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Amor--

En aquesta

casa,

que té

posat ben característic

-••••¦¦•1111.20111e2neemytwart,---

un

de

catalana, moría el
Comeller en Cap. La vila
mana

de Sant Bol

no

l'aspecte
d'aquestes
dat

ha pan obli
parets. Fins

l'onze de setembre de 1923,
bi anava cada a n y, en
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data, un veritable
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aquesta

fiite
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Encara

."

de

la

casa on

el defensor

de

mona

Barcelona

cognom de

Casanova, hl sigui
amb abs, es tracta,

Capella

de

guardada c o m una reli
quia en l'arzin parroquia!
Sant

Bol de

Llobregat

Picar, a la parróquia de Sant Bol, on bou enterrat En Batel de
Casanova.
sepulcre és cobert per la bandera catalana que es ven en aquesta foto

la

L'indret del

escrit

efecti
vament, de la fe d'ébit del
defensor de Barcelona. És

de

Pati

que el

'

--

771r7"--Escenes del 1714

En saben
mis ara

abans,

o

de

fer

guerra?
fou per a l'art militar ano
que se'n diu una vinya. Per
aixó, aques tes planxesillu
tren encara avui els millors
llibres d'estratégia.
Podeu resseguir-les per
peces menudes. S'ho me
reixen bé, peró no us capfi
queu en els detalls d'arqui
tectura o de paisatge. A part
de la silueta de la ciutat, de
Montjuic i del Port, Vence
nogratia és una invenció.
heu adonat de quina
es la seva manera de veure
la guerra ?
Hi trobareu

Egravador

que ha fet

aquestes planxes d'a
es deia Rígaud —no
volia pas donar una sensa
ció equivalent a la de diver
ram

—

-

ses

escenes

de

»

La gran

destilada», posem per

cas.

No lí interessava ni el car
natge ni fer una exhibíció
de crueltat.
Era més modest. Només

aspirava
nats

a

sobre

deíxar consig
un metall ben

consistent,els efectes táctics
d'aquest setge, que, si fou
calamitós per a Barcelona,

només algun ferit i encara
molt ben portat; tots van

mudats,

sense

filagarces,

lluents i políts. Es v€11 que
que ha
es la trinxera, alto
guerra
espatllat la tenue de
Aquest concepte es ben
bé el concepte francés d'a
quell moment. Es tracta de
la
veure en un setge

snoblització

ginyers

d'una men
les
que prenen bé

mides,

calculen

perfecta

cauen
sabe
quan és hora. Aneu a
ment el temps i hi

si aixó és una

perfeccio oh>

Estampes romántiques
del setge de 1714

'et
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1er

Lii

Irt

de

La

vint-l-quatrena

perra,
re

de

durant

1714,

el

L'Aralduc,

de

ra

set

les

csobtadas

recae rep4rter del

la

mentre du

guerra. prepara
trtomfals

lamines

l'Apoteost.

vos

Plzeu
que, en aquest gra

na

vat,

la clutat de Barce

ire

lona ha

de

1840

da.
.€0

a

la

estat

Montjulc
dreta 1

capgira

ha

passat

I'llscullers

l'esquerra No hi ta
El propóllt no é•
gengratic, .1nó rolíti.
rea.

barricada

La
ca

de

pel

de

canonge

Anglada,

duran t el setge
se

ra

es

ha
beu
la
de

rbi
les
ue

be
ro•

L'emperadrIu Isabel, muller de Garles III, s'em
bares Barcelona, camí
d'Alemanya. L'escena
"
reconstruida amb tnélt bona fe que encert.
a

-

Abreu
",

de

ela

consellerl ben habillats,

Ftraller1

son,

al

t...mps

a

de

la

mane

Casa

noa

la Pla

Palau,sostInguda
de ron

de setembre de

1714

sortida el
vespre de

Mésquetot
el que
altres

l'históric 11
de setembre
de 1923, i la

nos
ara

nombrosos ferits i contusos
compacta, amb dones i -criatures

podríem
criure,
aquests do

primera pá.
gina de La
Publicitat

cumentsgrá

del dia 12 de

fics que

setembre, o
sigui el dia

es

re

produim
donen

abans del
cop d'Estat
de Primo de
Rivera.

una

impressíó
exacta del

fou el
darrer 11
que

de setembre

celebrat.
La doble

plana

tral de La
Veu de Ca

La guerra
de S ucces
sió i la lite

talunya,

ratura... Pa«

cen
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aquest any, l'homenatge a Rafel Casanova ha tingut tan vastes
proporcions
Mal com ahir, els agents de l'Estat espanyol slan liençat
amb tanta crueltat contra les multituds catalanes
Ferits i detinguts
Són arrencades del monument les corones i trepitjades les banderes
nacionals :: La indignació aferma el patriotisme deis catalans dignes
Mai

com

::
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EN PriBLICH MANIFEST
CATHALVNYA,
LAS LLEYS, Y PRIVILEGIS DE

baix lo
que :. fan precira la plaufible refolució dc la Defenfa
n°1'
amab:e Domini de la Mageflat C. del Rey y Emperador
affe•
que
motius,
tre Senyor ( que Deu guarde) ab los relevahrs
rahons,
guran los mes felices Succelros y ab las conclobents
han
guants
que deNaneixen !os (oIlichs arguments de
!alienar allucinar á la ingenua y conant
,
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tulles í pam
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o

una mostra

r

po

litica d'ales

llores, els

aquest Des
zeztz

'O

primers fets

MzeMou

pertador de
Catalurtya

se

tembre 1908.

píos el Ilen

cament

de

rratxa

l'onze de

de violencia
MImmamb.

i

que

varS.,141.11444.-..

aquests ver

es

produí

van
r

a

ziz

sos

que

l'entorn de

re

produitn. La

Ile

conceptuo
sa

Casan

Finalment.

aparença

d'aquesta
teratura,

li

una

caracte

rística por

no

tadadeliCu
cut/ (26 se
tembre 1907)

llevavalain
terior

ova.

foro

la entz.1
aixf,
entorila& per hsrho, se
Ele q_
ig-rirdia, peno» la tradicid quan
rán els
Casanova coro un remaangraf del,
noe pintará n en Rara da
llene templa y un Casanova profigot, a. lInch de proclamar
primer que haarfa tel beque«a
la reo/Menda ue. á morir, lo
•viditar ab el Dash de 13erwicl, qu era una
sigut adune
sepecie d. gemas' Polavidja. di hostil
noealtree li entregarlo la ciutat, y vegi
—A cap. .orn
vo.té quanta. plastas de regidor en. dona.
•

_-

parlar ebrio, el Tel de que la grandlo.
Me dona dret
roae,feetaeio.1e1 parece diumenje, nt tant rol. anunciada
Flore, va efectuaree tant
pe: peri6dich de la Ramblade lea
Casanova, en contra de
mes mi en honor de 'a Rafel de
1..ct Perdiu y en contra del gobern de diadrit.
En contra de La Prolio, per len soga. ofensivas procaci.
de ter pi 6 cocade loto menade tarima,
tate y pel eéu stany
fine de aquella que no Ii pertany.
Y en contra del gehena de Me.
drit, per lasMane tradicional. 6 in•

corretjiblee
Ell aun provocar la Mt del 11.1
del prement, donant gran impor
tancia á un acta que no 'n tenia
cap, convertint en serio
un tel que hanna ara.
baten perfectament ri•
dlcul.
?De qué ji v. :servir
portar á la meafi u'
12

aquella 16jrior1et.,1111
de bonas familias, más
que per excitar el*
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—;Caree? ~lb fue

soe mole

latiere cenia

Iel

1714. At meay..qu,11* fericn

are
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IINS CONSELLERS DE PESSEIIIRE
A dalt.

