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Les d e s c o b e r t e s d e L o r d C a r n a r v o n
i
a

e l professor

l a Vall

dels Reis,

Carter

de l'Alt

Egipte
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A mitjana del mea de desembre e l món

les peripècies i dubtes a què donà lloc la

científic que ea preocupa de lea coaea del possessió de restàtua: el que no aconseguí,
en 1863. la descoberta de la Victòria de
passat, rebé una de ses més grana emoSamotrècia, malgrat oferir a l món e l olmcions, tal vegada la méa forta I justificada.
E l s nostres dies es caracteritzen per ha-

bol més pur del repòs en el movimem

ver reduït el tempa i respai, fent que imme-

que no va obtenir l a troballa a E l x del bust

diatament arribi a coneixença de tothom un

que fins ara era nomenat <La Dama d'Elx1

aconteixement que hi hagi en un recó de

i que nous estudis han demostrat ésser el

món.

d"un jove sacerdot, acabant d"oferir-lo com

Per això el que no havia aconseguit, per

una profundlssima representació del mi*-

exemple, la descoberta de l a Venus de Mi lo.

teri; ara ho ha aconseguit la descoberta de

en 1820. malgrat oferir a l món la més per-

la tomba del r e i Tutankhamen. d'Egipte-

fecta plasticitat de T arquetipus de bellesa

traguent a l a llum els tresors artística 11?3

que els homes puguin somniar, i malgrat

riqueses que amagava.

D'ACt I D A L L A
E l comte de C a r n a r v o n
Q U E S T E S descobertes han posat
de relleu el gest del comte de
Carnarvon, constituint-se en
patrocinador de les excavacions del professor Howard
Carter i ajudant-lo com un col·laborador generós que sent la responsabilitat de la riquesa i de la jerarquia social.
El cas es simptomàtic de l'actitud de bona
part de l'aristocràcia anglesa, per a la qual no
es lletra morta allò de nobleza obliga, com ho
és per a tants d'altres aristòcrates que no
saben contribuir a la glòria de llur pàtria i a
l'avenç de la ciència, com ho farien si tinguessin noció clara del que ells representen al
món.
El comte de Carnarvon és un representant d'aquesta aristocràcia anglesa. Nascut
l'any 1866, va heretar el comtat l'any 1890 per
mort de son germà, i es dedicà a la funció social directiva per a la qual l'assenyalava sa
posició.
•
Ara fa setze anys va ésser víctima d'un
accident d'automòbil, quedant ferit, i per indicació dels metges anà a passar la convalescència a l'Egipte.
Home intel·ligent i treballador, prengué consell de Sir Ernest Wallis Budge, director de la
secció egípcia i babilònica del Museu Britànic, preguntant-li com podria passar el temps
que la convalescència l'obligués a estar a
l'Egipte. Tractant-se d'un home com Mr. Wallis Budge, no és d'estranyar que li respongués
induint-lo a dedicar-se a fer excavacions arqueològiques.
Llavors Lord Carnarvon va associar-se
amb el professor anglès Mr. Howard Carter
i començaren llurs treballs, especialment a
l'hivern, l'època en què els anglesos senten
més amor per les coses de l'Egipte, atrets pel
sol que hi lluu esplendent i que així com va
dunrar una civilització esponerosa i llampant,
ara ofereix a la gent dels països boirosos i
freds, una terra dolça i suau, en que les ruïnes
'aRrades sorgeixen, ça I lla, com una incitació
a la dolçor del viure, perquè hi donen el picant i l'agredolç de la vida llunyana que reapareix sols en sos caires d'art, de riquesa i d'esPlendor.
El» anglesos, orgullosos d'aquesta prosàpia
1 pals que tenen en protectorat, ajudats
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dels savis de tot el món encísats pel ferum
d'art i misteri que hi ha en les coses del vell
Egipte, intensifiquen els estudis arqueològics
que treuen a llum els elements amagats i els
posen en relleu degut.
No cal dir que un dels llocs preferits per a
fer excavacions és la Vall dels Reis, perquè
les tombes dels faraons hi són disseminades
en un terme reduït, esperant que els arqueòlegs posin a la llum les misterioses construccions subterrànies i les grans i variades riqueses que les dinasties hi agombolaven, com
un viàtic, peral pas a l'altre món, dels reis i famílies reials. Per altre cantó, aquestes tombes, pel fet d'haver-les colgades el terrer sobrevingut, estaven exemptes dels perills que
roseguen els edificis a l'aire lliure i servaven
intactes les riqueses que hi foren tancades
amb els morts.
Els antecedents d'aquestes descobertes.
Lord Carnarvon els ha exposat sucintament
en sos articles publicats a The Times, fent
una breu història de les investigacions arqueològiques a l'Alt Egipte, abans d'explicar
sos treballs i els del professor Carter.

Els treballs a r q n e o l ò t l c s
a l a Vall dels Reis
La glòria d'haver estat el primer descobridor de les possibilitats que tancava la Vall
dels Reis correspon a Belzoni.
Durant els anys 1815 a 1820, Belzoni va
descobrir la tomba del rei Sety 1, la qual és
encara avui coneguda per la tomba d'En Belzoni. Malgrat haver estat saquejada a pler,
la tomba ofereix encara molta importància per
als arqueòlegs moderns. El sarcòfeg d'alabastre de Sety I, venut a Sir Joan Seoane, fou
la principal troballa que remunerà aquestes
excavacions. Ara és al Museu Seoane, al
pais de Lincoln.
També foren molt notables els treballs que
en aquell temps feia l'Expedició francesa en
la mateixa contrada de la Necròpolis reial, fent
descobertes a Wadi Ein, o la segona vall, on
aparegueren les tombes del rei Amenhotep lli
i de la reina Tnia, ara lliurement saquejades
per tothom qui hi volgué posar ses mans pecadores.
Això va moure a Belzoni a excavar la mateixa vall, descobrint la tomba d'Ay.
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Champollion, Rosselini i Diimichen feren
treballs i investigacions en les susdites tombes, i una mica més tard el celebrat Lepsius
va obrir la tomba de Ramsés II, i va descobrir
la major part del gran mausoleu de Mineptah.
Després de Lepsius el fossar estigué solitari fins que M. Loret, director del Museu del
Caire, per allà el 1890, descobrí la tomba
d'Amenhotep II. En aquesta tomba trobà,
prop de la mòmia reial, varis altres reis d ' E -

càrrec, les recerques de Mr. Davis foren continuades pels senyors Quibell (successor dc
Mr. Carter en la dita Inspecció), Ayrton, H. Joncs i H. Burton. Una de les grans descobertes del darrer fou la tomba de Youia i Touiaa,
pares de la reina Taia.
Altra de les interessants descobertes fou la
anomenada tomba de la reina Taia, la qual
era massa petita per ésser la d'aquesta celebrada reina, però fou el lloc en que son germà,

T B A . M K S E S VI

rUTÀNKH

Una reconada de la Vall dels Reis amb les entrades a les tombes d'alguns faraons

gipte, així com els cossos de dos o tres persones que no foren identificades i que hom
creu pertenexien a les altes esferes socials.
Després ve el Sr. Signorelli, el qual no tingué molt d'èxit en sos treballs, I simultaniàment començà a fer excavacions Mr. Teodor
Davis, de Boston, el qual treballà fins els anys
I9I3-19I4, en que caigué malalt. Això i el
creure que aquell cantó de la necròpolis estava del tot exhaurit, el féu deixar la tasca, en
els començos de la qual havia estat molt afortunat, puix havia descobert les tombes de
Thothmes IV i de la reina Hatasú.

l'herètic rei Khuenaton, s'amagà quan el feren
sortir d'El Amarna.
De totes maneres, Mr. Davis descobrí vuit
o deu tombes i fosses, la major part de les
quals tenien les parets decorades fonnosament, contenint molts objectes extrema lament interessants. Les darreres temporades,
Mr. Davis fou poc afortunat en ses excavacions, ja que quasi no descobrí res més.

Aquestes foren cavades per a ell per Mr.Carter, el qual era llavors inspector d'Antiguitats de l'Alt Egipte. Quan va renunciar el

Tots els excavadors de la Vall dels Reis
estaven acostumats a treballar amb el sistema dels sondatges, això és, fent pous en les

E l l treball» de L o r d C a r n a r
I Mr. C a r t e r

n
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«7

I
El lloc d * les g r a n s troballes

arqueològiques

La tomba del laraA TuUnkhamen guardada per soldats egipcis. L'entrada és assenyalada amh una creu.
L'allra tombi, l'enlrad-i de la qual es tancada amb una reixa de (erro. es la de Ramsés VI.

'excavació, tal com estava quan Mr. Carter va adonar-se de que es trobava davant l'entrada d'una tomba reial
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L entrada a la tomba del faraó Tulankhamen. Arrcngterats d'esquerra a dreta: Lady Evelyn Herhert, son pare>l ;
comte de Carnarson. jenerós sufragador delí treballs; Mr. Howard Carter, director de les excavacions, I
Mr. B. Callender, son ajudant principal.

runes, en el lloc que els
semblava, amb l'esperança de descobrir l'entrada d'alguna t o m b a .
Quant l'eminent egiptòleg Gastó Maspero va
autoritzar-me—diu Lord
Carnarvon—a fer excavacions, no tenia gaires
esperancesen el meu èxit.
Les descobertes de Mr.
Davis s'havien obtingut
fàcilment amb molts pocs
homes i en poc espai, i
certament resultava dub
tós que haguts deixat
res per mirar en aquell
lloc. Després Mr. Carter
i Lord Carnarvon decidiren treballar sense mirar
en la quantitat de runa i
pedruscallque haguessin
de treure.
Aixi aconseguiren troballes tan i m p o r t a n t s
com les següents: el tem-

ple no acabat de Hatshepsut, dos t e m p l e s
arruïnats de Ramsés IV,
un cementiri de la 12a dinastia i vàries tombes
disperses perteneixents
a persones de les dinasties que van de la 12a
la 18a.
Fruit d'aquestes exca
vacions han estat unit
gran quantitat d'objecte
que ara són al Museu del
Caire o bé a la colieccií'
que Lord C a r n a r v o n
g u a r d a al seu castell
d'Highclerc.
L a i o m b a del n
TulanKhamcn

Un sotjat egipci, guardant la porta de la tomba

Al lloc de la Vall del*
Reis, on ara han est.it
fan afortunats, no ho h;ivien estat gaire fins a n ,
puix havien treballat set

