de la Música Catalana, organitzat 
per l'Associació de Cultura Musical. 
3 El dia 22, i també al Palau de la 
Música Catalana, l 'Orquestra Mu
nicipal de Barcelona, dirigida peí 
mestre Toldrá, dona un concert-ho-
menatge al mestre Joan Lamote de 
Grignon, interpretant el seu quadre 
simfónic Andalucía. U n homenatge 
purament comercial; puix que el 
millor que li podien haver retut en 
Toldrá i els seus músics era anar a 
l 'enterrament de l'homenatjat, uni
formáis i preparáis per a donar a 
l'acte la máxima solemnitat que 
li corresponia, tant si els ho perme-
tien com no. Pero, és ciar, allí no 
hi havia taquilla... I l 'Ajuntament 
també té en compte aquest detall, 
a l'hora de donar permisos perqué 
els seus músics toquin. 
5 Ha estat a Sud-América —Xile, 
Uruguay, Argentina—, el popularís-
sim mestre Xavier Cugat, al davant 
de la seva orquestra. Raons de tipus 
sindical no li han permés actuar a 
Buenos Aires, on es proposava fer 
una temporada llarga. Al seu pas per 
Montevideo, els socis del Casal Cá
tala li oferiren una recepció, opor-
tunitat que Xavier Cugat va aprofi-
tar per palesar el seu sentíment ca-
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talanesc, del qual li plau fer osten
tado sempre que pot. 
9 La Convenció de Rotaris reuni
da a Puebla, oferí al nostre Orfeó 
Cátala un magnífic pergamí com a 
record de la seva actuado a l'esmen-
tada ciutat, on, sota la direcció del 
mestre Costa-Horts, l'Orfeó oferí un 
recital de cancpns catalanes. 

J La célebre cobla La Principal de 
la Bisbál, una de les mes notables 
de l'época d'or de Catalunya, re
constituida i aureolada del seu pres-
tigi d'antany, ha donat un festival 
musical al Palmarium, de Perpinyá, 
executant obres de concert i sar-
danes. 
S A Vilanova i la Geltrú ha sor-
git un prodigi musical: una nena de 
set anys, de nom Leonora Mila Ro
mero, de la qual es diu que el marc. 
de l'any passat, sense teñir cap no
ció de música, va asseure's davant 
un piano i va improvisar una curta 
composició. Els seus pares no van 
fer-ne cap cas, pero dies després van 
adonar-se que les coses que la cria
tura teclejava tenien un perfecte 
contingut melódic. Llavors van par-
lar-ne amb persones enteses, les 
quals descobriren les dots excepcio
n a l de la nena i van aconsellar que 
cuita-corrents se li fes estudiar músi
ca, amb la seguretat que a no tar
dar gaire es convertiría en una mina 
d'or. I en efecte, diuen que ara ja 
toca Mozart, Bach i Schumann amb 
la mateixa senzillesa que tocaría La 
vaca lechera. 

E L S E S P O R T S 
3 Sense afegir-hi gaires comentaris, 
perqué la cosa es comenta sola, re-
produím de la secció esportiva de 
La Vanguardia Española del 14 de 
maig: <E1 hockey sigue inefable. To
do un campeonato nacional de se
gunda categoría había sido asignado 
a nuestra región, en uno de cuyos 
terrenos de juego —el de Rubí— 
debía desarrollarse, según unas ins~ 
trucciones que se recibieron, con or-
den de juegos incluido; pero... po
cas horas después, un telegrama tras
plantaba la competición a Murcia, 
por lo que los dos clubs catalanes 
participantes, y algún otro presunto, 
renunciaron al torneo y quizá al tí
tulo, por considerar largo, costoso e 
improcedente el desplazamiento. Y 
fué un equipo de Murcia el que en 
La Condomina se adjudicó el título 
nacional de hockey de segunda cate

goría, al vencer en la final a otro de 
aquellas latitudes, el Mongo, de Ali
cante. Eí Júnior-Madrid, fué el ter
cero y el Atlético madrileño hubo de 
conformarse con el cuarto y último 
puesto.» Tan bé que els hi prepara
ren i no saberen aprofitar-se'nl 

5 Seguim copiant de la mateixa 
Vanguardia: tLa manifestación mo
torista del pasado domingo en Mont-
juic, que alcanzó categoría de autén
tico Gran Premio por el número de 
concursantes, la calidad de la parti
cipación extranjera y las marcas, lo
gradas, sólo se tituló IV Premio In
ternacional de Barcelona... y se pres
cindió del adjetivo <Gran>, porque 
la reglamentación de la F.I.C.M. só
lo otorga un <Gran> premio anual a 
cada nación. En Madrid anuncian ya 
su Gran Premio, aunque nosotros te
nemos entendido que el único Gran 
Premio de este año de España, co
rresponde organî arlo a San Sebas
tián.} Estem segurs que el «Gran Pre-
mio> es correrá a Madrid, a desgrat 
que la cursa motorista de Barcelona 
fos digna d'aquest adjectíu i que per 
dret propi correspongui enguany a 
San Sebastián. Les reglamentacions 
oficiáis de les Federacions només 
compten per ais clubs de provincia, 
a l'Espanya franquista. 