—

Un dele Consistiera

etutat —vol ésser Fivaller?
no

-

A

de la

Jura

balx.

—

eoltat

sabem qué davant els al.
Consellers els Juran'.

Finen-vos
un

cona

Conseller

rorava.

Val

a

tres

Usar Indumentaria
és ben bé

temps

de

la

piadade

no

del

dir que
lea

gest

de Casanova

Consellers i

jurats són de

terra

cuita, pintada

amb uns vermells molt vis. Daten de l'any 1870 i són
Mis d'un imatger de figures de pessebre que. no ens ha
deixat el nom. Fa l'efecte que es tracta d'alguna escena
relacionada amb Fivaller, que tenia

aquell temps

una

po

pularítat fabulosa.
Ara reposen plácidament en una vitrina de la Casa de
l'Ardiaca, peró la primera vegada que van exhibir-se va
ésser d'una manera molt mes brillant. Era a l'aparador de
cán Massana, al carrer de Ferran, en una mena de «tea
trino», que representava el Saló de Cent.
Van tenir

un

gran éxít i el moment s'ho portava

es.

re.

n

"am.

minigues

&M'yerta molt

Redel

AQUESTS

era

qua

el

oratosi

contemplant-los, del matí al ves
pre. Els díaris en van anar plens. 1 aixé que escultórica
-ment no són pas, precisament, una filigrana.
Aquesta representació, més aviat pueril, dels Conse.
llers de la Ciutat vol dir tota la popularitat
per no dir
la devoció
que havíen guanyat, d'e/10 que el Renaixe
ment, els Jocs Florals i el Teatre els havien ressuscítat...
I en aixó tot és començar. Felip V per no deixar parlar
els Consellers havía establert un régitn de tiranía total.
I ja ho veieu, la popularítat de després, els ha portat, fins
en
de les bones
i tot, a un aparador de pastisseria
havía

una

corrua

de gent,

—

—

—

Hi

el

carrer

més brillant de la ciutat.

(FOTOS GARRIGOSA

CAPITOL DE GREUGES

Per qué els catalails 110 podem oblidar
is conéixer, llegidor, els nzotius que els
catalans tenim per a no oblidar ia memoria
de! rei Felip y? Passa els teus ulls per aquesta
relació da/gimes de les disposicions dicta des
pel primer Borbó, després d'haver-se apode
tal de Barcelona tonze de setembre de 1714,

recorda-les.

lents ofícials del Regiment del Roser, el qual
cobrí de gloria en el setge de la ciutat.

es

Empresonament durant els tnesos de febrer i
1715, de 3876 persones. Moltes foren
desterrades i les atres tancades a Montjuk, LIci
da, Tortosa í Tarragona.
Ajustíciament per la torea, a Girona, deis
valents guerrillers catalans Noi d'Avinyonet,
Joan Oliver i Francesc Monfort.
abril de

Prohibíció de qué els catalans poguessín
cap mena d'armes, recollint-se totes les

usar

llavors existents

Catalunya«, escrits
per Feliu de la Penya, i de tots els escrits pu
blicats durant la guerra a favor de la causa
catalana.
Enderrocament de tots els castells de Cata

lunya, la

conservació deis quals no convenia a
l'absolutisme reial. Són incalcu
lables les joies arquitectoniques
que. per aquest motíu, van des

aparéixer.
Abolido,

el primer d'octubre
de 1718, de tota la moneda ca
talana.

talana.

Extincio del Consell de Cent i

régirn municipal

de Ca

Supressió

del dret de Catalu
acunyar la seva propia mo
neda, disposant-se que tos re
baixada a una tercera part del
seu valor la moneda anomenada
«ardits de Catalunya».

talunya.
Extinció de la Generalítat de
Catalunya.

nya

Extinció de la Universitat de

Barcelona, que és traslladada

a

Cervera.

portar-ne.

Ordre de qué cap catalá po
tenir a casa seva més que
un ganivet de Ilescar pa, i enca
ra lligat a la tanta arnb una ca
dena.

Confiscació dels bus de tots
els catalans que es distingiren en
la defensa de les nostres llíber

gués

tats, inclús deis que havien tro
bat la mort en la Iluita.

Ordre dictada pel propi Fe
tos desguarnída la
sala del Consell de Cent, de
Barcelona.

a Catalunya de la
coneguda cárrega deis
allotjaments.
Obligado a tots eis pobles de

Establiment

lip V de qué

encara no

tros

Dísposició

manant que fossin
del Palau de la Generalitat
els quadros de Sant Jordi i els
escuts de les creus i les barres
catalanes. En son Iloc s'hi posa
ren retrits de Felip V i
escuts,
torres, Ileons i flors de Ili.

de

trets

Ilurs camps per a plantar-hi far
ratge per als cavalls de les tropes
de Felip V.

Prohibido als proiessors de la
ciutat de Barcelona d ensenyar
Retórica í Gramática.

Empresonarnent deis vint- t
eme principals cabdills de la de
fensa de Barcelona, els qualsfo

a

i tancats per a
tata la vida en llunyans castells,
malgrat ha ver estat promés en
l'acta de capitulació de Barcelo,
na el respecte al venot.
a

Catalunya

Ordre disposant que fós bai
xada del rellotge de la Seu de
Barcelona í feta a trossos la cam
pana «Honorata» pel »delicte»
d'haver tocat a sometent durant
el setge.

de la

contribudó del pa per sellat

lur..,osició,
oficial,
!lengua castellana
lloc
cual

de la
de la

a

en

catalana._

Construcció d'un foil al car
de Tallers i un altre a Santa

rer

Mónica.

Cesiantia,

de
de

de

sense cap excepció,
emplea ts de la ciutat
Barcelona í de la Generalítat

els

tots

Construcció de la Ciutadella
de Barcelona. Per ter aquesta
obra es van haver d'enderrocar
més d'un miler d'edificis.

Catalunya.

Prohibido

als

paísans de

celon d'anar pel carrer

després del

en

Bar
grups de més de dos

toc.de retreta.

Creado de l'orninós »donativo.. pel que s'exi
gla als C4Idians un repartiment de més d'un mi
lla le Mitres catalanes Al que no volta pagar
.jue lí exigien, lí envia ven un esquadró de sol
dats a casa seva amb ordre de mantenir-los a
torea, fins que hagués pagat l'impost.

Exiii,

,

per ordre del

capita general T'Serclaes,

molts canonges, religiosos, nobles, jutges,
advacats, escrivans í indivídus d'altres esta
1e

melits que
terra.

es

dístingien

Alusticiament

fl? 1715

a

per Ilur

amor a

la

Barcelona el día 27 de mare

vulgars crimínals, de l'il-lustre
general catalá En losep Moragas i els seus com
panys Francesc Solanic, Jaime Roca í Pau Ma
com

Execució a Vic, de Bach de Roda. Els coro
nels Brichfens i Palien pogueren escapar burlant
la persecució deis soldats de Felip V.

Modificado del régim municipal de Catalu
nya,
els corregidor», ',miles i regi
dors de nornetiament reial.
Disposició manan! que els que no fossin filis
de Catalunya poguessin ocupar els seus cárrecs

públics.
Dísposicio manant que els regidors de la ciu
tat portessín K.banda., i que les venerandes gra
malles dels nostres consellers fosin vestides
pels porters de l'Ajuntament.
Supressió de la junta de Sanitat de Barcelona.

a

Prohibido del Sometent

-

ap. que

distingiren

defensa de Barcelona.
garrot, el dia 5 d'abril de 1715,
En Francesc Castlar i Torcl, un deis mes va
es

Ordre disposant que cada dia
les dues de la tarda, per a re

cordar a Is barcelonins l'hora de
Ilur rendició, la campana de la
Catedral toqui la »Gradó del
Reí».

ren

Imposició

a

Prohibició de l'ús de respasa
als catalans que tenien dret de

Clausura de les Uníversitats
catalanes de Lleida, Vic, Girona
i Tarragona.

