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Història poc coneguda
dels valencians, balears i catalans en la conquista i la colonització
“ d’Amèrica i posteriorment en la vida dels
països lliures americans, pertany a la història
dels Països de Llengua Catalana tant com a la
història d ’Amèrica, i perquè forma part de
la nostra història ens interessa. Els compatriotes
transplantais ací han posar els seus esforços i la
seva intel·ligència, durant més de quatre segles,
al servei d ’un altre país, però ells són Valèn
cia, són les Balears, són Catalunya... En gene
ral les seves vides són poc conegudes o total
ment desconegudes, i ignorar-Ies és ignorar una
part gens menyspreable de la nostra història.
És evident que les seves activitats esdevenen
més considerables a partir del moment que
poden venir a Amèrica lliurement; però el seu
paper en la conquista i en la colonització ja va
ser important, més del que generalment es
creu. El fet que se’ls prohibís d ’intervenir-hi
ha estès massa la creença que només hi van
participar d’una manera excepcional i insigni
ficant. A pesar de la prohibició, van ser molts
els compatriotes que van venir a Amèrica:
abans de Felip V*, quasi sempre clandestina
ment; de Felip V è a Carles III, a l’empar d ’una
tolerància bastant àmplia. I en general la seva
estada en terres americanes — com la dels que,
ja autoritzats, van venir més tard — va ser fruc
tuosa en els camps més diversos: econòmic,
artístic, militar... Les activitats dels uns i dels
altres són poc conegudes perquè han estat poc
investigades, però als arxius i a les biblioteques
de tot Amèrica hi ha els documents que ens les
farien conèixer en detall. De tant en tant se’n
troben de molt interessants, inesperadament.
A Mèxic un amic ens diu que ha tingut a les
mans unes cartes, en català, de Gaspar de Por
tóla a Ginebrc Serra; un altre, un historial de
Pere Fages, autògraf, en una instància a una
alta autoritat. Però aquestes troballes, fetes de
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tard en tard i sovint degudes a l’atzar, no per
metrien mai arribar a la reconstrucció històrica
que urgeix emprendre. Per a arribar-hi, s’han
de fer les recerques d’una manera continuada i
sistemàtica.
A Mèxic — i a altres països americans passa
el mateix — tenim actualment gent idònia per
a fer-les, gent amb la preparació necessària i
que hi posaria el zel patriòtic que cal. Difícil
ment es tornarà a produir la coincidència ací
de tantes persones aptes per a aquestes recer
ques; i si algun dia, restablerta una normalitat
als nostres països, aquests les volguessin efec
tuar, l’empresa seria materialment tan costosa
que ens sembla molt poc probable que es du
gués a terme; almenys, en l’extensió que ara
fóra possible donar-li per poc que hi volgues
sin contribuir els que poden fer-la realitzable.
Dic que a Mèxic tenim gent apta per a fer
investigacions històriques a arxius i bibliote
ques, però és gent que viu del seu treball — pn
general feixuc i esgotador—; i en viu modesta
ment. A aquesta gent no se li pot demanar que
abandoni la feina que constitueix el seu únic
mitjà de vida, per a dedicar-se de ple, desinte
ressadament, a una tasca que, com aqueixes in
vestigacions, exigiria mesos i potser anys. N o
més se li podria demanar si al mateix temps
se li oferia una retribució adequada.
Sembla que a Mèxic escauria a la Institució
de Cultura Catalana de ser ln patrocinadora
d ’unes recerques com les que indiquem; però
la Institució de Cultura Catalana no té els re
cursos materials necessaris per n realitzar-les.
Caldria, doncs, demanar l'ajut dels connacionals que gaudeixen d’una sòlida situació econò
mica. Per a cada un d ’ells, l’aportació no fóra
superior a la despesa que suposaria afegir un
petit empleat a les seves grans empreses, i
aquesta aportació insignificant permetria als
Països de Llengua Catalana enriquir la

historiografia amb uns documents que en cap
altra ocasió no podran aplegar-se amb la faci
litat amb què poden reunir-se avui.
Amb l’ajut d ’aquests connacionals benestants
es podria organitzar l’equip que sota una di
recció competent es dediqués a investigar les
activitats dels naturals dels Països de Llengua
Catalana a Mèxic des de la conquista fins als
nostres dies, en tots els aspectes que valgui la
pena recollir. I es podria, després, publicar
el resultat de les investigacions i divulgar-lo
en els medis que es cregués convenient. Molt
sovint ens arriben demostracions de l’interès
que estudiosos d’arreu del món, particularment
de la Gran Bretanya i dels Estats Units, senten
per les coses de la nostra terra. Caldria no
oblidar cap dels que senten aqueix interès i fer
arribar a tots ells el testimoni d ’una obra que
no és pas de les menys importants entre les
que en qualsevol època hagi realitzat la gent
dels nostres països i que és encara història poc
coneguda.
Crec que fóra interessant estendre les inves
tigacions fins a l’exili actual i que haurien d’a
bastar activitats de tota mena. Les dels exiliats
han estat, en part molt limitada, esmentades
en dues obres recents: La eminración republi
cana española, de Mauricio Fresco, d’informa
ció incompleta i força defectuosa, i The Printed
Work of the Spanish Intel·lectuals in the Am e
n a » , J936-I945, del valencià Julià Amo, in
completa — í no pas per culpa del compila
d or— , però correcta dins de la seva limitació.
El valuós treball de Julià Am o constituiria ja
una bona base per a una part de l’estudi de
les activitats de la nostra emigració, que per a
ser complet no podria passar per alt les de ca
ràcter econòmic i tècnic, en les quals han des
tacat molts dels nostres compatriotes arreu
d ’Amèrica.
A altres Repúbliques americanes és tan fac
tible com a Mèxic l’organització i el sosteni
ment d’un reduït equip d’investigadors, que a
totes elles tindria feina. A l’Argentina els ca
talans van prendre part important en la guerra
de la Independència i figuren d ’una manera

remarcable al llarg de la seva història. Allí,
com a Mèxic, tenim gent apta per a recopilar
les moltes dades disperses, publicades i inèdi
tes, sobre la participació dels nostres, compa
triotes en la formació del país; i allí, més que a
Mèxic, hi ha catalans adinerats que, atesa la
importància patriòtica de l’empresa, podrien
sostenir-la amb la seva contribució econòmica.
Seria una sort per als nostres estudis històrics
que la suggerència plagués als amics de l’Ar
gentina i la recollissin per a dur-la a la pràc
tica. Una cosa semblant al que diem de l’Ar
gentina podria dir-se de Cuba i d ’altres països.
Es possible que les recerques als arxius ame
ricans exigissin el complement d ’una certa collaboració de la gent que treballa a València,
a les Balears i a Catalunya; però això no fóra
cap obstacle: estem segurs que aqueixa collaboració seria prestada generosament. I fins i
tot és possible que cregués convenient atorgar
ia alguna institució que pel seu prestigi, pels
seus recursos i per l’experiència dels seus homes
fes la tasca més planera.
Les persones que poden encarregar-se dels
treballs d’investigació estarien ben disposades
— i molt contentes de fer-ho, ens consta — a
dedicar-s’hi amb assiduïtat, puix que ja, robant
hores a la seva feina i al descans, en fan alguns
que, desgraciadament, no poden passar de su
perficials. Si la Institució de Cultura Catalana
considerés oportú patrocinar aquests treballs,
és probable que aconseguís la col·laboració de
la persona més indicada, entre la nostra gent
que és n Mèxic, per n dirigir-los. I sí la Insti
tució de Cultura Catalana i aqueixa persona
creguessin que són d’interès científic i patriò
tic, ¿els negarien el seu ajut els que amb la
seva contribució monetària poden fer realitza
ble una obra tan important? En el cas, que em
permeto considerar probable, que la Institució
de Cultura Catalana volgués incorporar a les
seves tasques aquesta que proposo, i que acon
seguís aquella col·laboració tècnica, la realitza
ció dependria només de les persones que poden
resoldre’n la dificultat econòmica.
Vicenç RIERA LLORCA

Els joves i la nova Renaixença
que el món es troba davant
d ’una crisi profunda, es planteja un con
flicte de generacions. Els joves es revolten
contra els homes i les idees que consideren
causants del desgavell que provocà la crisi.
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El període que seguí la guerra de 1914-1918
ens en dóna un exemple. El visquérem els
homes madurs d’avui dia. Ara, després de l’al
tra guerra i en vigílies possiblement de la seva
continuació, confrontem el mateix problema.
Els joves dels nostres temps, com ens passà
als que ho érem després de l’anomenada pri
mera guerra mundial, han perdut confiança en
els seus majors en edat i volen trasbalsar-ho tot.
També, ara com llavors, les generacions madu
res miren els joves amb suspicàcia. N o els ente
nen i dedueixen que la joventut no sent ni
pensa. Els esvera, principalment, que els joves
pensin tant a viure, com si aquesta actitud no
fos la conseqüència natural dels milions de
morts que acabem de deixar enrera i del perill
de la nova matança que tenim per davant.
Però la situació de les joventuts d’ara és di
ferent de la que trobàrem els joves de després
de la guerra de 1914-1918. La guerra de llavors
ens llegà almenys unes il·lusions: ens era pro
mesa la pau eterna; per a molts la revolució
russa era la prometença d’un món millor. A
alguns pobles la guerra els portà un gran pro
grés econòmic; pobles com Catalunya veien
obert el camí de la seva renaixença nacional i
cultural.
Res de tot això no passa avui. N i promeses
ni esperances per als joves; només el que puguin
realitzar ells mateixos, i encara, per la manca
de fe en ideals que semblaven eterns, bona part
dels joves no poden creure més que en allò
que puguin ctear individualment.
N o ens proposem discutir ací si tenen o no
tenen raó en la pèrdua de fe en els ideals dels
seus pares i majors en anys. L’important és el
fet, i el que cal és que les generacions que
d ’una manera activa o passiva participàrem en
l ’organització de la derrota '— tots ho hem es
tat, de derrotats; vençuts i vencedors —, en Hoc
de demanar comptes als joves, fem balanç nos
altres mateixos. Si encertem, si sabem posar
en ordre idees i conceptes, potser salvarem
encara els nostres idéala i podrem trobar el nexe
que els faci utilitzables per la mentalitat de les
noves generacions.
Avui, però, no és aquesta la tasca que he
volgut emprendre! Voldria només explicar com

entenc el paper que els joves han de jugar a la
nova etapa; i sobretot, els nostres joves.
U n dia, cap a mitjans de la dictadura de Pri
mo de Rivera, homes com el malaguanyat Ro
vira i Virgili i altres, preguntaven amb recança:
«Què fan i què pensen els joves?» N o manca
ren veus jovenívoles de llavors que replicaren:
«Què fan i què pensen els adults?» Alguns,
més agosarats i menys informats, fins s’atrevi
ren a preguntar-los el que havien fer quan
encara podien parlar i obrar amb llibertat.
Tornem a trobar-nos en una situació sem
blant, però aquesta vegada gairebé no hi ha dià
leg. Els homes de les velles generacions que
pregunten, clamen en el desert. El joves no
escolten ni repliquen: fan la seva via.
Tenen molta raó. En definitiva, els corres
ponen les responsabilitats dels temps a venir
i no volen embarassar-se amb deixalles d’una
desfeta en la qual no tingueren Rarticipació,
com no sigui com a víctimes. És cert que, vul
guin o no, ban de participar en la reconstruc
ció de les ruïnes, però pensen que és als vells
a qui correspon revisar: no a ells. Ells, en tot
cas, fins si a fi de comptes no arriben a fer
gaire més que reprendre amb altres noms i amb
colors diferents les idees dels seus pares, per
tenir-hi realment confiança, han de conside
rar-íes noves i ben seves. I això no barra de cap
de les maneres als homes madurs les possibili
tats de lluitar i actuar. Poden fer-ho sumant-se
als joves. Ser vell, en el camp de les idees, no
és altra cosa que un estar d’esperit.
El panorama és poc més o menys igual a tots
els pobles de cultura occidental. Però es com
plica quan pensem en Catalunya i Espanya
en general. La nostra joventut — el mateix que
les generacions adultes més actives intel·lec
tualm ent— ha sofert un trencament. Existeix
una majoria que s’ha format a casa i unes mi
nories que han madurat a l’exili.
A l’exili són molts" els que dubten de la
capacitat combativa de la joventut que s’ha
format sota el règim de Franco. Temen, i no
sense raó, que el règim hagi emmetzinat la
seva mentalitat. Pensen en els estralls produïts
per la dificultat de viure. Saben que la neces
sitat massa peremptòria de guanyar-se el pa
de cada dia obscureix la ment, limita les fa
cultats de discerniment ideològic; que les ne
cessitats materials passen abans que les espiri
tuals. Per desgracia això és massa cerr.
Ara bé, enfront d’aquests factors negatius

existeixen també els positius permanents í els
particulars de la situació.
El jove que veu les dificultats amb què la
seva familia es guanya el pa, per més que hagi
format part dels pelayos quan era menut, i des
prés hagi participat a les parades de les jo
ventuts de la JONS, no pot deixar de sentir
prevenció per un règim que perpetua un tal
estat de coses; això, fins un jove mancat de
preocupacions intel·lectuals i ideològiques; més
encara, doncs, aquell que llegeix i estudia, el
que pensa i revisa com pot la Història, el que
es preocupa per la cultura i per les idees.
Es clar que la nova modalitat de vida en què
han crescut, i el règim mateix amb l’estandar
dització que ha procurat inocular a les noves
generacions, han creat camins estètics i morals
que difereixen bon xic dels que han conegut
els joves formats a llocs on el dret de pensar,
de discutir i d ’investigar és encara lliure. Es ací
on intervé el paper important de la joventut
exiliada, no menys bescantada de passiva i d’in
útil per la major part de les persones madures
que es troben amb ella a l’exili.
La incomprensió entre exiliats joves i ma
durs és també gairebé total.
Els motius són més complexes que els que
poden separar les noves i velles generacions de
casa. Aquestes almenys viuen un ambient que
els és comú, tenen les mateixes preocupacions
ambientals. A l’exili a terres d’Amèrica és di
ferent.
Val la pena d ’explicar la diferenciació exis
tent entre els exiliats d’Europa i d ’Amèrica,
sobretot de Mèxic, país americà de més emigra
ció nostra.
La vida és més dura a Europa que a Amèri
ca. Això fa que la majoria dels exiliats que
viuen al vell continent s’hagin mantingut en
general en el mateix ambient social que tenien
a casa.
Altra cosa passa a Amèrica, a Mèxic en par
ticular, país de grans contradiccions culturals i
econòmiques. Són pocs els exiliats en aquest
país que s’hagin mantingut en el mateix estadi
social de què provenen. Això no vol dir, com
sembla creure molta gent de casa, que s’hagin
fer tots rics ni tampoc que la vida sigui del tot
fàcil. La lluita per la vida és tan difícil ací
com a altres llocs. En certa manera, la necessi
tat imposada per l’ambient, de cercar acomo
dament en un altre estadi social, la fa parti
cularment aspra. Llavors, com passa sempre
quan els homes, de grat o per força, canvien
de medi social, les persones madures, tot i que
no se n’adomn, fan un paper de nouvinguts,
com són nouvinguts dintre de Ics realitats ge
nerats dels països que els han acollits.

La situació dels fills és tota una altra i la
seva mentalitat sofreix de la contradicció entre
la seva vida i les seves preocupacions i la vida
i les preocupacions dels seus pares.
Els pares es mantenen lligats als records de
la pàtria que varen haver d ’abandonar i llui
ten aferrissadament per mantenir els mateixos
sentiments en els seus fills. El que no poden
és traspassar-los els seus records. Els fills, enca
ra que nascuts a Catalunya, catalans de nom
i fins molt sovint de sentiments, ja no ho són,
naturalment, com els pares. Fins per mantenirse fidels a la llengua han de fer un esforç psí
quic, sovint insospitat per ells mateixos. Es més
greu quan es tracta de fills arribats molt me
nuts o bé nascuts a l’exili, als quals, si triga
massa temps el retorn a casa, els serà gairebé
impossible tenir per la seva catalanitat altra
cosa que el respecte que els mereixin els pares.
La miraran com una relíquia familiar. Això és
igualment cert per als joves de llengua caste
llana, tot i que viuen en una terra en què el
castellà és la llengua ambiental.
Però el problema de la llengua no ho és
tot. Els joves exiliats, els catalans í els no ca
talans, a Mèxic especialment, es troben en un
ambient falsejat.
A casa tenen un ambient patri d’origen adul
terat, sublimat pels records i els oblits psicolò
gics involuntaris dels pares. La pàtria perduda
és plena de perfeccions. Es el paradís perdut
que cal recobrar. Es el parany subconscient en
el qual han caigut fins molts exiliats sortits de
casa ja grans, que han tornar a Catalunya en
ple règim de Franco. Els joves, no per un sentit
crític que no poden tenir per manca de conei
xement directe, sinó precisament per no tenir
records sentimentals, no senten la mateixa nos
tàlgia que els pares. Tot el més tenen una mena
de pressentiment intel·lectual comparable al
que teníem de joves per anar a París.
Per altra banda, la majoria dels nostres joves
tampoc no han aconseguit una fusió veritable
amb l’ambient del país en què es troben. Es
possible que a França o en altres països el fet
es presenti altrament, però a Mèxic és d ’aques
ta manera. Viuen entre ells, tot el més amb
joves d ’altres emigracions europees, cosa que els
ha donat una mena de patriotisme romàntic
general europeu, que s’enllaça amb el nacional
del país d’on són originaris. Van a escoles on
no assisteix gairebé cap fill del país on viuen.
Només es troben amb ells d ’una manera acci
dental a les festes o quan arriben a la Univer
sitat; és a dir, quan ja tenen la mentalitat més',
madura. I si treballen, per la mateixa raó del
canvi d ’ambient social dels seus pares
hi ha
excepcions, és clar, però no alteren la regla

general —, encara que joves més aviat ocupen
llocs de manar que no de ser manats. N o con
viuen amb els joves de la seva edat que tre
ballen, sinó que els manen.
El panorama presentat sembla ben desesperançador. Crec el contrari. Tinc fe absoluta que
és precisament en les contradiccions exposades
on hi ha els gèrmens d ’un nou renaixement
cultural per a la nostra terra i per a Espanya
en general.
N o costa gaire imaginar-se el xoc mental que
es produirà quan les joventuts formades a casa
entraran en contacte amb les que s'han format
a l’exili. En les relacions mantingudes amb
joves exiliats, tinc el costum de dir-los que es
preparin a defensar les seves concepcions artís
tiques, culturals i ideològiques a cops de puny,
quan tornin a la terra, els que hi tornin. El ma
teix podem dir als que han crescut a casa.
L’ambient cultural que han tingut uns i altres
és massa distint perquè la topada no es pro
dueixi. Seria lamentable que ho es produís.
Això donaria la raó als que bescanten les noves
generacions d ’incapacitades. Seria tant com la
mort espiritual de la nostra terra.
Nom és hem de recordar el paper que en el
renaixement de la cultura espanyola jugà l’a
nomenada generació del 98, filla també d’una
derrota. Avui és una generació bastant caduca.
N ’hem fet l’experiència amb joves espanyols
intel·lectualment inquiets que coneixem. Ex
cepte Unamuno i ja menys V alle Inclán, no
els diuen res; però no es pot negar que ells
foren els creadors d ’una època brillant de la
cultura castellana sorgida després d’un llarg
estancament. I la seva cultura no es pot dir
que fos fonamentalment castellana, tot i el cas
tellanisme que traspuen per tots costats, sinó
el contrari.
Aquesta vegada els factors de xoc favorables
a tot renaixement es veuran multiplicats pel
nombre de llocs de procedència dels que tor
naran a Catalunya i a Espanya en general.
Si bé és cert que la cultura moderna és bas
tant universalitzada, les peculiaritats són tan
tes com ambients nacionals. Un jove procedent
. de França; país de cultura madura i més homo
gènia, no portarà les mateixes concepcions que
un que arribarà de Mèxic, país més nou, on
les contradiccions socials i culturals són molt
acusades. Un que vindrà del Estats Units i un
altre que arribarà d’Anglaterra portaran idees
diferents, producte de l’ambient en què s’hau
ran format. I no parlo dels vinguts de Rússia,
que exigirien un punt a part. El xoc serà mul
tiplicat pel nombre de procedències culturals
dels joves que es repatriïn.
U n altre motiu important de topada ha de

ser la dificultat d’adaptació dels joves exiliats
al seu país d ’origen. La major part ara en tenen
el concepte gairebé bíblic de terra promesa que
cal reconquerir, que els crearen els pares. La
realitat serà molt diferent. Se’ls esfondraran
moltes il·lusions, però en trobaran de noves i
insospitades.
És en la suma d’aquesta varietat de contra
diccions on resideix la promesa del nostre re
naixement com a conseqüència del contacte,
probablement poc pacífic, entre els joves exi
liats que retornin i els formats sota el règim
de Franco.
Algú dirà que possiblement seran pocs els
que retornaran. Diran també que entre els uns
i els altres són en minoria els que tenen veri
tables preocupacions culturals, artístiques i
ideològiques. Això no és nou. Sempre ha estat
el mateix. Mai no han estat les majories les
que han portat la capdavantera. Les majories
s’hi sumen després. L’impuls inicial el donen
fatalment els petits grups. Sovint, com en el
cas esmentat de la generació del 98, és obra
d ’individualitats que el temps va sumant les
unes a les altres. Tampoc no hem de pensar
que els resultats del renaixement que augurem
hagin de ser immediats. Seria contra tota la
lògica, seria tant com un miracle. Però si els
homes no pensessin més que a treballar en allò
que donarà fruits que podran recollir ells ma
teixos, tot progrés seria impossible.
N o vull cloure aquestes ratlles deixant el
dubte que donem poca importància als joves
que no s’han format a l’exili. La tenen, i molta.
Els exiliats han de ser el revulsiu. Ells han de
fer possible la resta. Tampoc no voldria que
pensessin que els considero menys capaços i
menys informats que els altres. El punt no és
aquest. El que passa és que uns i altres s’han
creat en ambients contradictoris i això marca
l’individu, vulgui o no. La manera de pensar
dels exiliats joves no pot ser la mateixa d’ells.
Ací no es tracta d’escatir si l’una és millor que
l’altra. Es tracta solament de fer constar que el
xoc entre homes de cultures de formació dife
rent gairebé sempre és profitós al progrés de la
majoria que rep a la minoria. Això ha passat
entre els pobles de l’Amèrica llatina que han
rebut darrerament grans contingents d’immi
grats europeus ja professionalment i intel·lec
tualment formats. Les emigracions normals,
producte més aviat d’un sobrant de població,
sobretot si són individuals, poden contribuir poc
a transformar, sobretot en casos com l’emigra
ció espanyola abocada any darrera any sobre
pobles d ’Amèrica, formada essencialment per
nois joves amb poca formació intel·lectual i fins
professional. Bona part arribaren a Amèrica

encara infants. I un infant no porta ni records
perdurables ni experiencia.
Però això és un problema que no interessa
particularment oi tema. Només ha estat esmen
tat per donar a comprendre amb més claredat
el criteri defensat cn aquest article.
Per acabar, un mots als vells, sobretot als
valls que són a l'exili, a aquells que es sentin
vells d ’esperit. El millor que podem dir-los es
que deixin de remugar contra els joves. Són
el joves els que han de donar forma al futur.
Els altres podrem donar-nos per ben satisfets
si els joves no guarden un massa mal record
de nosaltres. I si els joves que un dia puguin

tornar a casa, per la seva joventut i manca de
responsabilitats en el passat, poden tenir l’espe
rança de participar activament en el renaixe
ment de la nostra cultura i de la nostra terra,
a la major part de nosaltres fins això ens serà
negat. En tornar a casa serem gairebé tots com
estrangers vinguts de nou. El record del que
deixàrem i del que fórem, i que ja no serem
ni trobarem, farà que la nostra adaptació sigui
més difícil que la dels joves, els quals, per la
manca de records positius, trobaran manera
d ’engalzar millor en la nova forma de vida i en
les idees diferents que hem de trobar a la nostra
terra.
n . MOLINS I FÀBREGA
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NA D A L A SINERA
Potser una barca i un ¡ris
de núvols diran el símbol
del* moridorj en pltuges
del record. SaJom, en brases
del tem ps crema la teva sang,
tem ples l'alliberança. .
Vell Dèdal amarg
recreant im intent laberint.
Ht manquen cares d'àngels
i dolces mani de noiei,
i molt d’aquell morir primaveral
c'n nits d'eterna persistència,
frec a frec d ’una galta rosada,
snmniós en el bleix d ’una tina.
S ’hi esgota l ’aeri prodigi;
el pensament, però, no amoroseix com cera.

Cementiri de déus sense marbres:
l’esforç per renéixer és difícil;
corrompre’s a ple sol, encara
és viable destí de vivents esquelets
d'ombres d'un somni gris
cada vegada més,
devers l ’adopció del silenci,
adreçant un somriure patíric.
Sinera, solitud dels beats.
Sota les oli veres que vigilen el mar
un Infant respirara el teu aire
i besas’a el teu cel,
redimint amb son plor
ta greu malenconia
dels teus xiprers trirtíssims...

M ONTSERRAT
Enllà, cap al cel, esvaint-se,
nodrint-se en la llum dels camins
pressenties, lluny dels lleus \ anodins
solcs terrenals, s’endinsa
Barcelona

aquesta grisa forma Santa,
entre un espurnejar d’estels,
cap a l ’eternitat — suma de cels —
que als ulls d'aquesta Verge cantal

joak BARAT
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La nova p o lític a nacional
dels Països de llengua catalana
dels escriptors va
lencians i balears als Jocs Florals de Per
pinyà ha vingut a demostrar, una vegada
més, la ferma unitat espiritual dels tres països
de llengua catalana i ens dóna l’oportunitat de
tractar de la repercussió que aquesta unitat
de cultura hauria de tenir, de manera imme
diata, en el camp de la política activa dels tres
pobles germans.
Aquest triomf literari de valencians i ba
lears gairebé ha coincidit amb l’aparició d’un
article del poeta Joan Fuster,' el qual, des de
València mateix, ha fet una sèrie d ’observa
cions de tipus polític que Vicenç Riera Llorca
ha considerat, amb molt d’encert, que són, al
hora, una queixa i un advertiment.N o és la primera vegada que els catalans de
l’exili sentim veus acusadores de bons amics
valencians. Recordem que, fa pocs anys, en un
dels sopars commemoratius de la proclamació
de la segona República Catalana, a Mèxic, el
doctor Miquel Penya i Macip ens va dir, si fa
no fa, el que ens ha dit, ara, Joan Fuster.
Miquel Penya i Joan Fuster tenen molta raó
de queixar-se dels polítics catalans. Els partits
polítics de Catalunya mai no s’han dedicat a
impulsar l’acció política nacional a les terres
valencianes ni hi han fet la pròpia política de
partit. A Catalunya només hem tingut un agru
pament polític — i no precisament catalanis
t a — que ha actuat com a organització catalano-balear: la Federació Comunista, que tenia
com a figura representativa Joaquim Maurín.
Els comunistes valencians no hi figuraven com
a tais, a desgrat de tenir-hi un (militant tan
destacat com Julià Gómez, més \conegut pel
pseudònim Gorkin, Fou en desapareixer aquella
Federació Comunista i sorgir el P. O. U. M.
(Partit Obrer d’Unificació Marxista) quan els
valencians hi figuraven com a .secció al costat
dels catalans, petò també al costat dels astu
rians i madrilenys. Perquè aquell partit obrer,
seguint l’exemple orgànic del Partit Comunista
rus — tot i manifestar-se’n rabiosament ene
mic — va voler fer expansió peninsular i esdel remarcable triomf

vingué un simple partit espanyol, que per a nos
altres, catalans, era molt pitjor que els altres,
puix que tenint la seva direcció política a Ca
talunya, tot ho feia en castellà.
Pel que fa als partits catalanistes mai no han
intentat de fer política catalana fora de l’antic
territori del Principat. Esquerra Republicana de
Catalunya, Acció Catalana, Estat Català, Unió
Democràtica de Catalunya, Partir Nacionalista
Català, LJnió Socialista de Catalunya, Partit
Català Proletari, etc., sempre van limitar llur
acció a la Catalunya estricta.
I durant els primers cinc anys del nostre
règim autonòmic (1931-1936), la Generalitat
de Catalunya tampoc no va fer gran cosa: es
limità a trametre, de tant en tant, uns quants
llibres catalans a València i a Mallorca. I prou.
¿Fou un error dels partits catalans l’abando
nament de l’acció política a València i a les
Illes? ¿Fou un oblit o fou una abstenció preme
ditada? Què cal fer d ’ara endavant?
Heus ací tres preguntes que s’han de plan
tejar els polítics catalans de les diverses ten
dències democràtiques que, sense excepció,
consideren com terres germanes de Catalunya
les dc València i Balears.
Tot i trobar-nos a l’exili, si pensem en l’alli
berament de les terres catalanes, en la seva
reconstrucció i en la nova estructura peninsu
lar que ens convé a tots, haurem de convenir
que ens cal estudiar urgentment i amb interès
nacional aquest problema de la nova política
que s’ha de fer als tres països de llengua ca
talana.
Com ha diy molt bé l’amic Riera Llorca,
acap persona de bona fe no pot creure que un
cop retornada la normalitat a Catalunya, la
vida s’ha de reemprendre tornant allà on érem
el 1936.» És clar. ¿Qui podria defensar un re
torn al passat estatutari quan d ’aquell passat
es pot ben dir que no en resta absolutament
res? ¿Quin català nacional, quin valencianista,
quin ciutadà conscient de les Illes podria defen
sar la vigència d ’aquell article 13* de la Cons
titua ó de la República Espanyola del 31, que
deia: «En ningún caso se admite la federación
1
Jo»n Fuster. València en la integració de Catalunya, de regiones autónomas.»?
L.N.R.. núm. 54, p. 136.
Cal fer foc nou. La legalitat constitucional
í Vicenç Riera Llorca: Una veu valenciana, L.N.R.,
espanyola i l’Estatut de Catalunya s’han de
núm. 55-56, p. 186.
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considerar liquidats i hem d ’encaminar la nos*
ma acció cap a l'establiment d ’uns règims tran
sitoris o constituents. U n règim constituent per
a cadascuna de les diverses nacionalitats que
integren l’actual Estat franquista i un règim
igualment transitori o constituent per als Països
que, com València i les Illes Balears, tenen una
personalitat ben definida i han de tenir el dret
d ’expressar, sense mediatitzacions de cap mena,
llur voluntat col·lectiva respecte del futur règim
de convivència que considerin més convenient
per al propi país.
Però una acció política assenyada ha de tenir
en compte les realitats del moment i ha de
desenvolupar-se segons siguin les circumstàn
cies.
¿Què es pot fer, políticament, a València i a
les Illes en les circumstàncies actuals de la dic
tadura franquista? Pràcticament, tot és molt di
fícil de realitzar en aquestes condicions. Però
els catalans, valencians i balears hem de pre
ocupar-nos del nostre futur immediat i hem de
començar a crear el clima favorable a la polí
tica que ens cal realitzar de cara a la recons
trucció dels nostres països respectius, sense obli
dar que si les circumstàncies que viuen els nos
tres pobles no permeten d ’actuar amb llibertat
a la nostra pròpia terra, en canvi res no ens
priva de dir al món lliure la nostra voluntat
comuna de viure estretament agermanats,
culturalment, políticament i orgànicament. I si
ja es del domini públic la coincidència d’ob
jectius de catalans, bascos i gallecs, també hem
de donar a conèixer a les democràcies la nostra
voluntat de catalans, valencians i balears par
tidaris d’una federació democràtica de paisos
de llengua catalana com a part integrant d’una
confederació ibèrica de nacions lliures, si una
tal estructura peninsular és possible de portar
a terme sense altra minva de la nostra sobira
nia que la que estiguem disposats a cedir volun
tàriament.
Les noves generacions valcncianistes que han
sorgit a desgrat de la política espanyolista i espanyolitzadora del règim dictatorial de Franco,
es troben sense una tradició política autòctona.
València no ha tingut partits valencians. Tot
han estat partits prot'incians, filials de partits
polítics espanyol i, per tant, de disciplina fo
rastera.
Aquesta batalla, a Catalunya, ja la tenim
guanyada i serà endebades que uns quants ca
talans despersonalitzats i uns quants metecs
dels que hi viuen refugiats persisteixin a man
tenir a casa nostra organitzacions republicanes
i socialistes de disciplina espanyola. Si els par
tits catalans no els donen bel·ligerància, tard o
d’hora desapareixeran del mapa polític català.