J Una cosa semblant passa en el 
fútbol. Pero a desgrat d'aquest des-
carat favoritisme, els títols esportius 
es queden a les provincias. La Fe
derado va dir, fa alguns mesos, que 
en endavant tots els partits interna-
cionals es celebrarien a Madrid, da
do el poco aliento que reciben del 
público catalán los jugadores del 
equipo nacional. La Federació va 
descuidar-se de dir que, a desgrat 
de les famoses individualitats amb 
qué compta el Barcelona, molt supe-
riors a alguns deis seleccionats, no 
figurava a la selecció cap jugador 
cátala. I aixó no s'havia vist mai. 
Sempre que es jugava un partit in
ternacional a Madrid, a Bilbao, a 
Valencia, etc., es tenia l'atenció de 
fer figurar a l'equip alguna o algu-
nes de les figures locáis. Pero ara 
les coses han canviat i per aixó la 
gent se'n desentén. 
5 Com a nota final d'aquestes im-
pressions, volem remarcar que aix! 
com fou rebut amb enorme entusias
me pels aficionáis barcelonins la 
victoria del Barcelona al Campionat 
de Lliga, l'el-liminació del club blau-
granat del torneig de Copa no ha 
causat cap disgut. Mes aviat go-
saríem dir que el públic cátala va 
treure's un pes del damunt. La Co
pa —que sempre és donada peí Cap 
d'Estat— és la Copa del Generalísi
mo des de l'any 40. I el Barca tot i 
teñir bons equips —com ho demos-
tra el fet d'haver guanyat tres Cam-
pionats de Lliga— no ha arribat cap 
any a guanyar-la. I, cosa significati
va!: mentre els anys que s'ha per-
dut el Campionat de Lliga hi han 
hagut discussions i disgustos i quei-
xes, en deu anys de no guanyar la 
Copa ningú no ha protestar. 
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L ' E C O N O M I A U L T R A D I R I G I D A 
Amb molt de retará ens ar

riba d'Europa un voluminós 
paquet contenint retalls de 
Premsa especializada, els quals 
constitueixen una crua crítica 
de la situado económica crea
da a Espanya per l'adminis-
traciá franquista. Com que les 
falles que s'hi remarquen no 
han estat pas corregides, ans 
augmentades, creiem que els 
lectors de L.N.R. veúran amb 
gust que reproduim, una mica 
a l'atzar, alguns deis esmen-
tats retalls, en la impossibili-
tat de poder-Ios reproduir ín-
tegrament a causa de la seva 
llarguíssima extcnsió. 

<ELS EXPORTADORS 
1 L'ACORD FRANCO-ESPANYOL 

L'acord comercial i financer fran-
co-espanyol signat el mes de maig 
d'enguany [1948] ha iniciat el res-
tabliment de les relacions económi-
ques, per molt temps interrompudes, 
entre Espanya i Franja. Des d'aquest 
punt de vista ha estat acollit satis-
factóriament. Pero des del punt de' 
vista práctic, un gran nombre d'ex-
portadors francesos, especialment els 
industriáis d'articles de luxe, comen-
cen a sentir-se menys entusiasmáis 
deis seus resultats. Els comerciants 
parisencs han pogut obtenir de Ma
drid contingents molt reduits per a 
determináis arricies, i molts produc-
tes clássics de l'exportació francesa 
han estat totalment elimináis de les 
llistes de contingents. Aqueix acord 
no preveu l'exportació de perfums, 
arricies de pell, guants, cristall, joies 
i altres de luxe. Tampoc, pero, no 
preveu l'exportació de bicicletes, vi-
dres, coberts, etc. És cert que el 
tractat conré un apartat amb el nom 
de Diversos, el qual té assignat un 
crédit de 500 milions; pero aquesta 
xifra resulta insignificant si es con
sidera el nombre d'industrials obli
gáis a sol-licitar autoritzacions d'ex-
portació compreses en aquest capí
tol, per manca de contingents espe-
cífics a favor deis seus anieles. 

Precisament el fet de no teñir fi-
xat un contingent, representa un fort 
desavantatge per a l'exportador. Es
pecialment en el cas del mercat es-
panyol, el qual és necessari recon
quistar després d'una total interrup-
ció de relacions comerciáis, per es-
pai d'alguns anys. Aquesta recon
quista no és possible de realitzar-se 

si no es poden admerre ordres en 
ferm i no es pot garantir el seu rá-
pid lliurament. L'exportador que 
s'ha rrobat sense contingents i ha 
de sol-licitar una llicéncia a carree 
de l'apartat de Diversos, no té cap 
garantía d'obtenir l'autorització. I en 
el cas mes favorable, els trámits a 
seguir son tan llargs, que els nego-
cis perden tota possibiíitat de reei-
xir-> 

(L'Economít'; París) 

<VNA VUADA 
A L'ALTRE COSTAT 

D'UNA FRONTERA OBERTA 
DE NOU 

Fa ja mesos que foren represes les 
relacions comerciáis i financeres en
tre Franja i Espanya. És convenient 
i útil, ara, precisar l'estat en el qual 
hem trobat el mercat espanyol i qui
na és la situació económica i finan-
cera de la península ibérica. 