Cata lunya de destinar un

Catalunya.

a

Recollída dels «Anals de

Ahondó de les Corts de Cata
lunya.
Abolido de tots eis organís
me» de govern de la nació ca

de tot el

Felip V

,P.xecució
1

en

en

tots

els indrets

Catalunya.
Supressió deis cárrecs d'arxiver de la ciutat,
mostassals, guaita de Montjuic í ~sois de
Barcelona a Nápols, Sardenya i Palerm.
de

Obligació als catalans de treballar en la cons
trucció de la Ciutadella. Perqué es vegi de qui
na manera els pagaven, sois direm que un carro
estava obligat a ter deu viatges diaris, amb la
condició que si no els teja tots, perilla els 21
quartos que se li donaven de jornal.
Cremació per má del botxí a la Sala de Sant
de la Diputado, deis documents originals
de gran nombre de títols i distincions que s'ha
vien concedit a diferents poblacion4 i particu
lars de Catalunya i a la seva Generdlitat.

Jordi

Encara podriem allargar molt més aquesta
!lista. Peró amb el que hem escrit fins ara,
Ilegiclor, que fa en deus tenir ben bé prou
per a fer-te cárrec de per qué els catalans no
podem oblidar de cap manera, ni per anys
que

passin,

la memoria del reí

Felip V?

Eits

que

utillizen

no

NAFTALINA
en

botes

rr
veuzn

llurs robe_s arnadez

1.1
S
N.

•

2 Casamos per
inoxidables.

Diposits

a

desguasos_

per

a

water.

i

URDA:

LLIBRERIA
CATALONIA

5 Planxes acanaladas per a cobertes.
Són Ileugeres i de fácil collocació.

DipOsíts per a aigua i altres liquíds
que no &quin acció química sobre
el

eubscripcló:

A014:11.1TRIICIO

trencar-se.

6

nacional, que garantes, Pnmes, Un trenat
sinéagm ! !nüenieni. Sesion. Un desgest minisn
cunnegnentrnent londminat mexima. Tercer.
a
nagua,1 ohi
Une in...latinidad atacante
le bencina. ele., etc. Quent. Une m'Inda
maxime e les mido', inceparendes de fricel.

lamina, sem. 11 Ptes.
fila, seas. 10,50 Pies.

so

4 Tuba per a desguasos. Resisteixen
els cancis de temperatura sense

PL.* ESTU

cinta d'amiant per
frens d'automMils

Son
Prelas

sistema
juntan i amb mecanisme
oxidar.
No es poden

3

a

Núme, o son
40 céntims

Revoltons per a la construcció de pi
sos. De gran resistencia i lleugeresa.

1

1La

Selmanarl gr&fic d'aclualítats

material de ciment i amiant
per a construccions, el mes
econórnic i el de m/s durada

El millor

es9lat

ctrnb

Placa Catalunya,

ciment.
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A
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JOSEP SAULEDA
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SANT POL

Adquíríu

els

llíbres

vos tres

a

IX MAR

la

11 1111181 DE I0111011
TRES DIES

D'ESTADA A L'ILLA

I EXCURSIONS, PER 75

CATAILIADNIA
PLAÇA CATALUNYA,

11

A

R

I.

E

17

-

14

PESAETES

Viatges Catalónia
Rambla del Centre,
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Quan s'anave escolent nostra dutal
dina del setembre de la mala anyada,
la campana de Semi Honorat,
a dalt del campana a cada estravada
movia el seu batall desesperat.
1 quen la !lengua de la nostra gent
anava renegant d'odi 1 de gana,
quan s'esberlava el pil d'algun valent,
la 'lengua de metall de la campana
repicave 1 cridava a sometent.
1 quan el conseller de la ciutat
alçava al cel l'espasa i i la bandera,
Ja el llop amb la casaca de soldat.
i el lladre de la terra forastera
ens ho deixaven tot esmicolat,
fela un so ronc com un grinyol de fera
la campana de Semi Honorat.
I després quan vingué le mala n1t
I s'ensorrá per sempre aquell delit,
1 era nostra florida ciutadana,
cementiri, miséria I cos podrit,
pell que tremole i llavi que demana,
amb un plorar de rétala 1 de desplt
plorava la campana.
Quatre anys més tard, diuen que el rei pruden
féu despenjá aquella campana altiva.
perqué havia tocat a sometent
&vial) la veu una mica massa viva.
La varen da entre brasca i carbona
somicant digué adéu a les germanes;
i la van fondre sense més raons,
I del metall en varen fer canons
per ofegar la veu de les campanea.

»so Marta de Sedarra

LA

1 era, Déu sap el temps que s'ha escolat
des del setembre de la mala anyada,
des del rei que escanyant la Ilibertat
amb la má va debrar-nos profanada
la campana de Sant Honorat.
Pera poc es pensava el rei valen',
amb tanta voluntat I emb tanta faria,
sometent
que campana que loca a
el foc no li fa 1/Ijada.
Que si aixeca la force i el punyal
1 l'ungla de les bésties s'encomana,
mal,
a le campana no II fa cap
perqué el so de la campana és Immortai,
1

CAMPANA

encara sona

la

campana!

Encare sone; hl ha (tul no la sent,
qul té l'orella molt rasposa,
qui l'aparta com un mal pensament.
perá encara repica a sometent
nostra campana fosa.
Vosaltres, gent de bona voluntat,
catalana de tote hora,
?no sentiu. caminant dins la clutat,
la campana de Sant Honorat?
la sentiu com plora?
Escolteu, escolteu quin so més fi
no és el cor que us enganya
tant si seguiu les mentes del cerní,
com si palpeu el cor de la muntanya;
tent si aneu amb la rella dins les mana,
tant si el rem us fadiga i us aplana,
si sou pobres, cridalres o bergants,
filia de Iluite, o de calma casolana,
tant se val! que si sou catalana,
germana
hi ha alguna cosa que us fará
aquest so 1 aquest plor de la campana!
La varen despentar de vora el cel,
encara més amunt ara repica,
ni grapa de botx1 ni foc crudel
de mal no poden fer-n hl gens ni mica
Canons 1 neta i forques, alica reí !
Se'ns mentaran segons la seva gana,
per?, ningú pot ofegar-nos mal
la Veu de la Campana.
no
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—
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SANT HOLIORAT
Poesia Ilegida pel sea autor en la
vetllada celebrada el die 10 de se
tembre de 192.3, al Centre Autono
mista de DependPnts (1.- Barcelona.

'olla de seto bre al peu d
1. E r
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Sense una visita al Fos
sar, la commemoració de
l'onze de setembre

no

és

completa. Aquesta lápida
recorda aquesta
moració tot

comtne

l'any

Un document gráfi‘
del famós 11 de se
tembre de 1923: tal
corn

quedar

va

monument
nova

i els

a

el

Casa

seus

després de la
furiosa cárrega de
la policia. De les
flors i corones amb
les quals el poble
havia aixecat un al
tar

a

la memória del

mártir.

no

més que

resta
drama

en

un

escampall, coni
després d'una lluita.
tic

A l'indret on hi ha
v la el Fossar, hi ha
en

aquesta diada,

tot de han deres i
llorer i la multitud
que hi va en honor
deis mártirs

1111imi,

El

monunient

al

Passeig

dc

des de Fan!.

primer' anys.
norrt
bre rehia
Ara.
colgué ierit Je
rones.

ha intensiii`l
mawfel,
la gran
a

unelli

L'onze de setembre de
1923. La multitud
que envaeix els vol
tanta del monu

ment, acull arnb
un gran entu
siasme els

re

presentants de
Catalunya.
En aquest
mornent la
Banda

Muni

cipal interpre
el nostre
himne.A primer
ta

Francesc
Maciá al

terme, Rairnond

peu del mo
nument al
mártir. Era

d'Abada! 1 Josep
Puig 1 Cadafalch

dos dies abans
de la Dictadura;
enguany el gloriós

patrici

no

podrá

ni
dur-hi
encara!
el seu llorer. tan ben
guanyat, ni la seva
presencia venerable
-

lent
de
iny
nora
a.

e'

•it de

nsiii
aII

-

()alejó. Bis
e de setem,

La visió del monu
ment al Passeig de
Sant Joan, ais dar
rers anys, comenca
va
ter respecte.
a
Aquesta foto és de

rell de

rany

r,quan
an.