¿Seria una bona política la dels partits demo
cràtics catalans que volguessin ampliar llur radi
d ’influència fins a València i les Illes? AI nos
tre entendre, no. Estem segurs que, avui per
avui, a València i a les Balears serien mal
vistos.
I si tenim en compte la realitat política va
lenciana i balear i l’absència de partits polítics
propis, ens haurem de declarar partidaris de
començar per impulsar la formació de movi
ments polítics particulars i independents per
a cadascun dels dos paisos germans. Aquests
moviments polítics no serien mai un obstacle
per a la naixença de partits de les diverses
tendències democràtiques.
La tasca a fer és llarga i feixuga. Però cal
emprendre-la el més aviat possible perquè, do
nada la crítica situació del franquisme, el dia
menys pensat es produeix el daltabaix i ens
troba sense tenir res preparat. De les primeres
passes que donem en aquells moments depen
drà el futur immediat de Catalunya, València
i les Balears. I si en caure el franquisme deixem
perdre aquella avinentesa, perdrem, uns i al
tres, la millor de les oportunitats i haurem de
continuar la lluita una pila d’anys més.
Els partits valencians i balears podrien fe
derar-se el dia de demà amb els partits cata
lans de la mateixa tendència. De la mateixa
manera que actuaran conjuntament els tres
Estats autònoms que integraran la Federació
dels Països de Llengua Catalana. Una vegada
més coincidim perfectament amb l’amic Tona."
Per arribar a coincidències polítiques i so
cials, els catalans i valencians tenim l’avantatge
que la gran majoria dels ciutadans de Cata
lunya i València som demòcrates i republicans.
La tradició republicana del País Valencià ve
de lluny i l’acció política de Blasco Ibàfiez, tot
i no haver estat específicament valencianista,
va fer que la majoria del poble valencià es
considerés per sempre més incompatible amb
la monarquia i la reacció espanyoles. Amb
aquestes dues coincidències fonamentals, la no
va generació política de València té molt de
camí recorregut. Li caldrà, però, encara, molt
d ’esforç per a desvetllar les consciències ador
mides per tants anys d ’influència política es
panyola de dreta i d ’esquerra. I en això sí que
els partits democràtics catalans de les diverses
tendències poden fer molt peT ajudar-los a fer
madurar la situació.
Ara bé. ¿Hi ha un nucli prou important i
prou entusiasta entre la nova generació valen
ciana per a iniciar aquesta tasca noblement
ambiciosa i patriòtica? De lluny, fa l’efecte que
s A. Tona i Nndnlmai: VaUncia i Catalunya, L.N.R.,
núm. 37, p. 12.

la nova renaixença literaria valenciana va prenent magnífiques proporcions. Però també sem
bla que el valencianisme polític encara no
compta amb la minoria activa que necessita
per a fer progressos entre l’opinió pública del
país. Ningú millor que els valencians per saber
si compten amb aquesta minoria entusiasta,
activa i abnegada capaç de començar a bastir
els fonaments del nou Estat Valencià germà
del nostre.
Per a quan es posi en marxa el moviment
polític valencià, estem segurs que no mancarà
als promotors l’ajut i solidaritat de les collectivitats catalanes d’Amèrica ni la dels partits
polítics catalans, perquè en tot temps i sense
excepció han dit i repetit llurs sentiments de
fraterna solidaritat i llur desig vehement de re
unir, de nou, la gran família catalana sota un
règim federatiu lliurement consentit pels tres
pobles.
*

*

*

*

*

Podríem resumir aquestes reflexions dient
que, al nostre entendre, caldria:
Primer: Que la nova generació valenciana
iniciés, dintre i fora de la Pàtria, un moviment
polític noblement ambiciós, format per ciuta
dans de les diverses tendències democràtiques
i republicanes; un moviment que declarés tot
d ’una la seva coincidència d’objectius amb el
moviment nacional català i amb els partits po
lítics de la democràcia catalana, reivindicant el
dret de gaudir d ’un règim transitori o consti
tuent particular amb el propòsit de propugnar
la constitució de l’Estat Valencià i la integra
ció d’una Federació dels Països de Llengua Ca
talana; un moviment polític i patriòtic alhora
que avui hauria d ’ésser violentament antifran
quista, autènticament democràtic, fervorosa
ment republicà i d ’una voluntat federalista in
transigent;
Segon: Que un moviment semblant sorgís a
les Illes Balears;

Tercer: Que els partits democràtics catalans
ajudessin en tot i per tot aquests dos movi
ments político-patriòtics; que els dirigents po
lítics catalans pensessin que l’aliança dels tres
pobles germans seria un complement magnífic
de l’acció conjunta pactada implícitament en
tre Catalunya, Euzkadi i Galícia, i que, tots
plegats, estretament units, podríem fer triom
far a la Península el projecte d ’estructura po
lítica confédéral sense la qual mai no podrem
fer res de bo ni uns ni altres.
£s una quimera tot aquest programa polític?
Quan a principis del 1948 E. Cerezo Senís,'
secretari de la Casa de València, a Mèxic, va
tractar aquest tema del valencianisme polític,
va dir que plantejar aquest problema era del
tot extemporani. Però les veus suara arribades
de València no ens permeten de fer el sord i
ens obren el cor a l’esperança.
Pensem també en la protesta irada que una
tal política nacional de Catalunya, València i
les Illes aixecarà entre els espanyols de les
diverses tendències.
N o en féssim massa cabal.
Si els republicans i socialistes espanyols
— perquè els altres sectors polítics reaccionaris
s’han de deixar de banda — continuen volent
imposar-nos llur única voluntat, potser haurà
arribat l’hora de seguir per altres camins de
plena i absoluta llibertat, reclamant un lloc
propi i de representació directa al conjunt de
pobles que s’encaminen amb passa ferma cap a
una federació europea occidental, tal com ja
propugnen — penser una mica precipitada
m ent— alguns nuclis de joventuts nacionals
catalanes que no veuen la manera de fer entrar
en raó els republicans i demòcrates socialistes
de llengua castellana que, a l’interior i a l’exili,
persisteixen en els seus grotescos afanys impe
rialistes.
MiQUHL FERRER
1 fi. Cerero Sem’s: Im rcaliKir ia¡eru-Uina, L.N.R., núm.
25. p. 8.

O PINIO N S

Gènesi del comunisme al Principat
I
1
PRELIMINAR.—Vam llegir i hem rellegit amh
1 •
molta atenció eU dos articles que Pere Bernat
tc publicats a L.N.R. amh els títols El com unism e en
la política catalana i El com unism e a Catalunya.' Amh
ells va deixnr encetat un tema que no pol quedar enter
rar. En va, però( hem esperat, al curs del present any,
la intervenció, dintre o fora de L.N.R. i en el sentit
que fos, d’aquells que segueixen fent vida de partit
a l'exili. Crèiem que «havia obert una bretxa prou
ampla per a fer-los sortir de les seves rutines. No ha
estat així i el que ells no han fet ho haurà de fer un
independit2at, possiblement mancat de l’autoritat que
aquells segueixen atribuint-se, però amb l’avantatge de
poder examinar el passat i el present d’una manera
més objectiva, com un capitol ple de dramatisme de la
nostra història contemporània. No ignorem el perill
que ens amenaça de ferir susceptibilitats. Els rancors
que va engendrar la contesa, molts els han conservat,
a causa de l’esiagnació política que s’ha produït des de
la sortida de Catalunya, com si els tinguessin en conge
lació. Es diria que el temps no ha passat i que la vidR
s’ha paralitzat a Catalunya, en espera de la tornada dels
que estem a l’exili, per a recomençar en el precís punt
en què la vam deixar. Al fons enyorem un temps en
el qual érem deu anys més joves i en cl qual portàvem
una vida ideal activa i apassionada. Pensem que ho
retrobarem tot intacte, com l’il·lusionat Stlas Marner
de la novel·la de George Eliot-, però, com ell, sofrirem
un desencís: res no ens podrà fer deu anys més joves;
res no podrà tornar la vida a tants d’amics i companys
morts; res no podrà refer els corrents ideològics estroncats. Entrarem en un altre món i aquest ens posarà en
contacte amb noves generacions, amb formes de pensar
i de reaccionar que se’ns faran estranyes, í ens haurem
d’adaptar o caurem cn un nou ostracisme en la nostra
pròpia terra. Tanmateix, la il·lusió deia exiliats és noble
i, perquè és noble, ens doldria d’ofcndre’ls. intentarem,
doncs, de fer una exposició i una crítica dels feta polítics
passats, amb tota circumspecció; si en algun moment ens
excedim, preguem que ningú no es molesti, perquè no
és la nostra intenció fetir-lo.
Repetim-ho: els moments dramàtica que visquérem
amb exaltació, ja són història. El que ens cal ara és
analitzar-loa amb serenitat per a extreure’n unes expe
riències I deixar-les anotades, amb la intenció que ni
els presents ni els venidors no tornin a caure en els
mateixos errors en els quals caiguérem. En part vam
fer el que calia fer; en part, no. En* llançaren a una
guerra i In férem. No ens n’hem de doldre, perquè
haurà sentar el precedent històric que els catalans hem
estat capaços de defensar la terra, les seves llibertats
i institucions. No és la guerra, doncs, el nostre pecat,
sinó l’haver-la perduJa. Les guerres no es poden perdre,
puix que la sort dels vençuts de tostemps ha estat
terrible. El nostre pecat capital és no haver-la guanyada,
i encara l’estem purgant. Fórem tan il·lusos que sobre
posàrem les tendències, els doctrínarismea i els interes
sos d’otgaoitzatió a l'objectiu fonamental. Seria injust
1 L.N.R., núms. 46-47 i 49-50.

creure, però, que obràvem així voluntariosamcnt, a cons
ciència. No; érem esclaus d ’unes ideologies i d’una sèrie
de situacions que ens empenyien a actuar com ho fèiem,
Els mateixos homes, amb igual preparació i en les ma
teixes circumstàncies, tornaríem a fer el que vam fer.
Es la lògica de l’epíleg de la Santa Joana, de Bernard
Shaw; com els sens personatges, tots creuríem poder-nos
justificar. Són aquestes ideologies, antagonismes i situa
cions, doncs, el que ens cal estudiar de cara a l'esde
venidor, per a conciliar-los o superar-los. En part, l’ac
titud pragmàtica que preconitzem es reflecteix en els
articles de Tere Bernat. I no s’equivoca quan posa a
primer pla, en el ferment polític de temps a venir, el
comunisme; tanmateix no trepitja terreny ferm quan el
judica. El veu en el seu aspecte extern, però no copsa
la seva realitat interna. D'haver-la copsat, s’hauria ado
nat que la criatura no és tan terrible com la pinten.
n
CATALANITAT DE LA CLASSE OBRERA.—
•¿i»” En primer lloc observem que Bernat pren per
axioma que cl comunisme és incompatible amb cl pa
triotisme català. Dir així, almenys, és fals. Puix que el
comunisme, en un ample marge, arrela en el Principat
per un efecte patriòtic i ve a constituir l’última projec
ció del catalanisme. L'aproximació a Pestalinisme, els
antagonismes que es produeixen immediatament í que
finalment acaben en una ruptura, bastarien per a con
firmar-ho, si no tinguéssim altres antecedents. El mo
viment comunista contemporani es desenrotllà durant
la dictadura de Primo de Rivera, en un moment en el
qual la consciència nacional havia arribat a ser tan
sòlida, que el terme catalanisme bé es pot dir que re
sultava superar. Els catalans reaccionàvem com a na
cionals, estiguéssim emmarcats en el camp social o po
lític que fos. És un pas que probablement s'hauria
donat molt més aviat si no hagués estat per la ten
dència classista que adoptà el catalanisme polític. Per
fortuna, el nostre poble, hagin estat quines hagin estat
les desviacions que la política li ha imposar, sempre
ha tingut consciència de la seva catalanitat. Aquesta,
que és un fet natural, s’ha pogut manifestar d’una ma
nera passiva o activa. Enfront de la passivitat general,
va sorgir el catalanisme com a voluntat activa. Així,
doncs, s’ha pogut ser o no catalanista, però la nostra
gent sempre s’ha sentit catalana i s’han traït aquells que
s'han proposat dissimulat-ho. Els anarquistes hen estat
negadors sistemàtics de pàtries, menyspreadors de nacio
nalitats i enfiesta tistes furibunds. Tot i això, no es pot
dubtar que els anarquistes catalans, potser sense adev
nar-se’n, espontàniament, per les seves reaccions, han
estat catalaníssims. Si més no, tindran el valor hÍBtòric
d'haver lluitat fins al paroxisme per la llibertat, que cs
l'ànima de Caralunya. El moviment anarcosindicalista
ha estat tan català que solament ha pogut arrelar al
Principat i a València, i, per extensió explicable, a Ara
gó, Múrcia i Andalusia.
Si fins a l’entrada de la Dictadura la classe obrera,
malgrat la seva indiscutible catalanitat, havia restat aí
marge del catalanisme, es devia al fet que aquest, per
obra i gràcia de la Lliga Regionalïito, s’havia convertit

en un instrument del capitalisme industrial i financer.
El moment crucial el podem fixar, per bé que ja s’estava
(testant amb molta anterioritat, en una data: l’any 1901.
En les eleccions generals que s'hi van celebrar, el Centre Nacional Català i la Unió Regionalista van presemar
la candidatura anomenada dels quatre presidents: Bar
tomeu Robert, de l’Econòmica d'Amics del País; Albert
Rossinyol, del Foment del Treball; Domènech i Mun
taner, de l’Ateneu Barcelonès, i Sebastià Torres, de la
Lliga de Defensa Industrial i Comercial. AqueSta candi
datura triomfà damunt de la dinàstica i de la republicana
de Pi i Margall i d’un tal Lerroux (qui per primera
vegada apareix en la política del Principat). A rel de la
victòria electoral es fusionaren el Centre i la Unió per
a constituir la Lliga Regionalista. Tanmateix, no solament
es fusionaven dues entitats, sinó dues concepcions: la
idealista, els homes d'extracció catalanista, i la dels in
teressos industrials, comercials i financers. 1, des de la
fusió, els idealistes van quedar supeditats als interessos
del Foment i dels organismes de defensa industrial í co
mercial. Si en el Parlament espanyol la Lliga defensava
aquells interessos, en el medi local era antagònica de la
classe obrera. El Lerroux va saber conjugar aquella cir
cumstància: els treballadors, que de feia anys sostenien
lluites aferrissades contra els fabricants, havien de ser
els enemics nats de la Lliga, que esdevenia un partit
classista. Se’l8 va guanyar amb la seva demagògia bri
llant i es va convertir en el seu ídol. Ete camps havien
quedat termenats. No obstant, per assolir-ho, el dema
gog va haver de fer moltes concessions a la catalanitat.
«Mientras exista tierra aquí — eBcïivia l’any 1905 —,
entre el Pirineo y el Ebro, habrá un pueblo modelado
por fa historia, por el ¿lima, por la topografía, por la
Hidrografía, por la naturaleza del suelo, por la influencia
del cielo, por la vecindad del mar, con personalidad
propia, muy enamorado de su ayer y con atisbos de su
gran mañana, que ateo o creyente, liberal o reaccionario,
ilustrado o ignorante, pobre o rico, se siente esclavo
en el actual régimen centralista, quiere acrecentar y des
envolver su personalidad, sin trabas, y es, ante todo.
catalán, más catalán cuanto la opresión más deprime su
libertad.» Així havia de parlar l’espanyolista Lerroux ais
obrers, puix que no era suficient dir-los: sQ uem ad los
registros de la propiedad», i altres coses d’aquest caire,
per arroRsegar-los. Quan és assaltat el iCu-Out! per un
grup de militars de la guarnició de Barcelona i, en una
rauxa d'espanyolitat, defensa aquell fet; quan, mes tard,
es declara antisolidari, Lerroux és derrotat, a l’extrem
de quedar-se sense acta.
La catalanitat de la classe obrera és profunda, però
no es pot pas pretendre de fer-la combregar amb rodes
de molí. Enfront de la política de la Lliga, que havia
resultat nefasta en tots els aspectes, es va aixecar Acció
Catalana, entre els postulats de la qual recordo que hi
havia el d’atreure els treballadors al catalanisme. Diguem
d'una vegada quç això no ho hauria aconseguit mai, ni
pel seu programa, ni per la significació de la majoria
deia, seus homes, ni pel llenguatge que empraven, l'er a
atreure l’ohrerisme al catalanisme'calia que l’alliberació
nacional es projectés com un objectiu propi de la seva
classe. Havia encetat aquesta posició la Unió Socialista
de Catalunya, partit obrerista en excés intel-lectualista
i moderat. Els treballadora catalans que han rebut un
heretatge de violència, que- s’han educat en una opo
sició tenaç i que teroperamentaltqent són agresius, no
podien ser attets, en grans masses, per la Unió. Per això
caldrà que sorgeixin organitzacions catalanes de classe i
revolucionàries; les quals s’inspiraran en el comunisme,
trencant tots els motlles anteriors.
Per què?

DE L’ANARQUISME AL COMUNISME— El
• “ naixement de les organitzacions de treballadors
al Principat ha estat un dels capítols més dramàtics
de la història del moviment obrer en cl món. Els fabri
cants catalans, posseïts d’una mentalitat romanista — no
en va el Dret romà ha estat supletori a Catalunya —,
han tingut un sentir absolut de la possessió dels seus
tallers, els quals han considerat com una extensió de la
seva vida i béns privats. Toia intromissió dels orga
nismes governamentals o de la classe obrera associada
era vista com un atac a la propietat i, en un aspecte
paral·lel, a la llibertat de conttactar treball, fixat el pteu
i les condicions en què s’havia de realitzar. Aquesta
mentalitat ha contribuir no solament a aguditzar les
lluites socials, sinó que ha estagnat el desenrotllament
fabril en el nostre país. Pertot, però principalment a
Amèrica, l’industrial no estima tant la propietat abso
luta com la utilitat que li pot produir compartida. La
possessió directa és sacrificada al rendiment. Les em
preses s’agrupen o es fusionen en grans societats anò
nimes. Ics quals, com indica el nom, esdevenen imper
sonals; sistemàtiques, del punt de vista de la producció;
i un gran aparell difús, de cara als obrers. El contacte
directe i quotidià amb el patró, que en general resulta
sòrdid, desapareix. Societats formades n base de grans
capitals, dirigides per tècnics, cerquen no pas un aug
ment de beneficis en la disminució de salaris o l’augment
d’hores de treball, sinó en l’amottització de la maqui
nària en pocs anys, per a suplir-la per una altra de més
perfeccionada i de més rendiment. Atorgar, doncs, un
standard de vida elevat als treballadors, no solament re
presenta pau social, sinó progrés industrial. No ha estat
aquest el mètode seguit pels patrons catalans i, enfront
d’ells, s’han dreçat violentament els treballadors, que
tenen la mateixa carnadura. La diferència, entre els uns
i els altres, es la de possessors i de no possessors.
L’experiència de la immigració a Mèxic ho demostra.
Sindicalistes dels més actius, dels més irreconciliables
amb la tirania burgesa, dels que s’havien jugat la vida
en l’acció directa, han esdevingut patrons, i deixen
petits, pels procediments i el tracte que donen als
obrers, els seus antics enemics. No calia, però, l’experiènda, puix que es podia observar la seva idiosin
cràsia en el fer del creixement de les associacions de
resistència, veritablement extraordinari, contrastant amb
la continua incipiència del moviment cooperatiu, prin
cipalment el de producció. Es dirà que les cooperatives
són reformisme i que l’obrer català és revolucionari.
Potser si, però psicològicament reflecteix la mateixa in
capacitat d’agrupar-se, en vistes a la producció, que
hem assenyalat per als patrons. L’obrer català és un
burgès mancat, un aspiranr a dominus fabril. La seva
diligència a associar-se per contrarrestar la prepotència
dels possessors, no s’ha produït pas — els ideòlegs que
l’han dirigida, apart— amb una visió ideal col·lectiva,
sinó per oposició a allò a què aspira i no pot assolir.
L’estúpida resistència dels fabricants a les peticions de
millores dels treballadors — presoners com són de l’uti
llatge antiquat, de l’absoluta manca de mètodes moderna
de producció, de l’absència de capital suficient per a
renovar-se, i de no haver apreciat mai que la rigidesa
patronal és la principal fomentadora de les associa
cions extremistes —, foren la causa del ràpid creixement
de l’anarcosindicalisme. L’anarquieme, infilrrat en els
sindicats, i convertit en el seu dirigent, va donar-los
una capacitat de lluita insospitada. El lerrouxitme havia
arrossegat ela treballadors amb un verbalisme demagò
gic; ara l’anarquisme els arrossegava amb l'acció. I els
industrials aniran a remolc de l ’acció sindical, sempre
a la saga de les peticions que formula, inhàbils per

avançar-se a atontar allò que saben que els serà exigit
coacrivament. Es desencadena una lluita cruent — cauen
patrons i obrers assassinats— t la C. N. T. va creixent,
fins que l'any 1919, o rel de la vaga de lu Canadenca
i de la gcneial que la segui, sembla estar en condicions
de 1er un moviment insurreccional. Si no s’csdevinguc
així fou, entre altres raons, perquè els dirigents nnarquistes o anarquitzants dels sindicats actuaven sense un
pla polític. Posseïen una força enorme, però no sabien
iugar-la. L’anarquisme havia volgut ignorar l’Estar, fins
a l'extrem d'oblidar que per implantar el seu ideal — en
veritat no es pot parlar de sistema i molt menys de
règim —, la primera cosa que havia de fer eru destruir
l'aparell estatal. Tot el pes dc ln seva. lluita es concen
trava a combatre directament la classe patronal i dei
xava en pau els organismes governamentals, l'exèrcit
i la policia. Mai no s’ha vist tant d’infantilisme en un
moviment revolucionari, be es pot dir insurreccional. La
C. N. T., emprant una frase d'Angel Pestaña, era un
gegant amb peus dc fang.
El contracop no va trigar a produir-se, puix que ame
naçar amb una revolució i no fer-la, equival a trucar a la
IHirtfl dc la repressió. Així, el 5 de novembre del 1919
es va selebrar una reunió de fuerzas tu a s a PAjunta
ment, amb assistència dc ptirlamcniaris i de les auto
ritats civils i militars. Allà es va exigir al governador
(Jarlos Ras que poses en pràctica una sèrie de mesures
repressives o bé que renunciés. Ras va contestar amb
dignitat: <:Vu podre ser un gobernador fratasado, pero
nunca un gobernador asesino.» Aleshores cl general Mar
tine: Anido va dir que ell es sentiria molt honorat d’eneiirregar-se d’aquell projecte. No cal insistir sobre la
resta. Alguns fabricants havien estat assassinats o havien
sofert perjudicis, però el règim privat de les empreses
industrials havia testar intacte, sota l’empnr de l’Estat
i Jcls seus dos suports, policia i exèrcit. L’experiència
d ’aquells temps de follia va ser favorable a l’arrelament
de| comunisme. L’aliarcostndicalisme, malgrat la seva
acció violenta i eh, seus èxits immediats, era incapaç
île fer una revolució; el socialisme n la manera dc la
Unió Socialista dc Catalunya — el socialisme espanyol,
j'er espanyol, mai no va arrelar a casa nostra— serà
massa tebi; solament el comunisme bolxevic assenyalava
al proletariat mundial ef camí del triomf: assaltar l'Extat, sense entretenir-se en bagatel·les. Molts obrers pro
cedents de t’ariarcosindicalisme es van arrenglerar al
Parrido Común isla Español, el qual actuà clandestina
ment durant la dictadura dc Primo de Rivera, però la
joventut es movia per altres camins, marginalment.
DEL CATALANISME AL COMUNISME.—Rer•*“ nat remarca la presència cn el comunisme de
nombrosos elements procedents del catalanisme, però
no cs llança a cercar allò que determinà cl desplaçament
de les tendències clàssiques. La majoria d'aquests ele
ments procedien de sectors socials qtie, amb anterio
ritat, s’aglutinaven en els partits liberals, republicans o
regionalista. Era genr de coll i corbata, mal classejada,
que es situava td marge dc l’obrerisme. Molts d’ells, a
partir del 192b, almenys, van començar a precipitar-se
cn el moviment obrer, a través d’una fal·lera comunista.
Podem observar-ne les causes. Entre el 1917-18, a finals
de In primera guerra genernl, quan era reconeguda la
independència de nombroses nacionalitats i s’iniciava la
guerra dels irlandesos per la seva emancipació nacional,
el nacionalisme català es va radicalitzar. Els homes
dc la Uigu, per fer alguna cosa, després d’hRver trait
1 Assemblea dc Parlamentaris per servir In monarquia,
es van llançar a una campanya per demanar una auto
nomia política per al Principat. El mes de novembre

es reunien, en el Palau de la Generalitat, els represen
tants dels ajuntaments catalans per a plebiscitar un pro
jecte d’Estatut. Francesc Macià, que assistia a l’assem
blea amb altres parlamentaris, de cop va sortir al balcó
del Palau i va proclamar, davant el poble congregat a la
plaça dc Sant Jaume, que el problema de Catalunya ja
no es solucionava amb una autonomia més o menys
àmplia, sinó que era un problema d’independència nacio
nal. Era la paraula que esperaven molts joves catalanis
tes. Es constituïren associacions independentistes, comitès,
enllaços i altres organismes que acabaren per concretar
l’orgamrzació d'Estar Català. Ni la Joventut Je la Uiga
no va poder resistir la torremada d’activisme naciona
lista. Molts dels seus homes se’n van separar i, amb
altres procedents del republicanisme i del liberalisme,
van convocar, el mes de maig del 1922, una Assemblea
Nocional Catalana, de la qual va néixer Acció Cataiarui.
Sota el patronat d’afiliats a aquest partir polític es vo
constituir ln .Societat d'Estudis Militars — S. E. M .—,
una dc les seccions de la qual — l’Arma d'Infanteria,
camuflada amb l’excursionisme, sota el nom de Camping
C lu b — va seguir funcionant fins a la detenció del
doctor Rnltà.
Després del cop d'Estat de Primo de Rivera — recol
zar pels homes dc la Uiga que van creure en la paraula
i cn les promeses d’aquell general'—, Estat Català va
prendre una actitud insurreccional, certament caòtica,
però amb ln qual marcava uns camins que mai no havia
seguit cl catalanisme. Acció Catalana i la Unió Cata
lanista cs van sumar al moviment, i l’any 1924 quedà
constituït un Secretariat, encarregar de preparar i dirigir
la lluita pet la llibertat nacional, integrat pel doctor Jau
me Aiguader, rer Estat Cotaltifjívfanuc) Carrasco i Formigucra, per Acció Catalana; i el doctor Riera i Punií,
per In Unió Catalanista. Aleshores es va produir, amb
coneixement dc l’esmentar Secretariat, l’intent d’atemp
tat de Garraf t Prats de Molló. Sense entrar cn detalls
dels preparatius i incidents que van precipitar l’ano
menat Complot du Prats dc Molló, recordem només que,
cn fracassar, va originar cl procés de Paris — a través
del qual, per primera vegada, el problema de Catalunya
es plantejava internacionalment com una aspiració d’in
dependència nacional— i l'expulsió a Bèlgica dels que
hi havien participat. Amb pena hem vist que tot aquest
període era tractat amb ironia, per part d’alguna homes
doctes i, el que és pitjor, per altres que a l’advenfment
de la República s’encabiren en els rengles del mocumi*me per aconseguir situacions politiques. Ha estat una
actitud injusta, puix que, desorganitzada, un bon trot
tarambana i sense la deguda preparació, aquella joven
tut posseïa un entusiasme, un desinterès i un esperit
de sacrifici que enyorem cn l’actual exili. Va ser la que
sent! cl catalanisme d’una manera més pura i generosa,
com mai no l’havia sentit ningú, sense mediatitzacions
d’interessos i sense especulacions polítiques. Només tenia
una obsessió: la llibertat nacional. Tot el romanticisme
floralesc del segle passat i de principis dc] present, de
natura morta i dc verb inflamar, havia encarnat d’una
manera viva, espontània i despreocupada, en aquells jo
ves dels anys 1923-30. I és de remarcar l’absència de
poetes, si exceptuem Ventura Gassol — que en cap
aspecte ja no era tan jove— i algun aficionat que potser
oblidem. Es curiós, però va ser així.
Aquella joventut s’imaginava que tots els catalanistes
eren uns devots de la santa causa. En la majoria dels
casos no sabia distingir entre interessos patronals t
obrers. Per a ella només hi havia catalans; si els uns
eren bons per a córrer Paventura de lluitar per la lliber
tat de la pàtria, esperava, dels que no tenien aquest
esperit, que cooperessin, no pas amb allò que els man-

cava, sinó arnh alió que tenien: amb els seus mitjans Je
fortuna. Tanmateix, les caixes dels industrials, dels co
merciants i dels financers, pels interessos dels quals tant
s’havia esmerçat el catalanisme polític, restaren tanca
des. Per a l'Empréyrit dc> la Llibertat que llançà Macià,
es recaptaren solament cinc o sis mil pessetes en el
Principat. Per contrast, els conjuran, catalans, presos en
la caserna de Sant Jaume, de Perpinyà, es van trobar
amb la sorpresa de dos minyons no catalans, si no re
cordo malament murcians, que havien d'entrar amb ells
al Principat, per delegació de la-C. N. T. L'organització
sindica) s'havia compromès a declarar ln vana general
tan bon punt s’iniciés l’operació. Es podia ser jove, una
mica tabalot, però no curt de gamhnls. ! aquelles con
tradiccions feien pensar. Uns van resoldre el conflicte
aviat, altres més tard i alguns no l’han resolt mai. I.a
maioria d’aquells minyons, ja homes fets i cnbals, van
fer cap al comunisme.
ESTRUCTURACIÓ DEL COMUNISME EN EL
• “ PRINCIPAT.—Anarquistes, sindicalistes, i la
massa obrera en «encrai, havien vist amb simpatia, per
no dir amb admiració, la reacció violenta del catalanisme
a les escomeses de la Dictadura. La catalanitar de la
classe obrera, no solament dels nadius, sinó dels adap
tats d'altres terres, es sentia identificada amb el nació»
nalisme radical. Momentàniament, el fruit més òptim
d’aquesta compenetració el recollirà Esquerra Republica
na de Catalunya; per dues raons: perquè era el partit
de Macià i perquè el verbalisme dels seus homes estava
a l’abast de rotes les intel·ligències. Per al socialisme, i
específicament per al comunisme, cal una certa educació
teòrica. Un comunista no s'improvisa. Els primers passos
del comunisme català, doncs, forçosament havien de
ser més lents que els de l'Esquerra, però també eren
més sòlids. No s'inicia en una foguerada mitinesca, sinó
en un Centre d'Estudis Marxistes que, al curs de l’any
1926, ja treballava en el local de l’Ateneu Enciclopèdic
Popular. A l'entorn d’aquest Centre es va aglutinar un
nucli del qual recordem cli noms de Picó, Botella, els
germans Bernadó, Jordi Arquer, Víctor Colomer, Soler
i Vidal, Solanes Vilaprenyó, Fuster i Ribó, Vinyes, Aroca, Josep Coll, etc. Víctor Colomer el va posar en con
tacte amb altres grups importants lleidatans i, d’altra
banda, es van establir relacions, a través de Martí Vi
lanova, amb la joventut que seguia Macià, a l’exili. És
d ’aquest complex que va néixer, si no recordo mala
ment a l’any 1929, el Partit Comuni.rra Català, el qual
tingué per òrgan el periòdic Treball. Actuava al marge
de la Internacional, però no pas per trotsquisme, sinó
perquè pretenia ingressar-hi com a Secció Catalana, és
r dir, per catalanitat. Un dels joves que es mogueren
amb més activitat per a la formació del Partit, va ser
Jordi Arquer i, mal que li pesi, és un dels promotors
del comunisme estalinista al Principar. Va fer-li més
adeptes ell, amb la recopilació i traducció d’un conjunt
de textos soviètics, dintre els quals es destacaven els de
Stalin, que l’aleshores oficial ABC del Com unism e, de
Bukharin. Publicat aquell treball per Manuel G. Alba,
amb el títol: La qüestió nacional í colonial en la URSS,
en les Edicions «Arc de Barà», van començar-se a divul
gar les solucions que, en matèria nacional, havia trobat
l’estalinisme per als pobles sotmesos o l'antic Imperi
Rus. El moment era oportuníssim, però solament un
català — catalanista i socialista— podia apreciar-ne tota
la seva transcendència.
Molts joves catalanistes, com hem dit, estaven desen
ganyats del nacionalisme bttrgès o, en alues mots, de la
supeditació dels interessos nacionals a les conveniències
dels industrials i financers. La Lliga, a finals de la Dic

tadura, en declarar-se monàrquica, va engreixar el
desengany. Va fer època parlar de la manca de visió
política dels Cambó, Ventosa i Calvell i altres; però
per esperit analític, i el marxisme condueix a l'anàlisi,
aquella tossuderia de mantenir pmyida Catalunya a l’Estat espanyol i a la Monarquia, no era pas mancada de
visió, sinó que estava determinada per raons de pes.
Els regionalistes, que cu molts aspectes eren catalanis
tes, condicionaven ln llibertat de Catalunya, tot i que,
des de feia anys, ells mateixos es deien naciona
listes. Per què.’ Era un tòpic, en els discursos de Cambó
a les Corts espanyoles, parlar aixi: -Una Cataluña sin
fabricantes y sin industria; una Cataluña que no se
preocupara de los problemas económicos; una Cataluña
sin catalanistas; unos catalanes que no se acordasen de
que lo son i Oh, esta siria una Cataluña adorable, tan
adorable que de ella nada se habría de enfullar, ni nada
se habría de aprender, porque yería la región de España
más miserable en el orden económico y más abyecta en
el orden político.1* Aquest joc de fabricants, indústria i
catalanisme reflecteix els problemes interns d’orienració
de la Lliga, conjuminar la qüestió nacional i les exi
gències dels industrials. Aquesta política sempre ha estat
judicada a través de la necessitar d’assegurar una pro
tecció aranzelària: el Principat, nacionalment sotmès a
l’Estat espanyol, per contracop, es compensa econòmi
cament amb la reserva del seu mercat. Paradoxalment el
mateix Cambó s'encarregà de desfer el dilema: indepen
dència i ruïna econòmica, dependència i riquesa. Si Es
panya — ha deixar escrit en nombrosos textos— és el
millor mercat de Catalunya, en canvi Catalunya és el
millor mercat d’Espanya. En cas de separació, els seus
interessos les portarien a un concert duana!, per a con
tinuar l'intercanvi dels seus respectius productes, d’una
manera gairebé idèntica a la dels temps d’unitar. Per
bé que la política aranrelària motivava una de les con
tinues activitats parlamentàries dels homes de la Lliga,
no radicava essencialment en ella l'objectiu de treballar
dc cara n Espanya 0, com deien ells, de l'Espanya Gran.
Per això no els calia entestar-se en un monarquisme, a
primera vista inexplicable. Ln veritat és que si eren mo
nàrquics no era pas per amor a la Monarquia, sinó
perquè temien que la República fos excessivament
blana amb la part contrincant de la classe patronal, amb
l’obrerisme. 1 si, en aquest aspecte, la República els
inspirava recels, recels molt més grans els havia d'inspirar la idea d’independència nacional. La independència
és impracticable — deia Cambó en un discurs— perquè
el Principar té un cap massa gros: Barcelona i la :ona
industrial, i poca pagesia. Que això plantejaria un pro
blema econòmico-demogràfic és inqüestionable, però no
pas sense solució; altres petits països fortament indus
trialitzats es troben en el mateix cas i l’han solucionat.
Seria pueril atribuir a ignorància aquestes conclusions,
com ho és creure que Cambó — un gran polític —
estigués mancat de visió. Reduït el seu pensament a uns
altres termes, la cosa queda ben clara; la independència
és impossible perquè, mancar el Principat del contrnpès
d’una pagesia nombrosa, els fabricants i financers viu
rien sotmesos a la prepotència d’una classe obrera revo
lucionària, sense que li poguessin oposar la força represssiva indispensable per a lo defensa dels seus inte
ressos. La qual cosa ha quedat demostrada en el període
històric que va del 1936 al moment actual.
Un nacionalista defensa tot l’heretatge que la Terra
ha rebut d’altres generacions. La indústria que existeix
al Principat, per a un nacionalista català, és un bé na
cional intangible, però quan els que la detenten són un
obstacle per a la llibertat de la pàtria, quan en nom
dels seus interessos pretenen mantenir-la junyida, aques-

ta clas&e resulta un enemic nacional. Aleshores es pensa
<|tie la llibertat nacional solament es pot assolir per
mitjà d'una revolució social. En aquest punt convergei
xen els catalanistes d’extracció burgesa amb els obrers
decebuts de les tàctiques apolítiques de l'anarquisme.
I, sense fixar-se en altres detalls, s’emmirallen en la re
volució de classe t en les solucions nacionals sovièti
ques. És l’il·lusionament que coneix Bernat, quan diu,
en un dels seus articles, amb tota justesa: «Tinc encara
present el record d'amistoses discussions amb algun.t dels
homes del C A D C l, enlluernats per la doctrina leninista
de les nacionalitats, que pretenien demostradme, a cops
d'articles de la Constitució soviética i de citacions de

Stalin, que rúnica solacio del problema nacional caíala
podia trobar-se en el comunisme > En efecte, hi havia
molt d’infantilisme — el qunl queda molt ben reflectit
en el text de Bernat— en aquella mena de comunisme
estalinista, constituït per homes d’extracció anarquista,
amb un profund amor a la llibertat, i per altres de
procedència nacionalista, que posaven pel damunt de
tota altra cosa Catalunya. Aquest il·lusionament, feia
rodar el cap a tots els delegats de la Internacional i se’l
miraven amb molt de recel, puix que aquell carro — com
podrem veure — va començar a marxar pel pedregar des
del primer moment.
a. T O N A I NADALM AI

Les lluites pel dret d’Associació
a Catalunya
CONTINUACIÓ *

L a capitulació i les primeres persecucions
El dimarts dia 10 de juliol fou un dia fatal per als
40.000 vaguistes de Barcelona i per a tots els obrers de
Catalunya. La reacció de la Premsa acusant-los d’antipntriotes i d’enemics del duc, d’instruments del despotisme
en armes, afegit a la gana que havia començar n ensenyorir-se de no poques llars, van fer forat en la moral
de molts vaguistes. Hi va haver discusión* entre obrers
que es creien les paraules i Ics promeses d’Espnrtero i
els que no se’l creien gens sobre si les Corts farien
o no una llei que reglamentés i reconegués els drets
de la classe obrera, especialment els treballadors de la
indústria fabril.
Però cl dimarts aquell, que havia començat com els
dies anteriors, marcà el final de la primera vaga general
registrada a Espanya.
A les tres de la tarda, a la plaça de sant Agustí i
carrera dels voltants e* van reunir una quinzena de
milers d’obrers de les fàbriques de Barcelona, d’entre
els quals es destacà una comissió que va anar a la
Fonda d’Orient a entrevistar-se amb el senyor Sarabia,
enviar d’Espartero. Van anar simplement a posar-se a
discreció del Govern, a demanar amb no gens de convic
ció que es fes jusricia a la classe obrera i que es poses
sin en llibertat els presos i que no s’agafcs ningú més.
A un quart de cinc, el senyor Sarabia va anar a
veure el capità general per donar-li compte de l’actitud
dels obrers. El coronel Sarabia tornà a la fondu a un
quart de set dc la tarda i va informar a la comissió que
l’esperava que podien tornar a les fàbriques i ais tallers
amb eh mateixos jornals i en tes mateixes condicions
que tenien el dia 2 de juliol, en espeta que es nomenés
el tan discutit Jurat mixt.
La música de la Milicia intentava alegrar aquella tris
ta diada per a la classe obrera, un nlrre acte d’un dels
escarnis més sagnants que registra I» història de les
lluites pel dret d’associació i amb fortes repercussions
en la vida política i social del nostre país.
Mentre els més conscients dels treballadors ploraven
ja la derrota soferta, la joia dels fabricants i de la reacci es manifestà estrident i sense pal·liatius. La tragèdia
* Vegeu els núms. 49-50, 51, 52-53, 54 í 55-56 de
L.N.R.

acabava amb música per mirar d’ofegar el crit de ràbia
dels vençuts.
Calia esperar la segona part. I aquesta vingué ben ma
lastruga per als obrers i per als milicians procedents
de la classe mitja, de la petita burgesia menestral, libe
ral, l’ànima de la revolució democràtica del juliol del
1854.