La conjuntura present de l'econo-
mia espanyola es caracteritza per un 
estancament gairebé total de la pro-
ducció, mentre resten insatisfetes 
moltes i importants necessitats. 

En el curs deis deu anys darrers, 
la població de la Península ha aug-
mentat en dos milions i mig d'ha-
bitants, amb tendencia a concen-
trar-se a les ciutats. L'espanyol aspi
ra a un nivell de vida superior, pero 
la insuficiencia de la producció no 
li permet d'arribar-hi. Aquesta situa
ció és deguda, en gran part, a la 
insuficiencia de fonts d'energia, man
ca d'acer i pobres mitjans de trans-
port. 

Les fonts d'energia son tan escas-
ses perqué els falta carbó, forca eléc
trica i carburants liquidó. Tampoc 
no disposen de má d'obra per a 
emprendre noves construccions, es
pecialment en époques de collita. La 
puja de preus deis productes difi
culta el regular lliurament deis ma-
terials de construcció. Aquesta cir-
cumstáncia i la impossibilitat d'ob
tenir llicéncies d'ímportació, per 
manca de divises, per a materials 
d'excavació, transports mecáníes i 
eléctrics, etc., fan gairebé impos-
sible la installació de noves cen
tráis eléctriques. La falta de carbu
rants ha obligat a prohibir la circu
lado deis automóbils particulars tres 
dies cada setmana. Ni la producció 
de ferro i d'acer, i, en general, la 
metal-lúrgica, ni la textil, ni la quí
mica, les quals son industries bási-
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ques, no son suficients per a cobrir 
les necessitats del consum interior. 
La producció de mineral de ferro ha 
baixat de 212 milions de tones el 
1938, a 197 el 1946; la de plom, de 
2.65 milions, a 2.52 milions en el 
mateix període. La de fundició ha 
pujat de 36.9 a 40.9 milions de to
nes; i la de Ilengots, de 47.8 a 49.6. 
Pero en general, des del 1943 s'ob-
serva una accentuada disminució en 
la producció siderúrgica, la qual 
agreuja aquesta industria. L'any 1929 
es produien un milió de tones 
d'acer, mentre que l'any 1947 no 
se'n produí mes que la meitat. 
Aquesta deficient producció té per 
conseqüéncia la manca de material 
móbil de ferrocarril. El tráfic ferrec 
viari ha disminuir extraordinaria-
ment, i l'any 47 tan sois s'han trans-
portat 4.400 milions de tones de 
mercaderies. La producció agrícola 
está, en conjunt, estacionaria. No 
disposa deis fertilizants necessaris, ni 
de llavors ni de maquinaria, ni de 
bésties de carrega. 

A fináis del 47 el nivell deis preus 
a l'engrós era tres vegades superior 
al del 1939; i l'índex del cost de la 
vida, prenent per base 100 el del 
1936, havia arribat ais 428 a fináis 
del 47, i per a l'alimentació encalca 
els 580. 

Els técnics discuteixen si les cau
ses d'aquest augment provenen de 
l'inflació deis mitjans de pagament 
o de l'escassesa deis béns disponi
bles. És ciar que, en resum, l'oferta 
está molt per dessota de la deman
da, i que l'standard de vida no té 
cap alca a Espanya, almenys per a 
una gran majoria de la població. 

Com passa en la majoria deis 
paisos europeus, a Espanya l'alca de 
preus i la inflació son dos fenómens 

- que s'influencien mútuament. Els 
mitjans de pagament han crescut de 
manera extraordinaria. L'any 1935 
Espanya tenia una circulado fidu
ciaria de 4.837 milions. El 1947, a 
les darreries de setembre, havia pu
jat a 23.886 milions. Aquesta infla
ció ha estat mes accentuada en el 
curs deis anys 1945 i 46, quan l'im-
port de la circulació monetaria, el 
deis comptes corrents de bañes d'e-
missió i els de la banca privada va 
passar de 42.435 milions a 51.913 
milions. 

Mesos enrera la crisi del mercat 
financer fou posada de manifest per 
les dificultats que tenien les noves 
emissions per a placar-se en aqueix 
mercat. Els bañes foren assaltats per 
peticionaris de crédits, ais quals no 
van poder atendré amb els seus pro-
pis mitjans i els calgué demanar l'a-
jut a la banca d'emissió, la qual 
a fináis de setembre havia deixar, 
en qualitat de préstecs amb garan
tía, la suma de 5.748 milions de 
pessetes, contra gairebé mil milions 
un any abans. El Govern ha dictat 
una serie de mesures per a comba-
tre aquesta inflació, en la creenca 
que l'especulació és la responsable 
de la manca de capitals. La darrera 
mesura restringint els crédits ha es-
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tat molt mal acollida en els medís 
financers. Sembla que, de fet, l'ori-
gen del mal financer que afligeix 
Espanya prové de les extraordináries 
despeses governamentals, creades 
per la ingerencia de l'Estat en tots 
els dominis. I que la situació eco
nómica de la Península no millora-
rá ni amb les restriccions deis cré-
dits ni amb la reducció de la circu
lado monetaria, sino amb una re
ducció massiva i enérgica de les des
peses de l'Estat. 

