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fa [a 27 anys que la nostra Patria es troba sotmesa a la persecució mes acarnis-
sada que registra la historia de Catalunya. Malgrat les violéncies i els refinaments po
sáis en joc peí govern central, centralista i dictatorial de Madrid, Catalunya ha iniciat 
la seva renaixenca. Els estudiants, els obrers, la clerecia i els industriáis, han coincidit 
en mostrarse cansats de la tiranía imperant. El nostre poblé sha manifestat ostensible-
ment contra el régim que presenta la Península, ais ulls del món, com un país ideal-
ment atrassat. 

Poltticament, petits nuclis que operen en la clandestinitat, han arribat a un acord 
d'unitat catalana. Aquesta unitat té una amplitud extraordinaria, puix que son molt 
pocs els que en resten ¡ora i existeixen justificacions per a qué hi restin. En canvi, els 
catalans de ¡'exterior no han pogut obtenir una solidaritat. I en aquests moments en qué 
es preveu la fi del franquisme en les seves característiques actuáis, donen t'espectacle 
poc edificant de restar aferráis a grups i de no poder portar a terme una acció eficient 
d'ajut ais germans de Vinterior que es baten amb totes les dificultáis própie-s del régim 
que sofreixen. No hi ha, per exemple, un nucli representatiu de tots ets catalans, que en 
aquests moments denuncíi a totes les Universitats del món, les continúes incidéncies de 
la Universitat de Barcelona. 

* * •* 

Els catalans hem presumit sempre molt del tan gallejat seny cátala. Si verita-
blement hi és aquest seny, si el tenim, si el presumim amb rao, demostrem-ho ara. 
Demostrem que el tenim i que ens en sabem servir. Preparem el terreny, el llevat, per 
a una acció conjunta. Els catalans de l'interior, organitzant-se, agrupant-se, unint-se per 
tal d'arribar a una fita comuna: el renaixement de Catalunya en tots els seus ordrer. 
fins assolir el pie reconeixement de la personalitat nacional; els catalans de l'exili. 
fent-se sentir en ¡es esferes internacionals, on per la seva condició de viure "en el món 
els és fácil arribar, brindant la seva experiencia política, la seva cooperado, la seva 
ajuda. siguí de l'ordre que siguí i ben desinteressadament. 

Si els primers, enquadrats en grups de matisos diversos, assoleixen la unió, que 
vel dir entesa i coordinado en un programa mínim i basic, i els segons, deslligant-se de 
partidisr.ies polítics, mereixedors de tots els elogis pero avui inoperants, es lliuren a ¡a 
tasca de rece istruccio i de defensa naciona¡ utilitzant tots els mitjans que ter.zn a má, 
i que no son pocs, Vacció coordinada d'uns i altres pot ésser de resultáis mz.avellosos 
de cara ais esdeveniments que s'apropen. 
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EL F E N O M E N D E L S I N A D A P T A T S 

Per Francesc SALVAT 

Entre els fenómens que es produeixen en 
aqüestes darreries de segle, hi ha el paradoxal 
fet que mentre per un costat uns homes estudiosos 
fan uns grans descobriments científics, per altra 
banda exércits de joves es declaren lliures i s'en-
cadenen a la disciplina del viure desordenat i 
antiestétic. 

El rar fenomen que s'ha escampat per tot e) 
món dona el fruit híbrid d'una joventut descurada 
que es riu de la higiene, de la bellesa, de la tra-
dició, de l'educació i de les idees. Resten amb la 
pregona preocupado de la despreocupació i sovint 
atempten a la moral i a la ética. 

Mentre els uns lluiten per arrancar mes i mes 
secrets a la Natura pels camins de la ciencia, els 
altres sembla que volen tornar a la vida primiti
va. Els qui aferrats a la tradició caminen pels 
camins fressats i cada dia milloren els coneixe-
ments humans, son gent ridicula i atracada. Els 
qui es desentenen de tot i s'engresquen només 
amb les extravagáncies, son gent moderna. Com 
mes extravagant és l'home —o la dona!— en el 
vestir i en el comportament, mes admirable peí 
sen ultra-modernisme. Es tracta d'anar mal ves-
tit, de no pentinar-se, de declarar el boicot a la 
barbería, de fugir de les idees i deis convencio-
nalismes, de semblar-se tant com siguí possible 
a l'home de la caverna. És voler despullar-se de 
tot el que ha portat a la figura humana al seu 
estat actual que acusa un grau de superació men
tal i físic, que cal anar augmentant constantment 
fins arribar a la meta inconeguda. És despreciar 
els guanys de la civilització. És menysprear l'es-
tética, i aixó es simptomátic, puix que rebutgen 
la bellesa que és la única cosa immanent. 

Alguns diuen que segueixen aquesta errívola 
conducta per tal de trobar la felicitat absoluta. 
Els pobres no saber que la felicitat absoluta no 
existeix. Hi ha una felicitat relativa que hom pot 
gaudir-la si sap adaptar-se i si sap rodejar-se de 
l'ambient sá que la produeix. Volen consumir una 
felicitat sense haver-la produida. 

Amb sorpresa he llegit algún comentarista, que 
tracta de justificar les actituds deis grups de joves 
rebels, dient que son un producte de la inadap
tado. Judico que cal combatre aquestra teoria. 
En primer terme, perqué resulta justificadora de 

la posició trista i disolvent d'aquests joves, i en 
segon lloc perqué la teoria resulta inexplicable. 
Tot ésser, al néixer, és un inadaptat. En el pre-
cís moment en qué la mare el pren en els seus 
bragos, s'inicia l'acció adaptadora al medi. L'in-
fant beurá, menjará, dormirá i acomplirá les seves 
aecessitats fisiológiques' d'acord amb l'ensenya-
ment maternal. I mes tard parlará, jugará i es 
-omportará seguint les indicacions de la familia. 
Posteriorment, els familiars, l'escola, i l'ambient 
"]ue el rodejará, el formará i l 'adaptará a les ne-
-essitats i a la vida social que li calgui. Si falla 
'a familia, l'escola i l'ambient, el noi s'adaptará 
a la manca d'educacic, de moral, de formació. 
L'existéncia d'aquests lamentables nuclis de jo-
^ent desgavellat prové en primer terme deis fra-
rassos de la institució familiar. Recents estadís-
tiques nordamericanes senyalen l'alarmant aug-
ment de la delinqüéncia jovenil, i observen que 
aquests delinqüents pertanyen, en la inmensa ma-
ioria, a llars familiarment destrui'des. Aixó vol 
dir que, si en Tactual generació, hi ha tants xicots 
i u e marxen a la deriva, en la generació anterior 
hi ha hagut un fracás general en la conducta fa
miliar. Sempre hi ha hagut casos de famílies que 
han hagut de lamentar l'aparició d'una ovella ne
gra, pero quan els casos es generalitzen de faisó 
tan alarmant com ara, és evident que hi han grans 
descuits i negligéncies per part deis progenitors. 
Ais filis els ha mancat educació i exemple. Ales-
hores no son uns inadaptats; and al contrari, son 
uns adaptats a un ambient poc edificant. 

Cal, dones, vigilar ais filis i fer-los homes de 
veritat, aconsellant-los i donant-los l'exemple amb 
la nostra conducta. Aturem aquesta torrentada 
de jovenalla que, segons frase de Mariano Gra
nados, han creat el tercer sexe. Aquells que no 
estiguin disposats a sacrificar-se per tal que els 
filis pugin drets, val mes que no en tinguin. Els 
filis no son uns simples juguets. Els filis son el 
compromís de la continuació de la raca humana 
i representen el futur. I els pares son responsa
bles del futur deis filis i del futur del conjunt 
huma. No lliurem els filis al carrer, tinguem-los 
ben a la vora per tal que siguin la nostra imatge. 
Tinguem la satisfacció, al morir, de deixar hon-
roses esteles vivents. 
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BELCHITE 
Per Agusti Cabruja 

El mes de setembre proppassat —el dia 4, 
exactament— féu vint-i-nou anys que va caure 
Belchite. Una data i una gesta gloriosa de l'exér-
cit de la República que, avui com avui, potser 
molta gent d'aquella época i deis dos bándols en 
pugna ja ha oblidat. 

El temps ablana moltes passions i cicatritza 
moltes nafres. 

És bo que s'esfumi del pensament la imatge 
de la guerra, car amb victóries o derrotes sempre 
és un quadre esfereidor de ruines, de sang i de 
tragedia; pero a voltes en el camp de batalla 
s'honoren accions que de tant en tant convé re
cordar-Íes peí gran fons d'idealisme i d 'abnegado 
que elles evoquen. 

El setge i l'assalt a Belchite, a aqueixa forta-
lesa gegantina i inexpugnable de les terres del 
baix Aragó, constituí en aquells moments de la 
nostra guerra civil un éxit extraordinari per l'ob-
jectiu assolit de cara a una gran ofensiva plane-
jada, per l'allau de tropes enemigues que defen-
sava la població i per la tenacitat amb qué fou 
sostinguda la lluita durant cinc dies. 

Una conquesta tan viril i heroica que va sor-
prendre al món. 

Aquesta victoria ens abrandá la fe i l'entusias-
me; pero, malauradament, el nostre esclat d'ale-
gria aviat es va emmusteir. 

Eren massa inferiors els nostres elements de 
combat comparats amb els de l'enemic, que dis-
posava de vastos contingents de tropa i d'un de-
vessall de maquines bél.liques de tota mena. Era 
la totalitat de l'exércit espanyol, amb les seves 
legions de moros mercenaris, i el feixisme inter
nacional, els que ens feien la guerra. 

Finalment, ens venceren, perqué així és la llei 
de la vida: sempre guanya el mes fort. No obs-
tant, els ideáis de llibertat que simbolitzava la 
República, els vencedors no pogueren sepultar-los 
excavant una fossa, puix que el seu esperit ja 
torna a fer vibrar el cor de les noves generacions 
del nostre poblé. 

Avui, dones, aprofitant l'avinentesa d'aquest 
aniversari de la presa de Belchite, jo dedicaré uns 
mots d'homenatge a un cátala idealista i honora
ble que hi va morir en els primers temps de la 
guerra: es tracta del capitá Jubert; un heroi, un 
auténtic heroi, fill de Girona. . . Malgrat gaudir 

d'una carrera brillant i d'una posició económica 
envejable, fou deis primers de marxar al front de 
l'Est a combatre al feixisme, en defensa del Dret, 
de la Democracia i de la Llibertat, els tres grans 
postuláis de la vida ciutadana que dignifiquen i 
enalteixen a l'home. 

* * * 

Aleshores de l'avang de les forces republica-
nes per la vora meridional de l'Ebre, que anaven 
caient pobles darrera pobles, la valenta i arrabas-
sadora columna del capitá Jubert ensopegá amb 
un obstacle poderos: Belchite. (A l'igual que en 
les guerres pretérites deis carlins, Belchite oferia 
una resistencia tenag, insuperable, ais homes de 
la llibertat.) 

El capitá Jubert planejá la seva conquesta. 
No, no es resignava veure's bél.licament im-

mobilitzat com aquell qui diu a causa d'aqueix 
baluard de la reacció i de les seves muntanyes 
atrinxerades. 

A fináis d'agost de 1936 podia haver caigut 
Belchite. Preparat el pía d'atac, s'encarregá la 
columna del capitá Jubert —integrada llavors, 
principalment, per soldáis del Batalló de Chiclana* 
de Figueres— d'iniciar el foc peí lloc mes perillos, 
o sia a través de la muntanya, mentre que per la 
plana atacaren simultániament nombrosos nuclis 
de milicians. El capitá Jubert, davant deis seus 
soldats —per a animar i donar l'exemple, "dibui-
xant-lo els trets de les metralladores", paraules 
d'un deis seus tinents—•, va conquistar, després 
d'una aferrissada resistencia, la mWntanya que 
dominava Belchite: el Monte Lobo. 

Vencuda la muralla mes difícil, les victorioses 
tropes de l'exércit regular continuaren avangant 
fins gairebé a les primeres cases de Belchite; la 
columna de micilians, que també es batia amb tot 
l'ánim i bravesa, no va aconseguir dur amb éxit 
l'envestida per l'altra costat de la població. . . 
Fou així, dones, que es va frustar l'operació. 

Pero, el Monte Lobo, restava conquistat per 
a les armes republicanes, dominant amb els seus 
focs la població rebel. Malgrat les vicissituds de 
la guerra, aquesta valuosa posició —tan ben con
solidada peí cabdill franquista que la va perdre— 
es va seguir conservant, ferogment. 
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Altres muntanyes defensaven el cinturó de 
Belchite, entre elles, La Serna. I, fou precisa-
ment en la conquesta d'aqueixa muntanya (mar-
xant, com sempre, davant deis seus soldats) , que 
va caure en una trinxera enemiga, crivellat de 
bales, el capitá Jubert, com si la recompensa final 
d'un gran soldat fos la mort. 

Des de la seva mort, es paralitzaren les ope-
racions en aquell sector. 

Un any després, es van necessitar tots els ele-
ments de Iluita d'un exércit modern —que llavors 
mancaven: avions, tañes, canons, etc..—, i tot el 
braó i l'embranzida de l'exércit de Catalunya, per 
a poder entrar, triomfalment, a Belchite. 

ÁNGEL C A O . . . 