Tant bon punt els obrers es van haver reincorporat al
treball i el coronel Sarabia tornà n Madrid, la Premsa
de Barcelona es desfermà en campanyes infames amb
•ls vençuts. No cal dir que la de Madrid no es quedava
tampoc rerassagada. Una i l’altra, portantveus d’unes
classes que havien viscut hores terribles de pànic davant
l’empenta dels treballadors, es giraven contra ells amb
una mnnea d’equanimitat i correcció absolutes.
Barcelona tornà a viure aquells dies com en les pit
jors anyades del sabrot de Loja. Si Narvàez fou sempre
brutal contra les aspiracions populars, no menys salvat
ge fou la política duta a cap pet aquells que, titulant-se
progressistes, negaven el progrés, i dient-se liberals escar
nien desvergonyidament els drets que la Constitució
reconeixia a tots els espanyols, drets dels quals es van
veure privats durant anys els treballadors de Catalunya,
la classe més nombrosa ja el dia que es van atrevir a
manifestar per compre propi.
La por, més que no pas la intel·ligència, va dictar un
estat d’excepció i de parcialitat mal disfressada darrera
l’espantall del carlisme. Mirant papers d’aquella època
de por, hem trobat una correspondència publicada al
Diario Español, de Madrid, t datada el 10 de juliol a
Barcelona, que diu:
<He estat ací durant tots els moviments que s’hi han
produït de vint anys ençà i he de confessar que cap
no m'ha espantat tant com aquest. És clar que cap no
havia tingut un caràcter semblant.»
A Barcelona hi va haver emigració en massa de
burgesos. I en el diari carlistoide de Madrid La Espa
ña llegim un telegrama publicat el 17 de juliol que
diu que:
■A Barcelona continua la nombrosa emigració de la
qual parlàvem fa pocs dies. Amb el vapor Europa, que

salpi el día II d'aquell port, van sortit 1.200 persones.
Les diligencies i nlrres carinantes diuen que també van
plene.s de viatgers.»
Però La Couina ele Aragón, del progressista Víctor
Balaguer i que sortia a la capital de Catalunya, havia
dir el dia 15 que almenys eren 12.000 els fugitius d'a
questa mena. Afegia que molts fabricants havien adqui
rit terrenys i edificis a Mallorca per a traslladar-hi llurs
indústries per fugir de la pressió de les societats secretes.
Dos o tres dies abans, el mateix diari havia descrit
aquest quadre:
■Fa temps que a Catalunya els obrers estan organitzats
en societats més o menys secretes, amb llurs caps t
jerarquies, amb fons especials que alguns anys arriben
a 12 milions i tenen fins i tot un llenguatge simbòlic
que només els iniciats coneixen.
>Els partits extrerts han volgut explotar aquesta lliga
i ho han aconseguit mes d’un cop d’ençà del setembre
de l’any passat. Molts dels emigrats francesos, alguns
dels quals han estat directors dels tallers nacionals del
1848 a Paris, van començar a propagar llurs doctrines
en aquesta associació industrial i a donar-li vida: la
lliga fou des de llavors una veritable germandat, un
poder.»
I acabava amb un paragraf que donava tota la mesura
de l'assassinat legal comès en la persona del màrtir
Josep Barceló:
«Barceló, l’heroi dels obrers, l'encarnació del socialis
me, mori al pal, però el seu esperit viu en la part més
perversa de la classe jornalera. Els sediciosos tenien
dirigents per a posar a llur davant i és indiscutible que
eren excitats pel carlisme...»
El carlismel Aquesr tema va fer forrolln i fou llar
gament explotat peli que intentaven deshonrar els tre
balladors més conscients. Per això El Constitucional, de
Barcelona, en comentar la insurrecció dels capitostos
montemolinistes Estartús i Marçal, aixecats en armes el
juliol del 1855, escrivia aquells dies respecte una certa
correspondència trobada en poder d'un presoner:
«...Allò que'm és ens sorprèn d’aquesta carta és que
diu que el? facciosos parlen d”un moviment popular que
ha de tenir lloc a Barcelona, quan ells hauran entrat a
Espanya.’
»Com podien saber els carlins, des del Pirineu, a 40
llegües de distància d’aquesta ciutar, el dia 3, allò que
passava el din 2 en aquesta capital?
>E1 fet és cert; ells ho sabien.»
Aquesta suposició no era la primera vegada que es
feia ni havia d’csser la darrera, com veurem més enda
vant. Calia tractar, doncs, els treballadors amb el màxim
rigor. Inspirada en aquesta idea, La España, de Madrid,
deia el 24 de juliol:

• La sublevado catalana ha tractat el Covem com
una potència tracta amb una altra. I només quan en
virtut d’aquesta intel·ligència han vingut les conces
sions, és quan la sublevado ha cedit, és a dtr, que ha
cedit com cedeix aquell que triomfa o com aquell que
espera el compliment d’upa promesa que ha de satisfer
tores les seves aspiracions.»
Per n demanar immediatament el rigor que no havia
sabut demanar contra les partides carlines:
«...Doncs, bé. Cnl una acritud semblant fia presa amb
els obrers flequers) amb els obrers de les fàbriques; una
actitud digna, ferma, resoluda, enèrgica, imponent; re
pressió instantània, càstig fort de tota espurna de sedició;
inflexibilitat per part de les autoritats: heu's ací cl re
mei dels mals que afligeixen Catalunya.»
La campanya va donar resultats. Va haver-hi deten
cions d’obrers, deportacions, es van prendre mesures ex
tremes contra tot* els sospitosos d’haver estimulat els
vaguistes o expressat llurs simpaties pels treballadors.
En la Premsa de Madrid, més que no pas la de
Barcelona, trobem indicis de les agafades i de la repres
sió que foren la cua de la vaga. Per exemple, La Sobe
ranía Nacional preguntava els primers dies d’agost a
la G occiu si era cert que (tots o parr dels comissionats
que en representació dels obrers catalans van anar a
Madrid havien estar, els uns, processats; deportats d’altres
i perseguits tots». Preguntava si era veritat que alguns
-havien estar condemnats al servei militar a Cuba»,
junt amb altres obrers d’influència entre els medis pro
letaris.
A la qual cosa la Gavera va contestar fugint d’estudi,
prova que les detencions eren certes. Com fou cert
que l’ex-alcalde de Figueres i gran lluitador Abdó Ter
rades fou detingut el 3 d’agost r la capital de l’Empordà
per ordre del capità general i, un cop va arribar a Bar
celona, fou traslladat a la fragata Mutarredo, per passar
el dia 6 a bord del vaixell mercant Pelayo, que el va dur
a Cádiz per anar desterrat a Sevilla.
En un diari de Barcelona veiem que el 7 d'agost foren
detinguts a la fonda del Pi tres obrers que
«...segons la veu pública, eren directors d’altres tantes
societats obreres del districte de Vic, però és fals que
siguin els assassins del malaurat Sol i Pedris.»
Es detenia, doncs, pel simple fet d'ésser dirigent societari. Per això El Diario Español, de Madrid, podia escriu
re el dia 5 d’agost:
<E* confirma la noticia d’haver estat embarcats a Bar
celona, en el vapor Lepanto, uns 150 treballadors dels
que més s’havien distingit en els darrers aldarulls.
»Com hem dit, a Cádiz seran classificats i els més
culpables enviats a Ultramar. Els altres restaran a la
Península.»

C om s’ intentà deshonrar el moviment obrer
Amb les detencions, però, no n’hi havia prou, Calia
deshonrar el moviment obrer. I el capità general Juan
Zapatero hi ajuday-a tant com podiR, com ho prova
aquest comunicat del ministeri de la Guerra, publicat
a la Gaceta del 6 d’agost:
<En una altra comunicació el mateix capità general
dóna compte, amb data del 3, que en una casa d'un
dels barris febrils d'aquella capital, destinada, sembla,
per a reunir-a’hi le6 Juntes directives d'obrers, foren
detingut* el dia 2 quatre dels directors. Que es van
inventariar diversos objectes, alguns diners que hi havia
en caixa, llibres de comptabilitat, dos segells i una pila
de papers que a’eatan examinant i dels quals acompanya
còpia de dues cartes — una de les quals circular
que

donen a comprendre el veritable objectiu dels agitadors,
puix que en queixar-se d’haver perdut el cop pel poc
valor d'algun d’ells, diuen: 'Sense associació no hi pot
haver socialisme a Espanya i mat no podran ésser s o
ciitlistes quan ells mateixos es separen de VAssociació.'
Després exhorten els obrers a observar la igualtat i la
fraternitat t recorden que 'tal vegada dintre poc temps
caldrà la unió dels obrers per a recobrar el perdut.’*
Aquestes detencions van donar força joc i constituïren
una dc les bases més ben aprofitades per la Premsa i
l’opinió dels reaccionaris per a emplenar dr llot els
treballadors catalans de fa prop de cent anys.
Agafem la Premsa progressista i no el Brusi o El An
cora perquè així creiem donar més la mesura de com

eslava d'mtoxicada aquella opinió. La Corona de Ara
gón ampliava cl mateix din 4 la comunicació de Zapa
tero en aquests termes:
-Els foren ocupats segells amb els lemes de ‘Comis
sió contrai do la Societat do la classe de teixidors m e
cànics de la provincia de Catalunya' un, i l’altre ‘So
cietat de teixidors de telers mecànics de Barcelona.1 K!
primer té al seu bell mis; el símbol d’una balança,
un llibre a la dreta i a l’esquerra es veu una futura
triangular de forma {...| L'altre segell té al seu centre
l’efiRie de la Puríssima Concepció i es llegeix a sota el
mor Patrona.»
Mes avall informava que s'havien ocupat l.iOO rals,
que hnvten estat trobats documents que parlaven d’a
cords de la Junta que podien donar lloc <a immerua res
ponsabilitat per a llurs aurorj», deia que havia sentir
dir que els llibres no estaven en prou bon ordre, que
els comptes no eren nets, que «no poc ésser més paient
la distracció i pèrdua dels fons recaptats > en fi, !r his
tòria de sempre segons la qual l’adversari és sempre un
lladre, sobretot si aquesr adversari procedeix del poble.
De la qual cosa resulta que ja en aquella època els
dirigents obrers havien d'ésser forçosament ganduls,
lladres i aliats dels capellans, puix que aquesta ha estat
una de les armes més esgrimides per la burgesia radical
pet a combatre el moviment obrer.
La troballa del segell amb la Puríssima Concepció
havia de fornir un Km rebost d’articles polèmics a la
burgesia radical, per fer impressió a la classe mitjana.
1 diem classe mitjana, puix que als obrers no els im
pressionava gens. Acostumats ja a mantenir llurs asso
ciacions il·legalment la major part de les vegades per
mor Jcls abtisos dels Poders públics, un segell amb una
verge o un sant Paneras els podia permetre de desenvo
lupar-se més fàcilment.
Ben poca impressió havien de fer, doncs, les revela
cions sensacionals de l a Corontt de Aragón i d’altres
diaris de Barcelona Molt més greu s'havia presentat
el cas Barceló i en canvi tots els trebnlladors van saher
interpretar-lo en tot el seu tràgic valor.
Quan l'endemà, el diari de Víctor Balaguer intentà
enfonsar en el descrédit l'organització obrera i un dels
seus dirigents, per uns mitjans que li feien ben poc
honor, la massa obrera i, sobretot, els teixidors, sorti
ben poc convençuda de l’acusació i de la taca que una
part de la burgesia barcelonina volia llançar damunt
de les societats obreres de la indústria tèxtil. Amb el
títol pompós J'iina prosa irrefragable l’òrgan periodístic
progressista informava, en substància, que dintre l'organització obrera
«existeix un peur, però atrevit nucli de l'nntiga 'Esco
la de la Virtut’ que sedueix, desencamina i perd els
jornalers».
Aquesta escola era una organització carlina que donn
un gran nombre «le capitostos monremolinisres. La Co
rona de Aragón, fent com aquell que estira cireres tro
bava aquestes concomitàncies:
«Ahir anuncinvcm la captura d’àlguns titulats direc
tors d'associacions, als quals lou ocupat un segell que
té per emblemu la Verge de la Concepció. Ets nostres
subscriptors es recordaran que aquesta verge era la pa
trona de l'Escola.»
I parlant de la carta de la qual s'havia incautat el
general Zapatero, prova «completa i codent «le la com
plicitat <le¿ que subscriu amb aquells directors que tenien
per segell la patrona de l'Escola de la Virtut», afegia:
«de la mateixa carta resulta que aquells neòfits de la
jesuítica Escola proclamen el socialisme i mantenen es
perances de pròxims trastorns».
Tot seguir venia In reproducció d'tina carta signada

pel que fou president d'aquella societat obrera. Pau
Barhn, el qual es va veure obligat a dimitir i a amagar
se, no pas sense els retrets i fer-lo objecte de les males
llengües, com ocorre sovint quan un moviment fracassa.
Els redactors del diari progressista, moguts per la seva
poca o nul·la pietat, no van voler ni corregir les faltes
demografía ni cap dels atemptats a la gràmatica ni de
l’estil detestable de la carta del vilipendiar Pau Barba,
el dirigent de la primera vaga general de Catalunya i
d'Espanya.
La prosa irrefragable es réduis a què un president de
l'Associació dels teixidors de Barcelona es defensava
d'uns calumniadors, donava consells als que l'havien
austituit en la direccúà de la societat i, marc meva,
terrible delicte i complicitat amb els carlinsl, recordava
que el principi de l'organització del proletariat constituïa
la primera base per a la futura implantació del socia
lisme a Espanya. Llançat pel camí del crim, Pau Barba
anunciava que
«potser un altre dia renaixerà la virtut d'alguns ho
mes, que es perdrà la por que hi ha en el cor d'alguns
i, llavors, la classe proletària, venjada dels seus opres
sors, serà la més respectada per l'autoritat».
La maniobra hauria bastat per a desqualificar per sem
pre més el» seus autors si aquella societat humana de
mitjan segle dinovè a Barcelona hagués estar dirigida
i orientada per uns altres homes i per una altra Tremsa.
Tero ben al contrari, els descobriments del carrer de la
Cendra de Barcelona van servir de pretext per a no
reconèixer cap de les reclamacions que van donar origen
a la primera vaga general del nostre pais. I més encara:
van servir per passar els comptes als elements que durant
aquella sermana i mitja de vaga es van revelar massa
tous amb els obrers i que es van fe» sospitosos dc sim
patitzar amb ells.
Sincronitzats amb els atropellaments de què els obrers
eren víctimes, Barcelona va haver de veure com eren
expulsats dels batallons de la Milícia Nacional una gran
quantitat de menestrals, de soldats procedents de la
classe mitjana barcelonina.
Amb la qual cosa l'esparterisme celebrà a Barcelona
el primer aniversari de la revolució de! 1854 amb la
persecució dels elements populars que més havien coad
juvat al seu triomf i que vivien en la dcilorosa situació
que el català Simó i Badia descrivia a l'Eco de la Clase
Obrera, de Madrid, en aquests paràgrafs:
«En una fàbrica del Pont de Vilomara, els operaris
treballen 16 hores diàries. Una deagraciada mare que té
les seves filles treballant en aquell ingeni, no pot dis
posar d'elles ni els dies de festa, puix que aquelles ma
laurades criatures els passen dormint.
En una altra de Castellgalí, la duració de la jornada
és de 15 hores. Com que esta situada a dues hores del
poble, obliguen els operaris a dormir a la fàbrica, per
n la qual cosa hi ha dos departaments, un per a cada
sexe, ço que fa que els marits i mulleçs no estan plegats
més que els dies de festa.
En les fàbriques dels voltants de Manresa la jornada
és almenys de 14 hores.
Els teixidors de cintes de seda I cotó que treballen
el mateix nombre d'hores, no poden guanyar més enllà
de sis rals diaris.»
I l’arricle seguia enumerant casos de l’explotació dels
treballadors, de les males condicions higièniques i de la
inexistent seguretat en el tteball entre una gent que
dormia dreta i moria rebentada de cansament.
Aquest eren els carlin* que no deixaven dormir molts
esparteristes.

AMADEU BERNADÔ
<Seguirà)
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I* ANTIFONA AL SOMNI
— Qui dina la hoira lluminoui
que aplega ingràvids cl desin 1 cl fc i!
— Qui dtria la joia harmoniosa
que agennana l a branques a l'es filet?
— Qui diria le fà a l frenesia
d'amoixar res i foi d cor i a mu>
— El palfiitar Jel somni, qui d diria!
**-1 d somni nomes somni, qui cl dirai
II
CÀNTIC EN SOMNI
No foert res, i tôt ho sent.
fis, sense espera,
el triomf esperat,
Tots els fermalls del pensament,
s'han tornat mans. de primar era
deixant-me el temps sense combat.
O n anire amb el meu somris.’
bSf sente abisme,
il·lusió d'immens.
Tot el passat és un pendis
a l'esperança d'un lirisme
sagarosissim de tant* béns...
I com se'n ve cl teu rossinyol
a m.'iciurnr-nu* en cattr la sana!
No cm cal la nit ni cm cal el sol:
tina aigua t’n terra sense fang!
Hi curre, corre! (Són sentits
0 sentiments
aquelles canyes tan eommoses
a l'alenada dels oblitsI
Entre les dents
se m'anuncia en goig d'aloses
el nom mes meu,
un nom: el reu.
Es quasi eix mi un defalliment gaudi!
Si, defalleixo en goig.
f, com per la serena de la nir.
d s llavi* t an humitejant-mc el roig
com un contacte sense pressa.

Des dels reu a ulls fins al> métis ulls,
a penes ta res més tjue la mirada;
el teu goig es
la glorieta ben cerdada
on el goig m'alça un sol xiprer J'antulls,
i l'occlloila del desprès
tora hi batega sense cant.
¿Quina saba d entranxes’correspostes
sap entendrir-te fumies a les ga!tes
assaborides Pels meus Hm is!
La cotaigia, /estivant
en lluita d'albes 1 de postes
les serenors mes aires,
ens fa brunzir-lcs sense glacis!
• Es que somnio o és que visc?
...Deixaré el cap sobre la tet a falda
i em faran niu pacífic els desficis.
Seni la porta, ven se clau ni balda,
dòcil al teu venir-me vii flor d'mieis...
Ah, quin donar-me sense risc'
l a l'hora freda que d respir entona
de rosada t ital tot l'esclvtable,
la teva companya és rehiona
com le.'llet matinera amb ba( d'esttthle.
Feliç l'instant
constant
de diï-tc meta sense fúria,
besant la flama que s'en fuig
en una tria sense cup rebuig,
pròdiga en la riquesa 1 la Jh muría!
i D ’on ve Vexacra mevareí/a
de rimar sol
1 estel
amb vol
i anhel?
Somni: pina tviemrt que aconsella
un ritual de danses
en trefitg sol·ie el lucre, .
deixant al propi foc tastar en panses
Fíniím raïm i ’ençurlen vuere...
Afureti-vos, colomv passionals!:
no esvalotat, amb la gatzara d'ales,
l uire sensible de 4a nostra amor...
No desvetlleu aquestes mars totals
empetitides en un goig de cales
am{insulares de claror...
Ara■ijue d somni sap crear
le vida en anima del viure,
deixeu-me el goig del somni lliure
sense més temps que et somniar!
III

•••* calla for i tot cm resta.:.
El m eu siletici es fa odorfuit dc tu
i, tu harmonia
d ’aquesta meva passió.
Quelcom real s'exulta, nu a nu,
1 els pensaments «fin cabrits en follia
de k ú tirons sense raó.
J(t no sé pas d'aquesta flaire
del teu espígol i la meva menta,
qúin .expandit alè és ni teu ni meu!
Com ens degota aquesta veu
de brastí fèrria, per lenta,
que ens fa rasthsim 1 ablamar tot l'aire!

2«‘ ANTIFONA AL SOMNI
— Diria’s çftitf és un somni la paraula
d'aquest càntic sentit sense cap so.
— Diria’s que no cal fuirai la taula
quan el convit total el brinda el jo.
-*• Diria's que és un vent a lès {lamieres
hi.iytdes sobre el goig que se'ns enduu.
— Diria’s que ens creem les primaveres!
— Diria’s que hi són carn de jo i de tu!
XAVIR

CASP

Els nous jaciments de bauxita

A

m itjans de l ’any 1940 fórem requerits
per a estudiar les possibilitats mineres
de la bauxita com a prirçera matèria per
a l’obtenció industrial de l’òxid d ’alumini i sals
d’aquest metall.
Fins a la data esmentada només eren concguts els jaciments de les comarques de Barce
lona: de Sant joan de Mediona, La Llacuna i
Santa Maria de Miralles, tractats i estudiats per
P. H. Sampelayo ( Boletín del Instituto Geoló
gico de España), J. R. Bataller (Revista de la

Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales) i M. Faura (Butlletí de ta Institució
Catalana d'Història Natural, de Barcelona, i
Bull. Soc. Geol. de France, de París). Res més
no havia estar publicat sobre aquesta roca, de
manera concreta, car el jaciment de Roca Vidal,
de Marmellà, citat pel canonge Aimera (Hoja
i* del Mapa Geológico de ta Prov. de Barce
lona) no té cap interès industrial, com tampoc
no el té el citât per Bataller al Mas Tarragó,
de La Bisbal del Penedès.
Per Ies condicions estratigràfiques dels jaci
ments francesos nordpirinencs, teníem el ple
convenciment de l’existència d’aquesta roca als
vessants espanyols i al nord de la província de
Terol, i loes on es repeteixen aquestes condi
cions. Amb aquest criteri iniciàrem les nostres
investigacions, prenent com a punt de partida
la cita de Bataller, del Coll del Port, del Port
del Comte (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.), que
cs la primera dada concreta sobre les bauxites
subpirinenques. Indagàrem les possibles denún
cies mineres de bauxita i en trobàrem unes
a Peramola i Baronia de Rialp (Lleida); altres a
Aiguamúrcia i Horta de Sant Joan (Tarragona)
i a Fuentespalda (Terol).
Amb aquestes dades inicials, fixàrem el ni
vell estratigràfic on apareixen les bauxites piri
nenques i efectuàrem un itinerari que sortint
del jaciment de Sant Marc, objecte de la de
núncia minera de la Baronia de Rialp, seguís
aquest nivell fias al Coll del Port de Tuixén.
Així localitzàrem una sèrie de jaciments inè
dits: Casa l’Empordanès, Clot de la Compou,
La Bajóla i Font de l’Ou, a més del de Sant
Marc, a la Baronia de Rialp; els Castellons
d ’Alinyà; coll de Buc, coll de l’Olla, finí al de
coll de Port; d’aquest punt fins a Tuixén tro
bàrem els de Galiinó, Peguera, Fontanelles i La
Pineda.
Per la densitat del bosc i l’abruptesa del ter
reny, es feia difícil seguir aquest nivell laterític

que, per altra banda, està afectat per una tec
tònica complicada. Així, i per tal de guanyar
temps, escollírem col·laboradors en cada una
d’aquestes zones i, prèvia indicació de les re
gions a recórrer detingudament i l’ensinistra
ment relatiu a l’aspecte dels afloraments, arri
bàrem a la localització d ’altres jaciments due
successivament anàvem estudiant tan aviat com
aquests col·laboradors ens en donaven notícia.
Així han estar trobats, amb la col·laboració del
senyor Pacuet, de Tuixén, els de Costa de la
Vila, Collet de la Sella, Burguera, Cavoc, Molí
de Fórnols, Cortal de Ponça, Font de la Sala
mandra, Cortal d’en Gili, Taleia, Sant Pere i
Cortal del Romà, entre Tuixén i Osera, i, cap
a l’est de Tuixén, els de Castell Budó, Rabejols, Font de l’Ós i Roc de la Carbassa; amb la
col·laboració del senyor Tarrés, de L’Alzina,
hem localitzat els de Fumers, diversos aflora
ments entre Coll d ’Ares i L’Alzina, situats en
el penya-segat de la dreta del camí, les Boïgues
i els de davall de L’Alzina; amb la col·laboració
del senyor Bac, de Pemarola, hem trobat els de
Madruganya, Coscoller, Bellcuit, les Planasses,
Forat Negre i les Solanes; i amb el senyor Cire
ra, de Sant Marc, els de L’Alzina i alguns altres
que ens van fitant el nivell laterític entre els
diversos afloraments esmentats de la Baronia de
Rialp. Alguns d ’aquests jaciments han estat
estudiats recentment pel doctor Bataller, en
Las bauxitas del Pirineo de Lérida (M em. R.
Acad. Cienc. Art. de Barcelona).
A l nostre entendre, aquests 'jaciments s’han
produït a despeses de les argiles de descalcifi
cado de les dolomies supraliàsiques i fins de les
mateixes calcàries del liàsic, ben caracteritzat;
així, les veiem encaixades en aquestes roques
i tenint per sostre, molt constant, els terrenys
sorrencs de l’albià: es presenten, en la majoria
dels casos, formant llentilles de longituds aflorants variables, moltes d’ellès de més de 100 m.,
profunditats desconegudes i potències de 10 a
12 m., interestratificades entre aquests dos ter
renys i també emplenant cavitats, probablement
d ’origen càrstic, i fissures en les calcàries i do
lomies, però no es presenta el tipus de bossada,
tal com veiem en els jaciments de les comar
ques de Barcelona. Els treballs d’investigació
minera que s’han portat a terme en alguns d ’a
quests jaciments i l’estudi particular de cada
un d’ells, ens permeten assentar aquest crite
ri, sobre el qual no ens estenem més, avui, per
manca d ’espai.