Hi

?Tutela
gen

era
era

co

on

culte

arribar a
de lanv 23

abans de tras
liadar-lo a la Ronda
de St.Pere;té,doncs,
un valor documen
tal de primer ordre

Ventura Gassol arriba al
Quan Ventura
Unes avellanes.
Gassol, acabat de sortir de la pre
so de Figueres, arribava a casa
seya ja hi trobava un present com
movedor que se li havia avancat.
Era—mai diríeu que?—un cistell
d'avellanes. Venien del poble nadíu
del poeta, de Selva del Camp, país
d'avellaners.
Pel poeta que tornava de l'exili
no podía haver-hi un present més
enternidor. Acabava de besar per
primera vegada els seus fílls, a
casa
seva. Aquelles avellanes li
parlaven, tot just arribat, de la in
fantesa a Selva del Camp, tan
evocada en l'exili, dels vells car
rers, del paisatge fort de claror i
de blaus i verds i de terra roja
del temps de Semínari i del festeig
i Ii duien, sobretot, el record de la
;liare, que era una santa dona...
I no es tractava pas d'un pre
sent isolat. Les mans que colliren
les millors avellanes eren les d'un
amic, peró en realitat, eren les de
tot el po le que havien volgut
omplir fins a vessar el cístell.

se:o

poble

Eladio

—

.

?Voleu
El palsaige I la gent.
saber amb quin esperit arribava
a Selva del Camp, Ventura Gassor És ell
mateix que ho ha escrit; abans d'aquesta
visita; .qCom n'és d'entenedor el paisatge
de la terra, de tornada de l'exili! Si estant
a l'exili el record us parla amb aquella
veu interior que tantes enyorances afinen,
a l'hora del retorn, la sola vísió real us
crida amb un to subversíu que us exalta».

Ventura
de

tal

Gassol, al costat
poble, tot ittst

el

de

Puig

arribat

a

Ferreter,

voltat

Selva dei

Canso

1

—

pero, va poder veure,
paisatge i la seva gent. El

Ventura Gassol,

alhora, el

seu

mocadors iii Ilencen flors; els homes es
disputen l'encaixada cordial.
Hí ha un moment d'una emoció intensa:
Un vellet, amb el cap cobert d'una gorra
morada, s'acosta a Ventura Gassol. El
coneíx de menut. Li vol recordar, peró
paraula i se li
no pot arribar a dir una
L'arribada. Uns mínyons s'han acos
llágrimes
els
ulls.
pres Ventura
neguen de
tat a l'automóbil i han
aíxí
El nom del poeta és victorejat
Gassol a bracos. Se l'emporten poble
a la
cordialíssim,
entre
un
esclat
pas,
les
noies
fan
voleiar-arriba,
endins. Al seu
societat de Defensa Agrária. Una cin
ta Ii barra el pas. No entrará si no la
signa abans i la talla després arnh
les tísores. Li és oferta la casa.
Ventura Gassol está una mica

paisatge, el
grácies eternes;

de sempre, florit d'unes
la seva gent, cada dia
més viva de sentits; la seva gent que
saben rebre triomfalment el seu poeta,
cavaller de l'ideal de tots, i el glorifica.
seu

—

1

„

trasbalsat. Parla arnb una ven tren
cada. Canta el seu poble que no
ha deixat de veure mai dintre d'ell,
í les muntanyes, i els germans que
retroba i que tant havia enyorat.
Puig i Ferreter, que l'acompanya,
l'abrala entre una °vació «mime
vedora.
A casa seva.
Aquesta casa humil
és casa seva. Hi va néíxer. Hi mo
rien els seus
Ara els que li que
den se'l disputen al poble i el volen
per ells sois.
Peró al carrer la gent encara fa
rotllo davant de casa seva. Hi ha les
velles dones que el coneixen de petit.
Els bornes que se l'enduien al camp.
Els minyons que voldrien haver-10
—

...

popular,
la

comarca

paraules

al

quid

tarragontaa.

commovedores

millar de
sedad el bo 1
art
El poeta bi

agraf

l'homenatge

d,l,

5.,‘

voltat de

carrer,

Al

marco

tlt

les

només

la

,

Ventura Gassol —amb

ja se

li veia
diuen.
Si el veiés la seva mare —comenta
bona dona eixugant-se els ulls...
—

—

—

Un record. Ara, veient Ventura Gassol
dintre casa seva, hom
la
evoca un record:
del
seu
pare.
Ven
mort
tura Gassol
ho sa
bíeu?
té bona veu.
Canta com un ángel.
Aixó us ho dirien els
que han estat els seus
companys d'heroísme
i d'exili. Peró el que
no sap tothom és que,
de minyonet, tocaya
l'acordió meravello
—

;a:
ra

El
ro
!li
ixí
la
iii
la

una

anta

a

un

beneir

facécits I retarda

ta

conegut i la quitxalla que n'ha sentít parlar
llegendari...
com d'un persona tge una mica

sí

pe

einitxalla
n'havia sentí! parlar,

i de

com

co

que el coneixen de

-

que

gest

NO:Js

CASES

cos

d'infant

bon camperol de la Selva. Lí feia
espumar els ulls...
Demaná novament al seu fill:
Ventura, vols tornar a tocar aquesta
tonada?
Quan Ventura Gassol l'acabava, el seu
pare era mort.

d'aquell

—

—

—

poeta ben, en una gerra, la
aigua del seu poble. Pie
com
és d'evocacions biblignes,
aquesta foto ti deard recordar
El

bona

l'escena

la

Samaritana...

sament.
en
no

el!,
me
Ya,
nc

mil
110

fa
les
etit
a

Aquesta bona gent
de Selva del Camp en
cara
se'n recorden.
Aquest aspecte u ha
via valgut una pila

d'admiradors,

i

entre

els més incondicionals,
hi havia el seu pare.
Un dia, cap al tard,
demanava al seu fill:
Ventura, toca'rn
aquella darrera tona
da que has aprés. El
seu fill, és ciar, no va
ter pregar-se. Peró
aquell dia la tonada
entrava mes endins
—

:

Al volt de la jaula.— Tot Selva
del Camp va 'oler assetire's
volt de la taula amb el poeta. Tot
Selva del Camp i encara repre
sentaras de tota la comarca... Al
costat del poeta hi seia Joan Puig
i Ferreter, fill de la Selva; rho

menatge era, en certa manera,
comparta. L'autor de •El Cercle

Mágic»

fou acollit amb

ferretee interroga

pagés
recorda,

noble
que

,tes

tarea

sobre

mateixes [erres,

ntura

Gassol, minyó

gran

S'alla

Ventura Gassol, mentre
dret
es ovacionadíssim. És
a peu
les
un moment que el poeta de
«Tombes Flamejants» no podrá
oblidar mai mes. En l'aire la ha

insuperable.
poble, agraeix

moment d'emoció

un

Saluda

,t

una

fervor.

el

seu

des d aquest in
millor de la seva
vida saluda Francesc Macia,
sol a Bélgica, peró de cara a
Catalunya...
M.