La balanca comercial d'Espanya, 
que s'havia equilibrat l'any 1945, s'ha 
desequilibrat extraordináriament en 

els darrers mesos del 1947. Pels volts 
del juliol d'aquell any, les importa-
cions foren de 106.1 milions i les 
exportacions de 77.9 milions. 

Encara que les tendéncies autárti-
ques siguin a Espanya molt accen-
tuades, és un fet que el país depén 
económicament, en gran manera, de 
l'exterior. Per altra banda, el canvi 
tan elevat de la pesseta ha perjudi-
cat notablement les exportacions es-
panyoles. Espanya no té dólars, ni 
francs suissos, ni lliures esterlines 
per a financar les seves importa-
cions.> 

(L'Economie; París) 

NOTICIARI GENERAL DE L'INTERIOR 
J La Delegación Provincial de Abas
tecimientos de Madrid, on diuen 
que la vida és mes barata que a 
Barcelona, ha publicat la següent 
Ilista d'articles intervinguts i preus 
oficiáis que regirán per al mes de 
maíg: Oli, 8.40 ptes. litre; mongetes 
corrents, 7 ptes. quilo; arrós, 3.50; 
bacallá, 11.50; café, 38.50; succeda-
nis del café, 14.45; xocolata fami
liar, 11; cigrons, 7.50; fariña d'ar-
rós, 6.50; fariña de blat (subminis
tre infantil), 3.80; sabó comú, 50%, 
6; llet condensada, 5.75 el pot; Uet 
de vaca: a la capital i els pobles 
de mes de 15.000 habitants, 2.40 
ptes. litre; llentilles, 5.50 ptes. qui
lo; pa: especial i de primera cate
goría: 0.50 racció; segona categoría, 
0.55. 
J L'Ajuntament de Barcelona ha 
pres l'acord de donar els noms de 
Josep M. Sert, Apelles Mestres, En
ríe Clarassó i Salvador Alarma, a 
tants altres carrers de la ciutat. 
5 En la mateixa reunió municipal 
va prendre's l'acord de subvencionar 
amb 25.000 pessetes la Real Acade
mia de Ciencias y Artes, <para el 
mantenimiento del Observatorio Fa-
bra, facultando al teniente de Alcal
de delegado de Cultura para que es
tudie la forma en que debería esta
blecerse la colaboración de dicha 
Real Academia para el mantenimien
to y mejora de tan importante cen
tro científico.* El qui ens dona la 
noticia fa aquest comentari: «Aquest 
inesperat interés de l'Ajuntament 
per l'existéncia i millor funciona-
ment de l'Observatori Fabra, resulta 
ben grotesc. Fa cosa de mig any que 
visitárem una vegada mes l'Obser
vatori, en companyia d'uns amics. 
Fórem orientats per un conegut me-
teoróleg, el qual va contar-nos les 
mil vicissituds passades per l'Obser
vatori durant aquests darrers anys i 
la vida precaria que porta aquesta 
institució científica, davant la indi
ferencia general deis qui aparenten 
ésser puntáis de la ciencia i la cultu
ra. Va explicar-nos que havien estat 
totalment destruíts els arxius cien-
tífics del Servei Meteorológic de 
Catalunya, els quals eren el testi-
moni de tota la labor del doctor 
Fontseré i d'altres eminents cienti-
fics de la nostra térra, dedicats a la 
Meteorología...» El comentari té una 

relació directa, peí que sembla, amb 
l'article del nostre company Santaló 
i Sors en el número anterior de 
L.N.R. 
5 Potser com una manifestado 
d'enyorament d'époques mes bené-
voles, el dia 11 de juny s'inaugurará 
ais salons del Foment del Treball 
Nacional una Exposició restrospec-
tiva de la Industria Textil. Durant 
els dies que romandrá oberta, es 
donará un cicle de conferencies re-
lacionades amb la historia de la 
fabricació de teíxits en general, a 
carree de persones enteses en el 
ram. 
5 Una altra exposició que s'ha ce-
lebrat a Barcelona, i que va durar 
del 10 al 20 de maíg, era de creus 
antigües i modernes, en la qual fi-
guraven peces d'orfebreria, pintura i 
escultura. Va teñir lloc al Foment 
de les Arts Decoratives. 
5 Ha estat nomenat president de 
la Diputación Provincial de Barce
lona el senyor Joaquim Buíxó Abai-
gar, en substitució del senyor Anto-
n¡ María Llopis. 