Després de l’extensió que representen aques
tes troballes, que permeten parlar ja de veri
tables possibilitats mineres, i ja més coneixedors
de la geologia d ’aquestes formacions laterítiques, preveiem que no han estat esgotades les
probabilitats de trobar-ne de noves, i, en
aquest sentit, fa cosa d’un any, férem una ex
cursió a Camarassa on, en les serres de Sant
Jordi i Montroig, es segueix la llacuna estrarigràfica, observada en les zones esmentades, i
que possibilità la formació laterítica; la sort no
ens acompanyà, car, si bé trobàrem algun indici
pisolític, no localitzàrem cap aflorament amb
tot i comprovar la possibilitat de l’existència
de nous jaciments. Recentment tinguérem no
tícia de la petició d ’un permís d’investigació de
bauxita en el terme d ’Alos de Balaguer; això
ens induí a fer recerques més minucioses, i
aquesta vegada podem assenyalar tres nous ja
ciments, a més del que ha motivat la denúncia
minera de la Font de Forradella, d ’Alòs de
Balaguer. En aquest terme, en els vessants de
migjorn de la Serra de Sant Marner, hem lo
calitzar dos importants afloraments; el de les
Corns i el de Pleta Verda-Malagostà, en ter
renys que el mapa geològic de la prwincia de
Lleida, de recent aparició, dóna com a campanians, i al cim de la serra de Montroig, al coll
de Porta, hem trobat també un nou jaciment.
Tots ells presenten idèntiques característiques
estTatigràfiques que els esmentats dels vessants
de les serres subpírinenques.
En definitiva, podem establir l’edat de les
formacions laterítiques pirinenques com a suprajuràssiques-infracretàcies, època, aquesta, en
què aquella part del Pirineu estava emergida
j en condicions climatològiques apropiades per
a les formacions laterítiques.
A les comarques barcelonines tenim els co
neguts jaciments esmentats de Sant Joan de
Mediona, La Llacuna i Santa Maria de Mira
lles, on, si bé no han estat trobats nous aflora
ments de bauxita, les explotacions mineres ens
han fet conèixer millor les condicions geològi
ques de cada un d’ells. Uns es presenten for
mant bossades característiques, encaixant en
les calcàries i carnioles del triàs, i constitueixen,
probablement, les restes d’una important for
mació laterítica desapareguda ' per l’erosió. En
el* lloc# on es conserven restes del sostre,
aquest ve format per les calcàries d ’alveolines
de l’eocènic inferior, Podem, per tant, establir
la seva edat, al nostre entendre, com a pre-eocènic, i no veiem cap inconvenient a acceptar que
la seva formació sigui aproximadament contem
porània de la dels jaciments pirinencs. Aquests
tipus de bossades els trobem, principalment, en
els de La Llacuna i serres marginals de la vall

de Miralles, corresponent a formacions m situ;
mentre que els de la part de Sant Joan de Me
diona són del tipus de transport o modificats,
podríem dir remanats (remaniés dels france
sos).
Els jaciments d’aquesta regió han estat inten
sament explotats, i alguns d’ells han quedat
esgotats; però les reserves restants superen les
previsions establertes pels geòlegs que els estu
diaren, car només el de la Serra de la Costa,
conegut per l’Obaga d ’En Soler, ha mesurat
en la cota superior una superfície de 3.000 m’
i en la part inferior on és arribada l’explotació,
a 40 m. per davall d ’aquella, mesura uns
500 m1.
No molt lluny d’aquesta regió i en condi
cions geològiques similars a les de La Llacuna,
s’explota una bossada en el terme d’Aiguamúrcia, lloc conegut per Miracle. Aquest jaci
ment. encara que inèdit, es coneix des de fa
molt temps i va ésser estudiat pel malaguanyat
geòleg senyor Darder, els estudis del qual res
ten ignorats. Com en els de la Llacuna, encai
xa amb les calcàries triàsiques i té com a sostre
una formació detrítica d’argiles ferruginoses
amb blocs calcaris. Fins fa poc l’explotació s’ha
via portat superficialment, però recentment ha
estat oberta una mina a 16 m. de profunditat
del nivell de l’explotació superficial, on segueix
la bauxita amb magnífiques pœsibilitats.
Seguint les recerques d’aquestes formacions
laterítiques, n’hem trobat una a Vespella, prop
del Mas Orpí, que reposa damunt de les cal
càries de l’aptià. La creiem contemporània de
les de Roca Vidal i Mas Tarragó, i, com aque
lles, no presenta cap interès amb tot i la seva
regular extensió.
A la regió limítrofa de Tarragona-Terol, en
les serres conegudes per Ports de Tortosa o de
Beceit, també hem trobat extenses formacions
laterítiques. Hem observat els primers indicis
en la part superior de la Serra de Cavalls, però
on comencen a tenir més potència és a Horta
de Sant Joan. A llí hem reconegut i estudiat
els jaciments de Les Pasteres, Reguers, Recó
d ’en Segalet, Torrent de la Vinya, Font de la
Rasa, Mas de la Sorda i Coll de la Terra, i en
la part alta dels Ports, els d’Engrillo i Montsagre.
Aquests afloraments segueixen certes alinea
cions de direcció NE a SO, que coincideixen
amb la general de la serralada, descansant, la
major part d’ells, en el flanc occidental de l’an
ticlinal d ’Horta, i afloren en contacte amb les
formacions terciàries que recobreixen les late
ntes. En aquest lloc se segueixen els aflora
ments amb molta continuïtat i potència, men
tre d ’altres es conserven entre els plecs, tant

en la part baixa de la falla més occidental com
en les valls de la part alta. Així, doncs, les laté
rites descansen damunt de les calcàries i dolomies del juràssíc, probablement i’ooh'tic mitjà,
i, en els llocs que conserven el sostre, aquest
està format per un banc sorrenc de poca es
pessor, que bé podria ésser cretaci, seguit del
terciari amb argiles roges i potents capes de
«uix.
Segòint la direcció SO de la serralada, i ja
dintre la província de Terol, trobem, entre
Vallderoures i Fuentespalda, els nivells Interítics aflorant a ambdós costats o flancs de I'an
ticlinal de la Serra de la Caixa, principalment
a l’indret de Fuentespalda i pantà de La Pena.
Més o l’interior, en la part de Beceít, una
faixa d’un altre nivell laterític s’estén seguint
la mateixa direcció general anotada; l’hem re
coneguda des de prop de la Mola de Lino, en
els Ports de Tortosa, en una longitud de més
de vint quilòmetres en direcció SO. Aquest
nivell sembla que correspon a una fàcies conti
nental de l’albià.
Avui hom ja accepta que les bauxites de
l’àmbit mediterrani han estat produïdes a des
peses de les argiles de descaleificació o terra
rossa; així, entre aquest terme i el de la bauxita
típica existeixen tota una sèrie de termes latefírics.
P els estudis químics i roentgenogràfics sabem
que la bauxita està composta, essencialment,
ptr silicats d ’alümini representats per la kaolinita i l’hal loisita; hidrats d’alumini represen
tats per la hidrargilita, el diàspor i la boehmita;
òxids de ferro representats per l’oligist i la
goethita, els quals formen, amb els hidrats es
mentats, un gel alumínico-fèrric; encara en proixircions més petites, hi trobem també el titani
representat pel rutil i l’anatasa. Així, entre la
terra rossa, constituïda quasi exclusivament pels
silicats d ’alumini i òxids de ferro, aquests amb
més o menys quantitat, i la bauxita, constituïda
també quasi exclusivament per hidrats d ’alumini amb les característiques concentracions
pisolítiques, en les quals dominen generalment
els òxids de ferro, es troba tota una gamma de
tipus formats a través del llarg procés laterític,
amb tota la sèrie de dissolucions i concentra
cions produïdes en un mitjà climatològic i fisiogràfic apropiat.
Les nostres bauxites presenten tota la diver
sitat de tipus. Així, tenim les de BeCeit for
mades gairebé exclusivament pels silicats d ’a
lumini, i altament ferruginoses; les de Fuentes
palda i Horta de Sant Joan ja presenten les
concentracions pisolítiques, hi pren increment
In presència de l’hidrat d ’alumini, concreta
ment la boehmita, i donen composicions de:

SiOa

16,14
.41,48

AljOa

58,01
43,18

FeaOa

1~10~
1,43

TiOa

^ ___
no det.
no det.

Pèrdua per

Total

Calcinació ____ '
” 24,11
99.56
13,19
99,99

En els de Barcelona, comprès ei d ’Aiguamúrcia, tenim els tipus millors dels reconeguts fins
ara. El domini dels hidrats d’alumini és abso
lut i també aquests components es limiten a la
boehmita. Les composicions són variables i les
anàlisis de les mostres dels materials explotats
donen els següents resultats:
6,40
H,20
14,20
19,18
16,65
4,78
5 ,-8,70

AlaOi

KçaOa

44,75
66,50
54,60
64,14
57,24
64,82
51,80
68,—

36,45
15,50
8,40
indicis
7,50
14,40
25,70
11,70

TiO.»__ Per. calci.
2,50
no det.
5,50
no det.
1,90
15,50
5,86
15,69
5,60
14,70
no det. 15,89
no del. 15,60
m. det. 11,50

Total

90,10
87,50
99,60
100,87

99.69

99,89
98,10
99,70

posicions dels materials que ens han donat els
afloraments superficials i els treballs miners
d ’investigació: també són extraordinàriament
variables, car van ^les de la terra rossa fins a les
bauxites típiques, passant per tota una sèrie de
tipus intermedis. Donem les anàlisis més ca
racterístiques:
SiO»

, AlaOa

FejOs

5,55
7,77
10—
12,80
18,37
20,06
28,02
39,16

50,64
55,20
45,—
43,20
61,44
43,40
32,32
32,10

51,04
23,—
32,40
31,50
1,68
20,75
24,80
11,92

TiOa

2,80
no det.
2,85
no det.
2,32
2,08
1,92
1,76

Per. calci.

11,81
11,80
13,04
13,35
15,39
12,91
12,44
14,60

Trttal ^

99,81*"
99,20
99,86
100,85
99,20
99,20
99,50
99,54

La boehmita també és l’hidrat d’alumini que
gairebé exclusivament entra en la composició
petrográfica de les bauxites pirinenques. J. de
Lapparent (Les bauxites de la France Méri
dionale) estableix una classificació de les bau
xites en l’aspecte industrial i segons el seu con
tingut de sílice i ferro, car es donaven com a
antieconòmiques per a l’extracció de l’alúmiria
aquelles que tenien més del 4% de sílice.
Per les necessitats imposades pel ritme de la
vida actual de les nacions, i tenint en compte
que la bauxita d ’aquesta qualitat no és pas
molt abundant, s’han perfeccionat els procedi
ments d ’extracció, i avui, amb el procéj Bayer,
són considerades com a perfectament aptes les
que no passen del 13% de S j 0 2. Així les uti
litzen els americans i així ens ho ha dit el ma-'
teix professor Bayer; i emprant procediments
mixtos per a l’eliminació de la sílice conjun
tament amb el Bayer, com a procés'final, es
poden considerar com a bauxites aptes econò
micament fins les d’un 25% de SiCL,.

Per altra banda, les bauxites en les quals l’hi
drat d'alumini està format pel diàspor no es
presenten a la reacció del procediment Rayer;
en canvi, la boehmita presenta una extraordi
nària aptitud reactiva. Sortosament, en les nos
tres bauxites aquest darrer mineral és el que
entra gairebé exclusivament en llur composi
ció, com ens demostren els assaigs industrials.

Tot el que lient exposat ens permet assegu
rar que les reserves de bauxita que hem asse
nyalat, puix podem parlar de milions de tones,
són esperançadores per a In indústria nacional
de l’alumini.
]. GLOSAS I MIRALLES
D«* la Institució Catalana d ’História Nanmd.
tU* Harcrlona.

I S O L A S 1TINA ALS JOC*» FLORALS 0 »’ W R I’ ÍW À

VALLESPIR
(FuM.'MEvrs)

AQUEST VAQUER
Atfucsr vaquer que guarda la vacada,
( no diríeu que sembla un mariner
amb set brusa que s'infla n In venrnda
i cl seu cant d ’esperit aventurer*
Si cs mariner d'aquest mar d ’herba tendraf
podrà confondre amb el solc d una nau
aquell rain de claror que xe d ’encendre
el cel de març pintat de blanc i blau.
Sense esforç s'imagina una carena
amb sa proa florida d ’espttxaç;
el cirerer fot blanc, de la sirena
el cos banyat d ’escuma al cap del ras.
P e la muntanya al cim s'alça una u la
que va sense equipatge ni llagut;
i la rosa dels vents ¿qui la reveia
si no el plonuül obert de la puput?
Deixem errar la nau de primavera
amb els encants de la musa de. març...
Aquell vaquer en t■I fmu davant l’AIbera
i la rofa d ’alzines :recular*/

PETVT BARRI

Cefet

TARDA DE PASQÜES

Ara que has vist la gàbia dels ocells
que mesuren l'enuig grana per grano,
cull el delit en l’escaló fot ana
de les dlles florides de 'clavells.

¿En què somnia aquest hom e adormit
dintre la quietud de la plantaria
que nos ofrena el Sant~Jordi enrogit
i un cor de rosftnyois en la clorada}

Mira com juguen a esríracabells
els fakiots entorn de la campana
i a tot arreu la cigala deba na
un cant que sembla un N
va i ve de garbells.

Tambe va somniant dintre l'oblit
del pou tancat una encantada.
Alça la tapa i veuràs l’infinit
del ecl en el cristall de sa m inuh.

Sí ets matiner, saludaràs la fíerta
que arriba del seu mas la. desea omplerta
del hc de Peu de fruites del replà,

Cada sòmit segueix el seu camí:
L'un vola amb el borinot de sa/tr,
l'altre és el raig de llum perdut dins l ’aire,

recordant el convit de la font fresca
i aquell fondai de la collada on tresca
dintre les parçeries el singlar.

mentre que et rei petit acaba el niu,
amb els líquens que troba per l'ombrin,
ilins el canyer, lleuger corn un dansaire.

EDMOND BfUZÉS

BABEL
que la torre de Babel va
enfonsar-se perquè no tenia prou ferms
els fonaments. És evident que en el mo
ment de la seva construcció els mestres de cases
no tenien cap idea de les possibilitats que l’en
ginyeria moderna ha trobat per formar esque
lets metàl·lics i recobrir-los després amb ciment
armat. Hem de tenir en compte que tampoc
no coneixien les taules de logaritmes ni les
regles de la geometria inventades per Euclides
molts anys més tard, i no pas a l’Orient, sinó
a Grècia.
Aquesta manera, atea í escèptica — i posi
tivament antiestética — de considerar el pro
blema, no respon gens ni mica a l’explicació
bíblica que tothom coneix i que, per tant, no
cal reproduir en detall. La inspiració dels fills
de Noè no era pas del tot humana, ans més
aviat demoníaca, i és sabut que els camins del
diable són llargs i zigzaguejants, car és ben sa
but que — també segons la Bíblia— l’Home
es va perdre per la intervenció d ’una dona am
biciosa, una serpent maligna i un home de ca
ràcter feble.
Però el cas és que Babel existeix. Ha existit
i existeix: Babel 1950.

A

ra es diu molt

BABEL romania gelada en el cel quan les
estalactites començaren a caure cap a la terra,
com a temples. La nit era fosca, amb una me
na de claror mig verda. Ningú no dormia i,
malgrat tot, la somnolent llum vegetal de cada
gota de sorra queia endins del ulls, vers els
somnis.
La posició d ’en Pere era, evidentment, iròni
ca. Sol a la ciutat deserta, endalt, amunt del
cel, no hi ha pas dubte que la situació no tenia
res d ’envejable.
L’estil de la ciutat era una curiosa barreja de
rococó i espines de peix. Vull dir que els equi
libris eren una burla. N o hi havia cap llum
a les finestres, però els angles i les bigues pol
soses brillaven com teranyines en la fosca de la
rúr. En Pere estava sol, i de sobte va veure que
parlava, tot sol, a algú, dret i invisible cap a
l’esquerra.
L’estructura de la ciutat era sorprenent; pe
rò, amb tot, lògica, com pot ser lògic el vol,
en el somni. La veu d'en Pere, repetida i repe
tida, cantava aquell vers estrany:
...a nu, assegut en molsa baixa...
1 la nit traspuava per les pedres i per les fines

tres desertes. Semblava que haguessin bombar
dejat la ciutat amb foc i que tan sols en resta
ven, agafats a les parets, els angles més aguts
dels edificis. Era una ciutat sense petjades. I
així la veu d ’en Pere continuava repetint i re
petint les mateixes frases inaudibles, com un
soroll mínim, com el soroll de la pedra o de la
gota que cau a la gespa, amb la sordera vege
tal de la gespa. Foll? No es podia rebutjar la
hipòtesi sense ponderar-ne les possibilitats. ¿Pe
rò, què és la follia? Una lògica diferent? ¿Di
ferent de què? D ’una altra follia?
La follia és com les ciutats. Una ciutat difefent és una ciutat pintoresca, amb casetes pels
teulats, i la follia és la normalitat pintoresca.
Follia, no. Ningú no pot afirmar-ho. Una cosa,
però, és evident: la situació d’en Pere era ridi
cula. Era cosa de despertar-se, de baixar dels
núvols i de dir a la persona més propera
— home, dona o infant — que fes el que po
gués per morir, per tal de veure si encara existia
la vida.

BABEL era, per a residir-hi, un lloc alta
ment còmic. El carrer principal portava el nom
de Distància. Les cases més petites, en la llu
nyania unitiva, s’esfumaven en l’ombra de l’ho
ritzó. Per això el carrer principal portava aquell
nom: carrer Distància, número 10500, Babel,
Li. Per què, Li.? Tots sabem que als Estats
Units Filadèlfia és a Penn., que vol dir Pensil
vània, i que Cheshire és a Conn., que vol dir
Connecticut. Però, Li.? ¿És possible l’existència
d’una regió anomenada Limfàtica? ¿Per què no,
si el carrer principal es diu Distància?
Els carrers laterals ej-en també un teixit de
somni, per bé que els seus noms eren prosaicament normals: carrer de la Farina, 45; carrer
de Gràcia, 23... L’únic nom que sobtava era el
de Pitàgoras. Pitàgoras, 5. ¿No és aquesta la so
lució del problema? Perquè és evident que hom
cercava la solució d ’un problema.
En Pere va agafar la llibreteta d ’adreces i va
escriure-hi amb minuciositat: carrer de Pitàgoras, 5. «Més tard — va pensar — pot ser-me
útil.»

ARA, de sobte, va trobar-se assegut a un sofà
blau i molt vell. Tothom havia desparegut de
la sala, la qual tenia aquell perfum especial
que tan sols pot trobar-se en els ballets russos
del coronel D e Basil. L’única cosa que no com

prenia era perquè les diverses persones que haviaf vist semblaven transparents, caminaven com
les formigues, sense fer soroll de cap mena. I el
motiu. Ei motiu. Pitàgoras, 5. El motiu pel qual
havia vingut a Babel.
Una nedadora blava, tota nua sota els llums
elèctrics de la piscina, relliscava per les parets
de cristall, dins l’aquàrium, tot ple de plantes
i de peixos grocs entremig de les plantes. I ara
en Pere caminava altre cop pels carrers, pel
carrer desert de Distància, i la nedadora li som
reia, li somreia des de darrera dels vidres plà
cids de l’hotel.

ADORMIT, en somnis, en la latència dels
somnis, com vegetals de pell sedosa, començà
a caminar pel carrer de Distància i va trobarse, sense saber per què ni de quina manera,
mirant fit a fit el número 5 de Pitàgoras. El 5
de Pitàgoras era una casa com totes les de la
terra. La terra? N o és això, la terra? ¿Ha cres
cut tant, Babel, que ja té el cap esperrucat de
núvols? Mort? Tampoc la hipòtesi de la mort
no és impassible.
Així, Pitàgoras, 5, és una casa vulgar, amb
una façana groguenca i una porta tancada i
una llum que traspua per les escletxes de la
porta. En Pere semblava recordar que havia
vingut a veure l’Emília. Però l’Emilia, allà baix,
a la terra, no vivia pas a Pitàgoras, sinó a Anaxàgoras. La confusió de noms vn produir-li una
hilaritat incontenible.
Sigui com sigui, el fet era que el número 5
del carrer de Pitàgoras corresponia a una casa
groguenca i vulgar.
I decidí trucar la porta. I passat un moment
de silenci, va sortir un home alt que, en obrir,
li assenyalà imperativament una cadira on en
Pere va asseure’s, sense fer-se pregar gens.
Mai no va saber com havia començat la con
versa. Però en recordava perfectament la pri
mera frase: «-—Aquella nedadora blava, era la
Pau.» Després parlaren de banalitats, fins que
va adonar-se de la qüestió. N o era Emília, a
qui cercava. Era la Pau.
♦

EN PERE havia sortit de l’oficina, allà en el
carrer 43, i va comprar uns 'cigarrets dues can
tonades més avall. Els periòdics que la gent
llegia davant d’ell, en l’autoòmnibus, anaven
plens de les mateixes noves. «La guerra és im
minent», deia, en enormes lletres negres, el ti
tular d’El Vigia. En Pere baixà de i’autoòmnibus i caminà lentament cap a casa seva, amb
dues ideés que li partien el cap: la guerra inevi
table i la mort d ’Emília. Amb aquell refredat

i aquell malhumor, la millor decisió era anarse’n al llit i dormir-hi. Sí. LIn parell d’aspiri
nes, i a dormir.

ARA, SI. Ara recordava perfectament la
seva conversa amb l’home de Pitàgoras, 5.
—De què ve que tingueu por? — li havia
preguntat.
I l’home responia amb evasives. «— La pau?»
deia, amb un somriure als llavis, mentre ence
nia un altre cigarret. I un enorme aparell que
semblava una ràdio, repetia els mots bíblics:
«Com un foc s’alçà Elias; la seva paraula era
ardent com una torxa.»
El lloc era una mena de taverna i tothom
bevia uns grans gots de udtisfcy.
—Mireu — li deia en Pere—, he vingut a
Babel per saber de quina manera heu assolit
aquest regne de la Pau. Sóc, com si diguéssim,
una mena d’enviat diplomàtic de la terra.
—Ahir al mati — li contestava l’home — una
dona molt alta i extremadament bella es pas
sejava pel parc amb els seus fills. L’heu vist,
el nostre parc? Alguns dels seus arbres tenen
tres mil anys, i n’hi ha un que és únic a l’Uni
vers, perquè té les branques vermelles amb pe
tites ratlletes blaves. Els nostres botànics en
diuen el carmina belli. Bé, us deia que aquella
dona era meravellosa per la seva bellesa, però
anava amb dos minyons, i encara que es pas
sejava gairebé nua pels jardins, la gent s’estava
de mirar-la, perquè els minyons eren la ma
teixa innocència. La vaig seguir, la vaig seguir,
la vaig seguir, i va desaparèixer enmig de la
multitud.
—I això què vol dir? — va preguntar en
Pere—. Això deu ser una paràbola. ¿Voleu dir
que la Pau cs fugissera i que no pot romandre
definitivament enlloc?
—Una paràbola? Heu dit una paràbola?
— L’home, que havia envellit ràpidament, reia
i reia, sense poder-se aguantar—. Perdoneu.
Vosaltres anomeneu paràboles els somnis, i és
que en cl somni, ja deveu saber-ho, l’ànima surt
del cos i descriu una paràbola que retorna al
seu centre el matí següent...
—Mireu, mestre: a mi els somnis no m’inte
ressen. N o us he preguntat res que es refereixi
als somnis, enteneu? Nosaltres tenim uns teò
rics que s’anomenen psicoanalistes i...
—La paraula teoria — v.a interrompre l’al
tre— la inventà un amic meu quan va baixar
a la terra, i, pel que sembla, ara és allà baix
com un déu, amb estàtues i tot. Ací, era manyà.
—Si no peco d ’insistent, permeteu-me una
pregunta concreta: què heu fet per viure en
pau? •
V.

—Viure en pau..., viure en pau...
—Això mateix: viure en pau...
— Bé, doncs: no tenim guerra, perquè tenim
pau. t'No fan precisament això, els homes de
ciència de la vostra terra? Què és la vida? Una
tendència a la mort. Què és la mort? La fi de
la vida. Què és la pau? La fi de la «tierra.
Què és la «tierra? La fi de la pau!—

LA SALA anà emplenant-se de soroll. Al«uns parlaven en veu baixa i un altre, de tant
en tant, cridava paraules inintel li«ibles. Pik a
poc la veu de l'home de Pitàgoras, 5, anà fentse obscura, com si les paraules fossin fetes de
fruita un xic pastosa. 1 a cada pregunta que
es feia, les respostes eren més confuses, com
quan un disc perd velocitat. Era desconhorrador. Finalment la veu de l’interlocutor d’en
Pere va perdre tot sentit, i a cada pregunta que
se li feia responia amb le.» mateixes parau
les: «— Da blida da xè.» <— Què és la pau?»
-—Da blida d a xè...»
En Pere va alçar-se, furiós, va agafar l’home
per les solapes i sotrneuejant-lo tot, vocifera:

— Això és Babel! Babel, m’enteneu? Això és
Babel! Babel! Es clar que no em podeu enten
dre!—

BABEL, Babel, Babel... El mot retrunyin en
les seves orelles quan va despertar-se, lenta
ment, l’endemà al matí. Havia dormit inquiet,
en Pere, amb aquella tos del refredat crònic.
La seva cambra era grisa com sempre. El mirall
brillava a la paret, amb el seu món sense di
mensions. Sortí n la finestra. Els tabals s’apro
paven, a m un panteix mortal. El caqui i el
gris es barrejaven amb els anuncis, amb els vis
ques exaltats de In gent que desembocava, com
un ramat de formigues, a la plaça. El soroll
dels tnbals s’allunyà a poc a poc, mentre es
formaven remolins de multituds a! voltant de
l’estàtua de l’heroi. Per les parets, uns grans
cartells deien: «Ajuda els teus herois, ciutadà!»
Com un rierol de fàstig, les noves passaven
d ’orella a orella, de boca en boca...
I la ciutat del somni?
,

RAMON XIRAU

VERT I GEN
t. transcurs dels anys no ha pogut esborrar
de l’ànima d ’en Sebastià la colpidora im
pressió que rebé el dia que una tromba
de "mar de poc que no el xucla a, ell i al seu
gussi. En Sebastià, aleshores, era jove i destre,
que ningú no li passava la mà per !a cara en
l’art de la pesca. No massa allunyat de la platia calava.els seus ormeigs, un dia tèrbol i ame
naçador, quan, sobtadament, es formaren al
seu damunt uns núvols espessos i eixuts, asse
degats i àvids d’assotar les terres. En Sebastià
hogà amb totes les seves forces per tal de fugirne i arribar aviat a la platja; els núvols, però,
s’estrenyeren en forma d’embut serpejant i pre
cipitaren la seva boca cap a la mar, L’aigua dan
sà follament, i ningú no sap encara com en
Sebastià pogué resistir la força titànica del fibló
i corn pogué escapar a temps per a no ésser
arrossegat.
Fou una impressió esglaiadora. En Sebastià
caigué sense sentits, dins el gussi i es despertà
al seu llit. La malatia va ésser llarga i plena
de desvarisj durant dies i dics, amb uns rems
invisibles a les mans, lluità constantment per
allunyar el llit de la tromba famolenca. Passà
una convalescència d’ensurts i crisis, i restà
inútil per a sempre més.

E

En sortir novament al carrer, en Sebastià, era
tot un altre home. Aquell pescador fort, si i
alegre d ’abnns, havia esdevingut una desferra.
La visió de la mar l’esgarrifava i cuitava a fer-li
saltar els ulls del cap; la companyia l’enutjava;
les ombres el perseguien obstinadament per in
fligir-li tortures. Rondava pels afores de la vila,
pels carrers més separats de la mar, i contava
en veu alta la seva tragèdia. A en Sebastià,
l’horror l’havia enfollit.
Lentament, va reposar-se. Ni parlava sol ni
exterioritzava el record del seu malastre. No
més, de tant en tant, una esgarrifança sotraguejava el seu cos i semblava que li esqueixava
els nervis. Anava sempre capbaix, encongit, i
tenia la cara esborneiada tota solcada d’arru
gues, els ulls enfora, àngoixosament oberts. Pas
sejava per les platges una pesada malenconia
i passava hores senceres contemplant fixament
el lloc del combat.
I lentament, també, una metamorfosi s’obrà
en la seva ànima. Si fins ara la lluita per a
fugir de la tromba era el seu únic pensament
i el seu constant horror, que mai no deia amb
paraules, tot d ’una se li ocorregué l’estranya
idea que l’ésser engolit per la mànega devia
tenir, tanmateix, un goig terrible. El pànic i el

dolor no deuen pas ésser més intensos que la
voluptuositat de sentir-se giravoltar amb l’aigua dins la foscor del núvol, que el suprem
esfcrç per deseixir-se d ’aqueli impetuós revol
tar, que la grandiositat de l’obra devastadora
de la tromba. Des de llavors, en Sebastià nomcs
va sentir-se animat pel desig de viure aqueixa
rara mort, de poder sentir un plaer efímer i ter
rible que no duraria sinó uns breus instants.
Estimava la vida, tan sols, per satisfer el seu
desig morbós. El canvi que en Sebastià havia
experimentat no el sospitava ningú. Dintre seu
s'operà una transformació tan forta, tan pu
nyent, que es sentia feliç; a l’horror s’hi barre
java la impressió, endevinada, de la seva obses
sió. Els ulls li brillaren amb més claredat i les
ombres del rcstre no eren tan profundes com
adés. El sotraguejaven encara, de tard en tard,
les mateixes esgarrifances, però ara eren pro
duïdes per la sensualitat i li causaven l’inefa
ble benestar de sentit-se anticipat el plaer únic
que freturava. La follia l’havia emmenât a una
regió de grandesa i de voluptat inigualada.
Trnnscorregueren els anys i cap més tromba
no es formava davant la població. En Sebas
tià, ja vell, havia vist que cada any que pas
sava li feia créixer més el seu desig. Callat,
encongit, capcot, passejava sempre al llarg de
la platja bo i esperant el seu moment. Per als
altres, només era el boig de la vila; per a ell,
el món era buit i, sol a la terra, per endavant
assaboria cl goig que no dubtava que li seria
donat de gustar.
#
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Un dia amenaçador com el de la tragèdia
d’antany, tornaren a formar-se, també ben a
prop de la platja, uns núvols espessos i grui
xuts, secs i àvids. Aviat s’anaren afuant i, de
manera revoltosa, descendiren en forma d’em
but i corregueren veloçment al llarg de la mar
que acaronava els sorrals de Ja vila.
Amb forta remor, la mar s’ajupí vençudR a
la set golafre dels núvols; a la boca de la trom
ba hi havia uns remolins desesperats com el
bracejar d’un .nàufrag las que veu la terra a
l’horitzó.

El magne espectacle havia ajuntat tot el po
ble a la platja.
De sobte es sentiren crits d ’és'glai, que rebo
tiren per totes les gorges. En Sebastià s’havia
adonat a temps del fenomen i amb un bot es
dirigia ràpid a la recerca de la mànega.
Remava extasiat. Marxava decidit vers el
major gaudi que podia existir. No sentia ja,
gens ni mica, la impressió angoixosa que passà
l’altre cop; només s’imaginava la sensació de
l’immens plaer de lluitar amb una força tan
desigual i terrible. La follia l’havia fet esdeve
nir voluptuós del martiri, i el vertigen de la
mort singular se Pemportava, fatalment, inexo
rablement.
En Sebastià va ésser abastat per la tromba,
i es llançà a mar. L’alegria l'embriagava.
El remolí de les aigües l’agafà forçudament i
el féu dansar tot al voltant de la boca xucla
dora. El núvol l’absorbí, i ell va esclafir una
rialla espasmòdica i deixà anar un agut xiscle,
a tall de comiar a la vida. La gent de la platja
sentí el crit d ’en Sebastià, i, planyívolament,
el tornà convertit en uníson clam esgarrifós.
En Sebastià fou arrossegat cap a la suprema
ànsia, tant de temps cobejada, de la qual frui
ria sensacions imparelles, brevíssimes, que ell
mateix gairebé no podria gustar i que mai no
sospitaria ningú.
Dins la tromba les aigües es debatien i gira
voltaven bojament amb enorme remor.
1 amb el giravoltar de les aigües, giravoltà en
Sebastià. En un no-res el seu cos fou oprimit,
masegat, torturat, desfet. La mar li tapà de se
guida la gola i els ulls i les orelles. L’agonia del
qui es negava fou ràpida i dolorosíssima. Els
seus esforços per debntre’s i lluitar, de res no
valgueren. La resistència li mancà aviat; sentí
com les venes i els ulls i l’oïda cuitaven o rebentar-se-li, com els muscles cedien als cops de
la mar. Però també senti el goig de batallar
amb l’impossible i de veure’s impotent com
pocs; el goig d ’ésser englotit per aquella força
immensa que venç la mateixa mar forçuda; et
goig del dinamisme desenfrenat; el goig del div
lor; el goig d’una mort grandiosa,
,í. ROURE-TORENT
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D’estimar Mèxic a fer fi’ndiu
F.SULTA que A s catalans que despriés d'exiliar-se a
Mèxic a r fexiliaren a Catalunya, enyoren aquest
torn de l ’abundància amb una tendresa pariona a la
que sentien per la Pàtria llavors que eren ací. Per a
ells, és clar, Catalunya segueix essent la Pàtria, però
en les seves afeccions han cedit un espai considérable
a un sentim ent nou; el de la Mdtria, Mèxic. No vol
dríem üpro/undir-hi massa perquè sospitem que l'cscatintent ens portaria a nna idea: la que la rebrotada deis
afectes per M èxic només és una confessió subsconsçtent
de. l ’error cornèr amb el retorn. Però en conti val la
pena de parlar — i no e's tan arriscat— J'ima commo
vedora moixiganga que van organitzar |a nit del 16 de
setembre, festa nacional de Mèxic i d ’Als. Van reunirse
a sopar en un restaurant de la vella Barcelona — i pre
guntem; ¿no hauria estat millor, per exemple, a qualse
vol lloc de la costa, entre una figuera de moro i una
atracara o, almenys, \ota les palmeres de la Plaça Ma
c i à : i fou obligatori que ca
dascú portés posat un mini
mum d ’una peça d ’indumen
tària mexicana. Una bella
informació de l’acte que co
m entem ens parla de l'abun
dància de rebost», sarapes,
huaraches, ponchos i huípiles.
També hi va caure qualque
guitarra. Algú, damunt la tau
la, proveït d’una bona reata,
florefà diverses manganas. No es va poder realitzar una
tero coleada per manca material del vedell. I, ben segur,
si haguessin pogut comprar amb la presència física de
Cunimal, hauria sofett la taumatúrgia del cuiner t hau
ria aparegut en forma d ’estofat. O, per a estar més en
consonància amh l'ambient, arrebossat i nedant en
molc i guarmdet amb profus ió de chiles poblanos.
Va ser sensacional el m om ent de reproducció del
Cirilo — vuit hores endavant del tem ps oficial, o sigui
que quan nosaltres hi anàvem ells ¡a en venien i l'es
petec de petards i coets va fer creure a m és d'un veí
del restaurant que <ja hi tomaven a sers. El més cons
picu dels reexiliats va brandar una campana i proferí
l'enigmàtic crlt de rIMuetan los Gachupines!), que el
cambrer del restaurant va trobar rerol ti da ment subversiu,
a desgrat de no capir-ne l ’íntegre abast. Després tots es
posaren — dempeus, ho heu endevinat! — i entonaren
Ics estrofes sagrades de Nunó i Boomegra, i quan deien:
<Y retiemble en su centro la tierra...) semblaven tal
m ent disposats a alterar enèrgicament aquest principi
d'equilibri com ogònic.
Una vegada complert l’aspecte oficial de l'acte, pro
cediren a desbordar la ¡oía. Algú havia portat una gra
mola i discos mexicans i començaren a tocar La Llorona,
El Hijo Desobediente, La Barca de Oro, Rayando el
Sol, Quinto Patio i — per qué no? — La Cucatacha...
Singular manera de desbordar la ¡oia, perqué fots aca
baren plorant de salent!
Foren un gran lenitiu les ampolles de mezcal i te
quila que d g ú havia portat. L'amo dA restaurant va ferse un tip de cridar <—Jijosl Jijo»!) perquè una dama
reexiliada t« esgotar la provisió d'our de ta cuina, mal
dant per a elaborar rompope.

LA C A L M A
En aquell ambient de ciutat inhòspita al to de la
commemoració, san trobar a faltar, especialment, els
famosos brous d'indianeta.