l'homenatge i,
dret, pie del

neto mil electors Imixen cada día als
seterranis de la Placa de Cataluuya
Un promtg.
Aqueste xifra és, naturalment.
promig. En un dia hem visital tres vegades els
soterranis: a mig derruid, al mig día i a milla tar
da. El bo de l'animació era al mig dematt. A mig
dematt era suficient per donar feina ak funcionaria
que han de repetir deu mil vegades la mateiza 11'0 i ho fan emb una polidesa ben 'loable.
Com que el bon elector
segons una antiga dita
electoral
es lleva derritan, aquestes oficines a les
cinc del matt ja són obertes i ja funcionen.
demanem
I qui ve a aquesta hora?
Algun venedor de diaria, algun carnbrer, xó
fers 1 també algú que ja no té la vista prou fina i
que a penes sap recontixer el seo cognom.
—Ve lambe a aquesta hora ens diuen— algun
iovenet que va a mar o algun senyorás que te el seu
cotze a dalt i se'n va a fora.
—

un

—

—

--

—

—

—

Un soterranl ben aprollitat.
aquest soterrani hi havien
viscut nomes flora I enca
ra flora d'exposició,
que
són flora distingides. La
lleugera humitat d'aquest
soterraní era un dels in
drets mes olorosos de la

Fina

—

ara

en

el sol pica, i encara que fatigue ragi a la vora, no ens
eta esquitxos.
El primer que ve és un mlnyó emb una cartera ros
senca. sota el bree. És estudiant o corredor, tant se val.
És evidentment un «primer vot» que en diem en l'argot
dels funcionaria. Baixa l'escala corrents. Té delit aquest
minyó; votará de gust i deu dur a horca d'ara, a la
cartera, el retrat del candidat...
El segon és també un «primer vol» eimb el ma
teix delit de l'altre. A baix, ja hem notat que ht abun
daven els joves que fan la seva primera volada elec
toral. Vénen dos hornea que voregen la cinquantena.
Abans de baixar el primer graó, un d'ella es posa la
ma a la butxaca, per comprovar si porta tots els docu
ments: jurarfem que també aquest any li fa molla il
lusió votar. Entra seguidament un «tramviaire». un abre
«primer vol», un home de su casa i d'un plegat, quin
vint minyons. Es l'hora:
la una i deu minuta.
ze
o

arriben

CENS

ELECTORAL

ciutat.

Algó, de resultes d'a
questa utilitat tan decorati
va,

acostumar-se a

va

rels
Itoc
flora

com
on

una

de

després de les

fruites

1

veu

me n a

que

hi des

filaven, havia
s'hi una mena de Sala
Merct, amb un infern
tan vermell com el que
hi havia...
I jet ho veieu: ha vingut
moment

un

nia

trobar

en

cas

que

conve

indret cen
tric, esbarjós, on la gent,
un

d'aglomeració

interromues el

transit

no

el

1

Sembla que els

ATUNITAIUITITO de

0IPUTAtION

personal

Cédula

Cambios

nAS

de

eleccions.

Placa

domicilio.

de

,

ciutadans

tenen

Les ofictnes del

cesas

ganes de
electoral

ter
a

Entre eta futurs electora.
No cal
dir-ho. De cara el vol. el gran trencacoll,
per no dir l'únic, és aquesta mena d'a
versió que tenen tanta gent a mirar si
poden escabollir-se de signar OS papera
de barba que els porta a casa un urbá
que els va a recollir cent i una vegades
Quin promig hi ha d'omisslons?
dernanem al funcionad que tenim mes a
la vora.
Fa massa pocs dies per precisar•
ho be. Pecó, que us diré? Un cinc per cent
-Causes de l'omissió?
Ja no cal dir-ho: no
haver registrat el nom el
padrO de verns o bé dei.
xar de fer constar un can
vi c:e domicill.
—?Ve documentada la
gent ?
No pas gaire. El que
no ea a les 'listes, ja po
deu creure que tara dos o
tres viatges. Le divulgació
per la prernsa no ha rica
bat de disciplinar la gent
sobre aquest punt, abra
ment facillssim.
1 eta «primera vota»?
—

SIdas

Estatura
Cabritos
Ojos
Senas particulares

Facsímil
que

dan

han estat

ZLECTOIAL

projectes

dala

de «Carnet electoral»

presentats. Sembla que
el

que

será

aquest

s'adoptará

lloc ideal ha estat aquests soferranis que no tenen
cap culpa de l'organització que hi ha a dalt, 1 que
Di
prou pena tenen d'haver-la de patir a sobre
guem, de passada, que des de mitin escala d'a
quests soterranis, és probablement des d'o n la
Placa de Catalunya ts mes passadora. Hl he aque
lla mena de copa amb nigua a primer terme i tot
plegat vial aix1 a peu pla queda una mica dissimulat.
De dins, el lloc mes avim estreteia. La gent es
una
mica
al volt duna mena de barrera
situa
que &iza, al centre, els funcionaris ben
;entina
asolats de les empentes. Costa dadonar-se que el
lloc és relatiment frtsc.
Hl ha, a mes, fuinera tan extraordinaria que en
tela les ullercs deis que en porten i. a moments, arri
ba a fer dificil la lectura de les Distes. Hl ha constan
tment el soroll ingral del fregadil que fa el paper
de barba.
Babcant les escales.

tpra. Volem
nació.

intentar

Ens hi

una

estarem deu

Sortim un moment
d'exercici d'endevi
minuts 1 no mes, perque

mena

ha fet escamotejar la inscripció 1 felna ral.
prenen bé ?
Són també els mes dificils en aquest es
pecie. Eta fa l'efecte que eta escamotegen el vot.
Amb un ímpetu que la és ben escaient ala seus anys
per
es acoten en plena diada electoral, us prenen
enernic politic, 1 si no els desarmessiu amb arnabt
litaf, hi hauria mes d'una escena.
—

—

Sense voler aneu pensant: ?per qui
votará? per qui no votará? Hl ha técnica
que ho endevinen. I, realment, el posat
i la cara tenen alguna relució amb el vot.

CUATRIINIO

la

Catalunya es eeuen concJi-regadíssfines

--

-

-

Aquests, aquests
eis que

són

ens

donen Mé3

feina. El
panic de la
cédula, a
alguna el s

-

fa

.Peró si

,oste

cinqu•nta

anys
UTOTt t•

que és
deseo

breiz a m b sor
presa l'oficinista

La categoría detector ha guanya1 prestigi
--/Els set anys de deluni, dones, creieu que bar
estimulat la gana?
És aquesta la sensac:ó que tenim nosaltreb de
matf al vespre. La gent scnten la illusió de votar. 1
aquest noble afany cluteda eta dóna la paciencia de
de
mirar i de remirar les 'listes, de demanar detalls,
venir les vegades que calgui. I, encara, de convencer
nom ne
se després de tot que, efectivament, el seu
ha estat escamotejat. Mal com are la geni no s'U
categorie
sentit tan honorada amb la seva nova
R. M
d'elector.
—

114 DRET FORAL

CATALÁ

Eh senyors Borren,
Raímon d'Abadal,

Martí
Amadest

Miralles,
Hurtado

í

Maspons, gne presí
dita pel senyor Ma
lnquer 1 VIladot (a
l'oval) formen la co
missió encarregada
de redactar l'Apén
dlx del Dret