D'ACÍ I D ALLÀ.
anys seguits, havent retirat de 160 a 200 tones
de runa i pedruscall, sense altre profit que
algun tros de vas d'alabastre i altres petits
objectes trencats, que no compensaren llur
treball.
El 5 de novembre, Mr. Carter qui treballava
al lloc susdit però sense poder tirar dret, perqm: és trobava davall de la tomba de Ramsés VI, tan visitada
pel-turistes, avençà
per un pas tallat a
la roca transversalment a l'obertura de
l'esmentada tomba,
netejant-ho fins
arriliar a una paret
revestida de ciment
on era fàcil veure un
segell 0 cartela de
la reial Necròpolis.
Aquest s e g e l l
consistia en nou e s claus col·locats en
fileres de tres i un
ibis, l'au sagrada de
l'Egipte ajeguda al
damunt.no usat més
que en la part reial
de (ossar de Tebes.
Després d'examinar bé l'entrada i
convèncer-se de que
havia arribat a un
pum important de
les excavacions, va
tornar a tapar-lo
amh la runa i va
«blegrafiar a Lord
Camarvon pera que
vingués a presenciar l'obertura del
<|ur c r e i a ja una
tomba reial.
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Pot calcular-se l'emoció dels descobridors
en retirar l'embà.
Els qui feia tants d'anys que treballaven
inútilment, que devien recordar amb enveja
les descobertes d'altres arqueòlegs i fins les
d'ells mateixos en altres llocs d'Egipte, de
sobte és trobaven, no amb una tomba petita,
insignificant o saquejada del tot, com havia
ocorregut a altres
egiptòlegs que vegeren enxiquir-se el
fruit de llurs treballs
a mida que anaven
precisant-los, sinó
amb una sala gran,
plena d ' o b j e c t e s ,
l'importància artística i històrica dels
quals apareixia clara a sos ulls, tot
oberts de satisfacció i cobejança.

Els o b l e c i e s
trobats

La porta del departament on es suposa que hi ha la mòmia
del faraó Tutankhamen.
Les estàtues són tingudes com a efigle del rei.
(Dihuit de B. Macpherson. publicat per l ' i E s f e r a - , de Londres, segons els detalls facllilats pel mateix Lord Camarvon).

Reunits tots dos, a més de Lady Evelin
Heil'ert, filla de Lord Carnarvon, van obrir
l'entrada i avençaren per un passadís d'uns
Vl1 netres que anava cap a la dreta, arribant
iles o departaments de la sepultura del
"i I utankhamen.

La primera cosa
que vegeren a l'incerta llum d'una espelma que portava
un d'ells, foren tres
grans llits de fusta
daurada, més alts
de potes que els co.neguts fins llavors,
•delicadament treballats, figurant, de
llarg a llarg, un animal cl cos del qual
fóra el llit, amb dos
caps i dues cues formades als extrems
per la prolongació

de l'espona i els peus del moble.
Sembla que l'un recorda la vaca Hator, la
qual en la mitologia egipcia representa l'espai
nocturn celeste, que infanta i alimenta a Horus, el déu Sol que apareix cada mati.
L'altre recorda a Set, monstre quadrúpede
' 1 porta de la primera sala, segellada com devorador d'Osiris. el qual en la mitologia
egipcia correspon al Tifon de la mitologia
íx'erior, envidenciava, també com aquesta,
grega.
lut havia estat oberta i tornada a tancar potmé» d'una vegada.
El tercer presenta un animal que igualment

9°
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Un dlbuií-sumarl de l'estat de la primera sala
19. Rodes i c a i i e s dels carros desmuntats.—12. E l bagul gran que era ple de robes.—21. Un dels llits.—
15. E l s tamborets de banús —22. L e s capses plenes de menjar.—17-18. L l i t s . - 6 . Caixes de robes —lft-11. Xmlores amb flors.—8. Una de les estitues que guarden l'entrada de la sala on hom creu hi ha la tomba.

podria ésser un lleó que un hipopòtam, car,
evidentment, els ebanistes de Tutankhamen,
en esculpir els caps del capçal del llit, treballaven de memòria, sense tenir davant la bèstia que volien representar, o bé feren com els
heraldistes de l'Edat Mitjana, que esculpien
arbitràriament els animals que posaven als
escuts com a signe distintiu.
Els detalls d'ornamentació d'aquests llits
són acurats i valuosos, aprofitant-se tot per
augmentar-ne la riquesa, incrustant'hi pedres, o posant als caps de les bèsties dents
de vori, etc.
Damunt dels dos primers llits n'hi havia un
altre de més senzill, semblant a un dels nostres canapès d'un sol respatller o espona, el
qual tenia l'empostissat travessat per un corn
de la vaca Hator.
Sembla que aquests llits no servien per a
dormir, ja que són massa curts per a un home
de mida normal, sinó que eren una mena de
canapès per a seure-hi el rei i la reina en les
grans cerimònies religioses.
Davall d'un dels llits hi havia amuntegades

vint o trenta caixetes de fusta blanca, plenes
del menjar que es posava a les tombes per a
que el mort pogués alimentar-se en son viatge a l'eternitat. La ciència momificadora dels
egipcis permet distingir encara la classe de
bèstia que deixaren empaquetada, car s'hi
distingeixen deu cuixes de moltó, cinc ànecs i
altres peces de caça. En l'envoltura del paquet hi ha la designació precisa de que es
tracta de menjar funerari.
Davall d'un altre llit hi havia el tron del
rei Tutankhamen, que diu que és un dels "bjectes d'art egipci més remarcable i que amb
el temps esdevindrà una cosa típica i representativa de l'art d'aquelles terres. Al respatller hi campegen els raigs d'Aton, o sol,
protegint les figures del rei i la reina. Ent'im,
un cercle de turqueses, cornalines i lapi'
zuli acaba de posar de relleu la riquesa dei
tron.
Estesos per la sala hi havia nombrosos baguls o caixes de banús exquisidament treMllats, amb incrustacions de vori, i inscripcions
relluents, escenes de caceres, etc.
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Dintre de les caixes hi havia pedres precioses, robes opulentament brodades amb petites
peces d'or i faiances entreteixides i profusió
de gemmes al voraviu, sandàlies, en una de
les quals encara hi havia les corretges adherides a la sola de vimet, etc.
Una de les coses que més ha cridat l'atenció és un guant petit, trobat al fons d'un dels
baguls. És de teixit fi
i sembla que el duia
l utankhamen quan era
infant^ en sos exercicis d'arquer.
Per de
prompte, resulta ésser
el més a n t i c d e l s
guants coneguis.

9'

ment de les riqueses i energies de bona part
dels dos continents.
Ça i lla, dintre de caixes o estesos per terra,
hi havia coixins brodats de perles, objectes
de tocador, escambells de banús de distints
tamanys, amb les potes esculpides figurant
les d'animals, llànties de plata de foima capriciosa, instruments de música de bronze
daurat, etc.
També hi havia un
gros ocell, el qual, en
ésser tret, m e r a v e l l à
per la frescor del seu
daurat reflectint els
raigs del sol.

Uns gerros i vasos
d'alabastre constitueixen una meravella, no
sols per sa grandària i
E l llit del rel Tutankhamen, represenlanl el monstre
perfecció, sinó perquè
Set o Tifon
són unes mostres de
l'art egipci que fins ara
no teniem. Les ales de les gerres foren camps
egípcies. Estaven desmuntats. Les vuit rodes
on l'artista deixà volar sa fantasia. Els rams
de fusta treballada i daurada tenen centratge
de flors de lotus i perpetuïnes que sostenien
perfecte amb sols quatre raigs i han cridat
estaven en perfecta conservació quan obriren
l'atenció per la seva frivolitat i poca matèria.
la tomba. Amb les setmanes transcorregudes,
Estaven amuntegades a una paret, i les llansens dubte la influènces o vares dels carros
cia de l'aire que hi ha
eren plantades a la paentrat, les ha marcides
ret contrària. Estesos
bastant.
pel mig de la sala hi
Altra de les troballes
mieressantissimesésla
de quatre carros semblants als que ja es
coneixen p r o c e d e n t s
d'altres excavacions

havia les caixes dels
Entre altres mobles,
carrets, a l g u n s amb
hi havia una mena de
l'interior folrat de cuiro
calaixera amb manibt-n treballat, que paquins per a posar-hi
reixia cremat, però que
els vestits i perruques
nu tenia més que els
del rei.
efectes de l'acció del
Al fons de l'habitatemps. La fusta exteció hi ha l'obertura tarior és tota historiada
piada del departament
amb cornalines, lapisque hom suposa conté
E l llit del rei Tutankhamen, representant la vaca s a l^tzuli, etc, constituint
grada Hator. (Dibuixos de Hamze Haw, (ets directala tomba de Tutankhaun gran efecte de riment dels oh|ectes, publicats per la revista «1 he lllusmen i potser la de la
quesa les detonacions
trated London NewsO.
reina.
dels colors forts de les
En l'embà de ciment
Peiires damunt l'or de la fusta.
s'hi noten els segells o carteles del rei.
En altres llocs de la sala hi havia unes
m mgales reials. Una d'elles, enriquida amb
incrustacions meravellosament fetes, acaba
amb una crossa figurant els cossos d'un asià,lc ' un negre, lluitant enllaçats. Sembla un
símbol de l'Egipte que enclogué la força africanal l'art asiàtic creixé per l'agombola-

Als costats d'aquesta porta, com si fessin
sentinella, hi ha dues estàtues de set peus
d'alçària. Són dos imponents retrats del rei
Tutankhamen, sens dubte fets amb el procediment de la mascareta de ciment, cosa que
els egipcis coneixien i que, havent-se perdut,
els grecs tornaren a descobrir 1000 anys des-
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veure una altra sala d'uns
20 peus quadrats, plena
d'objectes amuntegats fins
a cinc o sis peus d'alçada.
A cop d'ull vegeren que
es t r a c t a v a d'objectes
semblants als de la primera sala: baguls, caixes,
llits, vasos, gerres, etc,
com els que havien trobat
ja, però més en abundància.

Els objectes d'aquesta
segona sala no seran tocats
fins que els de la primera
hagin estat sotmesos als
treballs científics de restauració i conduïts a poc
a poc al Museu del Caire,
al qual perteneixen, segons
Moment de treure de la tomba de Tutankhamcn els objectes descoberts
les lleis de l'Egipte. Ja es
en la primera cambra
parla de construir una ala
especial que requereixen
la importància i el nombre dels objectes troprés. Porten la corona d'Egipte i un gran
bats en aquesta tomba.
collar daurat í faldilletes semblants a les que
encara usen els escocesos. A l'una mà hi
duen el ceptre daurat i a l'altra el gran bastó,
indicador del poder hereditari.
A prop hi ha una estatueta petita. De moment hom cregué que era un altre retrat del
rei Tutankhamen, però sembla que és la figuració del criat que posaven a les tombes per
a servir al rei en son viatge a l'eternitat.
Una cosa interessantissima que diu que també trobaren, fou una caixeta plena de papirs. Sens
dubte projectaran un feix
de llum en la història de
l'Egipte, especialment del
regnat de Tutankhamen,
que fins ara era poc conegut, malgrat tractar-se de
un delsde la dinastia I8«na,
tan interessant i tan estudiada.