Ángel Cao, col.laborador de la nostra revista, és un 
cátala de l'Alguer. És un home incansable en la divulga
do de la nostra llengua. A Italia, a Franga, a Catalunya, 
a Méxic, a Xile, a tot arreu on pot, fa sentir la veu d'un 
germá de l'Alguer. Hem pogut llegir les seves poesies en 
diaris i llibres italians, i fora d'Itália el trobem en totes 
les manifestacions de la nostra cultura. Al 1961, en els 
Jocs Floráis de l'Alguer, guanyá el premi "Joaquim Mun-
tal". El premi fou concedit per un jurat de gran alfada, 
puix que el formaven Ferran Soldevila, Rafael Tasis, Joan 
Triaclú, Joan Fuster, Josep Ma. Uompart, Tristano Bolel.li 
i Antoni Sanna. Al 1962, ais Jocs Floráis de Valencia, 

* * * 

En aquests dies, el vencedor de tan negra his
toria, fa grans crides a placa que va a concedir 
(després de trenta anys de crims, de persecucions 
i d'esclavitud) una Amnistía General a tots els 
presos i exiliats polítics, a fi d'eliminar les dis-
crepáncies sorgides de la guerra civil, en un in-
tent d'oblit i pau; pero seguirán restant en peu 
tots els seus órgans de repressió i els monuments 
que ell va eregir arreu d'Espanya per a enaltir 
i perpetuar la memoria deis seus morts, sense sen
tir ni un bri de tendresa ni de pietat per ais nos-
tres . . . 

guanyá l'accésit a la Flor Natural, otorgat per «Lo Rat 
Penat». Cal fer remarcar —com a nota curiosa— que en 
aquests Jocs de Valencia, fou la primera vegada que triom-
fá un cátala alguerés. Al 1964 obté l'accésit a la Viola 
d'Or ais Jocs també de Valencia, i en el mateix any 
guanyá el premi TRAMUNTANA ais Jocs Floráis de la 
Llengua Catalana celebráis a Perpinyá. 

Ángel Cao, membre de l'Omnium Cultural de París, 
sempre está a punt per a prestar la seva col.laboració a 
totes les manifestacions de la cultura catalana. 

Avui ens plau publicar d'Angel Cao una poesía dedi
cada a l'escriptora Caterina Albert (Víctor Cátala), morta 
recentment. 

SI EM JUGUESSIN M E N U T S . . . 

A la memoria de Víctor Cátala, 
amb devoció i respecte. 

Ah, si em juguessin 
menuts per les mans!, compraría 
en les rambles 
totes les roses de les floristes, 
que espargiria 
per l'ibéric món, i tots els ocells 
que son tancats 
en gábia peí cel atzur voldria; 
seria tan bonic, 
tots, tots quants reveuria volar. . . 
Retornaría, a ells, 
l'estimada, la desitjada, natural 
llibertat, 
que Déu, que pot, entén i veu, manant 
—així com a tots 
els homes de la térra a profusió—, 
els hi va dar. 
Faria goig, a castellans i catalans, 
que al grau d'humans 
uneixen 1 esser fidels cristians. 
L'Amor i l'ánima en pau m'extasien. 

Ángel Cao 
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11 de Setembre de 1714 

Ofrena Flora! i Guardia d'Honor al Monument a la Independencia 

Els catalana de Méxic, una vegada mes hem recordat, 
lluny de la térra, l'onze de setembre de 1714. 

Aquest any, el mateix dia 11, diumenge, a dos quarts 
duna del migdia, es féu l'Ofrena Floral i la Guardia d' 
Honor al Monument a la Independencia mexicana. 

Hi veiérem els senyors Francesc Salvat, en represen
tado del Consell Directiu de l'Orfeó, Joan Potau, President 
de la Massa Coral, Manuel Alcántara, en representado del 
Patronat deis Jocs Floráis de la Llengua Catalana de Mé
xic, Ignasi Ribera, Director de l'Esbart Dansaire; els se
nyors Pere Comas, Ramón del Barrio, la senyora Maria 
S. de Torroja amb les seves filies Maria Teresa i Maria 
de la Misericordia; els matrimonis Fradera, Romagosa, 
Gonfaus, Panadas i les senyoretes Maria Villalobos i Joa-
quima Sabaté. També hi veiérem els senyors Antoni Ollé, 
Sebastiá Ortiz, Rossend Cabrer, Marc-Aureli Botey amb 
la seva filíela Montserrat, i les parelles Jordi Salvat-Mont-
serrat Cbalamanch i Joan Josep Gonzalez-Núria Alba. 

El i''y r s , dia 22, es celebra la vetllada commemorativa 
a l'estú' ge de l'Orfeó. 

A les rút del vespre, davant la figura de Rafael de 
Casanova, i mmarcada per les quatre barres, es dipositaren 
les ofrenes floráis ,,ue simbólícament, eren col.Iocades a 

la Renda de Sant Pere, en el lloc on hi havia l'estátua 
del Conseller en Cap, enderrocada peí franquisme. 

Hi veiérem la de l'Orfe¡ó Cátala, Massa Coral. Institut 
Cátala de Cultura, Joventut, Germandat Catalana, Esque
rra Republicana de Catalunya, Acció Catalana, Moviment 
Socialista de Catalunya, Consell Nacional Cátala; com tam
bé la de les famílies Salvat, Ribera. Bustamante, Peypoch. 
Rovira, Mora; deis matrimonis Francesc Pino, Demófil 
Franco, Joan Parera, i la de la senyoreta Joaquima Sabaté. 

A dos quarts de nou, el senyor Joan Rovira, President 
de l'Orfeó, acompanyat del senyor Antoni Ma. Sbert, De-
leqat a Méxic de la Presidencia de la Generalitat de Ca
talunya, i de la senyora Dolors Soler de Mora, ocuparen 
la presidencia. El senyor Rovira, després d'un breu par-
Iament al.lusiu a l'acte, cedí la paraula a la senyora Mora 
que, amb veu clara i pausada, com si per a ella no fos una 
novetat adrecar-se a un públie nombrós i en un acte d' 
aquesta naturalesa, ens delecta mb un interessant par-
lament 

Ens plau de remarcar que la senyora Mora ha estat 
la primera persona del sexe femeni que ha ocupat la tri
buna de l'Orfeó Cátala per a recordar la data luctuosa de 
l'Onze de Setembre del 1714. 
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L A C O N F E R E N C I A 

Senyor President, i membres del Consell Directiu. 
Amics tots. 

Quan la Junta! Directiva de l'Orfeó m'invitá a qué col.-
laborés en la conmemoració de l'Onze de Setembre, la 
meva primera i íntima reacció fou —emprant els mots 
senzills que s'usen entre amics i familiars—, mdrarme'ls de 
reüll. No sabia si els havia donat motius per a sotmetre'm 
a un suplici i aquesta invitació era la seva venjanga. 
Després, vaig comentar a analitzar-los un per un i, sa-
bent-los tan bons i gentils amics, no em queda altre remei 
que esvair aquell rápid i injust pensament. Contráriament 
a alió, tinc ara la certesa de que fou la seval sincera amis-
tat la que els féu distingir-me amb aquesta designació. No 
hi veig* altres raons! Potser la Directiva no va pensar que, 
si la immerescuda distinció era per a mi, el suplici será 
per a vosaltres que heu tingut l'amabilitat de venir a es-
coltar-me. 

Han desfilat per aquesta tribuna, en brillants exposi-
cions del tema, professionistes, intel.lectuals, politics que, 
si no han exhaurit l'estudi historie perqué és inacabable, 
sí han analitzat, gairebé amb la fredor científica de l'erudit, 
tot el que succeí en aquelles dates i llurs tristes conse-
qüéncies per a la nostra Patria. Si he acceptat d'interve-
nir després d'haver-ho fet tantes i eminents personalitats, 
és per rao d'un íntim convenciment i no per pedantería. 
Sempre he cregut —i persisteix en mi aquesta creenga—, 
que la idea de Patria per bé que necessita ésser definida, 
estudiada i concretada en un análisi fred i seré de les 
raons históriques i de dret, no adquireix veritable grandio-
sitat i forca sino quan s'extén i penetra en la massa del 
poblé, que es compenetra amb ella i la fa propia. L'in-
tel.Iectual hi posa l'estudi; el poblé hi afegeix el sentiment. 
Sense aquesta conjunció, i si forcosament fos necessária 
una determinada preparació político-ateneista per a po-
guer-se dir "patriota," el patriotisme en tots els pobles es 
circumscriuria a un redui't nombre, el petit nombre d'in-
tel.lectuals, veritables o aficionáis. 

Perqué cree que la idea de Patria és un sentiment que 
no ha d'estar forgosament lligat a una preparació —i tant 
debo ho estés en el meu cas— m'atreveixc» a parlar. La 
meva veu és, dones, la d'una simple ciutadana catalana. 

* * * 

La data que avui commemorem, com hem anat fent 
any darrera any des de que ens trobem en aquesta térra 
de llibertat, és, per ais catalans, dia de dol; pero no ho ha 

estat mai de renunciament. Al llarg de la historia de 
Catalunya, i malgrat totes les adversitats que es derivaren 
d'aquell funest 1714, la nostra Patria es mantingué forta 
en la desgracia. Quan una térra gaudeix del privilegi de 
teñir uns filis que saben lluitar per ella a desgrat de 
que les traícions i la inferioritat els condemna al sacrifici, 
si els homes moren, el sentiment de Patria s'arrela m!és 
profund, perqué en l'exemple deis sacrifícats hi ha l'im-
puls que mou a altres generacions a seguir-los i a imitar
los. La prova hi és en aquells herois del 1714 i en els 
que, en una o altra época, després, han mort per Cata
lunya. I en aquells que han viscut solament per Cata
lunya quan hom era a la térra, o plorant-la en l'enyoranga 
immensa de la llunyania. Recordem, dones, aquells sacri
ficáis del 1714, que amb llur gesta ens amararen de tal 
sentit de Patria que feren possible, en nosaltres, tant de 
dolor d'abséncia i tant d'orgull d'inclaudicables. 

Onze de setembre de 1714... L'entrada en l'escena 
política d'Espanya de la casa de Borbó, senyala la dava-
Ilada de les llibertats catalanes iniciada amb sistemática 
persecució des de Felip II. Felipe V, inspirat sens dubte en 
la política del Comte-Duc d'Olivares, ministre de Felipe 
IV, que pretenía que tots els pobles es regissin per les 
liéis de Castella —el que significava l'anul.lacio' de la per-
sonalitat propia de Catalunya—, obligat per la necessitat 
d'obtenir apois en la Guerra de Successió, val intentar, pri
mer, d'afalagar ais catalans. No triga, pero, en descobrir el 
seu veritable propósit i comencaren les vexacions i la su-
pressió deis nostres drets i fins i tot la deis furs de Cata
lunya, Valencia i Aragó, per la Real Pragmática de l'any 
1707. Catalunya arrenglerada amb Caries III —el que 
significava oposar-se a Felip IV que havia suprimit, per 
decret, els seus furs—, fou atacada. Barcelona no podia 
resistir mancada de l'ajuda de la Santa Alianza, que havia 
signat la pau en el Tractat d'Utrecht el 1713. 

Després d'un setge que feia mes d'un any que durava, 
Barcelona, Cap i Casal de Catalunya, amb Rafael de Ca-
sanova com ánima de la resistencia, seguit de voluntaris 
i guerrillers,, va fer front, fins on era possible, a les tropes 
espanyoles i franceses que, comanades peí Duc de Berwick, 
varen dur a terme l'assalt definitiu. Barcelona es veié obli
gada a capitular al capvespre d'aquell Onze de Setembre 
de 1714. En aquell setge caigué ferit el nostre Conseller 
en Cap, qui, posteriorment desterrat, morí Uuny de la 
Patria. 

L'admiració de tota Europa acompanyá aquell heroic 
sacrifici en defensa de les llibertats i I'honor deis catalans. 

A l'any següent Mallorca perdía les llibertats, després 
de la seva rendició, i Tilla de Menorca passá a poder 
d'Anglaterra peí Tractat d'Utrecht. 
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Després de la capitulado —ja us ho podeu imaginar—, 
comlensá el suplici per a Catalunya quan, el nomenat Con-
sell de Castella, imposava les seves liéis i abolía la llengua 
catalana a desgrat de la intervenció de dos ministres del 
propi Consell: Francesc Ametller, cátala, i Lloren? Ma-
theu de Villamajor; intentant el primer salvar algunes 
institucions catalanes i l'ús del cátala en funcions subal
ternes de govern, i el segon, demanant mantenir la inte-
gritat del régim autonómic i fins la de l'idioma. Tot, pero, 
fou en va. 

A Barcelona fou construida la Ciutadel.la, que s'aixeca-
va en amenajadora coacció per a la ciutat. Moragues, 
Bach de Roda i d'altres patriotes catalans, foren executats. 
El general Villarroel, que dirigi l'acció militar al costat 
de Rafael de Casanova, va morir en presó. Felip IV, imi-
tant a Lluis XIV, crea un Estat espanyol unitari, obligant 
la joventut, per mitjá de l'educació, a l'adhesió al poder 
reial. 

L'anul.lació de les nostres llibertats, s'havia consumat. 

Els fets han quedat registrats en la Historia. Si tenim 
necessitat de recordar-Ios i de repetir-los any darrera any 
i constantment, no és perqué volguem entestar-nos en viure 
girats de cara al passat: recreació que no tindria altra 
trascendencia que la simple recordanca d'un fet historie. 
Malauradament, pero, a mes de doscents cinquanta anys de 
distancia, cada dia és, encara per a Catalunya, un Onze 
de Setembre. D'aleshores enea, la nostra Patria ha ex
perimental colapses interminables de subjugament, que, ofe-
gant tota possibilitat de manifestació externa del sentiment 
cátala, hauria pogut fer pensar que defallia el coratge pa-
triótic del poblé. Mes tard la revifalla d'aquell foc no 
extingit, sorgí en una prometedora Renaixenca per a con-
duir-nos al recobrament, primer lent i desbordant després, 
d'un esplendores anhel nacional i patriótic, amarat del 
mes ampli i géneros esperit de llibertat. Finalment albi-
rárem una esperanca en l'Estatut que, tot i insuficient, 
reobría el llibre de la Historia en el punt en qué hagueren 
d'interrompre llur lectura els homes de consciéncia lliure 
i que ens posava en possibilitat de demostrar al món del 
qué és capas u n poblé com el de Catalunya, que sap 
treballar i sap pensar. 