J El conegut floricultor Antoni Dot 
ha obtingut el primer premi en el 
concurs i exposició de roses d'en-
guany. 
5 L!escamoteig i la prestidigitado 
han arrelat tant, en totes les seves 
múltiples varietats, d'enca del triomf 
de los nacionales, que ara ja s'ha 
cregut necessari organitzar el Primer 
Congreso Nacional del Ilusionismo, 
el qual estava anuncíat per ais dies 
26 al 29 del corrent, a Barcelona. 
Es donava per segur que hi pren-
drien part els mes famosos prestidi-
gitadors internacionals i que cap de 
les ponéncies que presentarien no 
podría superar técnicament els trucs 

que la gent del país practica per tal 
de sobreviure. 
J L'Ateneu Barcelonés ha vist aug
mentada fins a 50.000 pessetes la 
subvenció de 12.000 que fins ara 
tenia, provinent de l'Ajuntament de 
la ciutat. 
5 Després del discurs de Franco a 
les Cortes, comentant la negativa de 
l'assemblea general de les NN.UU. 
a la represa de les relacions diplo-
mátiques amb Espanya, uns grups 
de galífardeus pertanyents a Falan
ge es dedicaren a apedregar els ci» 
nemes de Madrid i Barcelona en 
els quals es projectava la pellicula 
Are de Triomf, semblava que sufi-
cientment retallada per a no ofendre 
els falangistes amb el paper rídícul 
que fan uns seus correl-ligionaris 
en aquell film, com el fan en la 
novel-la de Remarque d'on és treta 
la pellicula. Per a evitar que els 
cinemes fossin assaltats, la projecció 
d'Arc de Triomf va sospendre's a 
Pacte, quan tot just havia arribat 
al segon rotlle. 
5 Per bé que els lectors de L.N.R. 
deuen saber-ho a bastament, per ha-
ver-ho publicat tota la Premsa del 
món, llevat de l'espanyola, volem 
que quedi registrat el fet que el dia 
de la reunió de l'assemblea general 
de l'O.N.U., en la qual tornava a 
debatre's el cas d'Espanya, van es-
clarar, amb cosa d'un quart o mitja 
hora de diferencia l'una a l'altra, 
sengles bombes ais consoláis que Bo-
lívia, Perú i Brasil —pa'isos els quals 
recolzaven Franco en el si de la 
O.N.U.— teñen a Barcelona. 
5 En pie deliri de grandeses, l'A
juntament de Barcelona projecta la 
celebració d'una tercera Exposició 
Internacional. Sobre el fet, Joan Ra
món Masoliver ha recordar, en un 
article aparegut a La Vanguardia Es
pañola el dia primer del corrent, 
que en l'actualitat els barcelonins 
encara paguen els deutes que va 
deixar la de l'any 1929, particular-
ment en el ram deis espectades. Un 
paragraf de I'alludit article diu 
aixó: <Bien está, pues, el anunrio 
de la futura Exposición. No desea
mos otra cosa. Pero no estaría de 
más. que, en el ínterin, se hiciera 
un equitativo reajuste de tanto y 
tanto gravamen que hacen que los 
barceloneses todos no podamos ir 
a los espectáculos de referencia sin 
el riesgo de saltar la cena o quedar
nos sin zapatos.* 
5 Del 30 de maig al 5 de juny tin-

JOAN DOMINGO 
B 4 T C J H C S 'JWcTCOJKO* 
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dran lloc a Vic, amb assisténcia del 
caudillo, les festes de clausura del 
centenar i de Bal mes. Entre els actes 
anunciats figura un Congrés d'Apo-
logética, un concurs fotografíe i un 
de sardanes. 

V A R I A 
3 El dia 16 d'aquest mes de maig, 
en ocasió del sopar mensual que ce
lebren els metges catalans residents 
a Méxic, es tributa un homenatge 
cordialíssim a la doctora Josephine 
Doroty Collier, reputada com un 
deis millors otorrinolaringolegs del 
món, professora a la Universitat de 
Londres i entusiasta catalanófila. 
Presidí l'acte el doctor Antoni Peyrí, 
president de l'agrupació formada 
pels Metges Catalans, i s'assegueren 
al costat de la metgessa homenatja-
da la senyora de Peyri, el doctor 
Rafael Trueta i la seva esposa i el 
doctor Espinassa. Ocupaven les altrés 
taules els doctors Folch i Pi, Roig, 
Puig Garí, Paniello, Pares, Rallo To
más, Armendares, Franco, Neira, Pi-
nyol, César Pi-Sunyer, Dutrem, Gis-
pert, Bonet i alguns d'altres, molts 
d'ells acompanyats de les respecti-
ves esposes. En representado de la 
Institució de Cultura Catalana —de 
la qual formen part els Metges Ca
talans— assistiren els senyors J. Rou-
re-Torent i Antoni Soler i Torné. 
També hi havia el qui fou diputat 
del Parlament de Catalunya, senyor 
Antoni Dot. El president de l'Orfeó 
Cátala, senyor Enric Calafell, ex
cusa la seva presencia, bo i adhe-
rint-se a l'acte en nom de la vella 
entitat deis catalans de Méxic. A 
l'hora deis brindis, el doctor Rafael 
Trueta presenta la ¡Ilustre metges
sa anglesa i remarca la valuosa obra 
que realitzá, ais principis de l'expa-
triació, a profit deis seus col-legues 
catalans, a molts deis quals aconse-
gui treure, per la seva influencia i 
la seva activitat, de camps de con
centrado francesos. El doctor Peyrí 
li adrecá en nom deis presents una 
afectuosa salutació i elogia la seva 
labor científica i humanitaria, exal-
cant la seva catalanofília. Aprofita 
el moment per a resumir la tasca 
que porten feta corporativament els 
Metges Catalans de Méxic i innova 