De moment, quasi abans de toca'r-los, són
banyats d'un líquid que enforteix la fusta debilitada pels corcs i l'acció del temps. Després són traslladats a un laboratori de restauració que Lord Carnarvon ha muntat al costat
de l'obertura exterior de la tomba. De la
cura amb què es procedeix en dóna mostra el
fet de que alguns objectes han estat trets pel
mateix Mr. Carter i el seu ajudant Mr. Ca-

• •«
Enfront de la porta d'entrada, i darrera d'un dels
llits dels quals hem parlat,
Lord Carnarvon i Mr. Carter s'adonaren que hi havia senyals d'una obertura
també tapiada. L'obriren
i restaren meravellats en

Com són conduïts I custodiats els objectes descoberts
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llender, els quals no s'han fiat pas dels treballadors que els secunden ni dels soldats
egipcis que guarden els tresors.
Altra data que dóna idea de la cura amb
que s'ha d'anar, és el fet de que un empleat
especialista tardés 15 dies en buidar un dels
caguis que foren trobats plens de roba.
Per a facilitar els treballs s'ha posat a les
sales de la tQmba una abundant instal·lació
d'electricitat.
E l r o b a t o r i de l a t o m b a
El fet de veure agombolada una quantitat
tan grossa d'objectes preciosos féu creure
que els lladres de tombes, que tanta nomenada tingueren a l'Egipte perquè, aprofitant la
soledat de les valls en què les tombes eren
enfonsades, les saquejaren sovint, havien
aprofitat la grandària de la del rei Tutankhamen per a fer-ne el dipòsit del que robaven
en les altres. Després, un canvi de circunstàncies no els hauria permès anar a treure
els objectes reunits.
Això no sembla versemblant. Ho és molt
més la creença de que tots els objectes ara
trobats perteneixeren al rei Tutankhamen,
com autoritza a creure-ho el que hi hagi gravats els dos noms que portà: Tut-anh-Aten,
quan era afecte a l'heretgia adoradora del Sol
com a Déu únic, i Tut-anh-Amen, com es
digué quan rebutjà les creences religioses que
li havia imbuït el seu sogre.
Això també desfà la creença d'altres de que
els objectes foren fabricats expressament per
al ritual funerari.
Cl que està fora de dubte és que allí s'hi
cometé un gran robatori.
Entre els objectes trobats no hi ha res d'or
0 plata, ni en monedes ni en objectes. Tampoc hi ha cap objecte de vidre, cosa tinguda
en gran estimació durant els regnats de la
ISeni dinastia i següents, malgrat que en el
passadís d'entrada s'hi trobessin alguns trossos de vidre.
Tot fa suposar que els lladres hi entraren,
b" feren anar tot de dalt a baix—això explica
que els mobles apareguessin amuntegats senordre ni concert—i s'endugueren tot el que
'robaren d'oi, plata i vidre...
Lord Carnarvon ha evaluat en 45,000 lliures
•esterlines l'or i plata que hi devia haver jun,ament amb els mobles.
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Aquesta quantitat de més de 1300,000 pessetes s'hauria d'ajuntar, si s'hagués trobat, a
la vàlua dels objectes descoberts i que alguns evaluen en més de 80 milions de pessetes, per a poder tenir una xifra que representés d'alguna manera la importància de la
descoberta.
Sembla que, després del robatori, la tomba
fou visitada pels inspectors del faraó Ramses
VI, els quals, comprovant el sacrilegi, s'haurien abstingut de ordenar els objectes, limitant-se a tornar a segellar les portes i cobriries amb una gran quantitat de pedres i terra
per a fer més dificil el que uns altres lladres,
tan poc respectuosos com els primers amb la
mort i les tombes dels reis, repetissin el sacrlleg robatori.

L'alencíO d e l mOn
Aquesta descoberta ha cridat enormement
l'atenció del món. Els egiptòlegs, que al principi es mostraren molt reservats, especialment els francesos, a la fi s'han donat per
convençuts i creuen que aquesta descoberta
és de les més importants de la Història de
l'Arqueologia. Molts d'ells han anat a la
Vall dels Reis per a contemplar amb sos ulls
els objectes retrobats.
Aquesta descoberta ja té estat científic des
de que el dia 28 de gener hi dedicà una sessió
ien constatà la importància l'Acadèmia d'Inscripcions de Paris, en la qual l'Egiptologia
ha tingut representants ben gloriosos, des de
Champollion, descobridor, ara ha fet cent
anys, del mitjà de poder llegir i traduir els
jeroglífics, fins a Loret, qui en ;897 inaugurà
les exploracions de la Vall dels Reis, i Maspero, qui féu entrar la llum a les tombes de
Totmes II, Amenofis II i Maherpra, sense recordar a Mariette, el descobridor del serapeum de Menfls a mitjans del segle passat.
Simultàniament hi ha fet cap una volada de
anglesos i nordamericans, e l s quals han
acampat a la Vall dels Reis, en forma que
algú ha pogut dir que. més que no pas un desert solitari, sembla el camp de curses d'Epson o de Derby. Tractant-se de gent rica,
aviat ha sorgit el sistema de servei, fins al
punt que s'ha muntat una linia d'autos a travers del desert, per a portar-los des del Mar
Roig el peix fresc.
MIQUEL CAPDEVILA
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L a nit en b l a n c
d9un Hússar vermell
per

S

A l f o n s

EMPRE m'he preguntat per què en
diuen nits en blanc de les que hom
passa fora del l l i t Jo acabo de
passar-ne una, i l'he trobada més
aviat... verda.
La qual cosa no ha sigut
I obstacle per a que aquest mati,
quan he tornat a casa, el porter em saludés amb un aire
maliciós, c o m d ' h o m e que
I diu:

A I I a í s

prés n'he tingut la prova, però massa
tard, per dissort.
Jo em deia: «Un dia tindré de pujar a
veure-la». I mentrestant, m'anava infor-

Alsal alsal calavera; si
| això es guerra!...
I no obstant... Però, no ens
| precipitem.
En primer Hoc cal que c o n Ifessi que feia un quant de
Itemps estava enamorat. E n a Imorat, sabeu... no pas cegaIment, però vaja, lleugerament
|corprès!
Es tractava d'una rossa molt
Keniil, amb tot el front orlat
pe rissos. Sempre que pasPava per davant de casa seva,
h trobava a la finestra. A
jorça de passar i repassar,
paig imaginar que a la fi, ella
J a em coneixia i per tant jo li
pdret.ava un lleuger somris.
^'ns m'havia arribat a creure
H a sabeu com un hom es fa
Flusions—que ella em corres'onia amb un altre somris.
Era una equivocació; des-

- A h , } , alsat calavera; %l això t s gatrral...
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de bon matí d'hússar verm. II
de Mònac.
E m direu que a Mònac no
hi han hússars vermells; que
ni tant sols hi han hússars o
bé que si n'hi han, vesteix n
sempre de paisà. Tot ai ò
ho sé tant bé com vosaltn s,
però, la fantasia ^no excu a
totes les inexactituds?
T o t mirant-me al mirall del
meu armari, pensava: «Té; ara
fóra ocasió de pujar a visliar
la meva dameta rossa,
podrà negar res a un hússar
vermell d'un aspecte tant distingit».

• ( É s qae saa bolf>... E l meu marit està a punt de
escolteu. J a el semlo:.. ( P i f . 97).

mant hàbilment, com aquell qui no vol la
cosa.
Era casada amb un home poc amable,
segons sembla, director d'una fàbrica molt
important, d'ametralladores civils.
E l senyor poc amable surt cada nit,
prop de les vuit, s'en va al círcol i no torna fins a mitja nit.
•Molt bé,—vaig dtr-me—això és el que
em convé».
Érem pels volts de Carnestoltes. Amb
motiu d'aquesta solemnitat, havia estat
convidat a un ball familiar, disfressat, n a turalment.
I com els amics saben que tinc molta
iniciativa, tots em deien: «Procura trobar
una disfressa escaient, ehl»
E l dia arribat vaig disfressar-me ja des

Perquè el fet és, — dit si^'ui
entre nosaltres — q u e aquell
vestit m'esqueia molt.
Vaig sopar aviadet... Un
bon sopar, substanciós, per a
donar-me forces; ben remullat
amb vins generosos, per a
sentir-me més... atrevit.
Vaig posar-me el cinturó,
del qual penjava un sabre de
tornar...
confiança, i aqui em teniu preparat per a l'atac.
E n arribar prop la casa de
la meva adorada, vaig veure el marit que
en sortia.
«Bé, això marxa molt bé>. E l deixo j
allunyar i pujo a l'escala a poc a poc,
degut als esperons, als quals no estic ha-1
bituat, i que són bastant llargs en el pais |
dels hússars vermells.
Estiro la pota d'un pobre cérvol, qui I
ara serveix de trucador. Sento uns pa*sets darrera la porta. Obren... És t-IU. |
la meva rossa... Li d i c :
En veritat, què és el què vaigdlr-li?|
Perquè en aquests moments, sabeu, uaj
hom diu tot el que li ve a la boca i des-l
prés, al cap de cinc minuts, no ho sabruj
repetir encara que el matessin.
Però el que recordo perfectament fi i
que ella va respondre'm amb un tofun