IUusió breu, brillant i fugas c o m u n Hampec. El llibre 
de la Historia tornava enrera les fulles i apareixia, de nou 
i agreujat, l'esperit del Comte-Duc d'Olivares. 

La data que commemorem avui és vigent en la seva 
esséncia perqué Catalunya viu —ho repeteixo—, en un 
ininterromput Onze de Setembre. Aplegar-nos en aquest 
simbolic Altar de la Patria, en homenatge ais que defen-
saren la llibertat d'aleshores, és reafirmar la nostra 
fe en la llibertat del futur. Tot ho hem de fer com 
si comencéssim de nou. Aquesta necessária tenacitat 
és indispensable fer-Ia sentir i extendre-la a la nostra térra 
on, l'anorreament de tot el que signifiqui un bri d'aspira-

ció de llibertat nacional, fa imprescindible una intensa tasca 
de catalanització que contraresti l'obstinada desfiguració 
oficial deis nostres fets i del nostre dret. El que cal és 
mantenir la mística, generosa, decidida i fraterna, d'una 
Catalunya que ha estat i vol ésser. Que té un dret i e] 
recobrará. Solament el mantenir-se en la protesta irreduc
tible i irrenunciable, dona ais pobles el dret a l'esperansa. 

Recordó —com molts de vosaltres ha féreu sens dubte— 
quan, essent molt petita, el meu pare cada Onze de Se
tembre em conduia de la má a ofrenar unes flors al peu 
de l'estátua de Rafael de Casanova. No entenia ben bé, 
qué era el que m'explicava. Pero, en la meva imaginació 
infantil i encara que fos d'una manera imprecisa, els mots 
de Casanova, l'Onze de Setembre, Catalunya, la Patria, 
adquirien, dins d'un fons boirós, una forca de quelcom 
sublim o sagrat per a mi. De mes gran, quan ja hi assistia 
amb les amigues, aquelles paraules del meu pare que de 
petita frapaven només la meva imaginació, ja havien ad-
quirit un significat. Ja havien penetrat en el meu cor i eren 
un sentiment: un sentiment de catalana. 

En aquella desfilada, no sempre tranquila, davant el 
monument, per a dipositar les ofrenes, ens trobávem per
sones totalment desconegudes entre sí. I recordó que el fet 
de la coincidencia en el propósit, establia, en una sola mi
rada, una compenetració fugas pero admirable, com si ens 
unís una amistat consagrada peí temps. Era com si la 
comunió en els ideáis suprems de la Patria, ens lligués en 
un anhel comú de llibertat nacional per damunt del mutu 
desconeixement i de la probable díversitat d'idees politiques 
. de tot ordre. En aquella efímera mirada de coincidencia 
sortia a la superficie una solidaritat de cors que, sense 
dir-s'ho, bategaven junts des de feia segles, perqué cons-
tituien, en heritatge de generacions, el cor únic de la Ca
talunya bescantada i eterna. Es dirá, i és cert, que res no 
uneix tant ais homes o a les col.lectivitats com l'infortuni 
comú i, mes encara, si es coincideix en la dissort i en 
l'esperansa!. . . Eren els anys en qué, com a pobie, no te-
níem res. 

Pero jo em pregunto: ¿és que tenim quelcom ara? I un 
silenci pie d'amargura contesta aquest interrogant. Gai-
rebé sempre els grans silencis íntims ens duen a la recor-
dansa; i els meus em fan recordar aquella coincidencia que 
s'establia al peu de l'estátua de Rafael de Casanova. La 
solidaritat és mes necessária, puix que encara tenim menys. 

Ara mes que mai, cree que devem guaitar-nos amb la 
mirada que apropa i avansar amb els brasós estesos, fran-
cament, cordialment, sense egoismes i dir-nos tots: "No 
sé com et dius, ni interessa. Desconec com penses, ni im
porta. Ets cátala? Ja n'hi ha prou! Dem-nos una abrasada, 
germá, i unim els nostres esforsos. Ést tot el que la nostra 
Patria necessita i el menys que podem fer per ella." 

La senyora Soler de Mora fou molt aplaudida i felici
tada per la seva brillant disertació. 

Clogué l'acte la Massa Coral que, sota la direcció del 
mestre Josep Montfort, canta: El Cant a la Senyera, El 
Rossinyol, L'Emigrant i Els Segadors. 

R A I M O N canta 

Diguem no - Si un dia vols - Al vent - Som 

El disc el trobareu a l'Orfeó al preu de $ 20.00 

Compreu-lo aviat perqué n'hi ha pocs. 
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15 D ' O C T U B R E 1 9 4 0 - 1 9 6 6 

Un altre aniversari de l'afusellament del President de Catalunya, 
Lluis Companys i Jover 

El 15 d'octubre del 1940, com l'll de Setembre 
del 1714, és una data que els catalans no oblida-
ran mai. En el 1714, Barcelona queia, i amb ella, 
Catalunya, personificada en Rafael de Casanova. 
En el 1940, queia Lluis Company i, amb ell, els 
seus butxins pretenien que —com en el 1714— 
caiques també Catalunya. Pero ni llavors, ni ara, 
Catalunya no moria. 

Catalunya viu. Viu en la térra catalana, i 
arreu del món on hi ha catalans. Viu, malgrat 
totes les maltempsades, i els catalans de dins i de 
fora ho fan palés sempre que poden. 

Aquest any, en aquest 26 aniversari de l'afu
sellament del President Companys, l 'Orfeó Cá
tala de Méxic confia el parlament al.lusiu a Fi
del Miró. 

El President de l'Orfeó, senyor Joan Rovira, 
el representant a Méxic de la Presidencia de la 

Generalitat de Catalunya, senyor Antoni Ma. 
Sbert, i el senyor Fidel Miró, presidien la vet-
llada. 

El senyor Rovira féu la presentació del confe-
renciant i aquest, en >un parlament pie d'história, 
recordá la vida de lluita intensa de Lluis Com
panys. 

Parla del Companys del periódic La Barrica-
da, que fou quan s'iniciá en la lluita política i 
social, i del Companys de La Lucha, amb Mar-
cel.lí Domingo i Francesc Lairet. De la trilogía 
revolucionaria —Companys, Layret i Seguí—, 
avui coneguda per trilogía mártir, a causa de la 
fi —els tres moriren assassinats— que en époques 
diferents els fou dictada a cadascun d'ells. 

Evoca el Companys regidor de l'Ajuntament 
de Barcelona, l'any 1917; Diputat a les Corts en 
l'época en qué a Barcelona mataven impunement 
s'ndicalistes pels carrers; conspirador infatigable 
durant la dictadura del general Primo de Rivera, 
i acaba, després d'al.ludir les moltes vegades que 
fou empresonat, fent la relació de fets i esdeve-
niments des del 1931 fins a la data de la seva 
mort. 

Vida abnegada, heroica, valenta, que dedica 
ais humils i que, com advocat que era, posa al 
servei de la classe treballadora. 

A l'acabar el sen parlament, Fidel Miró es
colta una forta ovario, i rebé les felicitacions de 
molts deis presents. 

Clogué l'acte la Massa Coral que, sota la di-
recció del Mestre Josep Montfort, canta unes 
cangons del seu repertori adients a la vetllada. 
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Roda el Món i Torna al Born 
Per R. CABRER i PALLAS 

« . . . V o s t é , Cabrer, anirá a América!», i tot 
dient aixó, en Sala, que s'apoíava al feixuc taulell 
de la botiga, hi afegí: «Tots els joves que han 
passat per aquest taulell, van a América.» Era 
l'any 1927, i jo havia comencat tot just la meva 
carrera (?) de saltataulells. Eren aquells temps 
que, per a donar-li a hom el bloc, havia de pas-
sar tres llargs i humiliants anys d'aprenentatge. 
Jo els havio passat a can Trémols, i heus ací que 
ara, en el meu comencament deis primers embats 
de dependent oficial, el senyor Sala em profetit-
zava que jo aniria a América. Quin mal li havia 
fet jo, a aquest senyor? 

En Sala era un home jove, devia teñir uns 
trenta cinc anys, i era casat i pare de dues cria-
tures. Home dinámic i práctic alhora, tenia el 
seu piset al costat de la botiga. L'entrada de la 
seva casa estava a un metre de la porta lateral 
de la botiga, i vivia a l'entresol. La proximitat 
de la seva llar i la naturalesa de la nostra espe
cial clientela, li permetia certes escapades a casa, 
Quan efectuava alguna d'aquestes petites esca
pades, em deia: «Cabrer, si ve algún malaje, em 
fa avisar.» En Sala era baixet, de moviments rá-
pids, ulls negres molt vius, de ment electrónica i 
simpátic de via ampia. Era tan diferent d'en 
Lloses, l'altre encarregat de la casa! Sí, cal acla-
rir que, en aquella botiga del passeig del Born, 
hi havia dos encarregats. En Sala del mig ma-
joreig, i en Lloses, del detall. I els dos no tenien 
altra cosa en comú que el fet de viure al costat 
de la casa on treballaven. Detall interessant: si 
en Sala vivia al costat esquerra, en Lloses vivia 
al de la dreta. 

Jo que havia fet l 'aprenentatge al carrer del 
Cali (ai, carrers del Cali i de la Boqueria!), quan 
vaig aterrar al Passeig del Born se'm va obrir un 
nou i estrany panorama davant la vida. Allí, 
precisament darrera de Santa Maria del Mar, 
anava a esbandir la meva timidesa per tal de 
triomfar en el dur ofici de guanyar-me el pa de 
cada dia. La botiga estava establerta a la can
tonada del Passeig del Born i el carrer Mont
eada. Una cantonada histórica i plena de passat. 
A cent metres del Fossar de les Moreres. I a 
fe de Déu que aquella botiga també tenia la seva 
d'história! I molta personalitat. ¡Quina diferen
cia amb les botigues del centre de Barcelona! 
Aquesta del Passeig del Born era realment un 
Basar: Teníem des de paraigües a orináis, pas-

sant per tota la gamma del vestir de dona i home, 
arribant fins ais mitjons "Molt Forts". I perqué 
no hi manques res, al celler hi havia la bota de 
"garnatxa" que cada any li enviaven al senyor 
Ramón, de l'Empordá, i que, de tant en tant, en 
Luís i el Colomer tenien cura de fer baixar el seu 
nivell. Aquell devessall de mercaderies diverses 
era una part important del continent que otorgava 
personalitat propia a la casa, una altra part, n'era 
la seva clientela. La part mes característica de la 
seva personalitat, pero la del contingut, l'aportava 
el senyor Ramón Solana, "amo i senyor" de la 
botiga. 

El senyor Ramón (fins el nom li esqueia) era 
tot un senyor. Baixet, rodó de cara, epidermis 
fina, ulls petits pero penetrants, panxeta vuitcen-
tista, cabells grisos pentinants cap al darrera, i da-
munt del seu ñas, unes ulleres muntades a Taire, 
que li donaven un toe d'intel-lectual retirat. Com 
a bon botiguer del segle passat, ell no necessita-
va "cardex"; el seu cervell ben cuidat sabia, en 
tot moment, la mercadería que mancava i la que 
sobrava. Comerciant i empordanés com era, vivia 
al compás del determinisme económic. La seva 
Llei: "No deixar marxar al client sense comprar." 
Allí es rebaixava el preu d u n a mercadería fins a 
perdre-hi diners. . .; sempre que es veiés l'oportu-
nitat de carregar la rebaixa en una altra cosa 
que li intereses al client i sobre la qual no estés 
tan ben informat. 

El radi d'acció del senyor Solana, pare, era 
defora el taulell. Allí, en el rectangle de l'acció, 
ell rebia al client amb la seva rialleta endiumen-
jada, i parodiant l'actuació deis toreros atansava 
la víctima a la barrera per a qué el "mataor" de 
torn inicies la feina artística. Si feia falta una 
miqueta de cástic, ell tractava d'ablanir la resis
tencia, recomenava la qualitat de la franela i tam
bé escollia l'estoc. Quan l'acció havia finit amb 
éxit, ell era qui donava la volta al rectangle. I 
consti, allí veníem la baieta catalana que usen els 
toreros per a la "muleta." 

La major part deis catalans necessiten arribar 
a Méxic per a conéixer la fantástica xarxa in
ternacional de "los abonitos fáciles" inventáis a 
la Meca. Jo la vaig conéixer a Barcelona treba-
llant en "EL N E G R I T O " . Perqué la botiga del 
senyor Ramón lluia aqueix títol. D'on l'hauria 
tret? Qué li havia inspirat? 

A "El Negri to" hi havia una secció de mig 

ORFEÓ CÁTALA 11 



a l'engrós, és a dir, realment una secció especial 
per ais "barilleros" aboners, tots ells andalusos. 
L'encarregat d'aqueixa secció era en Sala, i jo 
l'ajudant. Els dos vivíem en un ambient mes propi 
del barri de Triana que el de Santa María del 
Mar . Us en féu una idea, haver de parlar "calé" 
allá, al Passeig del Born? El senyor Ramón, com 
a bon empordanés. . ., i millor com a comerciant, 
els saludava amb una rialleta enigmática d'ocasió 
i aguantava les seves "puntades" xiroies mig per 
forca mig per obligació. I, com bon a "torero" 
supersticiós, si endevinava que aquell enemic no 
li agradava, s'escorria dissimuladament i deixava 
la "faena" a en Sala i a mi. 