El darrer de tots
RA, LES DARRERES anècdotes sobre el règim
franquista. Una: El comandantín Franco estava
preocupat pels acudits contra ell que la gent fa circu
lar. tAlgú els inventa-, deia. I amb el desig de trobar
Velahorador, mobilitzà els seus millors policies. Van
començar pels cafès i quan algú els explicava un nou
conte, escatien de qui l'havien après A l capdavall, |
després de laborioses gestions, san trobar l'inventor de
tots els acudits. El van portar al Franco.
— Vostè, doncs, és qui inventa aquests contes. Per què
ho fa?
—Miri, Franco, és una cosa temperamental. Em surten
de sobte. Sense malícia.
—Però vostè, amb aquesta inconsciència, no té esment
d ’una cosa: els acudits minen la moral del poble, l ’avexen a prendre's a broma el règim. I vostè, a còpia de
contes, pot fer caure un Estat que és de pau, de pro
grés, de benestar, d ’ordre, de treball...—
L ’inventar esclafí a riure. La rialla el saccejava i no la
podia deturar. El comandantin, molest, va demanar:
— Però de què riu, ara?—
I l'home, aguantant-se el ventre, va dir, sincopadamcnt:
—Calli, home! És que aquest ¡o no el sabia!—
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'HUMIL empleat del banc tleia;
—Senyor gerent, necessito que m’apugi A sou,
—I ara, Farrerons! Si no fa ni cinc mesos que el vaig
apujar a sis-centes pessetes.
—Si, ta ho sé. Però no m'arriben per a res. Pensi:
la dima, quatre fills...
— Q uè vol dir? Hi ha gent que amb el mateix sou
manté famílies més nombroses. Veurà; cridaré el senyor
Puig.—
Va entrar cl senyor Puig.
—Quan guanya, vostè?
—Sis-centes pessetes, senyor
gerent.
—1 quants són de familia?
— La dona, sis fills i la so
gra, senyor gerent,
—Ho veu, senyor Farrerons? ■
Esperi’s: tinc entès, senyor
Puig, que va acollir, a més,
quatre nens polonesos.
—SI, senyor gerent.
—Ho sent, Farrerons?
—A propòsit dels nens polonesos, senyor gerent; vol
dria que me n'enviessin quatre més.
—Què li sembla, Farrerons?
—Si, senyor gerent. Perquè aquells quatre ja ens el*
hem acabat.—
a.
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JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA

La taula del Consistori

D

’ençà que els Jocs Florals de la Llengua Catalans,

per la força de les circumstàncies, han de dema
nar ncollimenr als països lliures del món i es
celebren cada any en una ciutat distinta, residència sem
pre d’un bon nucli de catalans, mai com enguany
no havien aconseguit una repercussió tan forta i tan
eficient.

La tria de la catalaníssima ciutat de Perpinyà per a
la seva celebració ja ens permetia augurar un resultat
brillant. La Prefectura i l ’Ajuntament havien de quedar
d'una manera senyorivola en el nostre certamen poètic;
ho sabíem per endavant; però l’encert i l'activitat dels
organitzadors, l'intens fervor que els ha il·luminat en
rotí els moments, han fet que al costat de les autoritats
i de les seleccions intel·lectual», tota !a població hagi
prea la nostra festa com una cosa pròpia. I res no ¡jodia
afalagar més els sentiments dels nascuts a l'altra banda
de la serralada pirinenca com trobar-nos confosos i in
distints entre els rossellonesos.
El primer gran encert de la Cqmissió va ser la seva'
obstinada persistència a voler q u e. el Palau dels Reis
de Mallorca fos el marc que enquadrés la nostra festa
i li dones un sentit tan clar i.eati profund a la vegada.
Però el propòsit no era fàcil de realitzar. El Palau està
en bòna parr enrunat i la seva utilització, encara que
només fos pàrciaL exigia una seriosa restauració. Bn
exposar el desig d'usar el Palau, la Comissió rebia inva
riablement l’ofert* del Teatre Municipal, rque reuneix
torta le í condiciona per a aquesta classe de solemnitats».
Ah! Però i el misteri d’aquelles pedres velles i l’alè
d ’aquelíca veus ocultés en la terra i l’emoció que es
percebia en penetrar el simbolisme d’aquell conjunt

arquitectural, in0 era alguna cosa ben superior a la
sumptuositat d’un teatre.’ Els membres rossellonesos de
la Comissió compartien, és clar, la il·lusió dels catalans
de l’altra banda dels Pirineus.
El Palau dels Reis de Mallorca, un espècimen remar
cable de l’arquitectura catalana del segle xilR-, és el
monument més ple de records històrics de Perpinyà. Pel
seu testament, fet a Barcelona el 21 d’agost del 1262,
Jaume el Conqueridor va deixar el reialme de Mallorca,
els comtats del Rosselló i de la Cerdanya i el senyoriu
de Monrpeller al seu fill segon, Jaume, que aquell ma
teix any començà a administrar les terres del seu futur
estat. A la mort del Conqueridor, cl seu fill Pere va
esdevenir rei d’Aragó i de València i comte de Bar
celona, i Jaume, rei de Mallorca. Aquest va escollir
Perpinyà per a capital, la qual cos* donà a aquesta là
importància i el llustre de les grans ciutats de l'època,
El Palau reial va començar a aixecar-se el 1270 i se sap
que el rei i la seva familia s'hi van instal·lar el 1284,
encara que l’edifici no estava acabat. Els monarques
que succeíren el rei Jaume 11 van conrjnuar-ne la cons
trucció. Pere IV va fer la galeria gòtica que mena a 1*
capella alta — la torre de la qual forma el mirador —
i serveix de pas a les habitacions del rei, a la dreta, i
a les de la reina, instal·lades a Pala esquerra. El Palau,
disposat al volt d’un espaíós pati d’honor, comprenia
dues capelles: la baixa, que donava al pati, dedicada
a Santa Magdalena, i l'alta, al primer pis, que s'obria
sobre una galeria ogival per una porta de marbre, d’ar
quitectura i escultura molt delicades. La vasta «ala del
tron, dita la Sala de Mallorca, era destinada a les audièn
cies i a les festes; la Sala dels Segells comunica amb les

hahi racions Je! rei; la Sala Roma mi está próxima n les
Je la reina. Va ser la llar Jéis sobirans del reialme Je
Mallorca {1276-H49) i ccnt'anvs mes, encara, va ser
residencia temporal deis reís d ’Aragó, València i Ma
llorca i comtes Je Barcelona. Entre altres figures nota
bles Je la Historia, ín van sojornar !'emperador Segímon
i el papa Benet XU1*\ El Palau C|iu^.ln englobat en un
sistema Je fortificacions proseguid?* i ampliado* per
Unis Xb\ Carles V**, Felip II i Vatihan, El van trans
formar i a la fi el van incorporar a les construccions
militars. A rel J una campanya Je reivindicació em
presa per la municipalitat de Perpinyà i pels grups intclIcctuals rosseUonesOs, Pautoritat militar el va cedir, « la
fi, el 194b: desfigurar, però sempre imponent.
Un altre /Incert de la Comissió ha estat el Jnrftt que
va reunir. Fa presidència de Pau Casals !i donava pres
tigi j autoritat; clx noms dels escriptors rossellonesos
Pons Gra ruló i (ïuiter, com el,c dels catalans Bosch( nmpern, Serra i Morét i Corrodor, eren una garantia
que la rasca del Jurat seria realitzada amb competència...
Pet, a la festa s havia habilitat un pati interior del
vell palau i .s'havia tret tot cl partit possible île les
amples i arquejades naus que hi donen accés. Pero el
temor J auueHes pluges que tantes vegades, en aquesta
diada de la Mercè, havien dedluit le s‘ festes populars
de Barcelona, obligaren a tenir, sumàriament preparada,
una sala coberta del noble edil ici.
fsovtosarnent, aquesr 24 de setembre ha estat un diu
menge assolellat que ens ha permès de valorar tot l’efec
te de ltr decoració sòbria i estilitzada que <al nivell
del to reial d’aquella arquitectura* — com deia un diari
local —, un bon artista havia imaginat.
Als acords dc Fa ,Sania b'sptna, executada per la
Cobla Perpinyà, s’ímeià l’acte. Aparegueren a l'extrada
i n'ocuparen els dos costats les autoritats, cl Jurat, la

Comissió i diverses personalitats. Damunt les graonades
centrals restaren buits els serials destinats a la Beina
i la seva Cort d’Amor.
Entre els assistents bi Fa vi», n pair els membres del
Consistori, el senyor Jos^t Iria, president de la Gene
ralitat dc Catalunya; M. Coutanson, secretari general
de la Prefectura, delegat pel prefecte per representar
el ministre d’Educació nacional; el senyor Junquet, que
representava la ciutat de Perpinyà; M. Arthur Conte,
representant de l’Associació d’alcaldes dels Pirineus
Orientals; M. MaureiHc, inspector d’Acadèmia; el ca
nonge Sans, que representava monsenyor Bernard-, el
canonge Salvat, majoral del Feiibrtge del Lauraguats;
M. joffre, arquitecte dels monuments històrics; M. Peus,
director del Conservatori de Música; Hilari Salvador, exalcalde de Barcelona; lené, ex-diputat a Corts; el doc
tor Mestres Puig; el doctor Bellido, de la Universitat
de Barcelona; Santiago‘Vila, Domènec Pallarola, Julià
Gual, Hahola; Vilanova* del Casal Català de Londres;
Font serè, dc Nova York... •
El senyor Junquet, tinent d’alcalde i membre de la
Comissió, féu un discurs en el qual prodigà les expres
sions Je la fidelitat que tots els catalans «professem a
la nostra llengua* t dels sentiments que «en» són co
muns». Al final va explicar que havia acceptar l’honor
de pronunciar en nom de l’alcalde les paraules tradi
cionals que oficialment obren Pacte, però ara sento
— va Jir~— que encara m’honorarà més l’aconseguir que
c) President de Catalunya, que es troba entre nos
altres, vulgui ser ell mateix qui les pronunciï». Pro
longats aplaudiments subratllaren la delicadesa d'aquçst
«est i ç1 senyor Josep Iria va declarar oberta lo festa.
Es va aixecar çl mestre Pau Casaín, president del
Consistori, i va pronunciar el notable discurs que trans
crivim a continuació.

DISCURS DEL PRESIDENT, MESTRE PAU CASALS
Honorable senyor Président de in Generalitat de Ca
talunya;
Senyores i senyor;:
Vull que le,, primeies paraules siguin de salutació, dc
salutació sm.era I cordial, a tots vosaltres, que avui lieu
vingut a reunir-vos cn aquest històric Palau dels Reis.
dc Mallorca per assistir a una Pesta de In Poesia, i per
homenatjar així, amh la vostra prescrirai t el vostre
entusiasme, la llengua catalana. I !na llengua gairebé irullcnstia i|uc, a desgrat de totes les altitudes i de totes
les potserircions. continua essent l’idioma de tot un po
ble, enrohtistida per l'amor filial tpie li testimonien tols
els que l’hctn apresa dels llavis île la nostra mare.
I.a meva salutació s'adreça també a tots els que,
sense trohnr-se ací presents, sabem que ens acompanyen
en esperit i en sentiment en aquesta memorable diada.
A tots els qt.c es troben escampats per tartts països
d'Etiropa i Amèrica, i que esperen, sense detallir ni
renunciar, el moment (dorios del retorn. A tols els que,
volent i desitjant acompanyar-nos, no poden fer-ho per
què el fanatisme converteix les fronteres cn muralles
infianquejnble». A tins i altres jo cr.vio avui unes pa
raules de fervorosa salutació, que són també unes parau
les d’encotafjamertt i d’esperançn.
No oblido que els jocs ploráis dc la Llengua Catalana
es celebraven normalment a Barcelona, i que si enguany
es celebren a Perpinyà es perqué hi han trobat aco
lliment i hospitalitat. Aquest acolliment i aquesta hos
pitalitat que a nosaltres tant ens reconforten, i que a la
nostra pesta «le la Poesia no li han reuatejat grans
capitals americanes i europees. Qui els hi dóna aquest
any.’ Franca, In nació francesa. La mevn salutació res
pectuosa i agraïda va vers les autoritats franceses, que
ran cordialment ens han prestat la seva col·laboració,
í cn primer lloc al senyor President de la República,
que ha volgut realçar la Importància d’aquest certamen
literari amh la concessió d’Un premi personal. Saludo
també les il·lustres personalitats universitàries i inrelIcctuajs que han volgut honorar-nos amh la seva pre

sència al Comitè d Honor, nixi com totes Ics entitats i
particulars que tan benèvolament ens han prestat el seu
concurs. Des de fa molts anys he après a conèixer I
estimar França; m'he trobat al seu costat cn hores glo
rioses-i en hores de dissort; In mevn estima no ha passat
per eclipsis ni per fluctuacions. Jo no oblido ni puc
oblidar les proves d’amistat entranyable que sempre
m'han estat prodigarles per grans fmures d'aquest noble
país, com tampoc la Influència que alguns dels noms
més preclnrs de la cultura francesa contemporània 'han
exercir en la meva vida d'artisi». El prestito i la irradia
ció universals de l’esperit francès són massa esclatants i
massa permanents perquè calttui insistir-hi; però si que
m es plaent, cn aquesta ocasió, recordar com al costat
de la finesa, del sentit d’harmonia i de mesura, de l’anà
lisi intel·ligent, la Dolen Fronça posseeix també ej privi
legi dc saber reservar una acollida gràcil i corprenedora,
i mes encara, de saber amorosir l'estada d'aquells que,
com jo mateix, es troben temps ha condemnats a Tamarquesa de l'exili.
No es aquesta la primera vegada que Erança, terra
de llibertar, dóna asil i henvinttuda a la nostra Festa
de la Poesia. En aquests darrers anys tan liants i ran
dolorosos, elf Jocs Florals s’han celebrat el 1946 a Monte
peller i el 1948 a París, al gran Amfiteatre de la Sor
bona, rodejats de la solemnitat i de la magnificència amb
'què els rebia la pripaera Universitat francesa. Ja abans,
cl 1924, en un d’aquells tristos i massa freqüents perío
des en què la llibertar es veu escarnida en terres hispà
niques, Tolosa del Llenguadoc, la ciutat dels trobadors,
els obria fraternalment els braços. 1 àdhuc en una data
més llunyana, Pany 1902, els Jocs Florals, víctimes de la
seva primera persecució, s ’havien refugiat i havien tingut
lloc entre el que aleshores eren les ruïnes (fe Sant Mar
ri del Canigó; entre aquelles ruïnes que poc després,
restaurades gracies a l'impuls entuBÏasta d'aquell gran
esperit que fou monsenyor Carselade du Pont, repre
nien la forma del famós monestir que avui dia és un
del» joiells més admirats del Rosselló.

El tron de lo R eina de la Festa i la seva Cort. - - Al prim er terme de l’esquerra, X avier Casp llegeix el poema
guanyador de la Flor Natural
Som, donen, vells nmics, i no ens estén títols de pre
sentació, en tra.lladar provisionalment In Oais Fesu
a la capital rossellonesa. Hns uneixen molts llaços d’aflnitnt i una mútua consideració; que em sigui permès
recordar, com un bell exemple del que acabo de dir,
aquella data inoblidable, cl 2 de Maig del 1920, en què
nit el poble de Catalunya tributava un homenatge emo
cionant a un dels fills més. il lustres d'aquesta ierra, al
llegendari heroi del Marne, quan precisament amb mo
tiu d’uns Jocs Florals, i al Palau de Belles Arts de
Baicelona, cl mariscal joffre ocupava la Presidència dels
Mantenedora i la maríscala era solemnialment proclaruada Reina de la Festa.
I avui, allunyats encara de casa nostra, ens trobem
celebrant els Jocs Florals al vell Palau dels Reis de
Mallorca. ¿I qui és que sabria estar-se de recordar l’as
cendència catalana d’aquest monument, i de remarcar
com la nostra poesia ' la nostra cultura hi troben un
marc esplèndid, ple de ressonàncies i d’evocacions que,
missatgeres del passar, es projecten vers l’esdevenidor
com un crit lluminós de confiança? ¿I qui s’estaria de dir
en contemplar aquest pati, aquestes arcades, aquestes
galeries, que avui la Festa de la Poesia reviu per unes
hores la mateixa època dels seus inicis, i que avui, mes
que mai, a tots ens agermana en un culte de la tradi
ció que no té res d'anacrònic, sinó que és respecte i
amor a la Història, i voluntar de continuar-la com a
catalans lleials, com a homes lliures i com a servidors
de l’Esperit!
'
Es sota aquest triple aspecte de lleialtat i idealítat
catalanes, de llibertat humana i de servei a l’Esperit com
nosaltres sentim i volem la permanència dels nostres
Jocs Florals, i més en aquests anys en què Pndversitat,
Podí i la incomprensió semblen coalitzar-se per mirar de
doblegar-nos. /Què simbolitzaven els Jocs Florals en els
seus començaments, tant en terres d’OccitàtiiB com en
terres de Catalunya, si no una meravellosa vicròria de
la sensibilitat que, després de la negra nit dels bàrbars
s’obria de nou al cuire i admiració de la bellesa! it s
que per ventura erudits i historiadors no estan d acord
a considerar aquella joiosa represa, en les terres clares i
assolellades del Migdia, com una preparació dol Renai

xement, d'aquell Renaixement que, anys després, havia
de redescubrir el tresor oblidar de l'antiguitat grecollatina i reaprendre el canr triomfal a la Vida.’
Renéixer. Abandonar les cendres i començar altra ve
gada a estendre les nies, enmi de la llum, camí de la
vida... Nosaltres, els catalans, prou coneixem l'al·legoria
del Fènix, car si el nostre poble massa sovint s'ha
visr arrossegat a terribles caigudes, tambe ha sabut des
prés retrobar energies per redreçar-se i reviure. El nom
dels Jocs f lorals va estretament unit a una Renaixença
que és ben nostra: la de la passada centúria, quari sota
l’oreig renovador del Romanticisme una llengua sortia
de la seva letargia, i es depurava i s’envigoria per convertir-se altra volta en vehicle de cultura, en instrument
Je l’Esperit.
Quin gran ^ervei no ens han fet c'.x Jocs F'orals! C 'm
n’é» de venerable la memòria d'aquells precursors, en
capçalats per Rubió i Ors i Milà i Fontanals, que cl 1859
portaren a terme la Restauració de la Festa de la Poesia!
Una institució medieval renaixia, que na tancava les
porres a cap mena d’innovacions; un concurs literari
anual tornava a veure la llum, destinat n aplegar les
energies disperses i a mantenir ben encesa In flama dels
renaixentistes. F.ntre la glòria del passat, la modèstia del
present i la incertesa del demà, un vincle poderós s’es
tablia; l’amor a la llengua vernacla.
Aquest amor, que nodria la tasca intel·ligent de les
minories i la cada vegada més nmpla col·laboració popu
lar, havia aconseguit en menis d’un segle un veritable
miracle. Una llengua i una cultura havien no sols
renascut, sinó que s'havien afirmat i consolidât. Una
cultura que, ben esbatanada als vents dè la univer
salitat, unia les seves modulacions pròpies a les dels
altres països;' puix que si l’Esperit necessita arrelar-te
no és per a recloure's, sinó perqiiè les seves branques
siguin robustes i cada dia més altes, i pugnin «ixi emmi
rallar-se en aquell Infinit que no coneix limitacions ni
fronteres.
Ens semiem joiosos i esperançats; no envantts hi presumpruosos. Estimàvem el que era nostre, ben nostre,
fruit d’un heretatge mnltisecular i d'un esforç pacient de
retrobament i reconstrucció. No ens aïllàvem, ans al

contrsn, ens obríem de bon grat a rotes les influències,
vinguessin d'on vinguessin, mentre ens portessin una
garantia o una promesa d’espiritualitat.
Malaurada menr, rom ja sabeu, aquest cicle ascendent
i triomfal va veure's triatament interromput fa uns anys.
Conrra la nostra llengua i la nosrra cultura va caure
una persecució despietada, que voldria estroncar-les,
esterilitzar-les, impedir que afaiçonin i vivifiquin les
noves generacions, que són les que n’han d’assegurar
la santa continuïtat. No ignoro tot el mal que ha estat
fet, i el sento com el que mès pugui sentir-lo. Petó
permeteu-me que des de la presidència del Consistori
d’aquest* Jocs Florals — presidència que tant agraeixo
i que m'Ira estar immerescudament atribuida, puix que,
com sabeu també, les meves activitats pròpies no són
les literàries —; permeteu-me, doncs, que des d’aquest
Palau medieval que es un símbol de permanència histò
rica, la meva confiança, que aquests darrera temps s’ha
vist considerablement reforçada, us recordi ara : les
persecucions passen, però els pobles i les seves llengües
continuen.
fQuin mal por haver a estimar la lleiiRua maternal,
a conrear-la amorosament perquè sigui apta per a ftita
classe de produccions literàries i d'especulacions cien
tífiques o intel·lectuals, perquè guanyi així un merescut
prestigi dintre i fora de les seves fronteres? íEs que
l'esperit i la voluntat de creació d ’altres pobles poden
senttr-se’n ofesos? De cap manera. En els dominis veri
tables de l’Esperit no hi ha oposicions absurdes i ridí
cules, perquè totes les lliures iniciatives i tots els anhels
creadors «'interfereixen i es complementen mútuament.
Sempre he proclamnt ben air la meva sincera adhesió
i el meu profund afecte a totes les cultures i a tots
els pobles hispànics; m’ès un honor, en aquesta ocasió,
de saludar-los amh el cor oberr, sense cap ombra de
recel, i especialment els seus millors i més il·lustres re
presentants, que els sahem al costat nostre, i la simpatia
i comprensió dels quals tantes vegades ens han estat
testimoniades.
Una llarga ovació premià cl dis
curs del president.
El secretari del Jurat, (osep M.
Corredor, fa saber que s’ha atorgat
la Flor Narural a Xavier Casp, poeta
de València, i que aquest, vingut
expressament de la seva ciutat per
assistir a !h festa, ha elegit Rema la
senyora Dolors Fabra de Rahola, a
qui fa ofrena de la Flor.
Entra la reina — filla del gian fi
lòleg ordenador de la nostra llen-

VERE
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural (30,000 francs): Tríp
tic del Somni, de Xavfer Casp, de
València.
Primer accèssit (10,000 francs);
L'arrel, l’e tua suite Je Port-LUgat,
Tres m om ents, de Rosa Laveront, de
Barcelona.
Segon accèssit (8,000 francs) : Ales
i mans, de Joan Fuster, de València.
Englantina d’Or (15,000 franca):
Vallespir, d’Edmond Brases, de Ce
ret.
Primer accèssit (5,000 francs) : Reqwiescar, d’Antoni Ribera, de Bar
celona.
Segon Accèssit (5,000 francs) : So
nen d ’exili i de camí, de Julià Gual,
de Prada.
Viola d'Argent (15,000 francs):
Testimoni del silenci, de Joan Barat,
de Barcelona.

En aquesta època convulsionada que ens ha tocat
viure, moltes valots trontollen i semblen condemnades;
però tal com s’hn esdevingut en altres etapes histò
riques, les nuvolades s'esvaeixen després, i noves llums
redemptores tornen a annneiar-se; el que cal és no voler
oblidar els ensenyamenrs de l’humanisme, i saber respec
tar en els altres aquella dignitat i aquella llibertat que
tant desitgem per a nosaltres mateixos; el que cal és
no desanimar-se, ni molr menys envilir-se, i poder
.conservar sempre la consciència del deure complert sen
se defallences.
Poetes i prosadors de llenRua catalana: un vell artista
català que ha viscut sota molts cels i que ha passat
per molts països, us saluda avui fraternalmenr. Us sa
luda i us encoratja a treballar i a perseverar. Sigueu
fidels a l'esperir de la nostra terra, per poder així ésser
fidels als principi» eterns d’humanttar i de fraternitat.
Sigueu la veu càlida i poderosa per on ressona l’ànima
d’un poble, que ha vençut molts segles perquè ata vul
gui resignar-se a l'extinció de la seva personalitat. Ja sé
que aquest poble, en la seva gran majoTia, continua
fidel a les seves essències seculars i desitja amb febrosa
impaciència l'anunci victoriós de !a resurrecció; per a
aquells als quals una llarga espera ha esmorteir les
conviccions n bé aquells que senten a vegades llur cons
ciència vacil·lar, els diré que tinguin en compte que,
entre la lleialtat i l'abandó, el que realment està en joc
és el nostre destí individual i col·lectiu, i a tothom
recordaré, n ells i a vosaltres, recordaré, per acabar el
meu parlament, aquelles paraules del nostre Maragid,
que tan cxcelsament ens assenyalen el valor d'una pura
invocació: -Pàtria, que prendreu embranzida des de la
ierra que us mamé i de la que sou formais; que l’esrimareu i defensareu com a cosa vostra, com a condi
ció essencial del vostre ésser; perquè sense ella vos
altres no seríeu vosaltres mateixos, sinó quelcom desar
relat que volejaria sense nord per les regions dels
llimhs, «ense trobar la terra ferma que us cal per a
prendre embranzida cap al cel.»

gua —. ilel braç del poeta premiat
i seguida de les dames de la Cort.
La seva entrada és saludada amb la
Marxa de Joan II. La Reina ocupa el
tron amb les dames, quatre a la seva
dreta i quatre a la seva esquerra.
Tot seguit Xavier Casp llegeix la
composició premiada, Tríptic del
somni, i és saludat amb grans aplau
diments.
A continuació Josep M. Corredor
llegeix, complet, el veredicte.

de Barcelona, i Camins lín ic sor
tida, de Víctor Alba, de Mcxic.
Premi Pompeu Fabra (500 pesos
mexicans) : Gramàtica valenciana, de
Manuel Sanchis Guarner, de Va
lència.
PREMIS DOTATS
PER ENTITATS I PARTICULARS

Premi Edicions Proa (100,000
francs) : L ’hom e dins el mirall, de
Xavier Renguerel, de Santiago de
Xile.
»I G T E
Premi Juan Lluhí (2,000 pesos me
xicans) : La condició jurídiea del re
Accèssit (5,000 francs) : Pregària, fugiat català, de Domènec de Bgllmunr, de Tolosa.
Anònim.
Premi Josep A. Rodó (15,000
francs) : Perspectives de la poesia ca
PREMIS EXTRAORDINARIS
talana contemporània, de Rafael TaPremi del senyor President de la sis, de Barcelona, i Assaig d ’interRepública Francesa: Elegies de Bier- pretació de la poesia catalana dest ille, de Carles Riba, de Barcelona. près de Maragall, de Joan Triadú,
Copa artística (20,000 franca): de Barcelona.
Odissea, d’Agusti Battra, de Mèxic.
Premi «Cultura Catalana» de Pa
Premi Concepció Rabell (20,000 tis (10,000 francs): Benissanet d’A.
franca): Pluja d’or, de Domènec Bladé Desumvila, de Mèxic.
Guansé, de Santiago de Xil't.
Premi «Llar de Germanor* de To
Premi Joaquim Folguera (20,000 losa (5,000 francs): Psalteri del re
francs): Él comte Mal, de Guillem trobament, d’Esteve Albert, de Ma
Colom, de Mallorca,
taró.
P r e m i I g n a s i Igléstca (20,000
Premi «Pere Maspons i Camarasa*
franca) : La dama de Reus, d ’Am- de Guayaquil, Equador (50 dòlare
broa: Carrión, de París, i L'Ho irai de U. $ .): Estampes del Vallès, de Fer- <
l ’Am or, de Ferran Soldevila, de Bar ran Canyameres, de Parts.
celona.
Premi -Comunitat Catalana* de
Premi Narcis Oller (20,000 francs) : Colòmbia (100 dòlar» U. S.): Poesia
L ’hom e de les fires, de Cèlia Sunyol, c a t a l a n a contemporània (20,000

francs), de Maria Manent, de Bar
celona i Antologia Urica Catalana
(15,000 francs), del R. P. José Var
itas, S.J. de Manizales (Colòmbia).
Premi «Centre Candi» de l’Ha
vana (40 dòlars U. S.) : Francesc Ma
cià i els catabas ¿'América, de Mi
guel Ferrer, Je Mèxic.
Premi «Moreneta de Montserrat»
(7,000 franca): A la Marc de Déu
de Montserrat, de Gràcia B. de Llo
rens, de Buenos Aires.
Premi «P. F. R.» de Barcelona (Un
lot de llibres): Dues històries /cres
tes, de Joaquim Verdaguer, de Ma
llorca.
Premi <E. T. i B.» de Barcelona
(Un lot de llibres) : La muntanya,
de Joan Sellares, de Sabadell.
Premi del Govern d ’ E u i k a d i
(10,000 francs) : Euskadi i Catalunya,
d’E. P. de Neguri, de Paris.
Premi del «Casal Català» d’Agde
(Un objecte d’art): Cancell, de Miquell Arimany, de Barcelona.
PREMIS ESPECIALS
Premi de 10,000 francs: Evocació
dels morts, de Mercè Rodoreda, de
Paris,

Premi de 10,000 francs: Demà serà
un altre dia, de Lluís Jordà, de Bar
celona.
Premi de 10,000 francs: Gavina,
de Frederic Pujols, de Barcelona.
Premi de 10 lliures esterlines:
Dues cançons populars italianes, de
R. Aramon i Serra, de Barcelona.
Premi de 10,000 francs: Hoste de
vent, d’Alberr Manén, de Barcelona.
Premi de 5,000 francs: Les arcades
i el terrat, d'Eugeni Xammar, de
Paris.
Premi de 5,000 francs: Els sonets
de l ’absència, de J. M. Prous i Vila,
de Perpinyà.
Premi de 5,000 francs: L'adulescencía i la formació de la personalitar, de Josep Pallach, de Paris.
FREMIS RESERVATS
ALS ESCRIPTORS
ROSSELLONESOS
Premi Joan Amude (5,000 franca) :
Els llostats, de J. P, Cerdà, de Sellagosa.
Premi A l f o n s Maseres (5,000
francs): El Rosselló i els Rosselloncsos en la Crònica de Bernat Des

clôt, de Mme. Elisabeth Oliveres, de
Perpinyà.
Tremí Talric (5,000 francs): Cla
rianes, de P. Francis, de Perpinyà.
Premi «La Ginesta d’Or» de Per
pinyà: El Palau Mallorquí, d’Angela
Balem-Sicarr, de Perpinyà.
PREMIS MUSICALS
Premi Nicolau (12,000 francs):
La cançó de Na Quela, de Ramon
Parramon, de Barcelona.
Premi Juli Garrcta: Esclat de Pri
mavera (sardana), d’Agustí Bor»
gunyó, de New York.
Signen el veredicte els set Manrenedors: Pau Casals, president; Pere
Bosch Gimpera, Carles Orando, En
ric Guiter, Josep S. Pons, Manuel
Serra i Moret; j. M. Corredor, se
cretari.
Els autors llorejats que són pre
sents desfilen per fer acatamenr a
la Reina i alguns d’ells llegeixen els
seus treballs, que són acollits amb
aplaudiments de l ’auditori,
Josep-Seba8tià Pons, ei gran poeta
rossellonès, pronuncia el discurs de
gràcies.