D'ACÍ I D'ALLÀ
<(ÉS que sou boig?... E l meu marit està
a punt de tornar... Escolteu, ja el sento».
I plaff, em plantà la porta pels nassos.
Efectivament, algú pujava l'escala amb
un pas fressés, el pas terrible de l'espòs
implacable.
Tot i ésser un hússar vermell, vaig tenir
un sobressalt, ho confesso.
Hi havia un mitjà ben senzill per sortir
de la situació, em direu. Baixar l'escala,
i anar-me'n tranquilament. Mes com ho
ha observat molt bé un filòsof anglès, són
les idees més senzilles les que ens vénen
les darreres.
Jo vaig pensar en tot, menys en sortir.
Per un instant, fins vaig tenir la idea de
desenvainar el sabre i esperar el marit
serenament.
«Absurd, — vaig pensar — i comprometedor».
I l'home seguia pujant.
De cop, m'adono d'una porteta que
m'havia passat desapercebuda, car estava
pintada com la resta del replà, imitant
marbre; però quin marbre més bunyol! un
veritable marbre de Carnestoltes.
En aquells moments no tenia pas el
temps per perdre'l en vana estètica. Obro
la porta, la passo ràpidament, sense ni
tant sols preguntar-me on entrava, i torno
a tancar.
Va venir just. E l marit arribava a dalt.
Vaig sentir ficar una clau en un pany;
una porta que s'obria; una porta que's
tancava — la mateixa sens dubte—i a la fi
podia respirar.
Aleshores vaig pensar en examinar la
cambra on havia trobat la salvació.
Vos en dono mil, a que no endevineu
el vulgar lloc on m'havia ficat.
Somrieu?... doncs haveu endevinatl
1 bé, sil era allí, o millor dit A Q U Í !
Amb tota precaució, sense fer soroll,
volto el pom i empenyo la porta. Aquesta resisteix. Apreto un xic més fort...
^•sisteix encara.
Empenyo tant fort com puc, amb un
esforç sobrehumà. L a porta segueix re-
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sistint, com a porta que té motius molt
poderosos per a no obrir-se.
Jo que em dic: «És la humitat que haurà reinflat la fusta». M'apoio d'espatlla
contra la... rebel, i... bah!... Feina perduda.
Decididament, és feta d'un bon fuster.
De cop, una idea infernal em passà pel
cap... «I si el marit m'hagués vist des de
baix i endevinant els meus culpables projectes, m'hagués tancat aquí, gràcies a un
pastell exterior?»
Quina situació per a un hússar vermell!
Quina nit de Carnestoltes! I a mi que
m'esperaven en un ball!
No, no és possible. I procurava allunyar de mi aquest funest pensament.
Però, no obstant, la porta seguia impassible com una roca.
Fatigat de tant lluitar, em vaig asseure—sortosament, en aquells llocs, hom si
pot asseure—i vaig esperar. Carat! Algú
deurà venir a lliurar-me.
A l cap d'una estona, encara no havia
vingut ningú; no vingué ningú en tota la
nit.
(-.Què mengen, doncs, els veïns d'aquesta casa?
Confitura de codony, sens dubte.
Del carrer pujava fins a les meves
oïdes, la joiosa saragata de les trompetes, dels corns de cacera, dels clarins, i
després,—oh! terrible,—les campanes dels
rellotges, els quarts, els dos quarts, els
tres quarts, les hores!...
I el meu deslliurador no arribava. ^ E s
que tota aquesta gent han pres bismut,
aquesta nit?
De tant en tant, amb una desesperació
immensa, m'aixecava, i reunint totes les
meves forces, empenyia la porta, empenyia, empenyia!
Ah! per a una porta de seguretat, era
una bona porta!
A la fi, defallit, vaig renunciar a la
lluita. E l puny del sabre s'em clavaba
al costat. E l vaig penjar al pom i vaig
adormir-me. Dormida enguniosa, Inter-
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rompuda per sobressalts i pesadilles. E l
bruit del carrer s'havia apagat a poc a
poc. No se sentia més que un corn de
caça que s'obstinava heroicament en la
llunyania.
Després, el corn de caça s'en anà a
dormir, com tothom.
E m despertol... Ja era la matinada. E m
refrego els ulls i recordo la meva situa-

ció. L a sang d'hússar vermell em dóna
un tomb. Rabiosament, despenjo el sabre, m'el poso...
No goso dir-vos el restant.
Imbècil que vaig ser! dos cops imbèc i l ! tres cops imbècil! cent voltes idiota!
mil vegades ximple! Havia perdut tota
la nit empenyent la porta...
I s'obria cap a dins!!!...
F. R I B E R A I F O N T , trad.

... I reanlat lotei h t m e n t forces, tmpenyla t a p o r l a , empenyia, empenyia! (Pàf. 97).
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NUREMBF.RG. — Un

Hí: ^ ï EMPRE és molest i pesat el viatjar
m
. . . .^. . .5 en ferrocarril, malgrat s'utilitzi el
yKfti;;;; tren exprés i cotxe de prunera classe i hom es volti de totes les comoditats imaginables durant el trajecte. Però,
quan en el transcurs d'aquest es presenten
aglomeracions de gent i la manca de cotxes
encoratja la desatenció dels empleats, llavors
les molèsties augmenten en grau superlatiui
com pretenent esvair la visió més excelsa de
les belleses admirades. Per això les contrarietats passades en el trajecte de Nuremberg
» Drcsden se ens leren més paleses per la
grata impressió que servàvem de nostra visita
» la primera d'aquestes ciutats.
Perquè Nuremberg, la segona ciutat del
teialme de Baviera, és agradosa per tots conceptes; hom resta transportat en plèna edat
"litja entre aquell seguit d'edificis de caient
ben i·special. E l Municipi i els ciutadans tenen t iira en perpetuar el caràcter medieval de
la ciutat, tan amb la conaervadó dels edificis
"ells. con utilitzant plans d'estil adequat per
als nous; agermanant maestrlvolament l'antic
amb cl modern, els edificis profans amb els
'eligiosos, els monuments civils amb els miHtars.

carter

Aixi veiem les cases veïnals amb toneons
en les façanes, rematades aquestes per enlairats angles de vértix agut i costats escalonats i les teualades amb ràpides pendents,
fent conjunt harmònic amb les nombroses esglésies gòtiques i els edificis públics de bon
gust renaixement.
L'aspecte interessant de Nuremberg que
amb més propietat dóna a aquesta el segell
de vila vella de l'imperi, és la cinta de muralles i el castell; ambdós formen el cercle que
envolta la Ciutat. Al llarg de gruixuda muralla, trencada amb bon seny en pocs llocs
per les exigències del creixement modern inevitable, s'hi escauen alteroses torres cilíndriques i quadrangulars d'esbelta construcció, al
ensems que formoses portes, amb nobles e s cuts esculturats amb i o t i ; a traça, i els imprescindibles ponts damunt el f o s s o . el qual es
avui convertit en jardi i passeig de ronda en
tota sa extensió; i al lloc més alt, a 293 metres, s'hi aixeca el Castell, on encara s'hi senten les petjades dels sentinelles, car el guarden com preuat record arqueològic. Pes de
aquest Castell hom veu la Ciutat planar a sos
peus; hom contempla Ics elegants torres de
la Catedral de Sant Llorenç, ver monument
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de l'art gòtic; el riu Pegnitz que
serpenteja mandrosament pels
estrets carrers de la vila vella
passant per sota ponts d'arquitectura especial, en alguns, parescuda als més nombrats ponts
venecians i (ormant un conjunt
força decoiatiu per la ciutat, si
bé en l'aigua tèrbola no s'hi emmiralla pas el blau del cel. I més
al lluny s'obiren les fumejants
xemeneies que ens indiquen els
batecs del treball, la potent força industrial de Nuremberg, coneguda arreu del món.
Ma Igrat l'obra destructora dels
segles, totes les edificacions respiren l'ambient i l'esperit de laboriositat i de honestedat que
en el segle xvi- sígueren la norma en la prosperitat del poble;
car en eixa època es desenrotllaren les arts i les ciències en
creixement extraordinari: la pintura, per Albert Dürer; l'escultura, per Adam Kraff; el fundidor

i

1
Portal O . de la catedral de San Llorenç-

i'

Inferior de la catedral de S a n i Llorenç;, la m i » gran t bell» de Nurembert
començada a darrer* del XMU « g l e

Pere Vischer; Hans Sachs, el
cèlebre mestre cantaire i poe- j
ta, l'home popular per excellència que el poble n'adora el
record i en serva el llegat
musical. Dóna bo veure Nuremberg de nit, quan les gents
de totes menes, davant l'esllanguida llum que ix dels establiments nocturns, agunnta
amb fermesa les crueses del
temps en les aceres leU
carrers, sols per a fruir les
delícies de la bella música,
els harmoniosos sons de li
qual ixen esmortuïts dc dits
establiments, després d'li iver
passat per les otdes de ct ntenars de ciutadans que teneí
la sort de fruir-ne les bi Uf
ses amb més comoditat p*'
què lian trobat lloc, però»
pas amb més delectança
Verament es inesborrable
la impressió dc la primer i vegada que hom visita aques»
encantadora ciutat; en -
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malgrat haver-los deixat en mig
de l'entrada de l'hotel, que s'escau davant de l'estació, i haver
donat les ordres amb insistència
per a que no manquessin al lloc
corresponent. Entre tant passava el temps i la gent s'acomodava en el tren i sols restàvem
nosaltres a terra cercant d'ací i
d'allà els bagatges, que trobàrem a l'esquena d'un mosso que
tranquil·lament pujava per l'escala corresponent, després d'haverne pujat i baixat d'altres inútilment.

E l riu Pegnili. a Nurembtrg

em amarada nostra ànima de
es dolces fruïcions i emocions
ue (eren l'encís del viatge per
a Baviera; en sortirem amb la
ecança que deixen les amors
inidcs,les amors que no es gusaran mai més.
Eren les onze del mati que ens
obàvem a l'estació per tal d'eserat el tren que ens portaria a
rcsden. La gent corria adeleada per aquell laberinte de passaIssoj sota terra, cercant l'escala
1 ponent per a pujar a l'anén, entre les moltes que hi ha
banda I banda, i hom també
" i mi els altres; però, com la
ridòrU es seguida, les empentes
oltes i els guies absents, hom
•' '' ler l'ull viu per esquivar la
kil equivocació, que li produiN l'escapada del tren. Aquest
k'hà a l'hora senyalada I coTWnçaren les contrarietat», car
«•'icaven els bagatges nostres,

Per fi. poguérem pujar al tren
i amuntegar nos en la plataforma d'un cotxe de primera, que
vessava de viatgers I de bultos.
No teníem pas temps de fer protestes, ni ens les hagueren ateses, com no atengueren a altres
persones que a crits protestaven
inútilment, i que devien ésser
estrangers, car els del pais ja no
protesten: fins han perdut aquesta qualitat.