alguns deis projectes que teñen en 
vies de realització, sota els auspicis 
de la Institució de Cultura Catala
na, del consell directiu de la qual 
forma part el doctor Peyrí en re
presentado deis seus collegues. Les 
paraules del doctor Peyrí obtingue-
ren l'aprovació unánime deis seus 
companys. Per a doure l'acte, la 
doctora Collier pronuncia, en cátala, 
unes paraules de regraciament, molt 
sentides. 
3 Sabem que l'Orfeó Cátala de 
Méxic ha decidit emprendre una tas
ca de molts anys esperada: la con-
fecció d'un cens de catalans resi
dents a la República Mexicana, al 
marge de qualsevol interés polític, 
comercial o social; simplement al 
servei de la coMectivitat catalana. 
Hom está fent els preparatius per a 
iniciar els treballs.i a nosaltres no 
ens resta mes que demanar a tots 
els catalans, siguin d'on siguin i 
pensin com pensin, que vulguin 
accedir a la coMaboració que ela 
será demanada. 
5 Amb motiu de la intervenció de 
Mr. Norman Makin, ambaixador 
d'Austrália ais EE.UU. i delegat del 
seu país a l'O.N.U., en el debat dar-
rer sobre la qüestió franquista, en 
el qual el senyor Makin tingué una 
intervenció principal i molt corat-
josa, el nostre amic J. Ventura Sure
da, resident a Nova York, li adrecá 
una carta de felicitació, subratllant 
la frase del representant australiá a 
l'assemblea general de les NN.UU.: 
tEls qui son contra Franco de pa-
raula, cal que ho siguin també amb 
el seu vot>. La carta de l'amic Ven
tura Sureda, la qual interpreta in-
discutiblement el sentiment de tots 
els catalans, ha rebut una amable 
resposta de Mr. Makin. 

fi Comunitat Catalana, de Méxic, 
/celebra amb un sopar, en un céntric 
/ restaurant, la commemoració de 'la 

proclamacio de la República catala
na, el 14 d'abril del 1931. Un grup 
de patriotes s'assegueren al voltant 
de la taula presidencial, en la qual 
hi havia els dirigents de Comuni
tat Catalana acompanyats deis pre-
sidents de l'Orfeó Cátala, Enric Ca
lafell, i de la Institució de Cultura 
"atalana, Aveli Artís. També hi ha-
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via el president honorari de l'Orfeó, 
Enric Botey. Ais postres, Josep M. 
Francés, en un parlament concís, 
sobri, glossá la data que es comme-
morava i dona les grácies ais assis-
tents, en nom de Comunitat Cata
lana, del consell directiu de la 
és secretan. 
J L'Orfeó Cátala de Méxic anuncia 
per al dia 25 de juny una festa de 
revetlla de Sant Joan a l'estil de les 
de la nostra térra. També se'ns diu 
que les obres de construcció de la 
gran sala d'actes de l'esmentada en
titat, van a comentar immediata-
ment. Per altra part es fan els pre
paratius per tal de donar sessions 
setmanals de cinema. 
3 A la capital mexicana ha estat 
estrenada una pel-lícula feta al país, 
inspirada en la novel-la hola. Casa-
nova, de l'autor indígena Francisco 
Rojo González. L'obra está basada 
en un fet historie, la protagonista 
del qual fou una filia de cátala. 
Amb un Uoable excés d'escrupolo-
sitat, els productors del film elegiren 
per a la seva interpretació una ac-
triu descendent de catalans, de nom 
Mercé Barba, coneguda peí públie 
amb el de Meche (diminítiu mexicá 
de Mercé) Barba. 

3 El Centre Cátala de Caracas (Ve
nezuela) ha elegit la següent junta 
directiva: Simó Piera, president; Ra
món Farrerons, vice-president; Josep 
Soler, secretan general; Antoni Tri
cas, secretan d'actes; Antoni San-
martí; tresorer; Ramón Riera, Anto
ni Ribas, Félix Ridaura i Viceng Lei-
va, vocals. 
3 Comunitat Catalana de Colom
bia ha reelegit, per aclamació, el seu 
consell directiu per a l'exercici de 
l'any 1949, el qual, com ja anunciá-
rem en donar compte de l'elecció de 
l'any passat, formen els senyors doc
tor Antoni Trias i Pujol, president; 
Miquel Fornaguera i Ramón, vice-
president; F. de S. Aguiló, secretari 
general; Lluís Vicens, tresorer, i 
Lluís Salat, bibliotecari. 
' També el Casal de Catalunya, de 
Buenos Aires, ens innova la consti-
tució del seu nou consell directiu, 
el qual ha quedat format de la se
güent manera: Valentí Jordana, pre
sident; Isidre P. Palmada, vice-pre
sident; Lluís Roig i Segura, secreta
ri; Fermí Folguera, pro-secretari; An
toni Masip, tresorer; Josep Miró, pro-
tresorer; Lluís Vila, bibliotecari; vo
cals: Felip Forn, Ricard Llobrea, Fe-
lip Ferrer i Lluís Pinos. 
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L L I B R E S E N C Á T A L A 