Foral

Cetalá.- En el

retrat

del fans el Sr. Da.
I Das, autor del
projecte d 'Apendix
en el
gnal es basa
can,

codificació

nESPRÉS

de quaranta-dos anys que, per
Ilei fou ordenat l'Apéndix del Dret
Civil Catalá, el Ministre de Grácia i Justi
cia ha ordenat que es posés en vies de com
nliment l'esmentada disposició.
La comissió encarregada de confeccio
nar aquest apéndix, fa díes que treballa.
La composen els Srs. Maluquer i Viladot
com a President, Hurtado, Martí Miralles,
Abada], Anguera de Sojo, Borrell i Soler
i Goday. Es aquest darrer, el que ens faci
lita algunes dades, que poden interessar
els nostres lectors.
El Ministre Sr. Estrada va enviar una
carta al President de la Díputació en la
qual Ii deja que, d'acord amb la llei de
l'onze de maíg de 1888, es reunís una co
missió per a redactar-la. Com que hi ha
una pila de jurisconsults catalans que co
neixen molt be el nostre Dret foral, i que
ja hi havien treballat, la cosa fou fácil. La
representado que ostenten és la delegació
de cada Diputació de Catalunya del Col-le
gi d'Advocats í de Notaris.
Qué preneu per fonaments?
-El projecte que va redactar En Duran
Bas, peró molt modifícat, sobretot en alló
que atany les herencies. Aquesta es la part
meS 'larga de l'Apéndix. En Duran i Bas
Drengué per norma les Constitucions dv
aí nosaltres procurarem adop
tar, per evitar íncompatibilitats, l'actual
Codi Civil espanyol. No hem d'ésser ex
cessivament tradicíonalistes i conservar,
crIni a flors
d'estufa coses que avui no te
€n més
que un valor arqueológic.
—1 les sentencies del Suprem que han de
--

—

«

Catalunya

rogat articles delinostre Dret, com queden?

—Aquestes sentencies perdran llur for
ca com a precedent, és a dir, les que siguín
incompatibles amb l'Apendix, no podran
fer decantar la sentencia.
on s'aplicará 1' Apéndix?
A tot el territori de l'Audiencia de
—

Barcelona.

—?Quines

són les normes per conside
catalá un individu?
—Hem procurat seguir el més
modern en Dret Internacional
Privat, respecte aquesta materia.
Seran considerats com a cata
lans. Primer: els nascuts dintre
o fora de Catalunya de pares ca
talans o de mare catalana, cas
d'ésser desconegut el pare. Se
gon : els nascuts de pares no ca
talans a Catalunya, que, durant
l'any següent a llur majoria d'e
dat demanin per a ésser inscrits
com
a catalans. Els que tinguin
veinatge duran t deu anys a
Catalunya, sense manifestar que
no volen ésser catalans, o els que
tinguin durant dos anys i ho vul
rar

guin

com

—?Quan comencará a posar-se vigor,
doncs?
Aixó han de ter-ho les Cotts. Només
elles poden aprovar-ho.
Doncs, ?com és que el d'Aragó fou
posat en vigor per un Decret-Llei?
Perqué va fer-se en temps de la Dic
tadura. Nosaltres volem donar-hi el má
xim de legalitat.
ERNEST SCHOP
—

—

—

a

sser,

CONSTITVTIONS
Y

ALTRES

DRETS

DE
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DE CORT LXXXII.
WaTs PER LA S.0 Y R. AfAIFITAT

IFY
DON
(41~..115

PDO.",

1v

U:1W

s

gr,,aa

g

r

demanant-ho.

—I la majoria d'edat?
Es fixa als vint-i-cinc anys.
Aíxí, doncs, ?quan creieu que
será enllestit l'Apendix?
Fa de mal (in-, perb creiem
que será a darrers d'agost.
-

—

--

Exemplar

les «Constiturions 1 Mitre* dieta
edició del 1704 —Que es con
dePerelacla
serva en el Pata,,
de

de Catalanva

•

A",

AMIL

imperant, feien de la dona
cosa

complicada

i

una

sobrenatural,

extraordináries.
els figuríns que
encara
en
els plafons
existeixen
d'algunes botigues inaugurades en
aquella época. Recordeu aquelles
amb

unes

formes

Penseu, penseu

en

dones-anunci, de faíxes, de sostens
o de pentinats, posseidores d'unes
líníes que no existeixen en cap
anatomía del món. I que existien
grácies a un sistema importantís
sim d'estrenyedors, de coixins i de
gruixos de roba. Era l'época de la
cintura de «dos dits» i del polisson.
De manera
que les po
Aquestes notes acaben
de deixar la caseta la
bres donesen
tortura deis westits de la
arribar l'es
de Jegie,
a

moda

prindpis

den ésser per aixe que

till, naufraga

sota la
calor que de
vien sentir amb els colls fins a la
barba, la cotilla cruel, els malucs
de roba, el darrera de goma o de
llana í les innombrables faldilles,
sen Tinten

La

!dalla

de fa
fregaba anys
No fa pas gaires setma
que la nostra platja,
la platja de 1930, ha estat
declarada immoral a Bar
celona.
Amb tal modu sha ana
tematitzat una vegada més
el «maillot» femení, s'ha
Ni tan sols la gracia dels infants,
salvava de la poca gracia de la moda
proclamat nefasta la be
ilesa física, peró el que
modernisme.
més se l'ha carregada ha estat, naturalment, el
temps
d'aral
Ah! Aquests
La joventut actual está perdudal..
El món d'avui segueix molt mal camí...
Aixó no passava en els nostres tempsl..
...Han clamat els supervivents del segle passat, plens de nos

nes

es

—

—

—

tálgia.

passava, doncs, el segle passat, en aquells temps, en aquel]
d'ahir,
que els nostres detractors troben tan admirable?
món
Donaríem qualsevol cosa per a trobar-nos-hi, peró, malhaurada
ment, per a ter-nos cárrec deis seus enyorats avantatges, no
disposem mes que d'unes guantes fotografíes i d'unes dades

?Qué

arxiva des.

la plata honesta í enraonada d'ahir on les dones es
banyaven vestides de cap a peus, amb mitjes, calces, cotilla, ja
queta, coll alt. barret, carabasses, etcétera?
anys
Tota la história gráfica, literária i memorial deis cinquanta

?Com

era

diu que era aixi:
anys enrera. la silueta femenina tenia unes exígéncies desmesurades.
Els maniquins inverossímíls de la moda

darrers,

ens

Cinquanta

Segnrament
de senwores,

qué
dues

dir

que

aquest grup

encara

clavant

elegants

trobava

d'aquestes
nerevidei

tan

satisfetes

ven

refajos, camises,

cossets i més encara;
LA

Ilargs fins als peus.
La platja, dones, que les permetía allí

SSQCSLLA

Dg LA

TOggATIA

LA INSTANTANEOMANÍA

berar-se per unes hores encara que no
més fos de la meitat deis seus embalums
indumentaris, era per a elles una il-lusió

justificada.
Amb quins sospirs de descans em
tancava jo a la caseta, Ilavors1
ens ha
confiat una dama, actualrnent venera
I amb quina il-lusié! I com treía el
ble
cap, una mica enrojólat, la nostra co
—

—

queteria,

tan

comprimida pels

costums

í els vestits, en sortír a la platja, plena
de &hile, de joves i de senyors, que us
scotien amb els'binocles cada movimentl
Només ensenyávem mig brac i mitja
cama, peró aix6, Ilavors, per nosaltres
tenía molta més importancia que no té
per les noies d'avui.
I hem reparlat deis concurrents de les
Rambles antigues, que els dies de pluja
sortien com els cargols, per a seguir
les dones que, per tal d'evitar que
les llargues faldilles sels enfangues
sin, caminaven recollínt-se-les fins un
puntet més amunt del turmell.
Ja ho veul I en canvi, ara, els homes
estan tan acostumats a l'impudor, que
veuen passar pel seu
costat les dones
mig despullades i ni giren la carat.
Peró vaja
insistim nosaltres
vosté no ens negará que la platja d'avui
fa molt més bonic que la d'ahir...
iyostés en chiten bonic d'ensenyar
ho tot? Miri, en aquells temps potser
félem una miqueta el ridícul, peró Ilavors
sí els homes mira ven no tenia la culpa
mes que la seva curíosítat, mentres que
ara es la presumpció
descarada de les
dones el que els incita als mals pensa
—