El rei de tota aquella clientela de "gitanos 
blancs", n'era l'ecléctic Sala. Eli era qui els hi 
concedía els crédits, fixava la quantia deis ma-
teixos, els hi treia també els seus abonaments 
setmanals i era ell, qui, amb la seva má esquerra, 
tenia contents i felicos a tota aquella parentela 
d'Antoñito el Camborio. 

Mai no vaig saber si Santiago Rossinyol havia 
conegut al senyor Ramón abans d'escriure l'auca 
del senyor Esteve. Si no foa així, llavors el 
senyor Solana n'era la versió mes ben acabada, 
i en un ambient impossible de millorar. I perqué 
tot el conjunt de decorat, acció i personatge que-

L'EXEMPLE D'UN BON CÁTALA 
Tothom en parla a la nostra ciutat. Fins el 

diari La Vanguardia se n 'ha hagut de fer ressó. 
El senyor Joan Costa i Ferrer, vigilant de l'Ajun-
tament de Sallent, fou destitui't del seu carree per 
haver repartit fulls en favor del conreu i la difusió 
de la llengua catalana. Les autoritats volien 
—d'aquesta manera— escarmentar a tots aquella 
i—i som la majoria— que volen que el cátala sigui 
ensenyat a l'escola; que es publiquin diaris en 
cátala; que, a la radio i a la televisió de Catalunya, 
s'hi parli en la llengua delá catalans. 

El senyor Costa Ferrer, pero, no es va espan
tar davant l'arbitrária mesura de les autoritats. 
Porta la seva queixa davant un Tribunal de Bar
celona. La seva tenacitat i el seu coratge, així 
com el recolzament moral que trobá en molts ciu-
tadans, donaren els seus fruits. El Tribunal de 
Barcelona, al cap d'uns mesos, que peí senyor 
Costa Ferrer foren segurament molt llargs, hagué 
de fallar en contra de la decisió arbitraría de 

des perfectament arrodonit (i cree també perqué 
en Rosinyol no quedes decebut), el senyor Ra
món era, encara, l'alcalde de barrí, anava a missa 
de dotze i comprava el tortell deis diumenges; era 
pietós i li agradava poder fer, fora del negoci, 
algún favor i ajudar a algún veí a resoldre els 
assumptes que eren fundó del seu carree desin-
teressat. 

Políticament, el senyor Ramón, era un "bon 
vivant". Res de complicacions, galimaties, ni dal-
tabaixos. Ell tenia el lema del senyor Esteve: 
viure i deixar viure. REPÚBLICA? M O N A R 
QUÍA? C A T A L U N Y A ? , el que fos, pero amb 
bon calaix. Vingué la República, l 'Estatut, va 
passar la guerra i arribaren els falangistes, i cap 
d'aquests esdeveniments esquerdaren el monoliti-
cisme del senyor Ramón. Ell ho va resistir tot 
i, "El Negrito", va seguir allá on ell l'havia fun-
dat: a la histórica cantonada del Passeig del Born 
i carrer deis Monteada. 

L'amic Sala em va profetitzar, ais disset anys, 
que jo aniria a América. A casa nostra es teixí 
la sentencia de R O D A EL M O N I T O R N A AL 
B O R N . La primera part tingué una confirmado. 
Espero per a tots nosaltres que un dia es realitzi 
la segona. 

l 'Ajuntament de Sallent, ordenant que el senyor 
Costa i Ferrer fos readmés com a fundonari de 
l'Ajuntament amb tots els drets, i que els jomáis 
perduts li fossin abonats, bo i fent pagar les des
peses de justicia ais injustos cabdills del nostre 
Ajuntament. 

La victoria, pero, de la tenacitat i fermesa del 
senyor Costa Ferrer, no s'aturá ací. La sentencia 
del Tribunal de Barcelona ha hagut de reconéixer 
el dret que tots els catalans reivindiquem. Diu la 
sentencia, textualmente: "No puede merecer crí
tica reprobable la preocupación por un bien que, 
como la lengua vernácula, tiene la comunidad la 
misión de cuidar, cultivar y renovar". 

Aquest fet demostra, entre altres coses, que 
els drets nacionals que ens son trepitjats peí 
franquisme, els podem ja defensar obertament; el 
que cal és una decisió, una perseverancia i una 
confianca a tota prova. El franquisme no ens do
nará res. H o hem d'assolir lluitant. 

A. P. i C. 
Sallent, 1966 
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Societat Catalana de Ciéncies Físiques, Químiques, 
i Matemátiques (Institut d'Estudis Catalans) 

MODRRNITZACIÓ I REVISIÓ DEL VOCABULARI CIENTÍFIC DEL DICCIONARI FABRA A b a n s d e p r o p O -

sar aqüestes definicions i supressions, en nom de la Societat, a la Secció Filológica de l'Insti-
tut, preguem a tots els que no les considerin prou adecuades que vulguin comunicar llurs 
observacions i critiques i eventualment que formulin una contra-proposta. 

Les paraules que no es troben actualment al Fabra van precedides d'un asterisc. 

A) Vocabulari general 

Alternador. Generador eléctric que converteix energía 
mecánica en corrent altern. (Modificació de la defi-
nició actual.) 

Amplificar.. .Engrandir, augmentar d'intensitat o de forja. 
¡j Desenvolupar extensament (una idea, un assumpte). 
(Modificació de la definició de la primera accepció* 

actual). 
Dinamo. Generador eléctric que converteix energia mecá

nica en corrent continu. (Modificació de la def inició 
actual). 

Estopada. . . . ¡| Material, peja o conjunt de peces que 
assegura l'estanqueitat de la juntura entre dos elements 
que teñen, o poden teñir, moviment entre ells. Estopada 
de cánem. (Nova accepció). 

Greix. . . . 11 Per extensió, qualsevol producte de consis
tencia i propietats fisiques semblants, utilitzat per a 
greixar. (Nova accepció). 

Isomería, adj. i m. Dit de dos o mes compostos que, a 
causa de la diferent disposició deis átoms en llurs mo-
lécules, teñen propietats mes o menys diferents malgrat 
teñir la mateixa composició centesimal i el mateix pes 
molecular. || Nuclis isómers, els nuclis atómics amb 
nombres atómics i de massa idéntics pero amb diferents 
energies. (Modificació i extensió de la definició actual). 

Isomería. f. Existencia comprovada o possible de dos o 
mes isómers; el fenomen d'aquesta existencia. (Modi
ficació de la definició actual). 

B) Vocabulari de l'automóbil 

*Arrencador. m. Dispositiu per a posar en marxa un mo
tor (Francés "demarreur", anglés "starter", alemany 
"anlasser"). 

*Cardan. m. Articulació entre dos arbres, que permet de 
transmietre el moviment de l'un a l'altre malgrat que 
formin angles variables, i que está constituida per dues 
forquetes unides entre elles per una creuera. 

Cilindre. . . . || Cambra cilindrica de secció circular dins 
la qual es mou un pistó amb moviment alternatiu. (Mo
dificació de la definició actual). 

Catata. . . . ¡| En els motors d'explosió, pega que tapa 
els cilindres. (Nova accepció). 

Cric. Gat, especialment els que se solen utilitzar per aixe-
car els automóbils (Modificació de lal definició actual). 

Direcció. ... || En l'automóbil, mecanisme que permet 
dirigir-lo. (Nova accepció). 

Fre. . . . jI| Mecanisme que serveix per a deturar o alentir 
el moviment d'una máquina o vehicle. (Modificació de 
la definició actual afegint-hi "o vehicle"). 

*Gicle. m. Pega d'un carburador amb un dimánut orifici 
per on un corrent d'aire provocat per l'aspiració deis 
pistons del motor, xucla la gasolina i la polvoritza. 

"Intcrmitent. m. En certs vehicles automóbils, dispositiu 
que consisteix en un llum intermitent per mitjá del qual 
el conductor indica la intenció de canviar de direcció. 
(Es troba al Fabra com adjectiu). 

Ju.nt. . . . ¡| Junt universal, cardan. (Exemple a afegir). 

Junta. í . . . || Material o pega col.locat entre dos ele
ments sense moviment relatiu entre ells, per assegurar 
l'estanqueitat de la juntura. j | Junta de dilatado, solució 
de continuitat o pega intermitja entre dues parts d'un 
mateix conjunt, que permet llur lliure dilatació. 
(Aquesta definició hauria de substituir la darrera accep
ció actual de la paraula: "junt, juntura", i introduiria 
una diferencia entre junt i juntura, d'una part, i junta, 
de l'altra, fins ara consideráis sinónims). 

Gat. Máquina portátil per a aixecar a una altura petita 
un eos molt feixuc. 
Gat de cremallera. Gat hidráulic. 

(Generalització de la definició actual que, massa con
creta, només compren el gat de cremallera). 

Segment. . . . || En els motors d'explosió, anell metáüic 
tallat que fa funciój ¿'estopada entre el cilindre i el 
pistó. (Nova accepció). 

C) Paraules que es proposa suprimir del Fabra 

Bromion. m. "Brom iónic present en les solucions aquoses 
d'un bromur". (Es proposa suprimir-la perqué ha cai-
gut en desús. El mateix FABRA no conté "clorion" 
ni altres mots similars). 

Berberónic. adj. "Acid berberó.nic obtingut per l'oxidació 
de la barberina". (Es proposa suprimir-la perqué l'ácid 
berberónic es un compost massa poc important perqué 
mereixi incloure'l al FABRA). 

Betzoaric. adj. " . . . || Acid betzoáric, ácid el.lágic." (Es 
proposa suprimir aquest exemple perqué la denominació 
"ácid el-lagic" és avui Túnica correntment utilitzada per 
a designar aquest compost i sobra dones, en un dic-
cionari com el FABRA, mencionar el sinónim). 
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JOCS FLORALS DE LA 
CARACAS VENEZUELA -

Com ja saben els nostres lectors, Caracas fou 
la seu deis Jocs Floráis de la Llengua Catalana 
d'enguany. 

La Gaia Festa es celebra en el Teatre Muni
cipal de la capital venezolana, el día 11 de se-
tembre, amb gran solemnitat i davant d u n a con
currencia ben nombrosa de catalans i venecolans. 
La integració del Comité d'Honor per ciutadans 
venecolans i la presencia del gran novel.lista i 
ex-President Constitucional, senyor Rómulo Ga
llegos, dona a la Festa un mes alt relleu. 

Fou una manifestado d'amistat entre Cata
lunya i Venecuela. 

Una jornada mes d'esplendorosa exhortació en 
la historia de la catalanitat que es va escrivint, 
any darrera any, en totes les ciutats on, filis de 
la térra catalana, mantenen viva la fe en la Patria 
llunyana i en la parla indestructible d'una cul
tura perenne. 

El V E R E D I C T E emés peí Consistori, fou el 
següent: 

POESÍA: 

FLOR NATURAL. Premi d'Honor i Cortesía, dotat amb 
1.000 bolívars i flor emblemática d'or, a Arma Rebeca 
Mezquita Almer, resident a les Ules Canáries, per Inti-
m¡um. 

ACCESSIT. Dotat amb $50 per la Comunitat Catalana de 
Colombia a Doménec Puga i Batllori, resident a Ca
talunya, per L'Eter.n Forceig. 

ENGLANTINA. Premi a la millor poesía de carácter pa-
triótic, dotat amb 700 bolívars i flor emblemática d'or, 
a Josep Carner, resident a Bruxelles, per Pomell. 

ler. ACCESSIT. Dotat amb 250 bolívars, a Joan Valls 
Jordá, per Enyor d'una patria. 

2on. ACCESSIT. Dotat amb $ 50 peí Consell Nacional de 
Méxic, a Jordi Arbones, resident a Buenos Aires, per 
Clam. 

VIOLA D'OR I D'ARGENT. Dotat amb 700 bolívars i flor 
emblemática d'or i argent, a Gabriel Mora Arana, de 
Catalunya, per Estic enamorat de Crist. 

ACCESSIT. Dotat amb 250 bolívars i flor d'or i argent, a 
Lina Casanovas, de Catalunya, per A cavall d'un estel. 

La Reina de la Festa, Yolant Montero de Valenti, i la seva Corí d'Amor. A drefa i esquerra, el Comité d'Honor, el Con
sistori i la Comissió Organitzadora. 



V LLENGUA CATALANA 
- 11 DE SETEMBRE 1966 

PROSA: 

PREMI VÍCTOR CÁTALA - novel.la. Dotat amb $ 100 peí 
"Grup Rossellonés" de Perpinyá, a Marcal Trilla Ros-
toll, de Catalunya, per El basar mágic. 

PREMI ^ICTOR CÁTALA - narrado. Dotat amb $ 50 peí 
Casáis de Catalunya de París, a Francesc Mataró Bra-
sés resident a St. Paul de Jarrat (Franja), per La 
mel ais llavis. 

PREMI VÍCTOR CÁTALA - contes. Dotat amb 250 bolívars, 
a Xavier Romeu Juvé, resident a la península, per 

\ Altó que es intocable. 
PREMI POMPEU FABRA. Dotat amb $ 100 peí Patronat deis 

Jocs Floráis de Méxic, a Jordi Arbones, resident a 
Buenos Aires, per Salvat Papasseit, l'home i el poeta. 

PREMI AUGUST PI I SUNYER. Dotat amb 500 bolívars peí 
Centre Cátala de Caracas, a Rizal Grimau Castells, 
resident a Caracas, per L'home, la ciencia i els compu-
tadors. 