DISCURS DE GRÀCIES
Els amics benvolguts i et president il·lustre .del Jurat
— va dir— m’han confiat el discurs d'agraïment i jo
hi he consentit de grat. Fins m'ha semblat adient i
necessari que una veu rossellonesa es feB oir en aquesta
festa. Jo us diré unes paraules senzilles i prou entene
dores com hi convida una llengua que només acom
panya Papé en la llaurada i la vela en les aigües de
ia mar.
Des que la comunitat del destí ens ha lligat a França,
nosaltres, roasellonesoa, veiem fixades a migjorn les
muntanyes de la frontera, i per un prodigi d’harmonia
)e* tenim gairebé totes al davant, més netes encara amb
Taire de tardor. Hom les veu iguals des de l'Empordà,
si bé de part de tramuntana. D ’aqui ve que els dos
corrents de la poesia catalana, el petit i el gran, no
siguin sempre apariats i no s’assemblin en el ritme,
en e l soroll ni en el murmuri. A finals del segle divuitè
el Rosselló segueix o vol entendre el consell de Racine
i hom hi representa les tragèdies religioses en català.
A mitjans del diòovè un alè de romanticisme pirinenc
ens desvetlla. Pere Tslvich, que jo he anomenat un dia
el rossinyol salvatge del Vallespir, era senzillament un
deixeble inspirat de Beranger. El rossinyol salvatge! Jo
us podria parlar temps i temps de la vivacitat d’aquest
ocell que canta en el desert de la nit, i no en faré res,
perquè no compliria amb el meu deure i oblidaria aquest
discurs de gràcies que és, en certa manera, un discurs
d’acoiliment.
Els Jocs Florals són cosa vostra i així mateix el que
representen en els inicis del vostre renaixement. El que
vindiquen en el moment d’ara ho sentim com vosaltres
J amb un cor català. Hom no s’expíica el bandejament
d'una manifestació tan inofensiva com és aquesta. Ban
dejats de Barcelona, han trobat refugi en moltes capi
tals. Fins han travessat la mar salada a la recerca d’una
terra lliure. Avui, després de gantes anades, encerten un
ambient més favorable, unà casa que era altre temps
casa Pairal, un palau de somni, el mateix palau dels
Reis de Mallorca.
>
v’V
v jú ,
Reina dels Jocs Florals, filla d ’un p a« enyorat, acolllu, amb la mirada de la Pàtria, els catalans exiliats.
Són ellí com el pobre Ulisses, quan tot nu i cobert
•de fan* foragitat per l’onatge, abordà a ja terra del»
Feacty. Recordeu per un instant l’adorable figura d aque

lla princesa que va menar l ’infeliç navegant al palau
de son pare. Per un instant encara, feu que els fills del
Rosselló retrobin un raig perdut de llur història.
Aquestes pedres hi conviden, «D’on ve que els nostres
monuments ofereixin amb algunes variants una mateixa
unitat d'estil i amb la pàtina del temps la mateixa seve
ritat daurada’ No cs una il·lusió de pensar que la
barqueta de la Llotja de Mar i les finestres de columnes
allargades i primes revelen d ’un carrer a l’altre la confi
dència dels anys. Quan s’adiuen perfectament amb la
famiilaritat del llenguatge, és igualment una evidència
enlluernadora que magnifiquen el sentit de la beutat.
Nosaltres, a més de la Llotja, de la Casa Comuna, de la
Casa de la Diputació, teníem un palau i gairebé ho
ignoràvem. Tot s’havia conjurat perquè ho ignoréssim:
Carles cinquè amb sa espasa i el mateix Vauban amb
son genial sistema de fnuralles. L’ordre de l’arquitectura
s’esvania. Els amics de la història ho deploraven i ara,
quan menys hi pensàvem, vetaqui que un arquitecte
acaba de reconstruir el monument i que els mestres
d’obra, ela palrers o paletes, els picapedrers, restauren
tes motllures, descobreixen les finestres vergonyosament
tapades per una capa de guix, les ogives ça i enllà
disperses com unes flors de lliri i sota l’ordenança de
Tedifici.
Ara podem penetrar a la sala d'actes i fins a la
cambra de ta reina i seure als envistadors o festejadors,
a cada cantó de finestra. Quin reialme més il·lusori
el dels reis de Mallorca! Val la pena de recordar que
va nàixer de la voluntat de Jaume el Conqueridor, cl
ual; repartint les terres entre sos fills, Pere i Jaume,
eixava al primer el reialme d’Aragó; al segon, Mallorca,
el pla del Rosselló i Cerdanya. Aquest va, naturalment,
triar Perpinyà com a capital i començà l'edifici del
Castell. Malauradàmenr, el rei Pere no acceptava aques
ta partió de les terres, i ai cal donar fe al vell cro
nista Bemat Desclot, cosa que sembla arriscaste, els
rosselloneses no s’hi avenien gaire. D e «Mes maneres,
l'obre de Descior ens coma com el rei Pere es va apo
derar del rnaeete de son germà. Aquest estava malalt
àm s cambra i ran vigilat pels guaites o servents d’Aragó
a totes parts de les muralles, que no semblava «que un

ovell, per subtil que ios, ne pogués eixir de nenguna
part que no fos vist». El rei Jaume es va tenir -per
peidut i va prendre tonseíí del mestre majoral dc l’obra
del castell, que li vn senyalar una aigüera o claveguera
prou ampla per eixir sense perill. Així, després que
J'hiigueren dc.-cobcrta i netejada amb l'aigua d'un safa
reig, el rei tnlçlíç va entrar en la claveguera ob lo
mestre que tthii primer ah Uum de candeles en una
llanterna* i dos sauders que seguien detrás, sense pusr>.
* ¥ * * *
Després dels reis tic Mallorca, els d’A rsgó. s’instal
la ven al Palau. \'ctaqui, per exemple, el que Pere el
Cerimoniós conta de les festes que s’hi varen fer per
celebrar la nova unió de les terres: -E parés vespres
muntaren les ballades al pati dc) castell c mesclaren
dances de moltes mañerea.» Fbr en una paraula, ei
rei Pere va davallar per dansar fins a| vespre, i mentre
la llum de ponent abandonava com ara avut les altes
parets, va fer icpartir entre els balladors tassetes de ví
bo i cor.f 1rs i beure i menjar amb igual alegrin fins alta
hora dc nit.
K*an I, el seu fill, s’alegrava molt de fer llargues
citades »1 castell. Era un príncep refinat, gran amic
de Ics -obres d ’orfebreria, dels manuscrits que tractaven
dc la matèria de França i de Bretanya. Coneixedor com
cia de Part del seu temps, escrivia balades cn francès,
petque aquesta Menguo, fixeu-vos hi bé, penetra com
una agulla. Dues obres senyalen la memòria del rei Joan:
la Llotja de Mar i la Companyia del (íai Saber, que no
trigà a fundar a Barcelona amb la' forma i Destil de
la de Idiosa. Així l’Arr dc Trobar passava la frontera,
mentíe que Ja posició afavorida de Perpinyà, cn terra
plana i n vota de mar, cn feia un centre de difusió.
Lcç obres d ’art dc Hundes i de Borgonyn, c|s fulls de
pergamí, les lleis .d'amor, tot hftvia de transitar per
nostra vi lu.
No seguiré més endavant. Al moment dc cloure
aquestes paraules, veig que m'hc deixat menar pel pendís
vlc ja Història i cs un pendís inacabable, lanm ateix hi
ha moments inesperats com el d’ara, on la història es
cortverte:x en poesia, on s'acoblen i s’agermanen totes
dues. Î Ue fet, ¿què setía la nostra vida sí no tinguéssim
oquest poder de fer una pausa ça i enllà, de reflectir,
de recordar, d'aturar el temps amb el pensament í la
miradof Tot home porta en l’esperit dues pedres pre
cioses que el guien t vessen una claror admirable. L’una
s’ar.ornena el record í Pnitra tç per nom Vesperança.

Si ho voleu bé, farem aquesta tarda un ajust entre nos*
altres, una mena de repartiment. Per ais catalans del Ros
selló, el brillant del record, i per als emigrats de Cata
lunya, el diamant de Tespcrança.
FINAL DE LA FESTA
Els acords de La Kiarsellesa i d’El.v Segadors assehyaíen
Pacabamènt de la Festa.
* V « * ¥
A la llit, el sopar tradicional va ser servit » l'a sala
d'actes de I Associació dc Presoners dc Guerra. S’hi
van pronunciar molts parlaments i a) final els assistents
entonaren una Copa Santa i tins Segador* que, com els
visques a França, a Catalunya I al Rosselló, van deixar
un record ben emotiu a la memòria de tols.
. . . . .
Abans i desprcs de la solemnitat literària, s'havien
celebrat alguns altres acres.
El Foment de la Sardana reeiXi cn l’organiratciéi del
que el dia abans es realitzà al Café Palmarium, davant
d’una gentada enorme. L’Esbart Folklòric del Fomenf
ballà diverses danses comarcals, l’Orfeó Catàl» va cantar
i lo Cobla Perpinyà tocà sardanes. L’Orfeó i la Cobla
van executar uns Segadors que tothom va escoltar a
peu drer.
Al mati del diumenge es va tributar un hotïifcnatge
senzill i emotiu a lacinr Verdaguer. Es vah deixar molts
rams de flors al peu de la placa que recorda el temps
que leximi poeta va ser hoste de la ciutat. S’hi van
pronunciar dos bells discursos: el del professor universitari Enric Guiter i el dc Joan Lairet.
Una hora després es vn celebrar l’anomenada sessió
de benvinguda que l'Ajuntament havia prerarat en obse
qui als escriptors premiats al Consistori i a totes les
persones invitades, entre les quals ht havia el President
de la Generalitat. En el curs de la recepció van parlar
cl senyor Junqnet, representant de l’alcalde, el professor
Guiter, el secretari de la Ginesta d'Or, (liando, i el
senyor Lairet, de la Comissió.
Al caient de la tarda, desprcs de la festa, va haver
una ballada de sardanes davant' de l'Ajuntament.
La BBC, de Londres, en el seu programa català del
dia 25 dc setembre, donà unn nota, extensa i amable,
sobre la festa del dta abans a Perpinyà.

APORTACIONS ECONÒMIQUES
Han contribuí econòmicament a
la celebració dels Ioc * Florals d'en
guany, per conducte d<l Patronat de
Mèxic, els compatriotes següents;
Districte Federal Doctor Jaume
Anton Aguadc, Alcántara Gusart,
Picard Altaba, Dr. Salvador Armcndares, Avefi Artis, Lluis Aymami,
Fausti Ballvc, M. Bertran île Quin
tana, Artur Bladé, Alfons Boix, Entic. Calafell, Matins Calver, Gastó
Cane, J. Carreras i Palet, Germans
Casas, Rafael (astelltort, Ramón
Cervera, J. Cid i Mulet, Josep Co
síais, Artur F. Costa, Mestre N. Costa-Horts, Dalmau Costa, Enric Uallohtiit, Francesc Domènech, Joan Do
mingo, Antoni Dor, Dr. W. Dutrem,
Timoteo Escudé, T. Espresate Pons,
Abclatd Fàbrega. Albert Farrés, An
toni Feliu, Lluis Ferrer, Miquel Fer
rer, Joan Ferrer, Dr. A. Folch i Pi,
Dr. D. Franco, Ramon Frontera,
Hector Gally, Ferran Oarci, Josep
Garrota, Manuel R. Gaya, Recared
dc Grau, Joan Orijalho, O. Hurtado,

Miquel Ifiesta, Ferran Lisrdent,
Francesc Mallart, Ramon Marmello, M, Martínez Cuenca, F. Mas
Deop, Jaume Mateu, Francesc Messeguer, Dr. Frederic Molas, Llttís
Moles, Josep M. Murià, Dr. Eduard
de Neyra, Dr. Eduard Nicol. LI. Ni
colau d'Olwer, Amoni Ollé, Andreu
Padrós, Dr. Francesc Panicllo, Dr.
Carles Parés, Juli Perenya, Ramón
Peypoch, Joan Potan, Dra. Rosa Poy,
Dr. J. Puig Gurt, Ignasi Ribera, \ ’.
Riera Llorca, Jaume i Enriqueta Roí aberr, Mestre Josep Rocabruna, Jau
me Ros Poch, Joan Rossinyol, J. Rou
re Torent, Joan Rovira Utesè, FL
Ruiz Ponseti, Joan Sala, Francesc
Salvar, Mestre B. Sampcr, Marcel
Santaló, Amoni M. Sbert, Francesc
i Jaume Senyal, Antoni Soler Tor
ner, Salvador Sunyol, Jaume Terra
des, Dr. Frederic Tarrida, Felip
Ubach Rovira, Francesc LJrsttl, J.
Vidal Rius, Joaquim Vilà, laume
Viladoms, Amoni Vilalta, Marian
Vives.

interior dc la República. A. Sán
chez Goray i Amoni Oliva i Oliva,
de Campeche, Camp.; Carles Altaba
Planuch, dc Monclova, Coah.; Gui
fré Bosch Pardo, de Saltillo, Coah.;
Pau Farrús, dc Torreón, Cuah.j Pas
qual Casanova, Antoni Gilahcrt R.,
Miquel Santaló, Jaume Terrades i J,
Tomàs i Piera, de Guadalajara, Jal.;
Amadeu Robinat, de Morella, Mich.;
J. Borrar Musagué, de Puebla, Pue.;
Antoni Pijoan, dc San Luis Potosí,
S. L. P.; Francesc Farriols, de Masatlán, Sin.; Ramón Calm, de Tampi
co, Tamps.; Antom i Josep Bargés,
de Córdoba, Ver.; Josep Coll Plana,
d'Orizaba, Ver.
,. . ,
Estats Units de .Vordcmérica Joan
Coromines, de Chicago; J. Carner
Ribalta, de Los Angeles; Joan Routa
Parella, de Middletown, Cotin.
Illes Filipines: Tere Oliver Domenge. d’Aparri (Luzón) í Manuel Pe
llicer, de Manila.
; >•

Mèxic :

HOMENATGE A EMMA ALONSO DE COSTA
h carrera d'Emma Alonso, l’exili no
li ha aminorar gens ni mica el seu
apassionament pel teatre. I si la for
tuna de tenir lligada la seva sort n
un home que ha triomfat a Mèxic
en empreses difícils l’ha salvada
d’haver d’incorporar-se a un teatre
que no és el que ella sent, no 1 ha
desentesa el més mínim de la seva
aftció. Una afició sublim que se li ha
fet incontenible i que l’ha portada,
al capdavall, a posar-se davant un
grup heterogeni d’altres aficionats
— entusiàstica, però de ben distinta
categoria — als quals l'exemple d’es
tudi, d’afany de perfecció, de sentit
de responsabilitat de la dona que
tan amablement ek governa, ha con
vertit en estimables coadjuvants.
L.N.R. felicita l’Orfeó Català de
Mèxic per la idea que ha tingut de
retre un homenatge de reconeixe
ment a la mercè que li ha fet Em
ma Alonso de Costa, en assumir la
responsabilitat dels seus espectacles
teatrals, acte del qual donem a con
tinuació la informació que pertoca.
1 agraeix a la dama exemplar i pa
triota el seu gest de possibilitat a
Edicions Catalónia la creació del
Premi Guimerà, del qual donem no
ticia eh un alrre lloc d'aquest núme
ro i que constituirà una prova més,
davant el món i davant els nostres
connacionals de l’interior, dels esfotços que fan els catalans expa
quests darrers mesos s'han produit en el medi català de Mèxic dos
triais per assegurar la perdurabilitat
fets que són una prova concloent del que poden la voluntat i la
fermesa quan s'agermanen a un sentit positiu dcl patriotisme, que de les nostres essències espirituals.
és aquell que prefereix la tasca efectiva al foc d’encenalls del pintores•
»
*
quisme. Al·ludim lo inauguració de la sala d’espectacles de l'Orfeó Català
L'Orfeó Català de Mèxic i la seva
— la Sala Guimerà— i la conquesta d'un públic suficientment nombrós
Agrupació Catalana d’Art Dramàtic,
perquè calgui repetir una o dues vegades les obres catalanes que s'hi
dnlerosos de fer públic al seu agraï
representen.
El fet primer és obra personal, exclusiva, de Ramon Peypoch, i ho escri ment a la tasca que, amb exemplar
persistència, desenvolupa la primera
vim amb plena consciència que l'elogi el molestarà més que afalagar-lo,
actriu del Teatre Català senyora Em
i que els seus companys de Junta tampoc no estaran gens contents que
ma Alonso dc Costa, li van retre
e k regategem la participació reglamentària en la realització de la qual
parlem. Sense la tenacitat, la insistència, l'abnegació, els neguits i les ges un homenatge que consistí en la
representació, a la Sala Guimerà, de
tions per a heure col·laboracions econòmiques que Ramon Peypoch ha
esmerçat durant una anyada llarga, al pati interior del casal del carrer L'Hostal de la Glòria, de Josep M*
de Sagarra.el dia 21 d’octubre, i en
de Rosales encara s'hi amuntegarien, a la intempèrie, pilots de runa,
un dinar públic que tingué lloc l’en
de fustots i de tota mena d’alna deixalla, com un testimoni fefaent de
la nostra migradesa de recursos materials i de bona voluntat per a fer demà. Emma Alonso és tanmateix
mereixedora d’uns tak honors. Amb
que els catalans de Mèxic comptin amb una llar que si no por reunir
el confort i el luxe de les de les altres colònies, sigui, almenys, neta i voluntat entusiasta, amb abnegació,
no ha regatejat esforços per donar
endreçada.
,
>
impuls a les representacions escèni
L’altre fet, el d’animar la Sala Guimerà amb una constant afluència
ques
catalanes a Mèxic, ha sabut do
de connacionals àvids de veure teatre passador a rravés d ’una interpre
tar ek elements de l’Agrupació Ca
tació digna i d’una presentació força acceptable dins les possibilitats que
talana d’Art Dramàtic d’un sentit
permet un escenari de minsos recursos, és producte legítim de l’entu
de responsabilitat que ha produït un
siasme, la generositat, l'afició ilimitado d'una excel·lent actriu arrancada
conjunt cada dia més disciplinat i
de Catalunya en el moment précis d'arribar a l'excelsitud de primera
harmònic i ha fet sentir la impor
figura de l’escena vernacla per la seva vocació, pels seus estudis, per les
tància que el teatTe té per als cata
«eves dots, per la seva intel·ligència i pel aeu patriotisme.
lans, car en aquests moments que a
Com per a tanrs d’altres, la pèrdua de la nostra guerra significà per
casa nosrra la persecució lia menat
a Emma Alonso el truncament dolorós de la seva carrera. Es trobava,
artísticament, en el punt somniat — en l ’art de representar comèdies— de totes les manifestacions espirituals
nostrades a dur una vida migrada i
passar de la categoria de dama Jote a la de primera actriu. I els seus
mèrits eren tan evidents, tenia tants punts guanyats en tants d'exàmens gairebé vergonyanr, la continuïtat
davant de tants milers de jutges — el públic de tota Catalunya de cap a del teatre català és una obra de
cap—, que el pas hauria estat donat sense balbuceigs, amb l’aplom del catalanitat i d’educació lingüistica.
Veu's-aci l’extraordinari valor de
del qui empren un camí segur i planer.
Però si el dissortat desenllaç del drama de la nostra guerra entorpí l'esforç de l'Agrupació Catalana

A

d'Art Dramàtic, de Mèxic, i de la
seva directora Emma Alonso, qui ha
posat a contribució tot el seu saber
per tal d'aconseguir la finalitat per
seguida.

EXCLUSIVA S
CATALOMEX
Matèries primes per
a les industries de
PERFUM ERIA - FARMÀCIES
LICORS - AIGÜES CASOSES
Representant exclusiu per als Estats de
Puebla. Veracruz. Oaxaca 1 Tlaxcala
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El mèt exquisit i saborós
dels OLIS D'OLIVA

LA R E P R E S E N T A C IÓ TEATRAL.—La vetlla de la representa
ció de L’Hostal de la Glòria, la Sa
la Guimerà era plena a vessar, fins
al punr que calgué col·locar buta
ques complementàries per tal de po
der acomodar el públic. L’obra, molt
ben interpretada per les actrius Em
ma Alonso i Pilar Sen i per elements
no professionals, fou molt aplaudi
da. En el segon entreacte, la Junta
directiva de l’Orfeó Català ofrenà
l'homenatge. L’escenari es trobava
materialment cobert de paneres i
rams de flors, que gairebé no deixa
ven espais lliures'. La senyora Alon
so, voltada de tots els components
de l'Agrupació Catalana d’Art Dra
màtic, aparegué enmig d’aquell jardí
i el públic li reté urta xardorosa ova
ció. Ramon Peypoch, en nom de
l’Orfeó, remarcà la tasca realitzada
per l’homenatjada i el reconeixe
ment que se li devia per part de
tots els catalans, no tan sola els
de Mèxic, ainó també els escampats
per altres països i els residents a
Catalunya, com ho palesava la gran
quantitat d’adhesions rebudes; posà
particularment de relleu uue de Ca
talunya havien arribat adhesions de
noms prominents del nostre teatre
i del Món de les lletres i que l’obra
d’Emma Alonso, per tant, havia es
tablert un magnífic nexe de soli
daritat entre els artistes residents a
Catalunya i els que en són absents.
A continuació, Ramciti Palazon llegi
les adhesions, procedents de Mèxic
i d ’altres Repúbliques americanes, de
França, de Gran Bretanya i de Ca
talunya. Josep M* de Sagarra, Ra
mon Bech, Ventura Gassol i Agus
tí Cabruja escriviren en vers les se
ves. Emma Alonso, visiblement emo
cionada, donà les gràcies, i el públic
li tributà una altra ovació que durà
llarga estona.
EL DINAR.—Amb extraordinària
concurrència es celebrà et dia se
güent un dinar que La Junta de l’Or
feó Català ofert a Emma Alonso de
Costa i per extensió als components
de l’Agrupació Catalana d ’Art Dra
màtic. L’acte fou una nova manifes
tació de simpatia a l'excel·lent ar
tista i l’ovació de la vetlla anterior va
reiterar-se amb el mateix enntsiasme.

LES ADHESIONS.—De Catalu
nya : J. Pous i Pagès, Josep M* de
Sagarra, Ferran Soldevila, Maria Vi
la, Pius Daví, Maria Morera, Emília
Baró, Joaquim Alonso, Carles Solde
vila, Ramon Bech, J. Millàs-Ríurelt,
J. Giraeno-Navarro, Rafael Tasls,
Tomàs Garcés, Joaquim Ventalló,
Joan Alavedra, Lola Anglada Sar
rieta, Josep M" Poblet, Vicenç Munné i alguns altres els noms dels quals
no recordem.
De França: Mestre Pau Casals,
Ventura Gassol, Josep Terradelles,
loan Sauret, Enric Roig, Maria Costa,
Víctor Torres, Casal de Catalunya
de Paris i La Humanitar, edició de
França.
De Gran Bretanya: Concepció
Badia d’Agusti.
Dels Estats Units Mexicans i altre»
països d ’Amèrica: L. Nicolau d’OIwer, A velí Artís, Domènec Ouansb, J, Tomàs i Piera, Miquel Santaló,
Antoni Dot i Arxer, J. Roure-To*
rent, Fortuni Bonanovu, Agustí Ca
brilla, H. Nadal i Mallol, Josep M*
Carles-Tolrà, Artur Rladé Desumvila, N. Molins i Fàbregas, Josep
Grau Jassans, Enric Garcia-Vigneaux,
Ferran Zulueta, Antoni Escofet,
Francesc Adell, Ramon Frontera,
Vicenç Mart!, Alexandre Manyà,
Lluís Bota, Carles Altaba, Josep Bor
ràs Masseguer, Maria Ventayols de
Rovira, Enric Guardiola Cardellac,
Institució de Cultura Catalana,
L.N.R., Biblioteca <E1 Pi de les Tre»
Branques, i Germanor (de Santiago
de Xile), Ressorgiment (de Bueno»
Aires), La Humanitat (de Mèxic),
Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana' (Delegació a Mèxic),
Esquerra Republicana dc Catalunya,
Acció Catalana i Comunitat Ca
talana.
OFRENES FLORALS.— Trámeteren ofrenes florals a l’acte de la
Sala Guimerà: Josefina Macià, Joan
Macià, Mercè Escofer d’Aiguader,
Dr. Jaume Antoni Aiguader, Enric
F. Gual, J. M. Catlea-Tolrà, Maria
Costa, Gloria i Dalmau Costa i
Alonso, Maria Ventayols de Rovi
ra, fomílies Joan Casanelles, Josep
Bertran Cusiné, Jeroni Bertran Cusiné, Joan Bertran Cusiné, Odó Hur
tado, Dr. Carles Parés, Lluí» Fer
rer, Ramon Mercè i M. Nogareda,
Esquerra Republicana de Catalunya,
Orfeó Català, Agrupació Catalana
d’Art Dramàtic, Massa Coral \ de
l’Orfeó Català i força d ’altres que
no poguérem anotar.
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rojettes municipals .—El

nostre flamant ajuntament
té un pla d'urbanització per a la tona que va del
Pont d‘Aragó al pott, cl qual comprèn la prolongació
de l ’Albereda com a via turística, donant-li setanta me
tres d'amplada. El tros fins al Pont de Ferro seguiria
paral·lel al riu; la resta, fins al port, se'n separaria. L'a
vinguda dita de Tràfic ràpid, naixeria a! Pont de l’Àn
gel Custodi que s’ha construit entre cl d'Aragó i el de
Ferro. S’urbanitzaria l’actual Caroi del Grau. Aixi es
tindrien tres ayingudes amples i importants que comu
nicarien València amb el seu port. L’antiga avinguda
(avui de José Antonio) es prolongaría des del Pont de
Ferro fins al port, amb una amplada de cinquanta me
tres. En sentir transversal s’obriria una avinguda de
seixanta metres d’amplada amb una franja central,
de deu metres, per al ferrocarril; una altra, de trenta
metres, perpendicular al Camí del Grau, que conduiria
al futur Estadi; i urfa altra, aquesta diagonal, de qua
ranta metres d’amplada, que seguiria l’actual traçat de
la via de Barcelona. S’ha projectat també la urbnnirzació de les tres zones intermitges que queden entre
les avingudes, en les quals tindrien cabuda prop de
seixanta mil habitants. Tot açò són projectes. Mentres
tant, un grapat de problemes estan sense solució.

P

T ardor.— És el titol del darrer

llibre d e

R versos de Lluls Guarner. Aquest escriptor té una
sólida personalitat, sobretot com a historiador i com a
ecança de

crític literari; però è* també un poeta exquisit. Coneixe
dor dels corrents poètics antics i moderns, els aprofita
en el que tenen d’aprofitable. Recança de Tardor cs un
llibre inspirat i correcte, clar i profund, àgil i madur,
que confirma el seu autor en la destacada posició que
Ocupa en el panorama de la poesia valenciana.

Isabel la Católica, 136

MEXIC, O. F.

p'stA M PA » pe san V icente F errer.—Salvador FerranÀ J dis Luna és un gran valencià que allà on estiga dó
na sempre la nota valenciana cordial i simpàtica. Ara, en
ocasió del vi' centenari dc sant Vicent Ferrer, ha pu
blicar un llibre que intitula Estampas de san Vicente
Ferrer t que' és el millor que ha sortit aquests darrers
anys de les premses valencianes. La part principal del
llibre éa cl text d’un discurs pronunciat per l’autor a la
Casa de València de Madrid, en el qual explica anèc
dotes molt curioses de la vida del sant, estampes de gran
color i emoció, com la seva entrada a València el 1413,
la processó dels flagel lants, Ir canonització, els cente
naris i altres de sabor popular. EI llibre conté altres
treballs sobre Constança Miquel, mare del sant; els
camins de sant Vicent; sant Vicent, mariner, i sant
Jordi, el dtac i la donzella.

\ 7 icent López Portanya.—El primer centenari de la
*
mort del gran pintor Vicent López Portanya
ha commogut tot València. El Circol de Belles Arts i
el Museu feren, cada institució per la seva banda, expo
sicions de les obrés d’aquest.gran pintor, autor del retrar
més famós de Goya.
T3

D almau .-—Alberic ha honorat la memòria
del seu fill Badenes Dalmau, el poeta, nascut en
aquella vila el 2 de gener del 1858. Badenes Dalmau,
deixeble de Llorente, va deixar una obra literària de
tipus romàntic molt abundosa, en prosa i en vers:
Les rondalles del puhle, Mariola, Flors del Xúquer, Cants
de la Ribera, Flors de S'atura etc. El 1899 va ser nome
nat Mestre en Gai Saber. Va ser president de la Secció
de Literatura de Lo Rat Penat; va presidir les societats
yalencianistes La Rialla i València Nova, i va traduir
al castellà San Francesc, Idil·lis i cants místics i Excur
sions i uiatges, de Jacint Verdaguer. A l ’acte celebrat a
Alberic. el 25 de juny, va assistir la junta directiva
de Lo Rat Penar i un gran nombre de bons valencians.
adunes

V icent F errer i Barcelona.— Les terres caralañes foren petjades en diverses ocasions per sant
Vicent Ferrer, i Barcelona el va rebre sempre cordial
ment. Per això a Barcelona l’Escola d ’Esrudis Medievals
va organitzar tres conferències per a celebrar el vt* Centenari de la seu» naixença, les quals es van donat a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó els dies 23, 25 i 29 de
febrer. E. Martínez Ferrando, director de l’Arxiu, va
parlar de Los sermones valencianos de san Vicente Fer
rer. Atanasto Sijnés Siunés, professor de l ’Institut de
Montserrat, va parlar sobre San Vicente Ferrer y tu
sTractatus de t ita spiritualit, i Josep Maria Millàs i Vallicrosa, catedràtic de la Universitat de Barcelona, sobre
San Vicente Ferrer, apologista.
C

t J OMKNATúK als Llorente.—València ha homenatjat
A
Teodor Llorente, pare, i Teodor Llorente, fill.
El Centre de Cultura Valenciana dedicà una sessió
necrològica a la seva memòria, amb un parlament pe
netrant i tendre de Marti Domínguez, actual director
de Las Provincias. S’han col·locat dues làpides, una a
la casa número 2 de la plaça del Poeta Llorente, on
viví i mori Teodor Llorente Olivares, el patriarca de les
lletres valencianes; i l’altra, a la casa número 3 de la
plaça d’Amèrica, on va viure i va morir Teodor Llo
rente Falcó. Després, l ’Acadèmia de Belles Arts da Sant
Carlea va dedicar una sessió solemne al que va ser
el seu darrer president, Llorente Falcó. Eduard López
Chavarti va evocar la personalitat de Llorente Falcó com
a periodista i després J. M. Balarri llegí uns soners dedi
cat» « la memòria de l’homenatjat.

•
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FADRELL
València, agost del 1950
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ELEGIES DE BIERVILLE, per C ari-hs R iba. Segona cdició, revístela
i augmentada.— El l’i de les Tres
branques. Santiago de Xi le, 1949.

I
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sinó també poètic. Elegies de Hiertille, obra commsta cn distics de
dos hexamètres dactilica, és una im
pecable adaptació, treballada amb
molt d'ofici, de l'elegia antiga a les
necessitats de la poesia catalana, i
si alguna vegada ha ultrat els encavallaments, com ens diu el mateix
autor, ha estat sempre per impera
tius artístics i no poden, per tant,
constituir falla. El contingut del lli
bre, dens de pensament, d'emoció,
d’espiritualitat i d’intellectualisme,
fluid de llenguatge i feliç de dicció,
és perfecta expressió de l'elevar mò
bil que li donà origen. Les Elegies
de Rierville, fins a cert punt pedra
angular de l'obra de Carles Riba, són
una de les obres fncs importants de
la poesia catalana contemporània.—
J. R.-T.

Si un llibre de Caries Riba cu
sempre una joia per a l'espcrit i una
«luna per a les lletres, les Elegies
de Bierville formen un deis carreus
mes sòlids de la poesía catalana. No
dubtem en placar l'obra entre les
millors de l’anror, sempre tan excel
lent. Carles Riba, colpit i desespe
rançat lier la sensació d'exili, que
lé per a ell aspectes de la mort, nàu
frag en la realitat que l'envolta, s'evadeix de la turbulència de les coses
i els fets.i cerca un món que s'acordi amb el seu esperit i el lligui
amb el seu ideal: heus ací l’origen
del llibre. La poesia és la seva àni
ma i la seva raó d’ésser, i pels ca
mins sagrats de la poesia, UibR inSOBRE N’ARC IS i ALES O MANS,
cursiona dins la riquesa de la seva
per Joan F uster.— Editorioi Torre,
pròpia anima. L'cspertt se li envola
C ol·lecció L ’Espiga, València. (So
del cos i reviu, com una mena de
bre Narcís, sense duro; Ales o
resurrecció, el món del seu intelmans, 1949.)
lecte, apaivagador, portador de la
pau, vivificador. El cos absent, do
En el primer llibret, el poema mo
minat per la melangia ades i ara
tiva el títol. Hi ha, però, tina segona
mitigada per la recerca que fa en ei
part que enclou Alguns poemes me
record, en la puresa de les alegries
nors, com els titula l’autor. De tots,
passades i en les deus del classicis
ens plau molt la dècima A Ics mims
me, l'esperit s'endinsa cada vegadB
dc sant Francesc d’Assis del Greco
més en els valors perennes, fins ar
i també algun epigrama, on la força
ribar a un retrobament que el mena
d’expressió podria ser molt més in
al nou equilibri de tot l'ésser i li
tensa si Fuster seguís un oatni d’ar
torna l’órgull de la seva condició
rel més nacional, com és ara en Ar
de poeta, que un moment la sensa
rossar, en els dos versos
ció de buidor de l’exiü havia ente
L’aigua proclama clarors
lar. Recerca fructuosa, que el porta
. al compàs d'un tomb d'espiga.
en la seva angoixa a recercar alhora
En altres, domina una estètica
cl que és ver i cs just i també el
massa subjectiva. Tenen una elabora
pinacle del seu destí. Carles Riba ha
ció dolorosa, com si talment l’esforç
reeixit plenament cn la seva lluita,
i el poeta ha trobat l’expressió més
trenqués les ales. Hi ha una gran
feliç, la forma més construida i Lin
reminiscència de la gran poesia d utel iectuahsme més pur. Si cs veritat
bans del daltabaix nacional i, encara
que l'hel lenistne, impressionant per
que des d’Amèrica faci de mal dir,
el mestratge és a molts anys de dis
la identificació aconseguida, caracte
tància — a través dels mils pressen
ritza la versificació i el concepte, el
timents, gairebé sempre fallits —, en
retrobament és amarat de cristianis
els nostres clàssics, nets de llenguat
me, que cl condueix a conèixer-se
ge, francs en l’exposició. A València
i a estimar-se més t l’aproxima al
perfeccionament. Aquest perfeccio v.t haver-hi, justament, el poeta de
L gran lliçó de la història lirerària
nament no cs tan sols espiritual,
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ciels Fatsos. No hem d ’anar a cercar
et,lloc el que se ns ha donat a casa
i, acceptant tora l’evolució estètica
del temps, hem d ’encaixar amb el
geni fratte de la nostra lingüística.
Diem això perquè el mateix Fuster
ho diu en els seus poemes, espe
cialment en molts versos d’Ates o
Mans, on ja la motivació té una gran
intensitat expressiva que el lector
troba al llarg de les pàgines. Lle
gint A les o Mans s’ha de pensar, per
força, en el gran sale de la poesia
del I ais Valencià en aquests cent
an>s de Renaixença. La lluita, l’es
forç dels precursors, no ha estat in
útil i Joan Fuster ho clama així en
autiest magnífic llibre, on amb e!s
seus endecasil·Iabs desmenteix la
profecia d’algú que preconitzava per
a la poesia en llengua vernacla una
aptitud limitada. De vegades l’escep
ticisme salta per damunt de la tris
tesa, de la fatalitat, com per exem
ple en Elegia Intima:
lo sé, Senyor, que muir internament
d ’aquesta mort que duc fixa, sencera.
Tot el llibre és com un clam per
una ambició insatisfeta on l’autor
cerca el redòs del silenci. En aquest
aspecte recorda aquell malaguanyat
poeta del Principat, Màrius Torres.
Aquesta germandat és doblement
significativa: llaç d'inspiració i lligam
lingüístic de dos països a través
d'una estètica. En altres poemes es
bandeix el dolor, perit hi torna amb
una constància gairebé esgarrifosa:
Ara que véns, primavera,
no t'estengues sobre mi:
L'originalitat de Joan Fuster en els
poemes d’aquest llibre el salva de
qualsevol paral·lel i ha d’obrir-li el
camí de la constància, on es troba
ran sempre ell 1 el lector.—J. M. M.