Altre htll aipectt dtl Pegniti
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L a façana de l'església de Nolre Dame (segle

Els sotracs del tren ens sacsejà bon xic,
emmotllant-nos en el petit espai que robàrem
als altres viatgers, poguent restar asseguts
damunt nostres bagatges, però sense poder
estirar les cames ni moure els braços per no
topar amb els companys de viatge, que pacientment també aguantaven amb marcada
resignació la violenta posició.
En una pròxima estació les protestes foren
en part ateses, afegint al tren un cotxe de
quarta classe, i a ell correguérem amb tota
l'ànima cercant un xic de comoditat que prou
ens la demanaven els nostres cossos baldats.
Hem entrat en una comoditat relativa a les
dues de la tarda en una estació que per sort
hi havia quelcom per omplir l'estómac buit,
doncs aquest sols havia gustat la barreja sintètica de cafè amb llet que serveixen arreu de
Alemanya. S'esqueia l'oportunitat, i l'aprofitàrem, prenent part en l'assalt que el públic
féu al restaurant situat al mig de l'andén, on
hi havia cervesa i allò del cafè amb llet
i pans petits, que els catalans ens en necessitem dues dotzenes cada àpat. A correcuíta
prenguérem quelcom, amb la vista fixa en el
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tren que d'un moment a l'altre empendría la
marxa sens avisar, com aixi ho féu en mig de
les corredisses i empentes de la multitud que
s'afanyava per tal de no restar en terra.
Satisfets estàvem de la nostra sort, malgrat
haver pagat per altra de millor; però a la pròxima estació ens obligaren a baixar del :otxe, perquè aquest devia restar allí, i Itra
volta ens endinsem entre gent i traste de
tota mena, apretats, en el primitiu cot> :de
primera, on hi restaven encara els nostre bagatges, que no havíem manat canviar d' llec
per la temença d'un pitjor. Ja hi torn' ii a
ser: arronçament de cames, seient dur, iretades de colzes, doblegament d'esquena, i,
per damunt de tot, la santa resignació, imi*
tant als altres companys de viatge, qu'
aquesta vegada hi eren en més nombre.
Fins aleshores el panorama no ens tiavw
interessat, malgrat presentar-se a nostres
ulls engalanat amb la riallera primavet»;
calia que la sublimitat d'una tempest i en
perspectiva ens tragués del ensopiment i ens
desvetllés els esperits. La velocitat del
tren s'engolia la terra banyada per l'ast"
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Interior de l'església de Sant Sebald. mirant el presbiteri

rei, quan de sobte ens trobem amarats de
pregona foscor produïda per espessa nuvolada prenyada de vapors que es desfan en
formidable tempesta de trons i llamps i pluja
en abundó, la qual difuma el panorama, fentlo invisible a nostres ulls. L'espectacle
passa amb la velocitat del tren, el qual ens
transporta altra volta al mig d'una atmosfera
diàfana on regna novament la brillantor
del sol en tota llur esplendor, que en fa més
bella la natura per la lluïssor de l'herbei regat abastament pels tolls d'aigua que parei«n miralls disseminats ça i enllà, pelsrierons
d'algues abundants, la dolça remor dels quals
hom endevina però que el molest soroll del tren
apaga... Hom contempla la natura amb tota
llur bellesa; somniant a l'ensems amb un
Pròxim millorament de posició corporal.
Sortosament el somni tingué realitat, car
enuna pròxima estació afegiren al tren alguns cotxes de primera, on poguérem posarnos còmodament i preocupar-nos d'aixecar
'a debilitat que ens aclaparava, ja que eren
'*» quatre de la tarda. A tal fi, seguirem

tots els cotxes i trobàrem un vagó-restaurant, on tots els llocs eren complerts, si bé
accediren a portar-nos quelcom en el departament, lo qual compliren tot seguit,
servint-nos, com a altres passatgers, aquell
clàssic cafè amb llet del pals i llesques de pa
moreno emblanquinat amb substàncies químiques incomprensibles, però dolces i de
bon gust que les engolirem sens fer-hi escarafalls i prenent la precaució de no entretenir·
nos-ho pel paladar.
Des d'aquest moment el viatge segui normal. Ja ens apropàvem a la fi i calia preparar-nos. Tot esperant l'arribar a Dresden,
nostra ment divagà vers algunes consideracions que sentirem durant el trajecte, referents a la faisò de viatjar per Alemanya
d'ençà de la darrera guerra. Entre els viatgers
hom sentia fer molts comentaris; hom escoltava quan deien que en quarta classe hi viatgen els intel·lectuals, catedràtics i homes de
carrera; en tercera hi van els obrers i empleats; en segona els nous rics, i en primera
els nascuts de nou al món dels negocis més o

104

D'ACÍ I

D'ALLÀ

menys dubtosos i els que no distingeixen lo
propi de lo dels altres. Els turistes s'han de
posar on poden quan es presenten aglomeracions, que és força sovint. Tothom esmentava que els vells rics, els que conserven
encara llur categoria, prefereixen viatjar en
quarta classe, abans que els cabals llurs serveixin per a engroixir l'hisenda de l'imperi.

A dos quarts de vuit del vespre arribàrem a
Dresden, on ens esperava una encantadora
ciutat, i malgrat les molèsties i contrarietats
passades en aquest viatge, servem i servarem
sempre en nostra ment el record inesborrable de l'estada a Nuremberg.
FRANCESC

Juny. 1922.

L a Font de la Virtut, a Nuremberx.

Obra en h r o n u de l'any 15H9
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NA vegada era una reina
molt gentil, blanca com
un glop de llet i rossa
com un fil d'or. E l seu
reialme era petit, però
els seus vassalls eren forts i destres en
maneig de l e s armes. Un dia el rei
H i u n a l a l t i sobtadament i per tal de gu.irir-lo acudiren els metges més F I I D I r n t g de la Icrrn.
I.a mort. que aletejava damunt dol llit
f i a l , brandà la seva dalla i arrabassi'l
l'i v i d u di l dissortat r e i . Com plorava la
|i"lire reina!... Kls seus ulls, que t n n
lluminosos com cels asserenats, s'omple11 de cristal·lines llàgrimes. Kren
('|i>'8 f l o r s que degotaven gotes de fres··n
ri|sada. I.es seves galtes, lleument sonroS|i'le8 com fruita madura, i els seus llavis vermells com penjoll de cireres.
^ l'sblaimareii intensament... Per alieuK·-rir la seva melangia i l a seva pregnun
•ristor, féu construir un immens jiudi.
IMs seus fidels vassalls es dispersaren
"'reu de la terra, cercant les flors 1.'
més exuberant perfum i les plantes de
' 'nna més escaient.
Kn voleu de plantes exòtiques I de

flors exquisides!... E l jardí de l a reina
s'anava omplint de roserars que embaumaven dolçament els aires. E l s caminois
eren vorejats de violers i per les parets
s'enfilaven les campanetes de colors tan
trasparents. que tanmateix semblaven fetes de porcellana.
y u a n la bona gent dels pobles de la
rodalia esbatar.aven de bon mati les finestres closes de llurs cambres, flairaven el perfum delicat del jardí de la
reina i la bMMlen. Al bell mig del jardí
bi havia un brollador magnífic. I.'aiguu
queia feta polsim damunt la verdor de la
molsa.
E l s ocells, xisclejant, estenien les ajes
sota la blavor del cel i quan estaven
ubriacs de llum i de blavor, s'amagaven
dins l'espessor del brancatge.
Kren tantes les flors que cada mati
s'obrien a la llum. que enlleminides acu
direu al jardí de la reina totes les abelles de la rodalia.
M'·u tost en cada calze s'hi veié aletej a r una abella xucladora. De bon matí.
quan tot just acabaven de fondre's les
darreres estrelles i el cel s'aclaria lleugerament, les abelles brunridore* cerca-
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ven les (lors d'olor més intensa per xu
clar-ne el nèctar. Quan s'acoblaven din.s
del rusc. comentaven meravellades l a
formosor del jardí. Qui deu ésser aquesta dama. es preguntava una abella encuriosida, que passeja amb tanta majestat i té els ulls tan clars i és d'una mena
tan graciosa?... Jo mai he vist una dont
tan gentil!... Si gosés m'amagaria dins
l a cabellera que li cau damunt les es
patlles com una cascada d'or. Bé n'hi
ha de roses de cent fulles que tenen u n a
sentor molt dolça, però el seu rostre és
més ptoant. Diria's que és una flor molt

D'ALLÀ
Un cop dins. veié un senyor de poso!
molt seriós i tres infants a l'entorn d'una taula. L a petita abeUa comprengut
de seguida que eren els fills de la' reina
car eren formoses com ella i tenien els
ulls clars i lai pell fina i sonrosada, S'a
magà entre el plecs d'un ramejat cortinatge, i escoltà, tota orelles, les paran
les del senyor polit i cerimoniós. Deia coses fan boniques i tan interessants, que
l a daurada abella senti vergonya a les
galtes pel haver romàs fins aquell di
tan pregonament ignorant. Heu's aquí
es deia, un mestre ben saberut que podriíi

L a reina reposava dolçament.

delicada d'una olor inconeguda... I la
pobra abella que havia estat colpida per
la meravellosa bellesa de l a reina, no
volgué treballar més i abandonà el rusc.
I.es seves companyes Ü'adonaren ben toat
de l a seva absència i suposaren que
algú l'havia occida. L'enamorada abella per estar més a prop de la seva
estimada, decidi viure al palau de la
reina. Hi p^metrà per un dels amples finestrals que donen al
jardí.
I.a reina reposava dolçament. L a daurada abella, en veient-la tan gentil, s'estremí de g"ig. Sense fer remor es posà
damunt dels seus llavis, bellament arquejats, I li féu un dolcissim petó.
Després resseguí una per una totes les
'•ambres. Abans d'entrar a la d a r r e n
que li mancava visitar, s'aturà un xi.;
astorada. Havia sentit parlar en alta veu
i femla ésser descoberta. Però pogué més
la curiositat que la por. i decidí entrar
dins la cambra tumultuosa.

contar-me belles coses. Si les meves companyes sabessin que he esdevingut tan
saberuda em posarien el mantell eniporprat de reina.
Tots els matins acudia a les lliçons i
escoltava embadalida les meravelles q""
anava desgranant el mestre. Hella •
és estudiar els misteris pregons de lf
naturalesa. Jo que em creia saber tant
i ara veig clarament que no sabia res
Quan els infants i el mestre abandonaven la cambra, la petita abella, tota poruga obrin i·ls llibres i passava hores i
hores llegint i entregant-si' « llargti'meditacions.
Un dia hagué una gran alegria. E " ;
trà a la cuina olorosa i tebiuna i vei^1
una serventa que feia capricioses llaniinadures amb mel. Ve't aquí. la noslrs
mel convertida en menjar de reis. Ali
si ho sabessin les meves companyes q"'?
em deuen creure mortal...
Kn sortir de la cuina olorosa sentí 111
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els aires l'estrident vibració d'uns clarins. Mai havia sentit un so tan estrident S'abocà a un dels ftnetrals i veié
al defora una gran multitud que s'agitava i es removia sota el sol brillador.
Les espases nuee brillaven com raigs
de sol. Les banderes multicolors flamejaven, com llengües de foc, al cim de les
ases.
L a multiuid féu un crit de joia i deixa
pas a un jove cavaller i al seu seguici,
l'.ntraren als jardins del palau i tornaren a vibrar intensament els clarins. L a
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aquell cavaller tan gentil estimava la reina. I així era en efecte.
L'endemà, a la capella del palau, l a rein a i el cavaller gentil juraren estimar-se
eternament i un Bisbe els benei. L'encuriosida abella hagué una gran alegria, en
veure que l a dama del seus pensaments
era estimada per un cavaller tan gentil.
Volava, volava, amb un gran frisament
d'ales... I per veure de més a prop el rostre escaient de la reina, s'amagà entre
les flors que agençaven l'altar. L a daurada abella restà meravellada en veure