MENCIÓ HONORÍFICA, a Anna Maria Isern Grau, resident 
a Caracas, per ADN. ~Clau de tota la vida—. 

PREMI IGNASI IGLESIAS. Dotat amb $ 100 peí Casal de 
Catalunya de Buenos Aires, a Joan Baptista Xuriguera, 
de Catalunya, per la Reina Margarida. 

PREMI LLUIS COMPANYS. Dotat amb $ 100 per l'Orfeó 
Cátala de Méxic, a Josep Maria Poblet, de Catalunya, 
per Vicies paral.leles. 

MENCIÓ HONORÍFICA a Amadeu Bernadó, resident a Clichy 
(Franga), per Prats de Molió. 

PREMI JAUME SERRA HUNTER. Dotat amb $100 per l'Ins-

titut Cátala de Cultura de Méxic, a Aurora Bertrana, 
de Catalunya, per Sorts i dissorts de ¡a ¡lengua catalana. 

MENCIÓ HONORÍFICA a Pere Mártir Rabassa, de Catalunya, 
per La llengua catalana qüestió política espanyola. 

MÚSICA: 

PREMI PAU CASALS. Dotat amb $ 100 peí Centre Cátala 
de Guadalajara (Méxic, a Eugeni Molero Pujos, de 
Catalunya, per Leonora Milá, pianista. 

MENCIÓ HONORÍFICA a Joan Pey Bella, de Catalunya, per 
El hall pía a Catalunya. 

PREMI JOAN GOLS. Dotat amb 350 bolívars per la Coral 
del Centre Cátala de Caracas, a Costa i Horts, de 
Méxic, per Cicle de can<;ons. 

MENCIÓ HONORÍFICA a Agustí Borgunyó Garriga, de Ca
talunya, per Fogueres de Sant Joan. 

i 

De dreta a esquerra: Rómulo Gallegos, Manuel Peñalver, Cades Pi Sunyer, Luis Villalba, Maria Gisperf de Filella, Marc Aure-
li Vila, Antoni Moles Caubet, Bartomeu Oliver, Emili Granier Barrera, Miguel Otero Silva, i Rossend Carrasco Formiguera. 



EXTRAORDINARIS: 

PREMI ECONOMÍA CATALANA. N O s'adjudica. 
PREMI "ENTRE TOTS HO FAREM T O T " . N O s'adjudica. 
PREMI ENRIC PRAT DE LA RIBA. Dotat amb $ 160 pels 

senyor Josep i Jeroni Bertrán i Cusiné, de Méxic, per 
Poblé i Estat, treball enviat sense plica des de Suissa. 

PREMI MANUEL SERRA I MORET. Desert. 
PREMI JAUME COMTE. N O s'adjudica. 
PREMI JACINT VERDAGUER. Dotat amb $100 per la Co-

missió Organizadora deis Jocs Floráis de 1963 de 
Montevideu (Uruguay), a Josep Maria Poblet, de Ca
talunya, per Una mena de miracle. 

PREMI SECCIO FEMENINA DEL CENTRE CÁTALA DE CARA
CAS - Tema lliure. Dotat amb 250 bolívars, a Maria 
Assumpció Torras de Marty, de Catalunya, per Com 
ocells oscil.lants. 

PREMI PLAN$O. Desert. 
PREMI SALVADOR VIVES I CASAJOANA. Desert. 

PREMI PATRONAT DE CULTURA "TERRA FERMA" - tema 
lliure. Dotat amb 250 bolivars, a Miquel Bota Totxo, 
de les Ules Balear?, per Poesía en imatges. 

TERRITORIALS: 

PREMI PAU VILA. Desert. 

PREMI ILLES BALEARS. Dotat amb 500 bolívars peí senyor 
Bernat Jofre de Caracas, a Miquela Gralla D'Alcover, 
de Catalunya, per Records d'una ¡esta major. 

PREMI PAÍS VALENCIA. Desert. 
PREMI ROSSELLÓ. Dotat amb 500 bolívars peí senyor Jo

sep Puig de Caracas, a Emile Foxonet, resident a Per-
pinyá (Franca), per Oda al Rosselló. 

PREMI ANDORRA. Dotat amb $ 100, peí Consell General 
de les Valls d'Andorra, a Josep Ribera, de Catalunya, 
per Terra Benaurada. 

PREMI BARCELONETA. Dotat amb $ 100 peí Centre d'Estu
dis Algueresos d'Alguer, a Pascual Scanu, resident a 
Sassari (Illa de Sardenya), per Les dotze paraules de 
la vetitat. 

PREMI JOAN PAÍS. Dotat amb $ 50 peí Centre d'Estudis 
Algueresos d'Alguer, a Antoni Coronzu d'Alguer, per 
Nuvoles. 

PREMI JOSEP FORNELL. N O s'adjudica. 

PREMI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Dotat amb un 
lot de llibres editat per la mateixa Institució, a Albert 
Junyent, resident a Paris (Franga), per Invocado a les 
nimfes surrealistes. 

ACCESSIT a Joan Sallares, de Catalunya, per Vida i passij 
de Marti Viola, perrer. 

INICIACIO LITERARIA 
(d'autors menors de 21 anys) 

PREMI DE POESÍA. Dotat amb 250 bolívars per la Joven-
tut del Centre Cátala de Caracas, a Maria Assumpció 
Borras Pueyo, de Catalunya, per Adolescencia. 

ACCESSIT. Dotat amb 150 bolívars per la Joventut del 
Centre Cátala de Caracas, a Ángel Viladrich Plana, 
de Catalunya, per Cántic de l'home. 

PREMI DE PROSA. Dotat amb $ 50 per la Institució de Cul
tura Catalana de Méxic, a Maria Montserrat Roig-Llop, 
de Catalunya, per La falq. 

ACCESSIT. Dotat amb $ 30 per la Institució de Cultura 
Catalana de Méxic, a Magdalena Granes Monjo, de 
Catalunya, per La joventut actual de Catalunya, 

PREMI TERRITORIAL. Dotat amb $ 50 per Catalans de la 
ciutat de Méxic, a Albert Gispert Jubert, de Catalunya, 
per Sant Sebastiá de Montmajot. 

ACCESSIT. Dotat amb $30 per Catalans de la ciutat de 
Méxic, a Carme Maciá Alonso, de Catalunya, per Des-
cripció del Berguedá. 

PREM¡ DE MÚSICA N O s'adjudica. 

CARLES PI I SUNYER 
President del Consistori. 

MARÍA GISPERT DE FILELLA 
Secretaria. 

F L O R N A T U R A L 
I N T I M U M 

Per Atina Rebeca Mezquita Almer 

( F r a g m e n t ) 

Amor, Amor, jo sóc 
qui ja dos cops amb tu he parlat. 
Ara no sé, no t'hi puc dir 

si en aqueix temps 
tu me digueres veritat 
o si fui jo qui revelant-te 

el meu sentir 
alió que et deia n'era el cert. 
En quina mar de confusions 

m'hi trob, Amic! 
Amor, m'he entrat dins un fornat 
tal que no sé com sortiré! 
Jo em sentó, Amic, 
com qui en un dia cald, ben cald, 

topeta un dolí i sa frescor 
la pren amb goig i amb ansietat, 
i, és tu qui preñe, Amor! 
Jo cree que sies tu. 
Si tu no ets, qui pot ésser? 
Qui al meu endins va traspuant 
aquesta mena de llangor, 
aquest voler sense voler pensar en tu, 

i en tu pensar? 
Qué em dius, Amor? 

Sofreixo, Amic, 
amb aquest joc que anem jugant, 
tu al meu endins, 
jo al teu reces 



qui sap el qué anem barrejant. 
I, tem, Amic, 

tinc por d'ésser sola, soleta 
en un instant, 

en no sentir-te junt a mi. 
Amor, Amor, com vos temptar 
a qui no té per defensar-se 

forca prou, 
i un defallir dolc i amargant 
m'hi fa que muir sentint que vise, 
i en tot moment bé se'm desvetlla 

dins mon cor 
alió que hi tem. 

* * * 
Amor, Amor, tu n'ets, ma vida, 
com el corrent el flum qui ávida 
i ávida el qué no ha de morir: 
alió que mai no se n'oblida, 
el molt gojar, el molt sofrir. 
Malgrat no viure, vull la vida 
que en mi has creada, Amic Amor, 
pero no em faces mai traída, 
no em deixes orfe de tu, el cor, 
dones m'esborrona sois pensar-ho 
si tu t'en vas d'aprop de mi, 
i m'esporuga remembrar-ho. 
Sense tu, el viure n'és la fi. 
Que mai no arriba a trencar l'alba 
peí cor mancat del teu alé. 
Amic Amor, la vida és balba 
per tot aquell que Amor no hi té. 

« 

E N G L A N T I N A 
P O M E L L 

Per fosep Carnet 

Arran de Mar 

Alta en el pal d'una ñau, 
tota Uum en Taire blau, 
serpejava una bandera, 
i el seu vol deia a la gent: 
•—Espolseu boira i turment: 
el que cal, és fe sencera.— 
Ombriu, el núvol vingué; 
gent que hom veia peí carré 
tenien cares malaltes; 
les cases semblaven caus; 
com fugint de cors esclaus, 
les gavines eren altes. 
I, del ruixat a la fi 
la bandera descobrí 
de bell nou la blava estesa; 
ja l'iris prop de l'atzur 
tot Taire deixava pur 
de cansament o tristesa. 

La bandera, eternament 
fermada, pero vivent, 
per mes que la lliguin, vola: 
—Si dures el mal atzar, 
lluny de gent, damunt la mar, 
jo bategaria s o l a . ^ 

A la meva térra 

O h tu, lloc venerat de ma naixenca 
que sents, patria atuída, 

el temps negat, les hores amargades, 
i, tanmateix, el venidor que et crida! 
La fe que va inspirar-te generosa 

torna a ton seny, ardida. 
Lluny que só de mon lloc i ses vorades, 

en rebo encara vida. 
¡Qui digués aviat, en redrecant-te, 

cabdal i decidida, 
resolta a tot afany i a tota joia, 

serena i espandida, 
de gloria coronada, 

"la sempre mes segura i enaltida!" 

Núvol quiet 

Aquest núvol quiet 
no es mou avant ni enrera 
com desesmat per massa temps d'espera 
o retingut per inhuma secret. 
L'aire subtil que a tot afany s'avanca, 
vers tota cosa —cel i térra i fang— 
ara ha topat un entrebanc 
i ja no es mou fullam ni fumerol s'atansa. 
Fins les memóries semblen fonedisses. 
Las, el front es corruga sense fruit. 
Sota el dosser de fulles gronxadisses, 
l'aigua sa tura , amb un mirar tot buit. 
Temeu-la, tanmateix, la térbola diada 
Ja contra aquest velari que ofega Tesperit, 
potser la rierada 
només espera un crit. 

Comeng d'tin canvi 

Passen les boires 
ran de carenes, 
com se n'escampen 
damunt la mar. 
D'altres, alades, 
els cims coronen, 
¿nova amenaca 
d'un mal atzar? 
Que arran, amb joia 
soni el coratge, 
en embestida 
contra els esculls. 
Que el goig encengui 
nostres paraules 
afany i pressa 
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del cor i els ulls! 
I en veient núvol 
fose, de mal geni, 
mentre la joia 
surti ais camins, 
que l'esperanca 
mai no es desdigui 
i alta justicia 
meni els destins. 

• 

V I O L A 
E S T I C E N A M O R A T D E C R I S T 

Per Gabriel Mora Arana 

( F r a g m e n t ) 

Estic enamorat de Vos, Crist viu, 
dolí de la pedra i mar de l'esperanca 
—onada, brava o no, que acaba mansa 
damunt l'areny d'un meu delit esquiu. 
Estic enamorat de Vos, Crist-Veu 
—i crit, i forma de les simples coses; 
triomf i serenor damunt les lloses 
de tanta mort amb rictus de menyspreu. 
Estic enamorat de Vos, Crist-Dard 
de llibertat prefigurada fénix; 
Justicia de mérits ecuménics; 
alé de l'oprimit; drets del bastard. 
Sigueu-me acusador! Que senti el vent 
com una queixa fosa en dolc, murmuri. 
Que la tenebra dins el cor s'atzuri, 
quan l'or ha d'ésser el bon capteniment. 
Em curulleu, incessantment, les mans 
d'estrelles, fruits de somnis i penyores 
que poden ésser jorns amb veis d'aurores; 
de pans d'amor, dolor fecund, o cants. 
Estic enamorat de Vos, Crist-Má 
—colom, o núvol— de la forca amiga 
que ajuda a treure la gruixuda biga 
que ens lleva les virtuts d'un esguard ciar: 
oh má fidel dins insondable ajut 
—invisible, innombrable—, alada, dura 
de segador i de vinyater: má pura, 
fruitada de perdó, i que ens duu l'escut! 
Estic enamorat de Vos, Crist-Clam 
de llengües oprimides i d'exili. 
Féu que una tarda-aurora se'ns perfili 
com cim del cim —deis jorns del que té fam. 
Sou el delit anunci del meu pas. 
(Sovint, després, per mals tiranys l 'emmeno). 
Sou el coratge frese, de l'home estrenu, 
damunt el cor i el seny i el fer del brag 
amb ganes de treball —de cuite— i pau 
forjada amb foc de testimoniatge 
de sang i de perdó. Crist, blanca imatge 
i are iris que fa veure el cel mes blau! 