I V.
FIDELITAT, per Jordi C ots i Moner . Pròleg de J oan T riaDÚ.— Els
llibres de l’Óssa Menor. Barcelo
na, 1949.
Fidelitat, qualificada en lloc pre
ferent en el Premi Rosselló-Pòrcel,
és la primera obra, el llibre de pre
sentació, del joveníssim poeta Jordi
Cots i Moner, format èn els darrers
anys, Poques vegades un titol s'ajus
ta tant amb el contingut de l’obra.
En tots els seus breus poemes, Jordi
Cots i Moner es mostra corprene
dora ment sincer i fidel al seu espe
rit. Amant de la pau, la puresa í les
coses quietes i simples, la veu de
l'ànima s'exterioritza sense vels i es
fa sentir amb fora la força del seu
sentiment, amb amorós humanisme,
amb absoluta fidelitat. Obsessionat
alhora i sense contrast mental per
la idea de la mort i el goig del viu
re, Jordi Cots aboca en els verso»
tot el seu sentir, i els versos bro
llen suaument, a vegades de manera
un xic irregular, però sempre amb
puresa poètica, impregnats de les
idees i Ics belleses que l’autor serva

en el seu interior i portadors d una
emoció; assenyalem com exponents
d’aquestes característiques Fidelitat,
No és un somni, tampoc... i Com
per callar... Joan Triadú, en el prò
leg un poc vague, ens presents, més
que l'obra, la delicadesa espiritual
de Jordi Cots i Moner, i aquesta vir
tut plana en tots els poemes. L’autor
se’ns ofereix com una esperança ben
falaguera, car el llibre, per damunt
dels trets primkers que es noten en
alguns moments, és indubtablement
remarcable.—j. R.-T.
EL G ENERAL PRIM EN ESPAÑA
Y EN MEXICO, per J. M. MiQi.i t.
I V ergés.— Editorial Hermes, Mè
xic, 1949.
Una biografia d'un personatge ja
estudiat per diversos autors no té
Justificació si no aporta noves dades
o estableix una nova interpretació.
El general Prim en Es/raña y en Mé
xico, de J. M. Miquel i Vergés, está
plenament justificar.
Els lectors poc familiaritzats amb
el personatge consideraran, potser,
que en els primers capítols, dedi
cats a la infantesa, adolescència i
joventut de Joan Prim, no se’l retra
ta psicològicament m es donen gai
res dades de les seves activitats. Això
és un defecte comú a totes les bio
grafies solvents del general Prim i no
havia de ser a Mèxic on Miquel i
Vergés descobrís aspectes descone
guts dels biògrafs que van recollir la
seva documentació a la Península.
El que aci podia fer-se era estudiar
a fons la participació de Joan Prim
en els fets que precediren la invasió
dels francesos per a establir l’imperi
de Maximilià, i Miquel i Vergés, in
vestigador metòdic i tenaç, no ha
deixat de fer-ho, i dóna a conèixer
detalls inèdits i en judica altres amb
un nou criteri.
A tot el llarg del llibre, molt so
vint el lector perd de vista el per
sonatge i es troba submergit en l'a
gitació política de l'Espanya de l'èpo
ca, exposada amb claredat i conci
sió. De sobte, passades unes pàgines,
el personatge reapareix oportuna
ment. La digressió, més aparent que
real, no és mai gratuita; obeeix sem
pre a la intenció de fer més entene
dora alguna actitud de Prim que no
més els molt coneixedors de l’amhient de l'època trobarien explicable.
El llenguatge de Miquel i Vergés
en aquest llibre és cenyit i clar, sense
enfarfecs de guarniment literari; no
fóra possible suprimir una frase sen
se suprimir una dada o una ideí..
En cap moment l’autor no cau en
l ’error de jutjar els fets i eLs perso
natges del segle xix* amb un criteri
actual; «ap aituar-se i interpretar-los
tenint en compte la mentalitat de
l’època. Malgrat la simpatia que l’au
tor indubtablement té per al biogra
fiar, el seu rigor no li permet caure
en indulgències sentimentals i es
manté objectiu fins a l’extrem d’assenyalar-li faltes que altres autors no
11 atribueixen o de regatejar-li mèrits
que generosament li solen prestar.
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FABRIQUEM TO TA MENA
DE REFACCIONE PER A LA IN D Ú STR IA TÈXTIL

Observem això quan Miquel i Ver
gés reconeix n Manuel Doblndo, mi
nistre de Relacions de Juárez, una
bona part de l’cxit — habitualment
considerat un èxit de Prim— en les
negociacions entre el govern de Juá
rez i els cap» de les forces aliades.
I més endavant, en remarcar el cinis
me de Joan Prim quan, després d’uns
anys de conspirat i d’intervenir en
política, en trobar-se al front del
govern prohibeix que els militars in
tervinguin en política perquè por
considerar-se punible que els que
renen la influència del comunament
coaccionin els altres. Miquel i Ver
gés retreu n! general Prim — aci el
retret el fa el patriota i no l’histo
riador escrupulós — que no apro
fités la guerra frnnco-prussiana per a
reincorporar el Rosselló a Catalunya.
Realment, l'ocasió'.era propícia i per
tant el retret és just. L’autor no s’ex
plica — no se l’explica en el llibre —
la raó de l ’abstenció de Prim. Ens
permetem suposat que es va deure
a la visió castellana que en general
tenia de la pclitica espanyola; tot i
que psicològicament Joan Trim era
un català integral, havia assimilat les
idees de la política castellana — o
aquesta l’empenyia— ; i a la política
castellana no li interessa pas la rein
corporació del Rosselló, la qual.aug
mentaria una força que posa en pe
rill l’hegemonia de Castella, segons
uns, o la unitat de l’Estar espanyol,
segons altres. La raó de Prim per a
no reincorporar el Rosselló a Cata
lunya seria la mateixa qtie la polí
tica castellana té per a mantenir ben
dividides València, les Balears i Ca
talunya.
La perspectiva històrica permet a
Miquel i Vergés fer observacions in
teressants t alliçonadores. La seva
anàlisi de les guerres carlines demos
tra l’absurditat d’unes Unires que en
el curs de dues generacions van tras
balsar el no6tre pais; és l’absurditat
que en general caracteritza la polí
tica espanyola, les desastroses conse
qüències de la qual sovint han de
patir els Països de Llengua catalana
per conflictes que els són estranys.
Miquel i Vergés observa, també, com
la manca de republicans provoca
l’ensulsiada de la primera Repúbli

ca. (En realitat la segona República
— aquesta remarca és nostra— no
tenia un major suport de republicans
que la primera; si va ser possible
proclamar-la i sostenir-la uns pocs
anys, va ser gràcies a les forces obre
res —socialistes i sindicalistes— que
ultrapassen els propòsits dels repu
blicans històrics, perquè aquests, sen
se programa radical de reforma so
cial, es redueixen a petits nuclis d’in
tel·lectuals sense autoritat directa i
efectiva sobre grans masses de pobla
ció, d'intel·lectuals de mentalitat ja
cobina que es nodreixen encara de
les idees de la Revolució Francesa.)
Com a estudi de la figura de Prim,
aquest nou llibre de Miquel i Ver
gés és certament valuós. Per als qui
no coneixen la vida aventurera del
general, n’ofereix una visió clara i
ordenada, encaixada en els esdeveni
ments polítics en els quals tanta in
fluència va tenir Prim; per als qui
coneixen el que ja s’ha escrit sobre
aquest soldat polític, ofereix dades
inèdites fins ara i la interpretació
personal — lògica i respectable, pro
bablement encertada—, d'alguns fets
que no jutja amb el mateix criteri
que els biògrafs que l ’ban precedit
en l’estudi de la figura de Joan
Prim.—v. R.
LLANTIA VIVA, per B ernat A rt o l a T omàs.—Castelló de la Pla
na, 1947.
iDamunt de la mort, la vidas, és
el lema de i’ex-libris de Bernat Ar
tois Tomàs. I el seu llibte Llàntia
(iva, compost de 112 poemes breus,
epigramètics molts d’ells, obeeix ple
nament at pensament de l’autor, que
presideix tota Vobra. Poesia serena,
plena de vida i de fe, espiritual, idea
lista, densa, dotada d’un sentit filo
sòfic, és un cant esperançador pel
dessobre l'enviliment del món. Poeta
introspectiu, la seva ànima ix a l’ex
terior i parla al cor i al pensament
del lector. Bernat Artola sosté cons
tantment utiR lluita entre el món
interior i el de fora; pessimista de
les coses de la terra, del cor humà
i de l’amor — malgrat que senti ara
i adés enyorança de l’amor —, asse
nyat, amant de la solitud i del dià-

PREMI CATALÒNIA
A LA M ILLOR N O VE LLA INEDITA, EN LLENGUA CATALANA

Fins d dia 30 de setembre, data en la qual finia el termini d’expedició
d’originals per al Concurs de novel les convocat per Edicions Catalònia,
de Mèxic, s'havien rebut les següents obres:
La nissaga dels Astruc
Sic oris
Seixanta minuts
El miracle de les violes
El dimoni mai no jeu
Romeu, un camarada

Costum de somni
El conte de fades
La família Rouquier
L ’últim retrat
La història d'un secret
l 'r o s

El jurat, format pels senyors Lluís Nicolau d’Olwer (president), Car
les Espià, Eduard Nicol, Antoni M. Sbcrt i Vicenç Riera Llorca (secreta
ri), residents a Mèxic; Josep Carner, resident a Brusel les, i Cèsar A. Jor
dana, resident a Buenos Aires, ha començat, damunt els treballs ja rebuts,
la tasca que li ha estat encomanada, per tal d'avançar feina mentre s’es
pera la recepció d’altres originals cjuc se sap que hi ha en camí.

UN ALTRE CONCURS LITERARI

PREMI GUIMERÀ
d’EDICIONS CATALÒNIA, de Mèxic
dotat amb U$A 300.— per EMMA ALONSO DE COSTA

Per iniciativa de la nostra excel·lent primera actriu Emma Alonso de
Costa, Edicions Catalònia, de Mèxic, convoquen a un concurs d’opció
a un PREMI GUIMERÀ que serà atorgat a la millor obra teatral en
tres actes, inèdita, escrita en llengua catalana. En cl pròxim número
de L.N.R. es faran públiques les bascs a les quals caldrà ajustar-se per a
optar a aquest important Premi.

lcg amb ell mateix, tait espiritual
que àdhuc el cos li fa nos», el seu
desencís és a tothora constructiu, car
cl dicta l'esperança i l'amor a la
veritat. Aquest constant combat
mantingut per, Bernat Artola, essèn
cia de la seva poètica, ateny gairebé
sempre un intens dramatisme que
esdevé una característica de l’obra i
produeix forta emoció. Els versos de
Llàntia viva, si en tot moment res
ponen de manera feliç a la filosofia
de l'autor, experimenten gran varie
tat en !a forma i no tots mantenen
el mateix nivell; a vegades trobem
al costat de versos impecables altres
d’innegable inferioritat i de tant tn
tant ens sorprenen poemes amables
i fins i tot Buperficlals barrejats en
tre els que posseeixen profunditat
i són plens d’intenció — tanmateix
la gran majoria —. El classicisme,
sovint a la manera d’Auziàs March,
és una nota dominant de l ’obra;
nogensmenys, veiem ça i ila la in
fluència maragalliana, tan coherent
amb el pensament de Bernat Anoia
Tomàs. El llenguatge és ric, elegant
i elevat. Llàntia viva, en resum, cs
una bona aportació que l’escriptor
castelloní fa a la poesia catalana.—
J . R.-T.

5 Eduard Julià ha enllestit cl llibre
El corral de i'Olivera, estudi sobre
el lloc on antigament es donaven les
representacions teatrals a València.

3

Miquel Batllon prepara una interesssant col·lecció de textos en va
lencià — cartes i testaments, princi
palment— dels Borja més famosos,
des de Calixte III fins a sant Fran
cesc, que demostren com els Borja
usaven correntment la seva llengua
materna.

3 A València està a punt de pu
blicar-se el llibre de Josep Telejero
Ferrer Curiosidades históricas de la
Valencia antigua.
3 S’ha publicat a València el text
d'una conferència que Ermengol
Corbaró, catedràtic a la Universitat
de Califòrnia, va donar l’any passat
al Centre de Cultura de València
sobre Misterio» y autos del teatro
misionero en México durante el si
glo xvi y .sus relaciones con los de
Valencia.
3 S’acaba de tirar, i aviar es posará
a Ies llibreries, el número de la Colleceió Murta, que edita la Secció de
Literatura i Filologia de la Institució
Alfons el Magnànim, de València.
Es tracta d’un nou recull de versos
de Josep Maria López-Picó, titulat
N oi 1CTARI
Tríptic de la fidelitat. El fovmen tres
llargs poemes de tema religiós; sobre
3 Les edicions de Tramontano, de
els Macabeus, un; sobre Sant Joan
Perpinyà, han publicat el tercer vo
Baptista, un altre, i sobre l'apòstol
lum de La Sculpture Romane en
Tomàs, el tercer. Probablement, el
Roussillon, de Marcel Durliar.
pròxim volum de la Col·lecció Mur
3 La revista Tramontane, de Per
ta en la nostra llengua (puix que,
pinyà. que té el seu domicili a 2,
publicada » costes de la Diputació
rue Révolution Française, Perpinyà,
Provincial, ha d’alternar llibres en
es proposa publicar un estudi sobre
català i en castellà), serà una última
la poesia catalana i prega als poetes
versió, corregida i augmentada, de
i editors catalans que li vulguin en
Les llunyanies suggestives, d’Ernest
viar dos exemplars de cada una de
Martínez Ferrando.
Ics seves obres editades en el curs
3 El dia 30 de juliol i al teatre
dels darrers anys.
Principal, de València, van celebrar
1 L’Edlrorlal Atenes, de Barcelona,
se els Jocs Florals de Lo Rar Penat.
h» publicat Hoste del vent, d’Albert
La Flor Natural fou adjudicada a
Menem Segimon.
F. Alniela i Vives pel seu poema
J Albert Junyent ha obtingut el pri Illa incògnita, que l’autor ha publi
mer premi en el concurs de Mono
cat, després, en una bella edició.
grafies sobre el pintor Gutiérrei So3 Els darrers llibres publicats a Ca
lana, organitzar per la Galeria Velàztalunya en català són: Poesia: Llen
quei, de Buenos Aires.
gua de foc de Mn, Pere Ribot (Els
J Francesc de S. Aguiló ha fet una llibre de l’Ossa Menor); La Carava
traducció al castellà del Poema de
na, de Francesc Rosctti (Editorial
l’Home, d'Agustí Bartra, i l’ha pu
Arca), El deixant de cada dia, de
blicada a ls revista Universidad Na
Pere Benavent (Edicions Torrell de
cional de Colombia.
Reu») i Amistat, bandera blanca i
Noces a muntanya de Josep Punsola
3 The Hispànic Foundation of rhe
Library of Congress, de Washington, > i Vallespí (editades a Mataró pels
smics tfef traspassat poeta); Novel
ha nomenat Agustí Bartra Consul
la: Retorn a ta vall, dè Maria Do
tant of Catalan Literatura. Per pri
lors Orriols; Contes; L’home de les
mera vegada la nostra literatura tc
fires i altres contes, de Cèlia Sunyol
el reconeixement oficial d’aquella
(Biblioteca Selecta, vol. 71); Filoso
biblioteca, una de les més importants
fia: Agonia de l’Home, d'Antoni Ri
del món.
bera; Història; Els fills de faume II,
3 La Stanford Úniceryity Press, de
d’Ernest Martínez Ferrando (Edi
Stanford, Califòrnia, ha publicat The
cions Aymà); Bibliografia; Els lli
primed ivork of the Sponish intcllecbres miniatura, de Josep Gibert (Edi
tuals en the A mer ¡cas, 1916-194 5,
cions Millà, Col. L'Ocell de Paper).
bibliografia compilada per Julià Amo
3 S'anuncia a Perpinyà la represa
i que conté dades sobre l’obra de
més d’un centenar d'intel·lectuals i de les Edicions Proa. El sistema eco
artistes dels Taisos de Llengua Ca nòmic en què es recolza fa dubtós,
dissortadament, el seu èxit.
talana.
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Carier mullat, aquarel·la de Ferran Casas

EXPOSICIÓ FERRAN C A S A S
A LA .GALERIA A R T E
MODERNO» DE MÈXIC
Ferran Casas es un pintor nat.
Home d'afers, pinta no pas corn n
hobby — pintura de passatemps pre
conitzada, ai las!, per Churchill fins
a la insuportable culrura corrida del
Selecciones — ans perquè en sent
nna veritable necessitat. Tant és així,
que en qualsevol dels seus viatges
de negoci mat no s'ohlidn de l'em
balum del cavallet, el cartó i els co
lors, que sempre tenen un lloc en la
camioneta. Incís: Ferran Casas no ré
un cotxe qualsevol, sinó una camio
neta, perquè de dalt estant pot pin
tar. 1 pinta sempre, infatigable, des
de fa anys. Van encarrilar la seva
personalitat de cara a la indústria
tèxtil — és branca d ’un arbre espo
nerós cn aquell cam p— però la
manca d academisme mai no li ba
estar problema, perquè té una gosa
dia innata que li aplana tots éls obs
tacles. Vam conèixer-lo paisatgista.
Ata també cultiva la figura. «I què?
— d iu — Abans de pintar paisatge,
M i no n'hcH'iu pinrot!» Que fer fi
gura és difícil i n l’aquarel·la ben
pocs s’hi atreveixen? Ferran és un
d'aquests pocs. Com que, igual que
Noncll, -pinta, i foral», rnmbc pot
acarar-se sl tema difícil. Fer enda
vant l’ha solucionat amb l’audàcia,
l’enorme sentit colorístic, la paleta
sémpre brillant i encertada.
Potser per raons sentimentals ens
agrada més el Ferran Casas paisat
gista. Especialment en les seves aqua
rel·les de suburbi, valentes i decidi
des. Fàbriques — les veu amb ulls
de pintor—, trens, barriades, carrers
mullats i barraques, vessen sensibi
litat i tendresa. Ha d’csser així; Fer
ran Casas canta sempre que pjma.
Davant el cavallet, tira el cap en
darrera en actitud de solista de mas

sa coral, i canta a tota veu: -Quin
goig, de bon demati, seguir la dar
rera estrella!...» Hi ha aquell art
que es fn agenollat. Però aquest al
tre, el que cs fa cantant, no es pas
menyspreable. A canvi d’una devo
ta profunditat s’ofereix una visió cla
ra, quasi enlluernadora, optimista, ra
diant. I això és essencialment la pin
tura de Ferran Casas.
la fa anys que podia baver fer
aquesta exposició que ha presentat
suara a la .Galeria de Arte Moder
no» d’aquesta ciutat de Mèxic, Però
tema escrúpols de consciència, per
fectament justificats. Li semblava di
fícil entrar a la palestra com a pro
fessional perquè —- home ben rela
cionat— temia que els amics se sen
tissin obligats a adquirir-li obres i
això li restava possibilitats d’acnrarse ror sol, com a pintor, al públic.
Volia percebre la reacció davant les
seves pintures espontània, sense afa
lacs o adulteracions. Afortunada
ment, ultra ia crítica desinteressada
i favorable, hi ha hagut l’èxíc de
venda. I molts compradors descone
guts adquirien una obra de Ferran
Casas pintor, car al Ferran Casas
industrial l’ignoraven.—-a. A.-G.
N oticia» t

J S'està reconstruint, sota la direc
ció de l’arquitecte castellonenc Viccnr Traver, l’església de Santa Ca
tarina, de València, que fa alguns
anys que està tancada. Per ara ja
està al descobert tot el gòtic, primi
tiu de les capelles, n mes de les cinc
grans arcades de la nau central que
volten el presbiteri.
J A València s’està netejant de
postissos tot e( meravellós i pur gòr
tic de l'Aula Capitular del convent
de sant Domènec, on va estar de
frare Vicent Ferrer.
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es c o m p la u a fe r sa b e r a ls se u s c o m p a trio te s i a m ic s resid en ts a M è x ic
q u e s ’h a fe t c à rr e c d e la P A S T E L E R I A O V I E D O , cm es p o sa a les seves
o rd re s p e r a serv ir-lo s a m b l’ e sq u isid e sa q u e li és re c o n e g u d a p e r la se v a
p r à c tic a d e ta n ts an y s a c a s a n o stra.
T o te s les lla m in a d u re s tr a d ic io n a ls d e C a ta lu n y a p o d re u a ssa b o r ir 
ies si a n e u a ca u S e n d r a . N o us c o n fo n g u e u !

P A S T E L E R I A OVIEDO
J Et 18 de juny es va inaugurar a
Ceret el Museu d’Art Modem. Hi
ha obres de Manolo Hugué, Maragall, Fenosa, Mallol i altres artistes
catalans.
J Marcel Homs ha estat encarregat
d'executar l'estàtua de Francesc Ara
gó que reemplaçarà a Estagel l'obra
d'Alexandre Oliva, que va ser fosa
pels alemanys.
5 A la Sala Aragó, de Perpinyà,
Màrius Vives ha fet una exposició
de les seves escultures.
5 Ls Societat dels Amics d’Illiberis segueix a Elna les seves recerques
per a retrobar vestigis de la gran
ciutat pre-romana desapareguda. La
mateixa societat es proposa dotar la
vila d’Eina d’un museu que recordi
la seva pándese passada i les seves
vicissituds a través de la Història.
J A la plaça de Berenguer el Gran,
de Barcelona, s'ha col·locat l'estàtua
eqüestre del comte Berenguer UI,
obfa de Joan Llimona.
J Santiago Aleóles ha donat una
conferència organitzada pels Amics
dels Museus, de Barcelona, sobre
El Col·legi de Pintors de la Barce
lona del segle xvin*.
5 L’Ajuntament de Barcelona ha
adquirit per quatre milions i mig de
pèsietes les pintures de ls col·lecció
Bosch i Catarineu.
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) A Mallorca es va inaugurar, el
passat mes de juny, un monument
a Rubén Darío.
5 Gràcies a uns articles publicats al
periòdic Las Provincias, pel senyor
Salvador Ferrandis Luna, en cam
panya de defensa dels monuments
gòtics valencians, ha començat el re
dreçament de l'antic convent-església de Sant Domènec, que, des del
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La Chorale Catalane des P. T. T.,
del Rosselló, s'ha classificat segona al
Concurs Internacional de Música, ce
lebrat a Lansana, sl qual prenien part
més de setanta societats.
] La temporada artístics de Colliute s'ha obert a les Arenes amb dos
recitals: l ’un de Tino Rossi i l'altre
del rossellonès Carles Trenet. L'Or
feó Català i els Gais Troubadours
van presentar cançons i danses en
la primera part de les dues vetllades.
5 Cecília Albéniz, stwcardcss d’avió,
néta d’Isaac Albéniz, ha descobert
entre els papers vells de la família
el manuscrit d’una òpera inèdita del
seu avi, Merlin l’encantador, que
diuen que s’estrenarà l'hivern vinent
a Barcelona.
J Vicent Asenci Ruano, primer
compositor pehsionar per la Diputa
ció de València, ha marxat a Paris.

temps de la desamortització, estava
molt abandonat. El capirà general ha
ordenat que deixi de ser utilitzat
com a dipòsit d'artilleria, i s'espera
que aviat et públic podrà visitar les
esplèndides dependències de l'edifici.
O bituahi
J Ha mort a Mèxic el pintor valen
cià Carles Ruano Llopis.
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J El Conservatori Superior de Mú
sica, de Barcelona, dirigit pel mestre
Joaquim Zamacois, ha dedicat una
sessió a presentar dos dels seus mi
llors deixebles: el Pare Manuel Mo
la i Josep Falgarona. Donaren dues
Suites, unes Variacions i una Sona
ta, tot per a piano, interpretades per
Falgarona, i vuit cançons que foren
interpretades per les sopranos Ma
ria Rosa Barbany i Antònia Jordà.
5 L’emissora La Veu dels Estats
Units ha dedicat una emissió espe
cial d’homenatge al violinista i com
positor botifler Joan Manén.
J Els cantaires de la Capella de
Manacor, que van passar una dies a
Barcelona, donaren un concert al
Palau de la Música Catalana, inter
pretant el següent programa: Himne
de la Capella de Manacor, de Noguerra; Dalt un cimal, de Cerdà;

sió del segon centenari de la mort
del genial compositor.
3 La Secció Coral de l’Orfeó Ca
talà dc Mèxic va col·laborar escaíentment a la commemoració de la Fila
da de I Onze de Setembre, interpre
tant, sota lo direcció del mestre
Costa-Horrs, El cant a la Senyera, de
Millet, Muntanyes regalades, versió
de Costa-Horts, L’Arbre Sagrat, de
Morera, i Els Scgadnr.t.
3 En celebració de les festes de la
Mercc, organitzades per l’Orfeó Ca
lata do Mèxic, el diumenge 24 de
setembre hi va haver una sessió
Je mús.ica i dansa * base de cançons
amb gestos per la Secció Infantil,
dirigida* per les senyores Antònia
Coromines de Salvat i Lluisa Ruiz
de Pons, que interpretaren El joc
de les pedretes, El branquilló, El
mocador i Les calces del Jan, de
Llongueres; L'hereu Riera, popular, i
La ronda del cucut, de Dalcroze; i
un recital de piano pel compositor
Josep M. Codó, qui interpretà obres
de Bach, Mendelssohn, Chopin, Villonueva i la sardana A cau d'orella
i Tocata n" I, en fa maror, molt ins
pirades, originals seves.

ELS M ILLO RS
T E IX IT S DE PUNT
EN SUÈTERS,
JER SEIS
I JAQUETES
PER A SENYORA
Dc venda als grans establiments del centre
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Himne a la nir, de Beethoven; A la
ciutat de Na pois, Je Massot; Sere
nata, d'Otto; Barcarola, de Mendelf.hon; L'émigrant, de Vives; Fill d ’iinima, de Noguera; O Bon Jesús, de
Palestrina; Cançó île Solivie, de
Grieg; Vfm, veri tou, de Noguera;
La ploma de perdiu, de Morera; Se
renata, de Schubert; i Per tu ploro, de
Ventura. Com a homenatge als can
taires, l'Orfeó Català de Barcelona va
prendre part en un concert especial,
sota la direcció del mestre Lluís Ma.
Millet. Les obres que executà foren
les següents: Cançó de IVspadar, de
Samper; La dama d'Aragó, de Mi
llet; Canut i rula que fa sol, de Vi
ves; El noi de la Mare, de Nicolau,
i Muncanyer del Canigó, de Manen.
J L’Orquestra Filharmònica de Bar
celona, dirigida per Enric Casals, ha
donat un concert al Palau de la
Música Catalana nmh la col·labora
ció de la pianista Roser Messeguer.

3 Al mateix Palau, la tiederisla ale
manya Gertrud Hanneschild ha do
nar un concert acompanyada al pia
no per Pere Vallribera.
J La pianista Maria Carbonell de
Massià ha donat un concert d'obres
per a piano del Tare Donostia.
J Amb motiu de les festes del Cen
tenari de la Vila de Gràcia, dotze
masses corals gracienques van donar
un concert de conjunt n la placa
Rius i Taulet.
3 A la sala d'espectacles de la Gran
Tómbola Benèfica Barcelonina, ins
tal·lada a l’antic solar on hi havia
els magatzems d ’ld Siglo, s’ha cele
brat la final del Xioncurs Je Cors
de Clavé, amb la participació d'onze
masses corals que havien resultat
finalistes en les eliminatòries cele
brades anteriorment. Han resultat
premiades les societats coral» se
güents, per aquest ordre; El Pericón,
La joventut Tetranenca, L’Artesana,
del Poble Nou, La Maquinista, de la
Colònia Güell, Les flors de maig, La
Perla Aguitinenca, La Joventut
d ’Hospnalct, Els Rossinyols, dc Collhlanc, L’Ideal dc C/nce i La Coloma,
d’Esplugues de Llobregat. També
han estat premiats els mestres di
rectors següents: Joan Brotar, de

La l'crla Agintmenca; Francesc Fol
guem, d’El Pericón; Francesc Vilà,
de la Maquinista; Joan Santiago, de
L'Artesana; Joan Cristóbal, de La
Joventut Terrassenca; Ricard Cas
tells, de L'Ideal de Clase; Esteve
Guasch, de La Joventut d'Hospitalet,
Joan Carbonell, de Les flors de maig,
i Antoni Castells Cases, d Ell Rov
sinyols.
1 A l’Institut de Cultura per a la
Dona, de Barcelona, cl professor
d’Història de la Música del Conser
vatori del Liceu, mestre Enric Roig,
hn donat un cicle de quatre confe
rències sobre Joan Sebastià Bach,
atnh il·lustracions musicats, en oca-
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O bituari
3 El dia 9 d’agost va morir, a Bar
celona, el compositor Josep Esteban
Mora, a l'edat de 70 anys. Havia
estat director de l'orquestra del Liceu
i havia escrit diversos llibres sobre
música.
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3 I.’Acadèmia Pontaniana, de Nà ponències diu que ha arribat a la
pols, fundada per Alfons el Mag conclusió, després de llargs estudis
nànim el 1458, ha nomenat membre practicats en gallines, que cl virus
corresponent a Barcelona l’historia del constipat cs portador del càn
dor Jaume Vicent» i Vives.
cer. Segons la seva teoria, aquests
3 El doctor Francesc Duran i'Rcy- virus persisteixen estacionats en él
nals. que treballa de fa anys al La- cos humà un cop curada la dolença
horatori de Bacteriologia de la Uni i és probable que, en tornar a ata
versitat de Yale (New Haven, car, ho facin en forma cancerosa.
Segons el doctor Duran i Reynals,
FE. U U .), ha estat homenatjat pels
seus companys de promoció mèdi les causes que transformen aquest
ca, de pas per Barcelona en di vulgar virus dels constipats en can
recció a París per tal de prendre cerosos poden ésser: ttanstorns hormonals, radiacions, irritaciones quí
part nl yè Congrés Internacional del
Càncer, on aporta treballs inèdits miques i alguns altre» canvis ambien
d’investigació. En una de les seves tals desconeguts.
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ATENCIÓ A LES RECEPTES DELS OCULISTES
ULLERES I CRISTALLS DE TOTES M ENES

J També ha assistit a aquest Con
grés Internacional del Càncer el
doctor J. Folch i Pi, director del Departament d'Investigacions Científi
ques de l’Hospital Mac Lean i pro
fessor de la Harvuard Medical School,
de Boston.
3 El Reial Col·legi de Cirurgians
d’Escòcia, d'Edimburg, ha concedit
el títol de Honor ory Fellow al renomenat oculista català Ermengol Ar
ruga Liró, que és el primer metge
peninsular que obté aquest titol en
els tres-cents anys d'existència d'a
quell prestigiós col·legi.
J I en el xviè Congrés Interna
cional d'Oftalmologia, celebrat a
Londres, al doctor Arruga li ha es
tat atorgada la Medalla Gonin.
Aquesta medalla fou instituïda per
la Universitat de Lausane a la me
mòria del catedràtic d'aquest nom,
a qui es deu el tractament curatiu
del desprendiment de retina, i es
concedeix cada cinc anys pel Co
mitè Internacional d’Oftalmologia,
integrat per dotze professionals d'al
tres rants països.
3 A aquest Congrés d'Oftalmologia
també han assistit el doctor Fran
cesc Bordàs Salellas, cap del Servei
Ofralmològic de l’Hospital de la
S»nta Creu i Sant Pau, de Barcelo
na, i el doctor Antoni Vila Coro,
que ha pres part igualment, n Paris,
al Congrés Llatí d’Oftalmologia.
J En els concursos organitzats per
la Diputació de Barcelona sobre te
mes artistico-literaris relacionats amb
Sant Jordi, el Palau de la Genera
litat o amb centres i institucions que
depenen de la Diputació, han obtin
gut premis els treballs dels autors
següents: Pintura: Primer premi,
amb 10.000 pessetes i diploma, a
Lluis M. Güell, per la seva obra
Fiesta de San Jorge; segon premi,
de 5.000 pessetes i diploma, a Lluís
Flotats, per la seva obra Nota de
color f Eneida). Escultura: Primer
premi, de 8.000 pessetes í diploma,
a Francesc Sitjar Cerdà, per la seva
escultura Defensor del arte; segon
premi, de 4.000 pessetes i diploma,
a Tomàs Bel, per l’escultura Per
Chriífus. Es dóna també una com
pensació de 1.500 pessetes a Carme

BA tÏt RA
MATALASSOS
DE M O L L E S
IMPORTATS
Els millors del món
Raurich-Sabà, per lo seva obra Le
yenda simbólica, i una altra igual
a Josep Ricart-Maimir, per la seva
obra Resurgir. I un premi de diplo
ma a Tilor Serrano de Contreras,
per l’obra Leyenda. Literatura: Pri
mer premi, de 2.500 pessetes i di
ploma, a Marti de Riquer, pel seu
treball El dragón de San Jorge; segon
premi, de l.COO pessetes i diploma,
a Josep Maria Gasol, prev., pel seu
treball L’art, la història i la llegenda.
Es concedeixen tres accèssits en me
tàl·lic, un de 500 pessetes a la senyo
ra A. de Ulsamer, per la seva obra
V ox Populi, un de 250 pessetes a
Lluís Bertran i Pijoan, pel seu tre
ball Varón de Dios, i un altre també
de 250 pessetes a Joan Vinyes Co
ma, pel seu treball Sant Jordi, sím
bol. I un diploma a Apolonio de
Arólas, pel seu treball Por Dios, por
España y por San Jorge. Fotografia:
Primer premi, de 2.000 pessetes i
diploma, al treball amb el lema
Abril; segon premi, amb J.000 pes
setes i diploma, a Ramon Vinyeta,
pel seu treball Sanr Jordi a ('Auso
na, i tercer premi, diploma a Ramon
Roca Junyent, pet la seva obra Pris
ma. Cartells: El primer premi es
declara desert. El segon, de 2.000
pessetes i diploma, a Rupert San
chos Mora, pel seu cartell Formación,
i tercer premi, amb diploma, a Lau
i V. Miralles, pel seu cartell Bi
bliotecas Populares. Composicions
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musicals, goigs, erc.: Primer premi,
de 1.000 pessetes, a Miquel Guar
diola Pinyol, per la seva composició
Bendición; segon premi, de 750 pes
setes, al mateix autor, per la seva
obra El clatell roig, i tercer premi,
amb un diploma, a Joan Bta. Casa
nova Marquer, pvre., per la seva
composició Rotada dit ina.
J L’Acadèmia Cntalnna de Belles
Arts de Sant Jordi ha celebrat dar
rerament la recepció dels acadèmics
electes mossèn Antoni Griera i Pere
Benavent, els discursos dels quals
versaren, respectivament, sobre Al
guna' consideraciones sobre cl arte
cristiano i Raíz y cuna de Occidente.
Foren contestats pels acadèmics Mi
quel Farré i Amadeu Lloparr.
5 Han estat nomenats membres cor
responents de l’Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi, de Barcelona,
l’arquitecte lleidatà Josep Rodríguez
Mijares i el pintor vilanoví Alexan
dre de Cabanyes Marquès.
1 Al viè Congrés Internacional de
Pediatria, que ha tingut lloc a Zu
rich, han assistir els metges barce
lonins doctors Ramos, Bnllabriga,
Canivell, Duran, Andreu, Poch, Vinyals, Oppenheimer i Zamora. Els
doctors Ramos, Ballahriga i Poch
han actuar com a ponents al dit
Congrés, presentant treballs d'inves
tigació propis realitzats a la Càtedra
de Pediatria de Barcelona. També
els doctors Ramos i Ballabriga han
estat especialment invitats n la Re
unió Internacional de Pediatria So
cial, celebrada a Ginebra, per a do
nar-hi conferències.
3 Per tat d’assistir al vtè Congrés
Internacional de Radiologia, han anat
a Londres els doctors Vicenç Ca
rulla, director de l’Hospital Clínic i
catedràtic de la Facultat de Medici
na, de Barcelona, i Vilaseca Sabater,
cap del Departament de Radiodiagnòstic d’aquella Facultat.
3 El catedràtic de la Facultat de
Dret, de Barcelona, doctor Miquel
Fenech, president de l'Institut de
Dret Processal de Barcelona, ha pres
part al tu Congrés Internacional de
Dret Comparar que s'acaba de cele
brar a Londres. El doctor Fenech
ha estat invitat com a ponent gene-

ESEN CIAS
Y MATERIAS
PRIMAS, S. A..

ral per al tema Processos' sumaris
dexecucià.
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3 Ha anat a Paris, en representa
ció del Consell General dels Collegis Oficials d'Odontologia, el doc
tor Harceloni J. Cnrol Montfort, per
a prendre part a les reunions de la
Federació Dental Internacional i al
Congrés que s'hi ha celebrat amb
motiu del cinquantè aniversari de la
fundació de la dira Federació.