- Q u i volea? — d i g u i el guardià del Cel. (Pàg. I0S)

'•tità abella no havia mai presenciat
ma festa tan solen nial... i Q u i serà, es
preguntava, aquest cavaller tan gentil
l'ie el poble saluda amb tanta de revex'ncla i els soldats amb tant de res"•cte?...
Abandonà el finestral i t s dirigí vers
I >ala del tron.
'11 arribar-hi, veié una muniu ile dames ricament abillades i un estol d'altív'il» cavallers sobre el pit dels quals
^'lentejaven cobdiciades creus i cintes de
' ''ors llampants. I J I reina seia en caII "a d'or sota un magnífic dosser. Kntrà
''' cavaller gentil i en albirar la reina.
i" si l'hagués ferit l a llum d'un astre
"ullant, acotà el cap i vlnclà el cos ce'imoniosament... Després li besà la mà
• a re'na somrigué amorosida... L a dau•"ana abella comprengué de seguida que

Uengotejar les petites llames dels ciris,
Heu's aquí, es deia, una cosa ben curiosa :
al cim d'un pal el brill d'una petita estrella... I atreta per la resplandor dels
ciris, s'hi ané acostant a poc a poc com
sl temés ésser descoberta. E n ésser -»
prop. exclamà amb un gran entusiasme:
j V a l g a ' m Déu, però ei aquests pals són
de cera!... i Si ho sabessin les meves companyes que l a mel és menjar de reis i l a
cera serveix per a enllumenar els altars i
la casa de Déu!... Oh! cal que se sàpiga
una cosa tan extraordinària.
Un cop terminat l'acte religiós, la pet ta abella fugi per un dels finestrals policromats de l a capella. Volà per damunt del jardí, sota el sol abrusador,
I cercà neguitosament les 8?ves compa
nyes. Quan fou descoberta li feren una
gran arribada. Les més sentimental*
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vart-n plorar, perquè l a creien morta.
Aviat l a nova de la seva sobtada aparició s'estenjfiié per tot el jardí i les abelleei anaren acudint nioatrant un guig
molt viu. Un cop es veié voltada de tota
l a família, digué amb un posat cerimoniós com el d'aquell mestre tan polit qu-'
havia vist a l p a l a u : —«Amigue* meves,
d'ençà que sóc fora de vosaltres he après
moltes coses.
M'he convençut que sou
unes pobres ignorants, que mai sereu
res si no em creieu a mi. Si em voleu
creure jo us portaré per camins de glòria.» — L e s més ingènues aplaudiren entusiàstioament i les més prudents acolliren
les seves paraules amb molta reserva.
—«Amigues meves — continuà l'entremaliada abella—be sabut que l a nostra cera
serveix per enllumenar els altars i, per
tant, no és just que nosaltres que fem un
servei tan gran a l culté cristià, visquem
en cases tan miserables que amb penes i
treballs havem nosaltres mateixes dconstruir. Si l a reina té un palau tan
sumptuós, nosaltres també en volem un
d'igual—Molt bé—digueren les abelles d'idees
més avençades...
— J o us demano, amigues meves, que
m'acompanyeu a fer u n a visita a Nostre
Senyor per tal d'exposar-li les nostres
queixes
Les més prudents trobaren exagerada aquesta pensada, però com que
l a majoria mostrà un g>an entusiasme,
no s'atreviren a protestar. Con»ençaren
de volar cel amunt. Volaven, volaven
sense parar mai, empeses per un desi^
de foDa cobejança.
E n traspassar els núvols se'ls aparegué el cel amplissim inundat de llum.
Quan estaven j a fatigades de tan volar,
albiraren les muntanyes unejants i solitàries de l« lluna. Pefò eren tan ermes
i tan tristes, que en tugiren aviat.
1
vinsra altra vegada volar cel amun?,
amunt, amunt... Trobaren mons desconeguts i estrelles d'una claror molt viva
i ramins amarats de llum..
Després de
molt volar, veieren al lluny u n a porta
molt resplendent i d'una blavor molt in
tpri«a. —Em sembla, digué l'amliiciosa
abella, que j a ens trobem a la porta del
Cel.
Tusfaren la porta i
H.·IIIÍ una sonoritat dolça corn vibracions de cristall i
remoreigs de font ..
L a porta s obrí I
apaiegué Sant F'ere amb les claus a !a
m à I amb un somrís d'infant als llavis.
• —Qnè voleu?—digué el guardin del Cel.
—Quin desig us porta?
—Volem parlar amb Nostre Senyor,—
respongué la petita abella.
—f'erò no veieu que sou massa petites per oarlar amb el Mestre!.••
(fMhitlxM dr J a a m t

ttatqaef*)

—Som criatures de Déu.
— E n t r e u , entreu, però no feu gainremor.
E n t r a r e n al Cel furiosament, com un
exèrcit vencedor, i en trobar-se davant
del bon Jesús s'extremiren un xic espaordides... Mai haurien pensat que fos d'una ntena tan graciosa i que tingués elfulls tan resplandents. Portava una tú
nica meravellosa teixida amb llum di
sol i estrelles i quan caminava deixava
enrera un rastre de claredat. E l bon Jesús j a havia llegit els pensaments llurs
però els preguntà amb tina veu mol!
dolça:
—Què voleu, petites abelles?
—Volem—digué l'ensibornada abellaque se'ns tracti millor. Havem sabut qii'
amb la cera que nosaltres | roduïm aní!
suors i treballs, es fabriquen els ciris
que enllumenen els vostres altars. Si
nosaltres no treballéssim serien foscos i
teni·l)ros<is com el mantell de la nit. f.::
claror de l'altar pervé de nosaltres. És
l a nostra sancr feta llum. A canvi delnostres treballs demanem que se'ns don;
un pnlau fet de pedres precioses, per ta1
que hi puguem reposar dolçament...
—Ah. vanitoses!—respongué el boi;
Jesús!...—'No saps que si jo volgués a l da
munt de cada altar hi f a r i a caure un
grapat d'estrelles?... No saps que si j '
volgués faria assecar totes les plantes
us moririeu de f a m ? ! No faig jo brillai
el sol per a que fecundi la terra i cauri'
del cel pluja abundant per a que els rosers
floreixin?...
E l s palaus sumptiii
sos no s'han fet per vosaltres. Viviu hu
milment tal com heu viscut fins a r a . N"
us volgueu enlairar massa, que per \ «
l a r molt amunt, cal tenir ales d'àliga
les vostres són febles i trencadisses.
Jo vull que l'ocell visqui sota el cel, el
peix dins de l'aigua i el cuc en l a pols dl a terra... No temeu la pobresa, car j "
sóc amic dels pobres...
—Doncs, aj no ens voleu donar el palau que demanem — digué l a desverge
nyida abella — endinsarem el nostre fi
bló punyent dins la c a m dels home».
Picareu, respongué H bon Jesús j "
r<> morireu.
I des d'aquell dia. per a punir la ^
nitat de les petites abelles, cada vegarin
que en un moment de supèrbia ens p1
quan, la mor; vindicadora els hl a r n
bassa la vida.
Són la viva imatge de l a sapèrbi.i
E l s homes superbs, creient humiliar elseus semblants, es fan mal eUs mateixocar la supèrbia empetiteix l'home i 1
humilitat l enlairn.
jOAQtiiM
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ARls, tota la França, el món tot, ha
commemorat amb seriosos actes el
centenari del naixement d'aquest
Rran home, d'aquest home bo, d'aquest actiu
i fecund treballador, un dels homes més grans
M>ie hi ha hagut al món. Pasteur, el nom del
qual va lligat a tants descobriments per a la
benaurança de la humanitat, bé s'ho mereix.
Si aqueix altre francès que es digué Napoleon
va ler-se cèlebre tot segant a milers les vi''es humanes, per salvar-les, i a milers també, s'ha fet igualment cèlebre I, demés, venerat de tot el món el nom de Pasteur.

• ••
Era el 27 de desembre de l'any 1822 quan a
c^isa del modest pellaire del carrer dels Tan-
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neurs, a la petita vila de Dole, hi havia novetats. Madame Pasteur, la muller del petit
industrial, havia tingut un nen, al qui van posar a les fonts baptismals el nom de Unto,
Un nen com els demés, fill d'un matrimoni
com els altres; això si, molt assenyat i treballador, poc va donar que fer i que dir en la
seva infantesa.
No havia acomplert encara el petit Pasteur
l'edat de cinc anys que la família va traslladar-se a Arbois, on hi va passar el restant de
la seva infantesa, i en bona part de la seva
adolescència, els mesos de vacances. Sense
un major lluTment, ço es, sense destacar-se
molt dels seus condexebles va cursar les primeres lletres a l'escola de la vila, passant
després a l'internat del Lycée de Besançon.on
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E i p a r c i ta m a r c d e X i u l a P a s t e u r
> Pastrllsexecutats per ell mateu; el de la mare quan tenia 13 anjrs •

hi va fer bona campanya d'estudis fins arribar
a professar-hi, ben jove encara, quan sols tenia
vint anys. Treballador com era, des de molt
jove matinejava com un vell, fent-se cridar
pel vetllador del dormitori quan era a B e sançon. cada dia a les quatre de la matinada.
Mentre fou deixeble, però, la sort no l'afavoria gaire; és aixi que en deixar l'escola de
Besançon i en els exàmens del batxillerat de
ciències, el qui havia d'ésser un gran químic
i un gran fisiòleg, va obtenir en química la
nota mediocre, i fins l'any següent no li va
ésser permès el seu ingrés a la Normal de
Paris.
E l règim de l'escola era molt sever; en
contra, però, la llibertat per a treballar era
gairebé il·limitada i les portes de la biblioteca, per a consultar llibres, revistes, diaris,
e t c , era sempre oberta. En una d'aquestes
visites va llegir un dia la
nota que un cèlebre químic cristal·lògraf alemany,
Mítscherlich, havia publicat, mig de sorpresa,mig de
desafiament, la qual oferia
al món savi a propòsit de
dues combinacions salines
de la mateixa forma cristal·lina absolutament semblables en apariència, però
no en llur acció sobre la
llum polaritzada.
Pasteur, que era atret
pels estudis de cristal·lografia associats als de la
física, de la química í de
l'òptica, va sentir-se obsessionat de sobte i durant
molt temps per la solució
d'aquell misteri, i va arri-