EL SECRETÁRI DE L'ORFEO, SENYOR 

FRANCESC SALVAL ES NOMENAT 

SOCI DE MERIT 

El senyor Francesc Salvat arriba a Méxic 
l'any 1939, formant part d'un deis primers contin-
gents de refugiáis que foren acollits en aqüestes 
terres hospitaláries de FAnáhuac. 

Obeint els neguits, i portat per les inquietuds 
que de tota la vida han alenat la seva formado 
catalanista, tot just arribat a Méxic ingressá a 
l'Orfeó Cátala, formant part del Consell Directiu 
en la primera Assemblea General que es celebra. 

A partir d'aquella data, no hi ha hagut inte-
rrupció de cap mena en les activitats del senyor 
Salvat a l'Orfeó. Ens atreviríem a afirmar que 
és un deis pocs socis que han viscut i viuen la 
vida de l'Orfeó de manera activa i directa. Eli 
mai no ha defallit ni ha desertat. Sempre ha estat 
i está encara disposat a fer el que calgui: a tre-
ballar. Treball que, si voleu, no Ilueix, pero que 
és el que deixa rastre perqué és constant, conti-
nuat, persistent. 

Son mes de vint-i-cinc anys dedicats a la col.-
lectivitat catalana de Méxic i a Catalunya. I aixó 
mereix, sino un estimul, perqué en Salvat no el 
necessita, sí un reconeixement públie i palés. 

El Consell Directiu cregué arribat el moment 
de fer públie palés aquest reconeixement, i en la 
sessió celebrada el dia 4 d'octubre, acordá, per 
unanimitat, nomenar-Io Soci de Mérit. 

El lliurament del Diploma i de la Insignia co-
rresponents, es celebra el dia 26 del mateix mes 
d'octubre, en un sopar que se li dedica, i en el 
qual assistiren una vuitantena de persones. 

El sopar fou al restaurant de l'Orfeó Cátala. 
A l'hora del café, el senyor Joan Potau llegí les 
adhesions rebudes, que passaren de la trentena. 
En totes, en la impossibilitat d'assistir al sopar, 
els signants testimoniaven la seva simpatía al 
senyor Salvat per la tasca en benefici de l'Orfeó. 

Tot seguit el senyor Joan Rovira, actual Pre-
sident de l'Orfeó i element del Consell Directiu 
quan Francesc Salvat arriba a Méxic, féu un xic 
d'história de la vida de l'Orfeó i de les activitats 
del senyor Salvat en el si de la casa d<>ls catalans 
de Méxic. Li lliurá el Diploma i la Insignia de 
Soci de Mérit, i entre els aplaudiments afectuosos 
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La senyora Antonia Coromines de Salvat, el senyor Joan Rovira, President de VOr¡eó, el 
senyot Ftancesc Salvat i la senyora Josepa Alberich de Roviva. 

de tots els presents, l'abracá amb l'abracada cor
dial de vells companys de treball. Lliurá a la 
senyora Salvat, que ocupava un lloc a la presi
dencia al costat del seu marit, una garba de roses 
a ;->unt d'obrir, i una ovació, calorosa i plena de 
simpatía, fou dedicada a la senyora Salvat. 

Parla el senyor Salvat. Manifestá que el que 
ell ha fet i fa a l'Orfeó, no és altra cosa que com-
plir amb el d<-ure que tot bon cátala s'hauria 
d'imposar. 1 a Patria necessita de tots els seus 
filis —ara mes que mai—, el mateix que visquin 

en ella o lluny d'ella. Remerciá al Consell Di-
rectiu, per la distinció amb qué se l'ha honorat, i 
a tots els presents, com ais que feren tramesa de 
la seva adhesió, per la prova de simpatía que li 
han brindat. 

Una forta ovació acollí les darreres paraules 
del senyor Salvat i en el moment del comiat, les 
abracades cordials i afectuoses posaren de relleu, 
una vegada mes, la simpatía de tots els presents 
per Tactual Secretari de l'Orfeó, senyor Francesc 
Salvat. 

V E R M O U T H A N G E L I N U S 
EN E L S S E U S D O S T I P U S , B I A I V C I F O S C 
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Una nova activitat de la Massa Coral ha estat orga-

nitzar excursions. La Junta Directiva cregué que, a mes 
de cantar i bailar, també podien fer sortides fora del Dis-
tríete Federal per a visitar llocs i coses interessants des 
del punt de vista turistic, arqueológic, historie i ádhuc 
comercial o industrial. Els resultats obtinguts fins ara han 
donat la rao a la Junta, puix que l'éxit assolit per les dues 
excursions celebrades ha estat brillant. 

La primera fou a l'observatori astronómic de Tonan-
zintla el dia 17 de juliol proppassat. Ens acompanyá el 
nostre estimat i dilecte amic Marcel Santaló que, per haver 
estat professor d'un deis principáis astrónoms que teñen 
cura de l'observatori esmentat, facilita la visita. 

El senyor Santaló i un seu antic deixeble, atengueren 
i contestaren amb tota delicadesa i amb tota mena de de-
talls, les preguntes que els foren fetes pels visitants, relacio-
nades, naturalment, amb els principáis aparells astronómics 
de l'observatori que veien per primera vegada. 

Es visita el poblé de Tonanzintla i la seva església. 
De Tonanzintla anárem al poblé de Cholula. Ací es 

féu l'adquisició de sidra necessária per anar a diñar a la 
zona arqueológica, on acampárem en un turó que, en rea-
Iitat, és una pirámide coberta totalment de térra. Després 
de diñar i d'un curt descans, visitárem l'interior de la pi
rámide. 

Uns passadissos que hi han cavat els arqueólegs per a 
facilitar l'exploracró, ens ho feren molt planer, i grácies 
a aquests passadissos sha pogut descubrir que, la pirámi
de, no és una sola pirámide, sino que es tracta de sis 
pirámides construides l'una damunt de l'altra. 

Després anárem a Huejotzingo, on visitárem l'església 
i el convent. La senyoreta Teresa Lozano Armendares que 
formava part del grup i que fa poc acaba la carrera d' 
Antropología i Historia, ens esplicá les principáis caracte-
ristiques, origens i estils deis monuments visitats. 

Ja fose, s'emprengué el viatge de retorn. El mateix a 
lanada que a la tornada, l'alegria, reflexada en les can-
?ons, la cridória, la tabola i el bon humor deis integrants 
del grup, fou la nota de color de l'excursió. 

Els comentaris a aquesta excursici foren dalló mes 
encoratjadors i tots coincidien en qué, aquesta mena de 
sortides, haurien de sovintejar mes. 

I com que la Junta Directiva de la Massa, Coral, recull 
sempre i es fa eco del sentir i del pensar deis elements 
que donen vida a la Secció, prepara la segona sortida per 
al dia 4 de setembre a Necaxa. 
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Per anar a Necaxa, es sorti a les vuit en punt de les 
portes de l'Orfeó. La tirada es llarga i haviem d'aprofitar 
el temps. L'enginyer i condeixeble d'alguns deis integrants 
de la Massa Coral i de la seva Junta Directiva, senyor 
Odón de Buen, que es presta a acompanyar-nos, aconsegui 
no sois el permís, sino que, d'una manera ben desinteres-
sada, ens fos servit també diñar per a tots. 

A Necaxa feia un soi espléndid. Ens digueren que era 
excepcional, puix que en aquest temps quasi sempre plou. 

En uns vehicles de la Compañía de Luz ens traslladá-
rem a un deis salts del sistema Necaxa. Ens encabiren en 
una plataforma que baixa quasi a plom, i aixi arribárem a 
les turbines. Mentre la plataforma devallava, cadascú 
s'aguantava, s'apuntalava on podia i com podia. 

Visitárem la sala de maquines i el petit llac on és 
arreplegada l'aigua per, entubada de nou, anar fins a Patla 
on és utilitzada novament per a generar mes energía. 

A la Mesa —poblé, podriem dir de Necaxa—, ens fou 
servit el diñar. Molt ben servit, i molt bo. A l'hora del 
café, el Vice-President de la Massa Coral senyor Josep 
Ribera, dona les grácies, en nom de tots, a l'enginyer Odcn 
de Buen, per l'acollida que ens fou dispensada, per les 
atencions rebudes i per la seva valuosa cooperado, sense 
la qual tot aixó no hauria estat possible. Amb forts aplau-
diments, tots els presents saludaren al senyor Odón de 
Buen, ratificant, de manera sqrollosa, les paraules del 
senyor Ribera. 

A la tarda, anárem encara a la planta Necaxa, que és 
la mes antiga de totes. Utilitzant malacates i un xic ner
viosos a causa del sistema de locomoció emprat, baixárem 
al fons de la planta. Les explicacions de l'enginyer Odón 
de Buem ens il.lustraren sobre el seu funcionament, de com 
es fa el corrent i de com és possible que, de Necaxa a la 
casa de cadascú de nosaltres hi arribi en un obrir i tan
car d'ulls. 

Si la primera excursió fou interessant, aquesta segona 
no ho fou pas menys. 

M A N S I Ó N D E L M A R 

Departaments amobláis 

Especial per a famílies 

La millor vista d'Acapulco 

Avinguda La Aguada 7 Acapulco, Gro. 

Tel. 2-16-96 Informes a Méxic: Tel. 45-33-53 

Festival al Teatre Jorge Negrete 

El día 2 d'octubre, amb motiu de les Festes de la 
Mercé, Festa Major de Barcelona, la Massa Coral presen
ta un Festival del cancons i danses catalanes al Teatre 
Jorge Negrete. 

Abans de les onze, hora anunciada per a comentar 
l'espectacle, la sala del teatre era quasi plena. Entre els 
assistents —invitat d'honor—hi havia el senyor Josep Car-
ner. que vingué a passar uns mesos a Méxic. Josep 
Carner, Degá deis poetes catalans resideix a Bélgica i, 
malgrat seguir a l'exili, els intel.lectuals de casa nostra 
l'estimen i el veneren. 

El senyor Joan Rovira, President de l'Orfeó, anuncia 
la presencia del senyor Carner entre el públic, i el poeta 
hagué d'aixecar-se i saludar, corresponent aixi a la forta 
ovació que li fou tributada. 

La primera part del programa ana a carree de la Massa 
Coral própiament dita que, sota la direcció de Josep 
Montfort, canta: El Cant a la Senyera, Magalí, La carinó 
del lladre, Sota de Vom, Nocturn, El rústic villancet. 
Canco de bressol, Jovenívola i Les fulles seques. 

En La Cango del lladre, la solista fou la senyora Gri-
selda F. de Sarmiento. 

Caneó de bressol, del nostre Director Josep Montfort. 
fou estrenada en aquesta audició. Fou interpretada mera-
vellosament pels cantaires i agrada tant al públic que 
l'acolli amb una forta ovació. S'hagué de repetir. 

La segona part ana a carree de l'Esbart Dansaire que, 
sota la direcció d'Ignasi Ribera, baila: Contrapas, Les 
nyacres, Bal! de faixes, Bal! de cercolets. La Marsoliana, 
Ball de rentadores, Parado de Valldemosa i L'espolsada. 

Al final de cada dansa, com al final de cada cansó, 
els aplaudiments foren prolongats i entusiastes. 

Acabat l'espectacle, cantaires, ballaires i alguns acom-
panyants, es reuniren al restaurant de l'Orfeó, on es com
pleta la festa amb un diñar de companyonia pie de bon 
humor. P. R. 
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GRANJA BARCELONA, Su A. 

Tel. 49-45-02 



El doctor Pere Bosch-Gimpera es troba de nou entre 
ncsaltres després duna estada a Alemanya, on fou invitat 
a donar un curs de Prehistoria i Arqueología pre-hispáni-
ques d'América a la Universitat d'Heidelberg. Aprofitá la 
seva visita a Alemanya per a donar algunes conferencies 
en centres i institucions culturáis. La Universitat d'Heidel
berg ii va renovar el nomenament de doctor "Honoris 
Causa" que li havia atorgat fa uns anys, esmentant les 
noves investigación;; i treballs del doctor Bosch-Gimpera, 
i e?pec:alment la seva contribució a la col.laboració inter
nacional en les disciplines humanístiques. 

* * * 

Amb el títol "Fué rendido homenaje a un fundador 
del turismo", el periodista mexicá Ernesto Ochoa C en 
eldiari Novedades, parla del nostre estimat consoci Dalmau 
Costa amb els següents termes: 

"Ayer, durante fe ceremonia en la que se impuso el 
nombre de Dalmau Costa a una aula de la Escuela Me
xicana de Turismo, el presidente del patronato de dicho 
plante!, Armando Ruiz Galindo, dijo aue en un país de 
hecho, proyecta a todo el mundo, mediante el turismo, su 
historia, tradiciones, costumbres y su arte. 

Ruiz Galindo, al rendir homenaje a Costa, pionero del 
(urismo en México, afirmó que desde la creación de la 
escuela, en cuya tarea participó activamente éste, se com
parte la convicción —vigente hoy— de que el turismo, 
más que un negocio o un imoortante factor económico, 
constituye un "vivo contacto humano y, por lo mismo, 
un magnifico medio para el mejor conocimiento y amistad 
entre ¡os pueblos". 

Dijo también ¡Ruiz Galindo, durante la ceremonia en la 
que además se entregaron premios y diplomas a profe
sores y alumnos del plantel, que Dalmau Costa sabía por 
experiencia que para proyectar a México en el extranje
ro, en forma positiva, era necesario comolementar los atrac
tivos naturales, históricos y artísticos de nuestro país, con 
una atención eficiente y refinada, por parte de personas 
que recibieron capacitación. 

Dr. Demófil Franco 
Odontoleg 

Posa a la disposició de la seva clientela la 
moderna insta]-lacio de la turbina d'aire 

I que elimina el molest i dolorós torn dental. 
Servei de Raigs X. 