3 El 23 de juny a la nir, el Quadre
Escènic del Casal Català de París
va estrenar a la Salle Susset el poe
ma dramàtic d'Ambrosi Carrión Nit
d’embruixament. T e n i m notícies
— dissortadament insuficients per
donar-ne la informació que caldria —
que l'obra és digna de l’autor de
ClitemncsTra i que obtirtguc un ben
notable èxit.
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3 El doctor Pere Nubiola ha parint
a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques,
de Barcelona, sobre el tema Revivíscértcia de Lemmertdt.
5 El professor anglès Cravan-Bnrtle
ha parlat als Estudis Friedendorf, de
Barcelona, sobre El flnrim ent del ma
drigal a Anglaterra. Participaren n
Pacte la soprano Núria Lamote de
Grignon i la pianista Montserrat
Albet.
J Albert Balcells Gorina la parlat
a l’Institut Britànic de Barcelona so
bre la hisròria del Monestir de Po
blet. Va explicar les vicissituds sofer
tes durant vuit segles, les causes de
la seva decadència i els projectes
de restauració, i va esmentar amb
elogi els noms d’Eduard Toda i Fe
lip Bertran i Güell, primer i segon
presidents del Patronat de Poblet.
3 Ei pintor català JDuran-Camps ha
donat una conferència a l’A renco de
Madrid parlant de les xacres de la
pintura.
3 Wilhelm Roepke, de l’Institut
d’Alts Estudis Internacionals, de Gi
nebra, ha donat unes conferències
a la Universitat de Barcelona sobre
qüestions socials. La primera, sobre
La Societat proletaritzada; la segona
tractà de Nacionalisme i Col (ecricitroció.
P

T

Datat a Barcelona l’onze de se
tembre del 1950 i signat per la Fe
deració Nacionalista Republicana de
Catalunya, hem rebut un manifest
clandestí en record dels màrtirs del
1714, del qual extractem els següents
paràgrafs:
«En 1714 finia un Estar multisecular, desapareixia un pals lliure din
tre l'onada general del despotisme.
Els catalans havien lluitat tant per
llur govern com per les llibertats
personals que significaven llur con
dició d ’homes. Amb Catalunya finia
la llibertat. Quina confiança ingènua
tenien aquells patriotes esforçats en
la paraula dels estrangers! Cegament
seguien un rei que els abandonà, i
tot i així no es sentiren deslltgats
de la paraula donada. Aquesta va
ésser la terrible debilitat de l'època.
Si els catalans no haguessin esperat
les solucions de l’estranger, haurien
almenys salvat quelcom de la pèrdua

3 A l’Institut Francès de l’Amèrica
Llatina, de Mèxic, Ramon Xirau ha
donat una conferència sobre la poe
sia d’Octavio Taz.
3 Fermin de Urmeneta ha parlat a
l’Institut Italià, dc Barcelona, sobre
ftòlia i Lluís Vises.
3 A l’/nstiruto de Psicología A pli
cadla, F. de M., de la Universitat
Nacional de Colòmbia, el professor
Josep de Recasens ha donat dues
conferències: Orígenes biopsjcológicos del arte i Contribución a u na
psicologia de la visión aplicada al
arte.
3 A la Facultat de Filosofia i Lle
tres del Col·legi de La fíordadita, de
Bogotà (Colòmbia), el secretari del
Patronat de Cultura Catalana de Co
lòmbia professor F. de S. Aguiló
dóna un curset de conferències amb
el títol general Ei alnuz de Cataluña.
El tema dc la primera fou: Una len
gua, un pueblo, un paisaje i el de la
segona: Nacim iento de la literatura
catalana.
3 El 22 de juliol, Pierre-Louis Berthaud, soci d’honor del Casal Català
de Paris, va donar una conferència
organitzada pel Casal sobre Le sou
lèvem ent militaire en Espagne, pré
lude à la guerre mondiale.
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total. No es volgueren fer càrrec que
estaven sols, completament sole. En
els presents temps, s’han repetit els
mateixos desencants. La nostra Ca
talunya es veu perduda enmig de la
confusió general. La veritat és que
estem sols i hem de comptar només
amb nosaltres mateixos. No hem
U'esperar res de dreta ni d'esquerra,
de veïns o de llunyans, de la pau
ni de la guerra. Hem d'esperar en
nosaltres. Davant els perills, o de
les enganyadores prometences, en
l'opressió com en la llibertat, man
tenim-nos units. Busquem la solida
ritat de tots nosaltres, reposem en ta
confiança de la bondat de la nostra
causa multisecular. Confiem en la
nostra perseverança, integritat I untó
de catalans.»
A Mèxic
Com cada any, la diada de l’Onze
dc Setembre, ha estat organitzada per
la Junta Directiva del casal de l’Or
feó Català. Ocupà la tribuna J. Ven
tosa i Roig, el qual fou presentat pét'

secretari de l'entitat orgamaadora,
Ramon Talaron.
Ventosa i Roig va fer un resum
d’història de Catalunya, destacant
els principals fets. Referint-se a lu
diada de l’Onre de Setembre, digué,
entre altres coses, el deure que tenim
els catalans de recordar amb respec
te els noms de Casanova i Villarroel,
de Bac de Roda i de Josep Mo ra
gués. <No podem atribuir-los — di
gué — la responsabilitat d'un desas
tre que es produt a conseqüència
d’un seguit de circumstàncies adver
ses i també d'errors inevitables. Si
van lligar la sort de la pàtria a una
dinastia i a un home que els va
trair, és perquè no tenien altra solu
ció, si no volien ajupir-se a l'abso
lutisme borbònic. I’er a ells, aquella
darrera solució era la més fàcil; pe
rò l’altra era l'única digna i llegava
a la posteritat ['indiscutible dret a la
revolta, ja que Felip V* i els seus
descendents dominaven la terra per
la força i amb l'únic dret de con
questas
A

l 'A roentina

A Buenos Aires, el Casal de Ca
talunya ha commemorat la dota de
1‘Oflíe de Setembre, amb una con
ferència a càrrec de Francesc Arnó.
Després es recitaren poesies de Fre
deric Soler (Pitarra) i Josep Maria
de Sagarra, a càrrec de Joan Cunill,
Josep Manresa, Joaquim Pou i Mas i
la senyoreta Servent.
A . Rosario, el Centre Català en
carregà el discurs commemoratiu al
doctor Joan Llorens, president de!
Consell de la Comunitat Catalana
de la República Argentina.
A X ile
El Casal Català, de Santiago de
Xile, commemorà la luctuosa data
amb un acte en cl qual van pren
dre part el secretari de l’entitat,
Pelai Sala, e! doctor Miquel O m i
tiera i Lluis Franquesa. Et segon
dels oradors informà l'auditori sobre
là constitució, a 'aquella república,
de la Delegació de la Generalitat de
Catalunya» nomenada pel President
tria. L'acte acabà amb un selecte
concert a càrtec de l'Orfeó del Ca
sal, dirigit pel mestre Càrdamo.
”

Restaurant B A R C E L O N A
Fèlix Ferrer i Mestres
Propietari

Casa fundada el 1928
T el. : T A I 47-66

R. de C. s'haurien obert de bat a
bat davant del prestigi universal de)
Mestre. El que cal fer és associar
Pau Casals a l'acció politica de l’exi
li: Iqui millor que ell pot representar
Catalunya en l'hora present? Aquest
és l'homenatge que li deuen el nos
tre Partit i la Presidència de la Ge
neralitat.»
AFIRM ACIÓ DE LES JOVENTUTS
D E SQ U ER RA REPUBLICA NA
Som, òrgan de les Joventuts d'Es
querra Republicana de Catalunya
• Estat Català», en el seu número
corresponent aí mes d'agost, fa una
afirmació de principis de la qual ens
plau reproduir els dos paràgrafs se
güents:
• Som seguirà essent l’expressió
continuadora de la línia politica i
social que ens assenyalà el President
Francesc Macià i que, anys més tard,
reafirmà el President Companys.
Som, doncs, nacionalistes intran
sigents, lluitem per la llibertat abso
luta, total, de la nostra terra i volem
que Catalunya pugui, sense cap
mena de coacció, decidir lliurement
dels seus destins. Partidaris d ’una
nova estructuració europea i mun
dial, considerem que Catalunya hi
ha d'ésser representada pel que és
i no mitjançant procurerions. Amb
iots els pobles de l'actual Esrat es
panyol volem tenir-hi les relacions
més cordials i la col·laboració més
sincora. Però els caldrà reconèixer
que Catalunya ha d’ésser sobirana i
no continuar essent una región qual
sevol. Com europeus que som, i que
ens considerem, volem anar a la Fe
deració Europea plenament lliutes i
plenament responsàbles. Aconsegui
da la seva llibertar, considerem que

9, rue Geoffroy-Marie
P A R í S - IX
Catalunya ha de renunciar al maxi
mum de la seva sobirania en pro
d’una Federació Europea, però no
veiem la necessitat que hi renunciï
en pro d'tm Estat o d’una federa
ció espanyola que no seria res més
que un destorb en la nova estruc
turació dels paisos lliures. Seguint,
aixi mateix, les prèdiques i les orien
tacions dels nostres gloriosos precur
sors, convençuts que interpretem el
sentir i el voler de la gran majoria
de l’opinió catalana, som essencial
ment obreristes i volem la instau
ració d’un règim de justicia social
on cl treball no sigui una merca
deria que es compra i es ven, sinó
el factor essencial i dererminanr de
tota la vida politica de la nació.
Conformement als principis bàsics
de l’Esquerra, lluitem per l’abolició
de l’explotació de l’home per l ’ho
me, aixi com l’explotació de l’home
per l’Estat; propugnem la col·lecti
vització de les fonts de riquesa nacio
nals i el millorament, en els dife
rents aspectes de la vida, de totes les
classes de la població.»
L’HOMENATGE
AL PRESIDENT COMPANYS
El Consell Directiu de l ’Orfeó Ca
talà de Mèxic va organitzar, com
cada any, un acte d’homenatge al
President màrtir Lluís Companys,
amb motiu de l’aniversari d ’haver
estat afusellat. El parlament fou con
fiat al doctor Marcel Santaló. La
Massa. Coral, sota la direcció del
mestre Narris Costa-Horts, va inter
pretar obres de Lassus, Bach, Waelrent, una versió de La pastorela, feta
pel mestre Costa-Horts i Els Segadoré, adaptats pel mestre Baltasar
Samper.

EL PRESTIGI UNIVERSAL
: DE PAU CASALS

J. Quero i Molares, ex-conseller de
Justicia del Govern de Catalunya,
sancionat per l’actual Consell Exe
cutiu d’Esquerra Republicana i posat
al marge del partit, publica, mensual- N
ment, unes lletres obertes on fa la
critica de la política d’Esquerra.
La Lletra oberta número IV, co
rresponent al 25 d’agost, en referir
se al prestigi del Mestre Pau Casals, dtttf
:‘;i: ",
■<iUs imagineu la ressonància in
ternacional que hauria tingut un me
moràndum català a les Nacions Uni
des que el Mestre Pau Casals haguts
portat personalment a Lake SuccessI
Totea lea portes que eatan barrades
ala homes del Consell Executiu d’E.

LA NOSTRA REVISTA
S ’ IM P R IM E IX EN PA PER
S U B M IN IS T R A T PER

PAPEl-MEX, S. A.
A yuntamiento, 112
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N O T I C I A R I GENERAL DE L T N T E R I O R
1 Les despulles de Jaume I, que
actualment es troben a la catedral
Je Tarrnttotia, són disputades entre
València, Catalunya, Balears i Ara
gó. Manuel de Montoliu, president
del Patronat de Poblet, ha recordar
que el ret conquistador va fer cons
tar en el testament la seva voluntat
de ser enterrat a Poblet.
3 La Junta d’Accionistes de la So
cietat General d'Aigües dc Rarcelona
ha donat a conèixer en el seu infor
me anual que els veïns de Rarcelona
disposen de 170 litres d ’aigua diaris
per cap, quantitat superada només
pels de Toronto, Sào Paulo i Roma
i a la que no arriben els de París,
Londres, Berlin i Viena. 1 s'estudia
encara la possibilitat d’augmentar la
dotació d'aigua a Barcelona i a la
seva comarca per tal que arribi a
250 litres diaris per persona. .
3 El govern franquista projectava
establir unes navet- drassanes a Bar
celona, però en negar-se la banca
privada catalana a cooperar en el
projecte, Franco ha decidit muntar
les drassanes a .Sevilla, on portaria
els obrers catalans especialitzats. I.a
negativa dels banquers catalans va
obeir a la manca de perspectives de
remuneració que oferia l'empresa,
posada sota la dependència de I7n.rtituro, de Madrid, que manté una
extraordinària burocràcia improduc
tiva. Ara els dirigents sindicalistes
de la Falange de Barcelona s’oposen
al trasllat dels obrers catalans a Se
villa i n'han protestat públicament
des de Solidaridad Nacional, demos
trant que encariria la producció,
5 A fi d ’ocupar alguns dels molts
obrers sense feina que hi ha 8 Ter
rassa, ha estat destinat mig milió de
pessetes per a l’edificació de cases
barates protegides.
5 A Barcelona s'han inaugurat els
nous locals de la Biblioteca Ameri
cana que hi sosté el Consolat Ge
neral dels Etats Units.
3 La Maquinista Terrestre i Ma
rítima, S. A., de Barcelona, té en
cartera comandes per valor de tresecnts-cinqimnt» milions de pessetes.

3 Ln Maquinària Industrial, S. A.,
filial de la Maquinista, dedicada a
la construcció de maquinària tèxtil,
ha fet un contracte molt important
amb la casa anglesa Plart Brothers.
3 Ha quedat paralitzada l'exportnci de ceba valenciana a Anglaterra,
la qual cosa causarà greus perjudicis
a l’economia del País Valencià.
3 Alberic ha celebrar enguany el
seu tradicional Concurs del Meló.
La síndria que va obtenir el primer
premi pesava 24.500 quilos i el meló
de tot l’any, 11 quilos. El meló més
dolí; va ser un que va tenir trenta
1res vots entre els de cinquanta rres
persones que e! van tastar. El Premi
Extraordinari fou atorgar n una melonera que tenia sis síndries que
pesaven 91 quilos. La mr del concurs
es van menjar a Alberic 8.350
melons.
3 L'Ajuntament de València ha
publicar una nota que diu: <La Cor
poració va quedar informada de
l’import definitiu de la matricula de
solars sense edificar, corresponent a
l’any present, que puia a 2.468,201.10
pessetes, compresos els tres concep
tes d'imposició.»
3 La Diputació de València ha des
tinat un milió de pessetes per a
obres a 31 llocs de les carreteres i
camins de la província.
3 A Oliva (València) s’ha inaugu
rat una nova sucursal de la Caixa
d’Estalvis.
3 S’anuncia la inauguració, a Pa
rets del Vallès, d'un nou centre d'es
tacions emissores.

5 A la ciutat d'Eix s’ha celebrar,
com tots els anys, els dies 14 i 15
d'agosr, el Misteri dc ¡'Assumpta,
seguint el texr valencià medieval.
L’obra, completament cantada, la re
presenten a l’Església de Santa Ma
rta, recentment reconstruida. Els ac
tors són, com és la tradició, els veïns
del poble.
3 El 16 de setembre es va estrenar
a Barcelona el primer aparell emis
sor de televisió construit a la pen
ínsula.
3 Es projecta la construcció d’es
tacions de producció elèctrica a Lles,
Benost i Oliana.
3 Aquests darrers mesos s’ha inten
sificat l’exportació de productes ca
talans a Cariaries. A Las Palmas
la colònia catalana és una de les més
importants, i les principals empreses
són propietat de catalans, com, per
exemple, la Refineria de Petrolis i
el nou gran Hotel Mencey.
3 Al Pas d’E'scales de Sopetra, al
Noguera Ribagorçana, es construeix
una resclosa que diuen que serà la
més alta d’Europa. Les obres van a
càrrec de l ’Empresa Nacional Hidro
elèctrica del Noguera Ribagorçana,
S. A., el director de ia qual és un
dels germans Muñoz, els grans estra
perlistes i multimilionaris de la si
tuació.
3 La batalla contra les barraques
ciels voltants de Barcelona, ha fet
que es destinessin uns 120 milions
de pessetes per a la construcció de
4.500 cases barates on poder portar
la munió d’immigrats que, proce
dents de les terres d’Extrcmadura,
s’han escampar per tor arreu i viuen
en coves i barraques infectes.
3 La construcció de cinc aules de
la colònia infantil Can Puig, de Bar
celona, costarà 750.000 pessetes.
3 Ha estar inaugurat el 6ervei aeri
bisetmanal entre Roma-BarcelonaMiln.
3 La fàbrica Pirelli, de Vilanova i
La Geltrú, s’ampfiarà per a pro
duir cables d’alta tensió i especials
fins a 220 kw., articles diversos de
goma, tuberies especials, etc.
3 A Vialaller (Llekla) s’instal·la una
foneria de minerals de plom, la pro
ducció de la qual podrà ser de
4.800 tones per any.
3 A Barcelona es fa una campanya
per tel que el Museu del Teatre
sigut acabar d'instal·lar al Palau que
la família Güell té al carrer Nou
de la Rambla.
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5 A Granollers s'ha fet cl 11 Gran
Aplec sardanístic. Hi han concor
regut cinquanta-quatre colles de di
versos llocs de Catalunya] Es diu que la fusió del Sanco
Hispano-Colonial, de Barcelona, amb
el Banco Central, de Madrid, pro
porcionarà a Catalunya un instru
ment de crèdit de gran categoria.
Els accionistes principals del primer
són Ignasi Vilallonga, Josep Graells,
el baró de Viver i el comte de Mont
seny! els del Banco Central de Ma
drid són el comte de Godó, Albert
Amúa, Josep Johcadella, Lluís Giro
na, Enric Maraans i Francesc Ri
vière.
-J L'Empresa Nacional d’Autocamions de Barcelona prepara la pro
ducció dè tractors Diesel, de camions
i de carrosseries,
5 Adolf FUitepsa, arquitecte cap
del* Serveis dels Edificis Artístics i
Arquelòglcs dc l’Ajuntament de
Barcelona, ha publicat un fascicle
en el qtial dóna compte de la tasca
realitzada durant els darrers vint
anys en la conservació i restauració
d ’edificis artística i histórica de la
ciutat! Casa Padellàs, Flaca del Rei,
Palau Major, Capella de Santa Ague
da,' Casa de la Ciutat, muralles ro
manes, muralles medievals, església
de l’antic Hospital Militar, Sant Pau
del Camp, Hospital dè la Santa
Creu, Drassanes, Palau de Comillas,
dsglésia de Sant Martí, casa núme
ro 2 del Passeig de Colom, cases
mims. 5 i 7 del carrer del Call, i
carrer de Moneada.

J L’Ajuntament dc Barcelona ha
fet una emissió de JÛO.OPO.OCC de
pessetes de Deute Públic Municipal
al 4 i mig per cent anual. L’amortitració començarà l'any 1953 i dura
rà 50 anys.
T A la Zona Franca de Barcelona,
la Sociedad Española dc Turismo
construirá una gran fáhricH d’auto
mòbils, que será uno filial de la
FIAT italiano. El copital de l’empre
sa seria format en ducs terceres parts
pèr Testar franquista i per la banca
privada. Es pretén que la resta l’aporti, per força, l’estalvi popular de
Catalunya.
5 Els inspectors d’indústria del rè
gim franquista són uns funcionaris
que no tenen assenyalat sou. Només
cobren el cinquanta per cenr de Ics
penyores que imposen als industrials.
Forren una credencial on hi ha una
clàusula que diu: Cesarán en el car
go cuando sus beneficios anuales as
ciendan a la cantidad ,1c 500.000
pesetas. L’Inspector destinat a Barce
lona no hi exerceix mai el seu ofici
més enllà d'un any. 1 els que lenen
bones relacions o són camises telles
falangistes i fidels al règim, passen
a fer de l’ofici a una altra província.

Dr. Peyrí
P«H I Smiojr.H.

Consultori t Guadalquivir, 16
MEXIC,
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5 Les empreses metal·lúrgiques de
Barcelona estan intensificant les ges
tions d’exportació a base de les fa
cilitats que els han promès amb l’es
tabliment de l'operació C, que per
met d’utilitiar una part de les di
vises que s’obtinguin per exportacions de la indústria metal·lúrgica i
mecànica en adquisicions de prime
res matèries i utensilis per al mateix
ram. Hom calcula que es podrà ex
portar per valor de cent milions de
pessetes anuals. Aquesta operació C
(Catalunya) és semblant a Poperació G (Guipúscoa), establerta per al
Tais Basc.
Î Ha estat creat a Barcelona el
primer Institut peninsular contra el
reumntisme. El fundador i director
cs el docror Josep Mario Poní, que
ha estat tres anys estudiant l’especialitàt als Estats Units. Van assistir
a l’acte inaugural de l’Institut repre
sentants de diverses entitats mèdi
ques de Barcelona i va fer l’elogi
del doctor Poal el doctor Frederic
Coromines, president de l’Acadcmla
de Medicina dc Barcelona.
5 A Girona s'estan construint di
versos grups escolars, el més tmportant dels quals durà el nom d’fciximents. Es construiran també qua
ranta vivendes per als mestres.
5 L'Ajuntament de Barcelona ha
fet un concert econòmic amb el F.
C. Barcelona per als partits que es
júgutri al camp de Les Corts. Per *a
l’arty 1950 él F ., C -, Barcelona paga
rà al municipi, eii cònç.epte d’tmpostos, un milió nou-centes mtl pessetes.

J Fahià Tous, île Rciin, resident a
Galícia, està organitzant una Llar
Cataluña a Santiago de Compostela. Es calcula que a Galicia hi ha
uns tres mil catalans.
5 Ha estat imposar als patrons un
plus de vida cara del 20% dels sala
ris a favor dels treballadors a preu
fet dr diversos sectors de la indús
tria tèxtil de Catalunya.
3 La Diputació de Tarragona ha
celebrat una de les seves sessions a
la sala capitular del monestir de
Poblet, amb assistència de diverses
personalitats del regim. Donaren la
benvinguda l'abar Maltbactta Quatember i cl prior de Poblet, Grego
ri Jordana. Es va aprovar la recons
trucció de la Torre de les Armes de
Poblet i algunes obres al monestir de
Santes Creus.
3 El Buleríit Oficiat ilcl Estad», del
15 de juliol, ha publicat una llei
atorgant a Industrias y Transportes
Segre, S. A , la concessió per a ex
plotar la via ferrada de Mollerussa
a Balaguer, ja de temps construida,
com a ferrocarril d’ús públic, a fi
de normalitzar la situación administrativa de dicha vio férrea.
3 En sessió celebrada per la Dipu
tació de Barcelona, el president ha
donat compte del lliurament de
500.000 pessetes a la Casa de Caritar, i d'una altra quantitat igual a la
de Maternitat, fet pels marmessors
testamentaria de Francesc Cambes, a
compte del llegat que figura en el
seu testament i que puja a 4.000.000
de pessetes.
J El diari Excéliior, de la ciutat
de Mèxic, ha publicat la seguent
noticia! «florcvlona, 27 de «grieto
7AFPJ.— Una gran cantidad de ga
naros alimenticios, industriales, com
bustibles, e tc , que demuestran la
continuación da un activo mercado
negro, han sido decomisados por la
Fiscalía provincial de Tasas, durante
el potado mes de julio. Los princi
pales productos han sido: 27.648 Irgv
de harina; 3.899 kgs. de trataras ;
3.565 kgs. de garbanzos; 3.200 piaras
de pan; 2.7)0 kgs, de arroz; 948 legs.
do almendras; 326 kgs. de salvado;
463 hgs. Je aceite; 200 Icgr. da café;
1)1 kgs. da pasui para sopa; 26.164
kgs da trigo; 3.722 kgs. de matr;
300 Lgs. de (abada; 46.000 kgi. da

sosa cáustica; 9.230 kg.*, de nitrato
de plata; 1) 000 kgs. de carbón; cha
tarra, unos 27.000 kgs. y 1.022 kgs.
Je pieles.»
3 En les obres d'urbanització de la
plaga d'Isabel Basora, de Reus, s’ha
trobat un molí primitiu de mà i
molts fragments de gerres de rerrissa
fetes al torn. Aquesta troballa ha
estat dipositada al Museu Munici
pal, i, segons els tècnics, cs d’un
període força antic de la cultura
ibèrica, en ple segle m a. C.
3 L’Ajuntament de Barcelona ha
fet públiques les bases per a la
concessió del Premio de Literatura
de la Ciudad de Barcelona, ampliar
i desglossat aquest any en Premio de
Novela, Premio de Teatro, Premio
de Poesia, Premio de Mmica, Pre
mio de Fotografía i Premio de Cine
Documental, i que seran adjudicats
el dia 26 de gener del 1951.
J Fragment d ’una caria acabada de
rebre de Barcelona: «Si no fos pels
75 anys, que el dia 2 de novembre
portaré al damunt, sens dubte que
més d'una vegada hauria pres el
determini d’aixecar cl vol, perquè,
noi, això és un calvgri. Tot són di
ficultats, improperis, informalitats, i
creu que s’ha ben perdut la ver
gonya, la dignitat i fins l’honra, per
què, vaja, això és el caos; 1 menys
mul que els nostres gosernants diuen
que anem tan he, sens dubte perquè
es miren amb el seu mirall, perquè
isí es miressin amb el nostre els sor
tirien unes cares més llargues que els
ninots del Pim-Pam-Pum.» «Reco
nec que fou una equivocació que,
acabada la guerra del 14, no m’ha
gués determinat a canviar de con
tinent, com van fer els meus fill»;
però com que aleshores tot eren
flors i violes, no podia creure mai
que en el transcurs d’uns quants
anys ens haguéssim de trobar en la
forma com ara ens trobem, que no
diré que estiguem tan malament com
els russos, però quasi estic per creu
re que seguim una política sem
blant, puix que estem lligats de
peus i mans, i procura no extralimi
tar-te, que, sinó, te la carregues amb
tot l’equip.> — «Tu pots anar sa
bent del que passa en aquest país,
petó per molt que t’informin no et
pots fer càrrec dels passos de ctanc
que fem cada dia, perquè això se’n

va a rodar ràpidament i estic veient
que ni el combregar no hi secà a
temps; puix que l’economia està per
duda i el pitjor és que no hi veig
remei de cap classe.»
3 Heu-vos acf uns quants títols,
requadrats i subratllats en vermetl,
de la primera plana d’un periòdic
madrileny, corresponent al 29 d'abril
darrer. Del periòdic se’n diu ¡Tú!
Organo de los obreros de Acción
Católica: sNo se acuerda al harto
del menesteroso. C on 250 gramos
diarios de pan, aun sobraría harina.
La mayor parte de los obreros tienen
hambre de pan y carecen de m u
chas cosas necesarias. Penymdo en
las horas tristes de los hogares sin
suficiente pan sobre ¡a mesa, nos ha
sabido mal el que comíamos. El pan
de estraperlo abunda. Viviendas para
obraros es lo que necesitamos. Un
insulto a la conciencia cristiana. En
Barcelona hay un 40 por 100 da re
alquilados.i
3 En les excavacions que fa el Ser
vei Arqueològic Municipal, en el
subsol del carrer dels Comtes de
Barcelona, del barri gòtic, prop de la
Catedral basílica, s’han descobert les
restes de la primitiva basílica barce
lonina del segle iv, anterior a la
invasió dels nòrdics, on devia oficiar
i predicar Sant Pacià, el gran bisbe
barceloní, ja fa mil sis-cents anys.
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3 El 18 de juny, en un acte sota
la presidència d’Yvon Delbos, mi
nistre d'Educació Nacional del Go
vern francès, la vila de Ceret va
rebre ls Creu de Guerra per la seva
acció a l'avantguarda de la Resis
tència.
3 Segons Pierre Gourou, a Les pays
tropicaux, Presses Universitaires de
France, Pari», la producció d'arròs
per hectàrea ¿8 a València a 6.300 le.¡
a Itàlia, de 4.600; al Japó. de 3.600;
al Brasil, de 1.500; a Madagascar, de
1.200 i a la Indoxina, de 1.100.
O bituari
3 El dia 24 de juliol morí, a Bar
celona, l’advocar Albert Bernia i Co
mes, després de més de cinquanta
anys d’exercir la seva professió.
3 A Barcelona, el dia 2 d'agost, a
l’edar de 75 anys, va morir l’escrip
tor i bibliòfil Ramon Miquel i Pla
nes. Era membre de l’Acadèmia de
Bones Lletres i de l'Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi, de Bar
celona, i de la Casa de Cultura Va
lenciana.
3 Ha mort a Cadaqués, a darrera
de setembre, el senyor Salvador Da
li i Cusi, notari competent i molt
estimat a l’Alt Esmpordà, vell citi-'
laniata, republicà i federal. La seva
posició de suma dignitat durant !«
dictadura del general Primo de Ri
vera va merèixer ela millors elogia
i avui encara és recordada per tot
hom.
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L’ESPERIT de CATALUNYA
per J O S E P T R U E T A
Obra publicada per la Institució de Cultura Catalana, de Mèxic, a cura d'Edicions
Catalònia.— Fornia un volum de 224 pàgines, de 14x20 erns., denses de text i im
preses en excel·lent paper, amb coberta en cartolina tirada a duen tintes. $ 12.—
m/n a Mèxic i U$A 1.50 a la resta d'Amèrlca. Els abonats a la Col·lecció Catalònia
reben el llibre a domicili, amb un 20 % de descompte.
LA O XFO RD U N IV E R S IT É PRESS p testn ti amb aquisH mols l’ttlu ió n n « l « lï’aquest
noiablr llibrt:
«Pora gent, al neutre pals (Anglaterra), »ap que leí directrius essencial* dc. la civilització
occidental: el sistema democràtic parlamentari de. govern i les regle» «ociáis balades en la
mútua tolerància i el respecte al» valor» humans, tenen el seu origen en un petit pal», eneluvat dintre el« límit» de ía Península Ibèrica. Tot» aquells qui estan avesats a veure lc» ca
racterístiques nacionals dels habitant» de la Península eom alguna cosa distinta i inadaptable
a la vida occidental eut opea, e» sorprendran quan els diguin que la riviliuació que es dériva
d'una racional experiència 1 d’un sentit de responsabilitat té un dente no pà« petit amb Ca
talunya. En aquest llibre s’hi han recollit nlguiit d'aquests fets i hi Min presentats atraedvolameiit pel famós cirurgià que després de guanyar-se una gran reputació nl seu país, va
venir al nostre, i ha treballat a Oxford durant la guerra.»
•

•

•

UN ENCERT DE LA COI/LECCIO CATALÒNIA
Els elogis unànimes que en fan els seus lectors, auseguren un lloc destacat dins
la novel·lística catalana a l'obra de VICTOR ALBA

ELS SUPERVIVENTS
en la qual és mestrívolament reflectit un aspecte de U moral imperant a casa notera d'ençà
de la caiguda de la República. L’autor, en un estil planer, tallant, de gran qualitat litesàri»
a força de defugir In literatura, transcriu en aquesta magnifica obra un icguú de fets viscuts
i retrata un munt de gent amb qui va conviure abans dc poder escapolir-se de la Catalunya
pervertida per la dictadura franquista. EI.S SUPERVIVENTS é» la primera novel·la on
són posats en evidència, intranscendcntalnient, l’esperit i l'ambient de la nostra postgueua.

Un volum de 272 pàgines...................................... ..................

$ 9 ,—

EU subscriptors dú la Col·lecció Catalònia reben el llibre a domicili,
amb el deacompte habitual del 20%

IM PO R TA N T.-- T o u r le» comande» de M i»ít-d u t* t « trsii servides a domicili, aMpqmiijsde» del correípoiifut re tu t. Tai»
de l'interior de U KepfiWire n (w*n * reemlxKi, tu g raen n n t 1 0.7t o ír de»peiei. L « de. P o sterio r h»n de venir «roiopontades de sec liencari per U toulitai del seu Import, s nora de C IPE , 8. rfe K. !... i seran «pedide» iramedieismcnt,
ceitlílcadt», k W que ens fens leipcmeblei d e p i. d u u o rcterOs per culpe dels co u ru * .
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UN LLIBRE QUE NO POT MANCAR A NINGÚ!
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POMPE U FABRA
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LA RK l'ÚBI.lCA SÓN SERVIDES CO N
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