—

—

—

--;Ara sí que no

se

'nS escapa!
En

1897,

dubte,

aquesta noía baria

me

(colear*

gnanyat, sens
de platja

bellesa

afegeix

repen
que
es el que lí deja: els bornes d'avui es
tan tan fets a aquests espectacles,
que ja ni tan sois en tenen de mals
pensaments. Només pensen en diver
tir-se. Les coses series del nión ja no
els fan cap efecte... Ai, si en els
meus temps s'hagués víst
una dona
vestida ami' els trajos d'avuil.. No sé
pas qué hauria passatl
Ho veu? És que aleshores vostés
Les actltuds de la platja
teníen més malicia.
antiga, eran lambe. evi
No hi ha més remei que tenir-ne
detstment,
mica més
prudents que les actuals
una mica de malicia, per a evitar de fer,
com vostés fan, pecats sense malicia.
Cal donar a cadascú el que sigui seu i, en aquest cas, cal fer
justicia a la fotografia
ja no parlem del cinema.
La foto
grafia ha estat en aquesta brega la que ha romput el foc. Pri
mer amb gran aldarull, després amb petítes envestides, final
ment, ha obtingut el tríomf i la delicia dels ulls. La fotografia
de platja
sense perill de prohibicions—, és un concurs cons
ments.

Per més...

de

sant-se la nostra interlocutora

—

—

una

—

—
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ePAMGULÍ

MISTRAL

DE

MisTitni.

morir a Maiano. El seu
la
Provenla peló els seus
culte omple tota
buscar-los
al seu poble
personals
cal
records
díguem-ne
relíquies. Les
records,
Mes
que
nadiu.
guarden devotament la seva vídua i el seu nebot.
No costa d'adonar-se que els llocs i les coses
relacionades amb l'existencia del poeta són ob
jecte duna adoració creixent.
La masia provençal on va néíxer el poeta de
•Mireio» és el Mas del jutge. Es una llar pagesa
d'una simplicitat bíblica. Fa pensar en la conei
xenla del seu pare i de la seva mare que dl
títu
conta en un capítol de les seves «Memóríes»
la
seva
naixen
lat Ruth i Booz. Hi conta també
ca: llegiula: «La meya espellída havent esdevin
gut a les tres de la tarda, la gallarda partera va
ter anar a cercar el meu pare, que es trobava,
segons el costum, al míg deis camps. Tot corrent
i de tant Iluny com es podia ter sentir:
—Senyor. va cridar el missatger, veniu que la
mestressa acaba de deslliurar ara mateix.

La

va

casa on

neixer i

va

morir

ole

va

Mistral,

a

Maillane

És aquí on

va

terminar

El «Mas
va

la

;esa

lntges,

a

Maiano, el

cor

de la Provenca,

on

néiaer Frederic Mistral el 8 de setembre de 1830

Mistral, el desvetllador de l'Anima de Provença. En
agnest número commemoratin, la seva imatge evo
Prov.:Tala i Catalnnya
ca
el lligam easencial de

gran obra •Mirelaa

demaná el meu pare.
valent!
—Un de molt
-Un fill. Que Déu el faci gran í assenyat.
l'home.
I així, com si no hagués passat res, tan bon punt acaba la tema,
a poc a poc se'n torna a la masía..
Un cop casat, Mistral va anar a viure en una altra masía d'un sol pis no
gaire gran. Una verge guarda l'angle d'aquesta llar sagrada.
La masia on Mistral va escriure «Mireio», «Calendau., i «Les isclo d'ora,
és objecte d'una devoció ben justificada. La premsa del país occitá francés.
fa campanya perqué l'Estat francés declari aquesta casa «monunient histó
rica, amb la qual cosa restaria a cobert de possibles canvis í calamítats
Aquests dos casals—el de la seva plenitud i el de la seva mort conser
Daillan escampava el darrer retrat,
ven la imatge del gran vell del qual

Quants n'ha tingur

-

-

de Sant laic per a la pagesia provencal.
seva casa, en el petít cemen
En fi, la tomba de Mistral, a pocs passos de la
méssiinples i un deis més
deis
cigales,
evoca
un
de
tiri de Maiano, pie de cants
Pavelló
de
la
Reina
Provenca:
el
monuments
de
bells
L tomba del gran poeta. Ehl
loana des Baux. El culte dels pobles vol les imatges
matarla
la
ter edificar.
tangibles, gaírebé táctils. Per aixót les dues cases i
cOnla de
la tomba .'s
provencal,
en
relegan' payellá de la Refna
el cementíriet convertíran aquest recó
loana.
Rana.
R. F.
una mena d'indret de pelegrinatge.

esdevingut

reliquies

Allainno guarda les
l'autor de Mireia

EN EL CENTENARI

una mena

se

va

una

a

Doroty
1

J

urdan

Rarnon N ovarro,

en

una

escena

tendra

de •Mon

sieur Sans Gonce,
film

M.

sonor

G.

veurem

de

la

M.

que

la

tem

Iii mon Movarro,
el gran afavorit
Del cinema son«

porada vin'ent
Novarro, que ha fet somniar lentes dones de trenta anys en
(a les jovenetes no els solen agradar més que les musco
latures dominadores de George O'Brien i el donjoanisme revingut
d'En Chevalier), la fotogenia i decorativitat del qual han estat
objecte deis entusiasmes de més d'un director I motiu de lentes
vegades exagerades
escenes exclusivament plástiques i algunes
« Ben-Hur »
i del
i tot (recordeu una certs primera plans de
«Pagá de Tahití»), reclamava a grans crits un altre ambient,
mes apropiat, mes expositiu. La revista, per exemple.
I heus aqui que ja el té l'opereta cinematográfica ara está de
moda. La seva primera és «Monsieur Sana Gene» que sortirá aviat,
iés en aquest film (una historieta francesa de I época napoleónica),
carregat de músiques, cues de seda, uniformes cenyits i galonats,
dfsbarats i sentimentalisme, on Ramon Novarro es Ilueix comple
tament. Les seves tintes pures i dolces sen mes relevants que mal
sota els vestits arrogants i romántics del primer Imperi, 1 la seva
veu, una veueta ténue i una mica térbola per?, plena d'encant,
l'ajuda a convertir-se en una de les «vedettes» més importants del
més modern de tots els espectacles.
I. P.
mon

•

amunt

el.

cinema sonor ha estat una
veritable «aubaine» per a Ra
mon Novarro, del que sempre
havfem sentit a dir que tenia
mes aficions litigues que
escéni
ques, I Ramon Novarro n'ha estat
una abra pel cinema sonor.
En efecte, en aquests moments de
principis d'aquest nou cinema, en
que tot va una mica cap per avall i
en
qué no hl ha més remel que
oblidar els antics prestigis cinema
tográfics del gest, per e acollir els
nous
prestigis teatrals de la veu,
Ramon Novarro, potser l'únic can
fant de tots els artistes muts ante
non, ens ve de primera.
Per aixó, veiem que de lotes
aquestes malaguanyades figures del
cinema vell, la que mi s'aprofita
per al cinema nou és la de Ramon

Novarro.
I d'una abra banda, és que la
figura de Ramon Novarro slo me
rebt. Des que várem comencar-la
a veure en unes remotes produc
harmo
cions borroses, la figura
niosa, serena I delicada d'aquest
xicotet mexicá, ensha captivat per
manentment, malgrat les deficién
cies artistiques del seu propiciarí i
del' exits absolutistes 1 enlluerna
dors de Rodolf Valentino 1 de John
GlIbert. Aquesta figura d'efeu de Re
Quan
lant

arriben

aquests

casos

—

un

ga

calabós
el primer actor no té més rernei que
cantar una gran «aria s. Es el que
ta
que

escabellat tancat

Ramon
correspon

ovarro
a

—

en un

aquesta

en

l'escena

lotografia
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parlas-a

amb el doctor Sheppard, la s-aig
Em sembla que el seny-or
Ackroyd deja: aEls préstecs que m'han fet
recentinent han sovintejat tant, que temo que
no podré accedir a la vostra demanda...» Em
que

estranya.

trobar

vaig allunyar

immediatament i
mes. Peró vaig restar molt
doctor Sheppard...
res

no caig
sorprés,

sentir
el

ear

—No

demana ni per a oil ni per als al
acabar !g.
—Una petició de diners—repet1 l'inspector
pensativarnent—. Aitrei pot ésser un indici
rnolt important.
Es giré cap al mattre d'Uta.

tres—vaig

—?Dieu, Parker, que ningú
troduit per vós aquesta nit?
—Sí, senyor.