COLLECCIÓ VERDAGUER (Méxic) 

La collita tardona (poemes), per A. Ro-
vira i Virgili $ 10. — 

BIBLIOTECA CATALANA (Méxic) 

Els catalans en la descoberta i colonit-
zació de California, per J. Carner Ri-
balta 

El comte Arnau, per J. M. de Sagarra . 
L'estel sobre el mur, per Agusti Bartra 
Catalunya, símbol de llibertat, per Pere 

Foix 
Mireia, per Frederic Mistral (Trad. de 

María A. Salva) 
Gravat cátala al boix, per Pompeu Audi-

vert 
Terres a"America, per Josep M. Poblet . 
Els primers romántics de llengua catala

na, per J. Miquel i Vergés 
La Nacionalitat Catalana, per E. Prat de 

la Riba 
Diccionari ortografíe abreujat, per Pom

peu Fabra 
Les principáis faltes de Gramática, per 

Pompeu Fabra 
Regiment de la cosa pública, per Eixi-

menis. 
Llibre d'Amic e Amat, per Ramón Llull 
Tots dos Uibres (en rústica) 
La conquesta de Mallorca (de la Cróni

ca, de Jaume I ) 
El somni, per Bernat Metge. 
Poesies, per Auziás March. Tots tres Ui

bres (en rústica) 

1 0 . — 
4 . — 
3 . 5 0 

3.50 

8 . — 
3 . 5 0 

3 . 5 0 

10.— 

1.50 

13 . 

L'ermita Maurici, per J. Roig i Raventós. 
La Papallona, per Narcís Oller. 
Entre Flames, per Joaquim Ruyra. 
El poblé gris, per Santiago Rossinyol. 
A l'ombra de Santa Maria del Mar, per Alexan-

dre Plana. 
Estonces, per Caries Riba. 
Pinya de Rosa, per Joaquim Ruyra (2 volums). 

E N C A S T E L L A 

EDITORIALS D I V E R S E S 

Cárdenas; su actuación, su país, per Pere 
Foix $ 1 2 . — 

Vida y obra de Ramón Llull, per Joa
quim Xirau 1 0 . — 

La idea del hombre, per Eduard Nicol 2 0 . — 
El poblamiento antiguo y la formación 

de los pueblos de España, peí Dr. P. 
Bosch-Cimpera 35 . — 

La Escenografía en el Teatro y en el Ci
ne, per A. Artís-Gener 1 0 . — 

Misterio de Quanhaxuata, per Josep 
Carner 4 . — 

Vidas agitadas (esbozos biográficos), per 
Pere Foix 4 . —• 

Morir al dia (llibre de sonets), per J. M. 
Quiroga Pía. Edició de luxe, enq. ho
landesa, $ 35.—• Rústica 6 . — 

La ciudad de madera, per Agusti Ca-
bruja 5 . — 

Instituciones políticas del antiguo Estado 
catalán, per L. Franquesa 4 . — 

Las formas de la sida catalana, per J. 
Ferrater Mora 4 . — 

La ruta incógnita, per J. Cid i Mulet . 6 . — 
La ironía, la muerte y la admiración, 

per Josep Ferrater Mora 3 . 5 0 
El general Prim en México, per José Lo-

redo Aparicio 4 . — 

SERIE «BARCELONA HISTÓRICA Y M O N U M E N T A L » 

Monografies profusamént iMustrades, amb co-
berta en offset, a tot color. 
La fiesta del Corpus, per A. Duran i 

Sanpere, amb 32 lamines i cinc gra
váis dins el text $ 7. — 

La invasión napoleónica, per Frederic 
Camp, amb 32 lamines i tres gravats 
dins el text 7 . — 

El Gremio de los Maestros Zapateros, 
per A. Campmany i A. Duran i San
pere, amb 16 lamines 5 . — 

El Archivo de la Corona de Aragón, 
per J. E. Martínez Ferrando, amb 32 
iámines 7. — 

La Iglesia de los Santos Justo y Pastor, 
per F. P. Verrié, amb un plánol i 
32 lamines 7 . — 

Un siglo de modas barcelonesas, per Ma
nuel Rocamora, amb 32 lamines i cinc 
gravats dins el text ' 7 . — 

IMPORTANT.—Totes les comandes de Méxic-ciutat serán servides a domicili, acompanyades del corresponent rebut. 
Les de l'interior de la República es taran a reembors, augmentat $ 0.50 per despeses. Les de 1 extenor han de venir 
acompanyades de xec bancari per la totalitat del seu import, a nom d'Edicions Catatonía, i serán expedides immedia-

tament, certificada, sense que en» íem responsables de perdura o retards per culpa deis correus. 