Pasteur,

bar a l'últim, per la més forta inducció i per
la més fina ingeniositat a donar experiment.; ment l'explicació d'aquesta anomalia òptic i.
S'ha'citat sovint la frase emocionant del vell
Biot el gloriós savi, llavors de setanta dos
anys, que va dir a Pasteur, que l'havia convidat a fer l'experiència, car no hi creia de cap
manera i es diu que aixi que Pasteur, gaire
un noi encara, va posar les solucions en l'ap rell, va agafar-lo pel braç i li va dir: • Af
cher enfant, hi estimat tant les Ciències en
ma vida que això em fa batre el cor».
Aquest primer descobriment va obrir a Pasteur un gran capítol del qual sols podem
donar-ne aquí el seu principi sobre la dis metria molecular; el seu estudi va seguir
obsessionant-lo en el laboratori de la Facultat de Ciències de Strasburg, de la que havia
sigut nomenat professor suplent.
En aquest temps se va
—^^^^i
casar i Nostre Senyor li
donà fruit de niatrlni<
i amb la seva família, i
morts els seus pares, va
domicilíar-se a la vella
capital de l'Alsàcia, que
no va deixar fins a l'any
cinquanta quatre, per a
anar a Lille com a decà
de la Facultat, quan sols
tenia trenta i dos anysEstava llavors dedicat | r
complert als seus estudis
•
sobre la dissimetria que li
feren dir un dia: «Me decanto a creure que la vida
tal com se'ns manifesta
ha d'ésser en funció de la
dissimetria molecular i de
quan anava a l'Escola Normal
les conseqüències que se'n
Dibuix de L t b a j l t
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les, escalfant els brous fins a 55 ó 60 graus.
deriven». Per obsessionants que aquests esPasteur entreveia ja l'intervenció dels infinitudis fossin, Pasteur havia d'ésser entrenat
tament petits en les malalties infeccioses...
tant per la lògica de les seves idees com per
I era en aquests importants estudis quan va
la lògica dels seus sentiments, cap al gran
ésser requerit el seu ajut per a cercar el remei
capítol, llavors tan obscur, de les fermentacontra un flagell que amenaçava matar una
cions. Estant el mestre treballant en el vell
important indústria francesa.
laboratori de la Facultat on no hi havia més
que una estufa mecànica escalfada amb cok,
Una malaltia de les cuques de seda, descova veure entrar un dia el fill d'un industrial de
neguda en llurs causes, arruïnava completaLille el qual, després d'haver tingut grans
ment les comarques sericícoles de França.
pèrdues en la fabricació de l'alcofoll de remoL'any 1865 les pèrdues van pujarà cent milions
latxa, venia a demanar-li que cerqués les caude francs; i lo pitjor era que tota la llavor
ses del fracàs.
d'Europa era contaminada o suspecta, i
Llavors va posartan sols el Japó pose Pasteur a estudia oferir encara lladiar el problema de
vors sanes. Pasteur
les fermentacions i
es resistia dient als
féu en ell un gran
que amb tot interès
descobriment d'uniel s o l · l i c i t a v e n :
versal utilitat. Pas«Considereu que
teur va veure en les
jamai he tocat una
fermentacions un
cucadeseda.> Però
f e n ò m e n , no de
davant el sentiment
mort, sinó correlaque li ocasionava
tiu de vida.
la misèria en què
Era el mes d'agost
restaven tantes fade l'any 1857 que
m i I i e s i l'interès
Pasteur presentava
científic despertat
a la Societat de les
per l'afer, el feren
Ciències de Lille la
acceptar, i el dia 6
seva memòria sobre
d'agost del mateix
la fermentació lictiany arribava a Alais,
ca. Sols quinze pàlloc t r i a t com a
gines ocupava la
centre de la cammemòria; però d'ella
panya sanitària.
n'anava a sortir la
ciència pasteuriana.
Vint dies després
A les darreries d'ade la seva arribada
quest mateix any va
va conèixer les caudeixar la ciutat de
ses de la pebrina,
Lille, car des de P a E l monument que la Vila de Paris alçà en honor de Pasleur,
que tal era el nom
ris el sol·licitaven
de la malaltia, i aixi
obra de Folquière
per a ocupar la plaho mostrà al Comitè
ça de subdirector
A g r í c o l a d'Alais;
dels estudis científics i administrador de l'Es- però no volent, com en totes ses coses, fer
res sense un seguit d'experiències demostracola Normal.
tives, va treballar cinc anys seguits abans de
En les golfes de l'edifici, convertides en un
poder mostrar la prova decisiva. Havia tromiserable laboratori, va empendre l'estudi de
'a qüestió de les generacions expontànies, que bat la malaltia i, darrera d'ella, el remei. El
seu mètode fou aplicat i el conreu de la scrien aquells temps apasionava el món dels
cicultura salvat a tota Europa.
savis. Per altra part, aquesta qüestió era per
a ell com un parèntesi-obstacle en els estudis
Un altre flagell envaïa per aquells temps
sobre els ferments. Car s'havia preguntat: comarques enteres de ramaderia: era el car'IV on vénen aquests éssers innnitament
buncle que s'havia fet endèmic en molts inpetits tant actius? Neixen d'ells mateixos?.
dret i esclatava tot sovint amb caràcter epiCalia que en determinés l'origen,
dèmic en altres. Pasteur va estudiar la
ii tí anJr.s desPr*s Pasteur podia dir en una
malaltia i va trobar el remei al cap d'uns
«lebre lliçó a la Sorbona: «No, no hi ha avui
quants anys de pacients estudis. La Socie[ cap circumstància coneguda que permeti afirtat d'Agricultura del Sena-i-Marne, interes" j " que els éssers microscòpics sien vinguts
sada pel descobriment de Pasteur, li va oferir
•" j^n sense gèrmens, sense pares semblants dos lots de vint-i-cinc xais cada un per a exens... ia generació expontània és una quiperiències de la seva teoria de la obtenció
"icta.. | demostrava com en la fabricació del
del virus carbunclós i devingut aixi en vacul " u v e tot era degut a una petita planta; i
na. Acceptat pel mestre, va vacunar-ne i re"avia descobert la gran causa de les malalties
vacunar-ne el primer lot de resistència, deiuei vi, indicant, demés, la forma de combatre
xant r,iltre sense tocar-lo, i als quinze dies
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va inocular a tots el virus virulent i mortal.
Els vint-i-cinc xais que no havien sigut vacunats van morir tots; els vint-i-cinc vacunats
tots varen salvar-se.
Després de la guerra franco-prusiana, i amb
mires purament patriòtiques, Pasteur va ocupar-se de l'indústria de la cervesa per a la
qual Alemanya no havia tingut fins llavors
rival. E l s seus estudis sobre la cervesa han
fet de la cerveseria una indústria científica;
però la seva transcendència és encara més
gran. E l s capítols sobre l'origen dels ferments, sobre la vida sense l'aire i les fermentacions, i les malalties de la cervesa, són
també interessants per al biòleg i per al
metge.
La darrera descoberta important, i la que
ha escampat més el nom del savi microbiòleg va ésser la de la vacuna antirràbica. En
1880 va començar les experiències. Inoculant en els centres nerviosos de gossos i de
conills sans substància del cervell o de la
médula espinal d'un animal rabiós, va obtenir
casos per a la experimentació. Exposant les
mèdules ràbiques a l'acció de l'aire en una
atmosfera privada d'humitat, es dessequen i
perden activitat.
Després, als 14
dies, el virus és
afeblit fins al
punt que es inofensiu per fortes
que s i e n l e s
dósis.

mèdula de zero dies. Inoculant després en
l'ull o el cervell un virus rabiós fort, el gos nu
va sofrir del mal.
Trigant els efectes de la ràbia a sortir, en
l'home mossegat, un mes, pot la cura antk par-se de quinze dies al mal. En Pasteur
llença el seu descobriment al món i arreu es
rebut amb un veritable entusiasme. Ben
aviat les morts per aquesta malaltia baix :
per any d'un 50 per cent a un 0'35, i el nom
del descobridor assoleix la més gran popul iritat i la més merescuda.
Demostrada la teoria microbiana, disminueix també gairebé en sa totalitat la gi
mortalitat que s'experimentava en els pi
cients de cirurgia, mercès a les pràctiques
asèptiques abans desconegudes. Les teories del contagi i les de l'infecció creen una
nova terapèutica que ha furtat milers de vides a la mort. Tan treball i tanta Unita,
però, varen minar la salut del savi mestr i
en la mateixa finca de Villeneuve-l'Etii.iií
que, cedida per l'Estat, hi havia fet els experiments contra la ràbia, Pasteur va traspas~.ir
el dia 28 de setembre de l'any 1895, omplint
de dol tot el món civilitzat.

Va vacunar a
nn gos sa d'aquesta m è d u l a
de 14 dies; a l'endemà, mèdula de
13; a l'endemà,
de 12, fins arribar a vacunar de

La França i
ésser són bressol i terra, la
França l'envolcalla; però ol
centenari del seu
natalici l'ha eelebrattot elmun,
perquè Pastfur
és tan gran que
a França sol no
hi cap, i, com la
sevafama,ocupa
tot el món.
G. A.

Crtpti I tomba dc Pasteur, a l'ln«lltut Pasteur de Paris
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Retrat del gran savi, fet l'any 1886 pel pintor finlandès fidelfelt
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m Homenatge a Pasteur <*>

L a Presidència 1 cl públic en el solemnial homenatge que l i Facultal de Medicina de Barcelona
dedicà al gran savi francès Lluis Pasteur
(Fots. S e g a r r a )
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De la Festa
dels Reis

La Cavalcada organitzada per l'Ateneu Autonomista
del Districte II. en
: assar per

la Via

Laietana.

7

Aspecte de la gran
sala de festes de la
Casa de Caritat, durant la festa celebrada amb motiu
de la diada dels Reis

Ell infants acollits
» l'Asil Municipal
del Parc, durant el
repartiment de
joguines

< Fott. Sagarra)
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Vista general de la secular església romànica de Sant Pau del Camp, de nostra ciutat, tal com ha
quedat després d'haver sigut tretes les construccions que tenia adossades als seus murs i que
destruïen la seva hella estructura.