MIL

memattimv.trn
del

numero

anterior)

-?Cap persona d'aquestes entresenyes no
sha presentat a la porta?
No, senyor. Islingú no ha cingut aqueat
ce,qire.
----I a la porta del servei?
—No ho cree, senyor. Per?» vaig a infor
-

grácies. Faré l'enquesta jo niateix.
Perb abans culi posar mes pel ciar el detall de
l'hora. ?En quina hora el senyor Ackreyd ha
estat vist viu per darrera vegada?
--Probablement el darrer a veure'l he es
tat jo, .quan me n'he anat... a ceure, cap a
les nou menys deu. Mha dit que no volia
ésser destorbat i jo he repetit aquestes ordres

ha que el
sin.

tara

que

sertia
am

a

-

peetor, amb

veu
deferent.
Blunt s'acontenth de fer només un aenyal
afirmatiu.
-Cree que ja ene !lefa vist aquí, senyor -féu
--

l'inapector--.

De primer no us he consigut.
<, No
haveu fet una estada a casa del aenyor
Ackroyd l'any paseas pel niaig?

Juny- corregí

Blunt.
-En efecte, era pel Juy. Colla un preguia
tava, ?as trubitveu a dos quarts de deu amb
el senyor Aekroyd?
Blunt negit amli ci cap.
-No l'havia vist de del &sal del sopar.
•

-

a

L'inspector

es

giré

de

nod

cure

Rayrnond.

--Vítrea, sentir la cota-versa?
En

vaig

sentir

alguna

eosa,

1

penisant

prés.

i

que el seo
oncle no vais que
hi entressin.

--?No

en

-.

quarts de deu. Ella

del

---vaig declarar—,

?No éreu pee
senyor...?
--El mejor Blusa --caig presentar.
-El mejor }lector Blunt?--preguaita Unas.

tres

Flora ha vist
hora.

está contorbada per l'emo
no
ció. Digueu-li que hl ha hagut un robament,
demaneu-li si vol eestir-se i venir a respon
dre certes preguntes.
Rayrnond sortí i torné poes instante des

paré i

Aekroyd deaitjava

den?---dernanit l'inspector

amb l'esguard les pe
ces. Entrisrem en el hall gran, Einspector tan
ce darrera d'en la porta i es fiels la clau a la
butaca. Després doné en veu baixa instruc.
cions al funcionani policíac i aquest es dis
posé a sortir.

vo

wisky

veus
In'he recordat que havia dit que
volia romandre sol arnb el -doctor, i an'he re
tirat. Perb tiembla ara que el doctor havia ja
partit.
—Vaig arribar a casa a un quart de deu

a

habizacions.

sayas

molestes

amb

despatx,
am digué

sentit

i no he tornan a sortir fine
la crida telefbnica.
podia ésser arada ell a dow quarts de

pletament sol en les
L'inspector exploré

—?L'hacia encar
regada de transme

re,

Sheppard. Vo
propbsit duna
perO guau he

d'aquí,

per a impedir que algú entri en aguanta ha
bitació.
Parker interrompé respectuosament.
—Perdó. seuyor. Si tanqueu la porta que
Metle
al hall, ningil no podré entrar aquí,
car
l'emitirte t'ornes condueix a la ciunbra
i al bany del senyor Ackroyd. No In ha co
municació amb l'altra pare de la casa. Abans
hi hacia una porta, pern el senyor Ackroyd la
va
fer condemnar perqué volia sentir-se com

se

soda, quan miss Flo

vaig

:

dré millor si•

parlar—interrompé Raymond.
cut

prés, girant-se. digué a Peltre policia
—Jones, val mes que no us mogueu

l'inspector.
—Qué?--digué aquest.
—Excuseu-me, senyor. Miss
el seu oncle després d'aquella

In'ha dit que el
nyor Ackroyd no
.

el segtiírem. Es deturá
un
la petita escala; des,

ceure

—De seguida ens ocupares/1 d'aquestes pet
jades—explicia Einspector—. Cal primer que
parli amb miss Ackroyd, ja que ella ha estat
la darrera que ha parlat arub el seu oncle.
Sap la noticia?
Raymond digué que no vivament amb el cap.
—Aixt no Ii ho digueu encare, car respon

—Miss Flora?
—Sí, senyor, cap
_

a

rneditació.
—Hi ha, almenys, una cosa eerta—repren
gué al cap d'un rnoment—. El senyor Ackroyai
esteva bé a dos quarts de deu, i és el darrer
instaut en qué amb certesa es cap que encara
vicia.
Parker tossí discretament, el que cridá l'a

tre-us aquesta or
dre?
—No pas ben bé.
Jo portava una plá

pensar que era amb el doctor
lia preguntardi una cosa a
feílla que tn'havia enearregat,

in

on

profunda

Parker.
—En efecte—respongué aquest, respectuosa.
ment.
—El senyor Ackroyd, estic cert que era viu
encara a
dos quarts de deu, car l'he sentit
a

rraoment

estar

tenció de

mar-me.

—Arnb qui parlava?
—No ho sé. En aquel)

ha

—Dones, sembla cert que el senyor Ackroyd
mateix ha obert a aquest deseonegut. No obs
tant, DO veig...
Aci l'inspector semblá endiosar-se en una

•

(Continuacló

no

al vestíbul,
moment
per

dit

hacia
senyor

Se- US

que

el

es

tar sol?

--Si,

senyor, si...

afecte.

---?I, no obstaut,
volíeu entrar?
—Ho havia
dat... Com que sem
pre cap aquella ho.
fa la portava el wis.

ky

amb soda...

En

fi, vaig fer coral de
costum, seuise pea
sar-hi.
En aquest

momean

vaig adoriar de
pertorbació extra

ern

la
ordinária de Parker. Trenaolava anal, tots ala
selle mesubres.
-Hursi!- -va fer l'inapector--. Cal que vegi
immediatatnent misa Flora. Pel mornent dei
xarem
aquesta eambra exactiunent com está.
Tornaré guau bauré parlas amb miss Ackroyd.
i prono nornés la precaucií de tancar la
finestra.
T.a taucia,

en

afecte, i després s'adreeá cap

—Miss
Li

he

Ackroyd

dit

baixa de

exactarnent

seguida—digue

coro

vós

heu

rec.

manat.

En

de cinc minuts Flora aparegue,
arnb un kimono de seda rosa
Semblava inquieta. L'inspector avane5
ella,
menas

embolcallasia
vera

(Seguirá

en

el número rtneni)

a.

badrinas

diagonal,460

interiors

mobles

teles

deteku

vidres

descuida cap any de retre el seu culte al mártir. Heus-el aci el darrer 11 de setembre
vida, al peu del monument, escoltant la gran °vació amb qué fou acolada la seva presencia

Angel Guímerá
de la

seva

no es
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