Uruguay 4 4 - 1 1 2 Tel. 21-20-57 

Méxic, D. F . 

El licenciado Armando Herrerías, director vocal de la 
EMT, por su parte, subrayó que desde 1939, fecha en la 
que llegó a México el señor Costa, ha hecho benéficos 
esfuerzos en pro del turismo, sobre todo en el ramo de 
restaurantes, cuya asociación mexicana fundó y es presi
dente honorario. 

Dalmau Costa, al agradecer tales conceptos, dijo que 
la escueta es el medio más eficaz para capacitar técnica
mente al mexicano, en atención al crecimiento de nues
tra industria turística. Luego de expresar su conmovida 
gratitud, exhortó a los alumnos a estudiar con ahinco". 

* * * 

Parlant del nostre distingit conscci, el senyor Cesar 
Balsa, en el número 693 de Siempre ccrresponent al 5 
d'cctubre darrer, es diu: 

Sofcre el pecho de César Balsa fue colocada, el pasado 
16 de septiembre, una presea que sólo ha sido concedida 
a destacadas personalidades, como los expresidentes de los 
Estados Unidos Eisenhower y Truman; al expresidente de 
México, Miguel Alemán; a la señora Eleanora Roosevelt 
y el periodista Alfred ]. Lippman. La distinción le fue 
otorgada cor "Servicios Distinguidos", que consisten en su 
intensa, constante, fina labor, desde sus posiciones de gran 
hotelero mexicano, en el desarrollo de la cordialidad y el 
entendimiento entre México y los Estados Unidos. 

Dos circunstancias emocionaron particularmente a Cé
sar Balsa: una, la fecha en que se celebró el almuerzo en 
el "The Adversiting Club," de Nueva York, el 16 de sep
tiembre, en ocasión de las festividades de nuestra patria, 
y en el marco de la Semana de México en Nueva York; 
y otra, aue la condecoración le fuera dada por su actividad 
en México y en favor del mejor conocimiento del país, 
tarea librada felizmente por él. 

Se explica así oue en el almuerzo de Nueva York, 
sobre el fondo de la importancia de las rtlaciones amis
tosas con México, asistieran el embajador de México an*e 
la ONU. Francisco Cuevas Ca.ncino; el cónsul general de 
México, Eugenio V. Pesqueira; el presidente de la Cámara 
de Comercio Mexicana en tos Estados Unidos; el coordi
nador neneral del Consejo Nacional de Turismo, Miguel 
Guajardo. Y entre las norteamericanas, el periodista Lipp
man James Hagerfy, de la American Broadcasfing Com-
rany, el columnista y el humorista Hirshifield. 

* * * 

L'escriptor mexicá, Rafael Solana, des de les planes 
del diari El Universal, fa un eloqi de Costa-Amic. 

No iría descaminado quien llamase "segunda evange-
lización" a la tercera invasión española de México, la 
que convidó y auspició el general Cárdenas, hacia 1939; 

J^>z. ¿duaxd ¿A!aira 
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no segunda conquista, pues no vinieron esta vez soldados 
ni empresarios, sino algunos con marbete de agricultores, 
intelectuales, escritores, periodistas, catedráticos; inmedia
tamente tomaron posiciones en nuestra vida intelectual, ob
tuvieron cátedras en las universidades, fuentes en los pe
riódicos, o bien fundaron editoriales y librerías, con tal 
actividad y tal acierto, que pronto apareció próspera y 
rozagante la industria editorial, antes raquítica y casi 
inexistente en México. 

Entre los nombres, caros al autor mexicano, figura el 
del editor don Bartolomé Costa-Amic. Costa-Amic se ha 
dado a la tarea de estrenar autores, y de inundar el mer
cado de libros mexicanos, muchísimos de los cuales no 
habrían tentado a ningún otro editor. 

En el año 1965, don Bartolomé editó con su pie de 
imprenta setenta y ocho títulos, y de esos, observen us
tedes la proporción, que no se da en editoriales mexicanas 
oficíales, sesenta y siete fueron de la firma de autores me
xicanos, de entre los cuales diecinueve eran completamente 
nuevos para el público. Se aventuró Costa-Amic a lanzar 
a diecinueve desconocidos; esta empresa, que le podría ser 
calificada de imprudente por quienes sólo pensaran en el 
editorial como un negocio, te ha de ser agradecida como 
paternal por quienes tenemos fe en la cultura nacional y 
quisiéramos verla favorecida y alentada. 

Doblemente benemérito es Bartolomé Costa-Amic por 
la obra que está haciendo, y que se propone continuar, 
y que no se limita al año del que damos datos, sino viene 
desde los anteriores, y por hacerla tan espontáneamente, 
tan sin obligación moral, como la que otros editores, los 
mexicanos, tos oficiales, tendrían. Vaya para él un aplau
so y el agradecimiento de quienes seguimos con interés 
el crecimiento de la literatura mexicana". 

El doctor Antoni Oriol i Anguera, nomenat fa poc 
membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, fou 
festejat amb un sopar que organitzá l'Orfeó Cátala i al 
qual assistiren molts amics, i col.legues del professional. 
El parlament de salutació i oferiment, ana a carree del 
doctor Folch i Pi. 

El professor alemany Dr. Rudolf Brummer rector de Ja 
Universitat de Magúnzia (Alemanya occidental) ens ha 
fet tramesa d'un opuscle en el que hi ha el programa de 
les classes d'idiomes. Entre aqüestes classes hi ha les de 
cátala que s6n a carree de l'esmentat professor, eminent 
filóleg, que ultra la seva llengua materna, coneix l'italiá 
el francés i el cátala. Ha iniciat les llijons de cátala amb 
una sessió titulada: "Introducció a la llengua catalana". 
Aquesta sessió ha consistit en la lectura de Rondalles de 
mossen Jacint Verdaguer. 

S'escau, dones, que mentre sabem que a Alemanya hi 
ha tres Universitats on s'ensenya el cátala, que la centra
lista Franga guarda un respecte absolut a la llengua ca
talana i que els diaris italians publiquen poesies i articles 
en cátala deis nostres germans d'Alguer, a la Catalunya 
peninsular, dominada peí régim unitari i dictatorial de Ma
drid, la nostra uengua és perseguida aferrissadament. Po-
dem donar les grades a Bonn, a París i a Roma perqué 
reconeixen els drets humans i ens cal protestar indignada-
ment contra el régim brutal d'Espanya perqué atempta, amb 
els seus 26 anys de pau, contra el dret deis ciutadans de 
parlar, escriure i cultivar la llengua materna. Aquests anys 
vergonyosos de persecució científica contra Catalunya, nin-
gú podra borrar-los de la historia i justificaran a bastament, 
totes les actituds que puguin prendre les nostres generacions 
futures. 

El dia 18 d'agost, l'Orfeó Cátala de Méxic dedica un 
sopar al senyor Caries Pi-Sunyer, que es trobava de pas 
per Méxic. Molts foren els asistents al sopar i moltes 
les adhesions rebudes. El senyor Joan Rovira, President 
de l'Orfeó, obri l'acte, cedint tot seguit la paraula al se
nyor Antoni Ma. Sbert, que féu l'elogi de Caries Pi-
Sunyer per la seva Ueialtat a Catalunya, i per les dots 
professionals en el camp de l'enginyeria i de l'economia, 
així com en el de la literatura, puix que a mes descriptor 
de valúa és Mestre en Gai Saber. 

Caries Pi-Sunyer, remerciá l'acte organitzat per l'Orfeó 
i la presencia deis assistents, amb paraules plenes de sen-
timent i de vigoria, bo i fent vots per a un prompte resta-
bliment de la normalitat a Catalunya. 

LAgrupació Europeista de Méxic ha organitzat un ci
cle de conferencies sobre el tema "La Unió Europea". El 
dia 18 d'agost, toca el torn al senyor Anselmo Carretero 
que, en el nostre estatge social, digué, entre altres coses, 
que la Unió Europea será una realitat quan quedi inte
grada per nacionalitats. no per Estats. Parla de Suissa i 
d'Espanya, fent remarcar que en la primera, cada una de 
les nacions que formen la Unió Helvética hi és amb la 
seva personalitat, mentre que en la segona, constituida 
per diverses nacions, aqüestes no son reconegudes com 
a tais. 
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La cansó "Sabor a mi", de l'autor mexicá Alvaro 
Carrillo, nascut a Oaxaca, ha estat gravada en cátala, 
amb la veu de Nuria Feliu, amb el títol Com un yust meu. 

* * * 

Amor Parera, administrador de la revista Orfeó Cátala, 
ha contret matrimoni amb la senyoreta Carme Labrandero. 
La parella ha iniciat una nova etapa en el curs de la 
vida, que els desitgem sigui plena de felicitat. La ceri-
mónia es celebra en lestatge del nostre Orfeó. 

* * * 

El setmanari, en cátala. "Tele-Estel," que acaba d ésser 
autoritzat per les autoritats d'ocupació a Catalunya, ha 
tingut un éxit sorollós. Sembla que el tiratge passa deis 
cent-mil exemplars. 

* * * 

Mes de vint-mil valencians shan adre<;at per escrit a 
1 arquebisbe de la Diócesi, Monsenyor Marcelino Olae-
chea, demanant que, almenys, els diumenges, les misses 
siguin dites en valencia. Monsenyor Olaechea és una de 
les altes jerarquies fidels al franquisme i, naturalment, no 
féu cap mica de cas deis dcsigs deis seus feligressos. 

* * * 

Fa uns mesos, en el curs d'un viatge que el nostre 
compatriota Jordi Vilanova va fer ais paisos escandinaus, 
on va visitar algunes personalitats polítiques, fou entre-
vistat per el periódic suec Xvallsposten. 

Durant Tentrevista, Jordi Vilanova dona una síntesis 
de la situació actual a Catalunya i deis afanys de llibertat 
que teñen tots els catalans a fi de poder expressar les 
seves opinions tant en el camp social com en el de l'auto-
determinació. 

Tant a Noruega, com a Suécia, com a Dinamarca, pai
sos sincerament demócrates i antifranquistes, les personali
tats polítiques visitades varen estar vivament interessades 
en la presentació de la situació actual a Catalunya dona
da peí nostre compatriota, i varen demostrar el seu interés 
en qué es formes una organització central deis partits d'o-
posició perqué poguessin concentrar els seus esforjos 
d'ajuda. 

* * * 

Aci a Méxic, el governador de l'Estat de Campeche, 
la Secretaria d'Educació Pública i l'Institut Nacional de 
Belles Arts, per a commemorar el centenari del naixement 
del pintor Joaquim Clausell, presentaren a la ciutat de 
Campeche una exposició de les seves obres. 

Joaquim Clausell, fill de pares catalans. nasqué a la 
ciutat de Campeche el dia 16 de ¡uny del 1866. Estudia 
per advocat, acabant la carrerai a la ciutat de Méxic l'any 
1896. L'any 1892, per raons polítiques, fugí a Europa, 
on passá un any. De nou a Méxic, es marida l'any 1898 
amb la senyora Angela Cervantes. Del seu matrimoni 
nasqueren quatre filis. 

Fou Director de l'Escola a Taire lliure dé Ixtacalco i 
el representant. a Méxic, de l'impressionisme francés, amb 
el qual es familiaritzá durant la seva estada a Paris. 

E S C O L T E U 

de dil luns a dissabte, a les nou del vespre 

L'HORA CATALANA 
que dir igeix 

MARÍA DOLORS BARGALLÓ 
K.E.S.I.M 1470 kilocicles 

Es dedica al paisatge i a les marines, donant a les 
seves obres tota la forca i l'impacte de la intranquil.litat 
espiritual que portava dintre s?u, al servei sempre deis 
ideáis de llibertat, de redempció i de justicia. 

Morí el 28 de novembre del 1935. 

* * * 

Diáleg —publicació catalana, a Franja—diu: "Henri 
Pasquet, cronista del Concili de Le Monde, informant so
bre els debats corresponents a la declaració de llibertat 
religiosa, reporta que la congregació general "vi divertir
se (sic) amb una intervenció completament abracadabrant 
(resic) de Monsenyor del Pino Gómez, bisbe de Lleida, 
cencebuda en els següents termes: 'no citem mes els ter
mes del clericalisme o de llibertat, totalment inoportuns. 
Tots som súbdits del Papa, bisbes, clergues i seglars. 
La llibertat religiosa és inadmissible. No pot existir. Se 
n ha parlat aquí en termes inexplicables. Crist digué que 
els que no posseissin la fe serien condemnats. L'infern 
espera ais qui no creuen.. . El dret de propietat privada 
és una manera de glorificar Déu.' Només ens cal afegir 
que el moderador, després de dues observacions inefica
ces, li desconecta el micrófon. És la primera vegada que 
aixó succeeix al Concili Vaticá." 

* * * 

El The Times, de Londres, va publicar articles parlant 
de Catalunya. El govern espanyol prohibí la venda del 
The Times, a la Península, durant els dies que es varen 
publicar els articles. 

* * * 

El Diario de Barcelona del dissabte dia 13 d'agost, 
parlant de Literatura Catalana i signat per J. Fauli, diu 
que la publicació nordamericana Identity Magazine ha 
dedicat un número a Valencia. Encara que en el títol 
consti. "Poesia realista," es tracta duna antología duna 
parcel.la de la cultura catalana per ais lectors anglo-
saxons. En ella hi han col.laborat, entre altres, Manuel 
J. Ardit, LIuís V. Aracil i Lluís Alpera. 

L'Antologia es distribuida, a Méxic, per Edicions 
Amate, S. A., Hamburgo 10, D. F. 