1 5 . — 

AORUPACIÓ PATRIÓTICA CATALANA (Xi le) 

Ruta d'Amirica, per Doménec Guansé . $ 4 . — 
Les formes de la vida catalana, per J. 

Ferrater Mora 4 . — 

EDICIÓN s DEL AUTORS 

Destins, per J. Cid i Mulet 6 . — 
Terra Nostra..., per Agusti Cabruja . . 5 . — 
Estampes de la Catalunya pintoresca, per 

Josep Torrents, amb il-lustracions de 
Quelus 5 . — 

El Camí de Catalunya, per B. Xuriguera 2 . — 

BIBLIOTECA SELECTA (Barcelona) 
(Cada volum, enq. tela: $ 8 . 5 0 ) . 

L'Atlántida, per Jacint Verdaguer. 
Canigó, per Jacint Verdaguer. 
Montserrat, per Jacint Verdaguer. 
Del joc i del foc, per Caries Riba. 
Pilar Prim, per Narcís Oller. 
Montnegre, per Josep Roig i Raventós. 
Del Born al Plata, per Santiago Rossinyol. 
La parada, per Joaquim Ruyra. 
Croquis Pirenencs, per J. Massó i Torrents. 
Llibre deis Bons Auguris, per J. M. López Picó. 



COLLECCIO CATALONIA 
C D I C I O N S CATALONIA, 
*-* de Méxic, que aquest any, 
el mes d'octubre, celebraran el 
cinque aniversari de l'aparició 
del seu primer volum, han de-
cidit reprendre la publicado de 
la seva COL LECCIÓ C A T A 
LONIA, suspesa temporalment 
a primeries del 1948. Ara, as-
segurada la vida de LA N O S -
T R A R E V I S T A ; fallides al-
tres provatures a les quals vam 
voler deixar lliures les possibi-
litats del «mercat» retírant-nos 
s i l enc io sa -
ment; in-
terdita en
cara a Ca
talunya l'e-
dició de lli-
bres en la 
nostra Uen-

gua si no son de poesía inno
cua o mística o de prosa blan
ca, considerem un deure inel-
ludible la persistencia en la for
mado d'uns fons bibliográfic 
nacional que sigui l'expressió 
palpable de la supervivencia de, 
la literatura catalana sobrepo-
sant-se a les persecucions del 
regim que tan sois la tolera 
com a manifestado folklórica. 
• Confien que cap deis vells 
abonats de la C O L L E C C I O 
C A T A L O N I A no refusará de 
seguir en el Uoc que té en les 
nostres llistes i que, al contra-
ri, ens ajudará amb el seu con-
sell a les seves amistáis a acon-
seguir que les baixes que res-
sentirem a causa deis que han 
retornat a Catalunya, serán co-
bertes pels altres que, inversa-
ment, fugen d'allá baix, can-
sats d'aguantar totes les pena-
litats moráis i materials que 
s'hi sofreixen, i els quals son 
en nombre forca mes conside
rable que els primers. # A d -
metrem subscripcions a tots els 
volums publicáis, a pagar en 
terminis convenients. 

V O L U M S P U B L I C A T S 
.—LA NOVEL-LA DEL BESAVI, per 

AUGUST PI-SUNYER. Premi Fasten-
rath ais Jocs Floráis de Bogotá . $ 

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

.—MOSSÉN CINTO, per JOAN MO
LES. Próleg de JOSEP CARNER . . . . $ 

.—556 BRIGADA MIXTA, per A. 
ARTÍS-GENER. Próleg de V1CEN9 
GUARNER. Premi de Prosa ais Jocs 
Floráis de L'Havana $ 

10. 

4.— 

E N P R E M S A : - V O L U M 17 

ELS S U P E R V I V E N T S 
i o v e l - l a d e V Í C T O R A L B A 

5.—L'ATLANTIDA, per JACINT VER-
DACUER. Próleg de J. M. MIQUEL I 
VERGÉS , $ 5.—• 

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

7.—EL PONT DE LA MAR BLAVA, 
per LLUÍS NICOLAU D'OLWER. Pró
leg de l'autor, exprés per aquesta 
edició $ 4 . — 

8.—EL DARRER DELS TUBAUS, per 
JAUME ROIG; Premi Fastenrath ais 
Jocs Floráis de Londres $ 8 .— 

9.—TOTS TRES SURTEN PEL L'O-
ZAMA, per V1CEN5 RIERA LLORCA $ 7.—• 

10.—HISTORIA DE CATALUNYA, 
per FERRAN SOLDEVILA I P. BOSCH-
GIMPERA. Publicada sota el patro-
natge de la Fundació Ramón Llull. $ 12.— 

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

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

13.—RETRATS LITERARIS, per Do-
MENEC GUANSÉ. Premi de Prosa ais 
Jocs Floráis de Santiago de Xile . $ 7.—• 

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

15.—TEATRE DE LA NATURA, per 
A. ROVIRA I VlRGILI $ 6.50 

16.—DE LA PAU I DEL COMBAT, 
per J. Pous 1 PAGÉS $ 15.— 

Smin: MINYONIA DEL ION REÍ JAUME, * r A. T m NaMni 
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