• * * * 

A Zuric, aprofitant Testada a aquella ciutat de la 
"Cobla Meravella," es va celebrar un Aplec Sardanístic 
a la Helvetiaplatz. Hi prengueren part les Colles de Ba
dén-Wettingen i Zuric, vestides típicament. Els equips 
de la radio i la T V suissa, prengueren reportatges. Un 
admirador de la nostra térra va fer obsequi d'unes en-
senyes commemoratives, finalitzant l'acte amb un Brindis 
de Germanor. 

2>T. <Páaí <Vil«r C. 

<hx. <Pdai <Vilax <Pui$ 

OTORRINOLARINGOLEGS 

Pases de la Reforma 400-503 Tels. 11-29-16 

MEXIC, D. F. 14-SS-S1 



El cantaire Raimon, en an; visto c,ae féu a Suísia, 
actúa, amb éxit esclatant, a Badén-Wettingen, a Zuric i 
a Winterthur. La radio i la T V hi eren presents. 

* * * 

El que teu governador de Barcelona, el tan tristement 
célebre Antonio Ibáñez Freiré, l'apallisador de capellans, 
i que maná assaltar el convent de Sarria —a part d'altres 
bretolades que els catalans no oblidarem mai—, ha estat 
rellevat del seu carree i nomenat per a un altre de mes 
important a Madrid. Per a substituir-lo ha estat designat 
Tomás Garicano Goñi, jutge, segons diu la premsa, de la 
Fuerza Aerea. Es d'imaginar la justicia que fará a Ca
talunya. 

* * * 

El dia 15 de setembre proppassat es compliren els 75 
anys de la fundació de l'Orfeó Cátala de Barcelona. 

L'Orfeó Cátala de Barcelona, cada any fa donatiu de 
premis ais cantaires que menys faltes han fet ais assaigs. 
També ais que porten mes anys d'activitat a la Secció 
Coral. 

Entre els primers, n'hi ha que, durant tres anys con-
secutius, no han fet cap falta: entre els segons, n'hi ha 
amb mes de vint-i-cinc anys cantant, i amb una mitjana 
de faltes per any, de 10 o menys. N'hi ha també que fa 
mes de 50 anys que canten. 

* * * 

Un nombrós grup de catalans del Principat anaren a 
Perpinyá, el dissabte 10 de setembre, amb la intenció d'as-
sistir 1'endemá, diumenge, al mati, ais actes de Pau i 
Treva a Toluges, i a la tarda a Sant Miquel de Cuixá. 

Es celebra un sopar de germancr al restaurant "Le 
Raillye", on foren atesos per Leonard Pascal. Hi havia 
representacions deis catalans d'América, del Grup Rosse-
llonés d'Estudis Catalans i de l'Institut d'Estudis Occitnns. 

* * * 

El dia 11 de setembre. a Sant Miquel de Cuixá. Pau 
Casáis dirigí "El Pessebre". 

L'Orquestra Sinfónica del Capítol de Toulouse i l'Or
feó Cátala de Barcelona, foren els encarregats de la in-
terpretació d'aquesta joía musical que s'estrená fa uns anys 
en el Fuerte de San Diego del port d'Acapulco. També 
la dirigí el ncstre Pau Casáis i, Joan Alavcdra, autor de 
la lletra. hi era present. 

La ñau de l'Albadia de San Miquel de Cuixá habili
tada per al concert, s'ompli de gom a gom, Milers de 
persones es quedaren fora. 

Salsitxeria 

L A C A T A L A N A 
P n p . Mercé Reguant 

Embotits com els de casa riostra 
Botifarra blanca, negra, catalana, bisbe, 

llom, sobressada, pemil, etc. 

Turín, 35 Tel. : 35-73-18 
(Col. Juárez) Méxic, D. F. 

Pau Casáis fou rebut amb una clamorosa manifestado 
d'entusiasme, que agraí visiblement emocional. AI final 
de l'obra, la manifestado es repetí mes espontánia i en
tusiasta encara per tots els que tingueren la sort de poder 
assistir a aquesta audició, que quedará com una página 
inesborrable de la música catalana. 

* * * 

Entre els assistents a l'audició d' "El Pessebre', a Sant 
Miquel de Cuixá, hi havia molts catalans exiliats, molts de 
l'interior i ádhuc catalans residents a América, que s'havien 
desplasat expressament a Franca per a assistir al gran es-
deveniment musical en una data tan significativa per ais 
catalans. 

Hi acudí també l'Abat de Montserrat, Dom Aureli M. 
Escarré. exiliat a Italia. La seva presencia fou aclamada 
amb deliri. Acabada la presentació d'El Pessebre, l'ho-
menatge a l'il.lustre exiliat montserrati es repetí amb el 
cant del "Virolai" per tots els assistents. 

* * * 

De retorn de Sant Miquel de Cuixá. els elements de 
l'Orfeó Cátala de Barcelona foren escorcollats per la po
licía espanyola. Els autocars que transportaven els can-
taires de l'Orfeó, foren escrupulosament escorcollats i els 
cantaires obligats a baixar per a facilitar la feina. La 
policía s'incautá deis dises que els cantaires havien adqui
rid i que tenien gravades les homílies de l'Abat Escarré 
i cancons de Raimon. 

* * * 

No fou aquest sol l'escorcoll efectuat per la policía 
espanyola ais que tingueren la gosadia d'anar a Sant Mi
quel de Cuixá a escoltar "El Pessebre" i a retre home-
natge a Pau Casáis i a l'Abat de Montserrat: dos sacer-
dots, acompanyats de dos llecs, tornaven a casa en auto
móvil per Puigcerdá. La policía els féu baixar del cotxe 
i l'automóbil fou escorcollat durant mes de sis hores. 
No deixaren cap racó ni raconet per mirar. S'incautaren 
d'un disc den Raimon i un de l'Abat Escarré. Mentro 
duaners i policies estaven atrafegats en aquest escorcoll. 
una gran quantitat de cotxes passaren la frontera sense 
ésser molestáis, i aixi entraren a Catalunya molts fulls 
i dises que d'altra manera no hauria estat possible fer-
los passar. 

* * * 

I atad, no és tot. Un indivídu que es signa Varón de 
Barcelona en un pcriódic que es publica a Espanya. i que 
es titula ¿Qué pasa?, sota el titol: "Vestidos de paisanos 
intentaban introducir en España propaganda subversiva", 
Tnalifica l'acte de Sant Miquel de Cuixá (cll diu Sant 
Marti de Cuixá) de separatista. 

P A S T I S S E R I A S U I S S A 
(Jaume Bossegoda) 

Placa del Pare Espanya. 7. 11-05-95 
Méxic. D. F. 

ESPECIALITATS CATAI ANES — PASTISSOS — ENTRETENI-
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SOS GELATS — MINIATURES SALADES I DOLCES — SERVEI 
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I fa la historia de que quatre capellans, vestits de pai
sa, foren detinguts per haver-los trobat en el cotxe en qué 
viatjaven fulls i propagada clandestina, que havien recollit 
a Franca per a passar-la a Espanya. Dona els noms deis 
quatre capellans i cita les parróquies a les quals pertanyen. 
Les seves edats oscil.len entre els trenta i els trenta-sis 
anys. També parla de discs den Raimon i del disc de 
''Abat de Montserrat, intitulat: El Pare Abat us parla. 
Páranles de Dom Aureli María Escarré al poblé de Ca
talunya. Es destapa contra Pau Casáis i contra tots els 
que assistiren a l'acte separatista de Sant Miquel de Cuixá 
celebrat, precisament, el dia 11 de setembre, data histórica 
per ais catalans pero que ell ho arranja a la seva manera. 

* * * 

El "Premio Kennedy" de 1966 fou concedit al mestre 
Pau Casáis. El premi fou creat per l'Institut dEstudis Nor-
damericans de Barcelona, a fi de perpetuar el record del 
president John F. Kennedy, assassinat fa uns anys. És 
atorgat a un espanyol o a un nordamericá, l'activitat po
lítica del qual estigui d'acord amb l'esperit del desapa-
rescut President. L'any passat fou atorgat a l'arquitecte 
nordamericá Edward Durell Tone. 

* * * 
A Barcelona, i sota el patronatge del "Grup Rosse-

llonés d'Estudis Catalans," tingué Iloc en la sala d'actes 
del Col.legi Advócate, un acte académic de la serie or-
ganitzada a la Ciutat Comtal, a Tolosa del Llenguadoc i 
a Perpinyá, per a commemorar el CM aniversari de la 
"Pau de Déu i Treva del Senyor", definida per l'Abad 
Oliva en 1066, com el primer reconeixement deis drets 
humans, donant origen a les antigües Corts Catalanes. 

Hi intervingueren l'historiador senyor Ramón d'Abadal, 
de l'Académia de Belles Lletres, l'historiador senyor Pau 
de la Fábrega, doctor en Ciéncies Polítiques de Paris, i el 
Degá del Col.legi d'Advocats de Barcelona senyor Frede-
ric Roda i Ventura. 

* * * 
El divendres dia 28 d'octubre, el famas futbolista Ri-

card Zamora, que es trobava a Méxic, féu una visita a 
l'Orfeó Cátala, on se l'obsequiá amb un Vi d'Honor. El 
senyor Rovira, President de l'Orfeó, adrecá unes paraules 
de benvinguda al tan popular futbolista, i Zamora, visible-
ment emocionat per trobar-se entre amics de la infantesa 
i de companys de joventut, remerciá la cálida i afectuosa 
acollida. 

* * * 

T rajes t$4¿toc,f.A 
Insurgentes y Hamburgo Tel. 25-60-64 

Insurgentes y Artes Tel. 35-35-49 

Madero, 20 Tel. 10-21-71 

Plaza de la República, 43 Tel. 46-24-78 
(Frente al Monumento de la Revolución) 

26 ORFEO CÁTALA 

Els catalans residents a la Confederació Helvética, or-
ganitzaren un acte d'homenatge a la memoria del Cardenal-
Arquebisbe de Tarragona Doctor Francesc Vidal i Barra-
quer, nascut a Cambrils i mort a l'exili, a Suissa. L'acte 
es celebra el diumenge 11 de Setembre, al cantó de Fri-
bourg. A mes deis catalans de Suissa, hi assisti una de-
legació vinguda expressament de Catalunya i familiars de 
l'il.íustre i malaguanyat prelat, nascut a les comarques 
tarragonines. 

També a Barcelona, es celebra una missa a la memoria 
del cardenal Vidal i Barraquer i, cosa rara, cap policía no 
es vegé pels voltants de l'església on es celebrava. 

* * * 

Alfredo Cepeda, periodista mexicá, en el diari El Día 
del dia 12 d'agosto, publica un article pie de noves de casa 
nostra i amb abundants al.lusions a l'actitud de l'abat de 
Montserrat. Explica que la censura prohibí que es divul-
guessin els acords de les Joventuts d'Acció Católica perqué 
partiren deis principis de la democratització de les organit-
zacions cíviques i del tráete d'igualtat a totes les agrupa-
cions jovenivoles, sense obstacles burocrátics. Les joven
tuts esmentades, atesa aquesta prohibido, publicaren un 
opuscle divulgant els acords. 

Diu el senyor Cepeda que el Monestir de Montserrat 
s'ha erigit en un baluart de la llibertat i en una alta tri
buna d'una cultura sense fronteres. Que a l'exili del pare 
abat i de vint benedictins del Monestir, el coadjutor abat 
Brassó contesta prohibint l'entrada al Monestir al creu de 
ferro nazi, el governador de Barcelona i del comandant 
militar de la "provincia." 

Al.ludeix la revista Serra d'Or peí seu esperit univer
sal i per la diversitat de temes palpitants que s'examinen 
sense cap prejudici. 

NECROLOGIQUES 

Molts han estat els amics catalans que darrerament ens 
han deixat per sempre. Recordem a Francesc Tries, Nar-
cís Busquets, Pere Ferrer, Francesc Caliot, Guillem Xuclá, 
i Claudi Maleres. Climent Vilaldac, ünric Sellares, Da
niel Montull, moriren a Barcelona, on havien anat a passar 
unes vacanecs. El compatriota Ramón Xuriguera mori a 
Franca, i a Méxic morí també l'escultor valencia Alfred 
Just. 

Ais familiars deis desapareguts, la nostra mes sentida 
condolenca. 
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Q U E R A L T M I R , S . A . 

Productes científics 

Melchor Ocampo 25 

Coyoacán, D. F . 
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M E X I C 21, D. F. 

Dr. Em¡!¡ Folch Sodas 
Cardióleg 
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La millor cuina - —El millor servei 

El millor tráete 

Direcció: J. Padreny i A. González 

Ave. Carlemany 57 Tel. 34 

Obert fot l'any - Calefacció central 



EL P A B E L L Ó N 
Ave. Insurgentes Sur, 2343 , D. F. 

Tels.: 46 -16 -66 , 67- ¡ 68 

Obert tots els dies, de 
les 8 a les 22 hores, ádhuc 
diumenges i dies de festa. 

Acollidora terrassa. 

Restauran* 

Paella Valenciana 

Ambigús (Sopars freds) 

Gelats I refrescs 

Salsítxeria 

Regáis 

* * * 

Servei a domiclli 

Especialitat en 

Pestes de Primera Comunió 

i de Quinze Anys. 

OMEGA - TiSSOT - NIVADA 

Despertadors 

SWIZA, ÁNGELUS i JAZZ 

JOIERIA FINA - ALTA QUALITAT 

hí 
* 

¡cnfe/iía  
7 ALTABA 

us ofereix el seu nou establiment 

a génova 65-c col. ¡uárez 

tel. 14-54-84 méxico 6, d. f. 
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