9

Saní Pau del Camp, rcsíauraí
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l,a vida cultural catalana està d'enhorabona: la restauració de la meravellosa església de Sant Pau del Camp. bellissim exemplar d'arquitectura
romànica que enjoia amb una de les més preades joies Barcelona, és per a la
ciutat i per tols els catalans un motiu d"honor i de satisfacció. El monument
arquitectònic admirable ha estat, per fi. deslliurat d'una sèrie de noses que
l'enlletgien de mala manera, i mantes coses, objecte de desgast i de devastació,
han estat dignament restaurades. D'avui en davant tothom podrà gaudir en
la contemplació del temple esplèndid de la ciutat vella: gran i merescut
agraïment deurem per sempre a tots els que han contribuït a la restauració, i
especialment a la mà sàvia i discreta que ha dirigit la tasca i al cor que
arborà el projecte. £s tota una reconquesta.
t·9a99»*9*»99*9mM999*99999é99mm9m9999»'f't
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E l creuer i r a o n i amb l'aliar major
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Un detall dels cliustres

(Fof». Satarra)
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Marbre

Otero

Qrtistes c a t a l a n s

^'escultor ^ a u m e Otero

1

1 A gran guerra va tornarI
nos a Catalunya en
J |
Jaume Otero, que teia
anys treballava a P a ris, on era establert,
després de rodar bon
tros de món treballant i estudiant d'aprop
1 1 obres i l'ambient dels grans mestres
de l'escultura antiga i moderna. E l jove
escultor va tornar a Barcelona i no se
n'ha mogut més; i és ara entre nosaltres
'leballant quietament cn aqueixes escultures que de tan en tan veiem en les E x ' ttCtOM de primavera reclamant una

atenció, potser no prou concedida per la
critica, i atraient la dels amorosos de les
belles formes de l'escultura.
Pocs escultors com l'Otero tenen una
preparació tan sòlida per a el seu art i
ben pocs entre els joves estimen l'escultura amb la seriositat que l'Otero. E n una
època en que vagues als senyors i als arquitectes encarregar escultures per a la
decoració de les cases, en una època en
que la decoració dels jardins de les places públiques, dels edificis comunals i
dels monuments arquitectònics, no es fes
a base d'emmotllats de ciment pòrtland.
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notable escultor |
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Relleu

en

131

marbre

|les escultures de l'Otero serien una bella
ment als morts, es ressenten en tota l'obra
decoració en la nostra ciutat, i la seva
de l'Otero, forta i d una tal correcció
visió per als vianants fóra sempre nova
que arriba a voltes a sacrificar la grài sempre grata, car la solidesa de les
cia de l'expressió per a no treure'n el
escultures d'aquest jove artista fa que
caràcter. En la darrera Exposició de
la vista s'hi complagui en esguarPrimavera una bella figura de l'Otedar-les i en descobrir-hi sempre noro ha sigut premiada, adquirint-la
ves harmonies de línies, de plans,
la Junta dels Museus. Si aquest
de batiments i de cops de llum.
artista es manifestés més en E x Els anys passats prop del gran
posicions, a ben segur que les
mestre Bartholomé, en son taseves formoses testes, els seus
ller de París, solcaren ben
relleus i les fortes figures que
fons l'ànima de l'escultor
modela, esdevindrien joies
català deixant-hi marcada
inestimables en la decoraestela; les disciplines de . ció de les cases dels nosl'autor del genial Monutres amants de l'art.—F.
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Aspecte de U Plaça de la Cascada del Parc. durant la (esta popular que s'hi celebrà amb motiu de f a r u a l
homenatge a la nostra llengua.

Diada de la Llengua Catalana

Solemnial acle patriòtic celebrat a la S a l i de Cent, amb motiu de la Diada de la Llengua Catalana
I F o t i . Sagart ')
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pardo i f *

Kn Josep Pardo i Perarriera.
que va morir ei
dia 25 d'octubre
Je l'any passat,
era fill d un c o negut i acreditat i n d u s t r i a l
sombrerer d'aquesta c i u t a t ,
e s t a b l e r t a la
Rambla del Centre, el cor de la vella ciutat.
Va esmerçar els seus coneixements
i la seva activitat en negocis de Banca i Borsa, essent soci. durant molts
anys. de la Casa Cabanellas i C o m panyia.
En política era un fervent catalalista Fou soci fundador de la Lliga
Regionalista, de la qual havia estat
tresorer i col·laborador entusiasta
Je totes les campanyes i empreses de
aràcter patriòtic realitzades per la
benemèrita entitat.
En unió d'En Cambó. de l'Abadal.
u En Bertran i Alusitu. del .Marquès
le Camps, d'En Puig i Alfonso i
J En Fortuny, va anar. l'any 1906.
> San Sebastian, invitat per la «Liga
l'oral de Guipúzcoa». per a assistir

a les festes organitzades en obsequi dels regionalistes c a t a lans
Durant el quatrieni 1910-1913
va desempenyar
el càrrec de regidor de la ciutat, demostrant
abastament son amor i entusiasme
per Barcelona, i durant deu anys consecutius, el de vocal de la Junta M u nicipal d'Asils, desempenyat amb
gran competència i provat altruisme.
Barceloní de soca arrel, al deixar
aquest món. ha volgut demostrar
que ho era de cor. nomenant en cl
seu testament hereu universal de sos
bens a l'Ajuntament de Barcelona,
legítim representant de la ciutat.
El seu caudal hereditari ha de servir per a la construcció d un edificiescola. que és de creure portarà el
seu nom com a record perpetu de
son altruisme i ciutadania il·lustre.
Sicn les presents ratlles un homenatge a la seva exemplar generositat
í veritable patriotisme, novament
provat ara. amb son pòstum gest.
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CATARINA A L B E R T
"enl novel·lista calalana coneguda p«r Vfctor C a t a l * . l'alta personalitat literària de la gual ha estat darreranorada per la Reial A c a d i m l s de Hones l.lelres. qui l'ha nomenada membre de tan docta C o r p o r a c M
essent la primera vegada que una dama obtt tan senyalada dlstlnclA.
{Fot.

Sspoltón)
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Actualitats
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( M E S D E G E N I R)

De la Fett
deb 800 Pon

,

Les nenes pomdlistes i algunes du les
banderes que con-

corregueren a
festa religiosa, ei |
sortir de Sana
Anna.|
(Fot. Ilorutl]

í

La Bandera « ata-l
lana a la Tín neu
d'alcaldia d'Horta
El públic en el
moment d'ésser
hissada la banderi|
a l'edifici.

La Comissi V "
fer ofrena de l«
Bandera.
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Actualitats
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'MES DE GENER)
La festa
e Sant Antoni .
Els «Tres Tombs»
p íant per la Ronda de S a n t Pau.
després d"haver
sigut beneïts a l'es;lisiadeSt. Antoni.

La Benedicció
A la porta del
convent dels
PP. Escolapis.

ft'Aniversari de l a
pluln a de S a l a t
U XUanxa"
les autoriuts i deSés concurrents al
Vnquet en celebra|ó dc la fundació
tan simpàtica
fsll'ució benèfica.

^

Satarra)

!
^'òxposició de records dels
legionaris Catalans de la Gran Guerra
í

Vista parcial de la inleressant exposició iconogràfica organitzada pel Comitè executiu
nomenat per l'Ajuntament per a que cuidi d'alçar un monument dedicat als voluntaris catalans que sota la nostra bandera moriren als camps de batalla de França I
Sèrbia en defensa de la llibertat dels pobles. En cl tester s'hi veu la bandera catalana
que portava la i i . a Companyia del i.»» Regiment de Marxa de la Legió Estrangera,
que fou solemnement batejada en les aigües del Rin. a Ludwisgahafen. També figurava en aquesta Exposició la Senyera brodada per noies catalanes destinada a l'Asso
ciació de combatents catalans que hi ha a Paris. Tan important manifestació fou
inaugurada pel President de la Mancomunitat. Cònsol de França i Delegat de l'Al
calde. els quals encapçalaren la subscripció pública que a benefici del monument al
catalans que moriren per la llibertat dels pobles, s'obri en aquella ocasió. Aques'
monument, que per les referènciesque'n tenim, serà una veritable obra d'art, com h i
fa creure la bella estàtua d'en Clarà que el coronarà i que els nostres lectors ja c
neixen per haver-se reproduït en el número del passat desembre, probablement e
bastirà a la Plaça de Catalunya amb els cabals recollits en la subscripció popula'
que el Comití ha obert «-n les redaccions de tots els diaris, a la qual subscripci •
deuen contribuir-hi tots els catalans que vulguin sumar-se a aquest homenatge a l«
generositat i altruisme de la raça.

LJIIIIIIIIIIII

UuiMnillllHllh.^fflllllliimiliniiHimilllllllhJllllllllllii«iillllimrmlinilllkjinilllllninilinii«ra

Kllllllimimillllii IIIIHIH^
Record
d'una
excursió
peli
voliant*
d'Oporto
(Portugal)

11 raïms maduren,
irca camina tranlla, les ones ens
ien una c a n ç ó
e d e u e n haver
esa a les cosles
de la nostra
Catalunya...»

imatge ben fipic
el litoral nord
portuguès

Passant la barra
del Duero,
en tomar de la pesca

s

•%•[

nihulios-sllaetet
dtl nostrt dhttngit
col·laborador
J o i t p Matlart
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CASA DE BEETHOTEN
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FAÇANA DE LA -CASA DE BEETHOVEN.. A BONN

IniíimiiiiiiiiiniiiiinHiiiiniHiimiiiinuiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii:

B

READA joia de valor incontrastable que les ciutats
fastuosament llueixen, la
possessió del bressol o la sepultura
d'un geni. Talment sembla que tota
la glòria que aquell pogués aconseguir durant la seva vida, un cop ha
deixat d'existir, s'avança o retrotrau als dos punts extrems representats pel lloc del naixement i el
de la tomba; i encara, ens atreviríem
a dir, d'una manera més intensa al
primer que a rúltim; i és que a la
ciutat — per ordinària correntia, una
gran ciutat, — on el geni es desenrotlla i mor, aquest hi aporta la prò-

P A R T P O S T E R I O R D E L A C A S A . E L PtS I
E L S O T A T E U L A T D E LA Q U A L H A B f T À
LA PAMlUA B E E T H O V E N
Le» tlnestre» qu« e» T e n e n en primer

mc (X)

£
=

ler-

S

<6n les d e la r a m h n on nasqué el
gran múfkr.

=
=

=
nT
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LA CAMBRA ON B t t T H O V E N

VINGUÉ AL M Ó N , CONSERVADA INTACTA

liiiiiiiinniíiHiiiMmmiíiiuimiimiiiHiiimiwnHBinM
pia valor, valor que potencialment ha rebut de
U ciutat nadiua. Quantes de petites ciutats i
»iles no deuen llur anomenada mundial a tan
leliç circumstància.
D' les moltes executòries de noblesa
ciuUiiana de què
P-'ivintar-se laciuat d lionn, cap en
itteu amb tant
l'Ini n orgull com
i' d'ésiw la pàtria
•«tlta i estimada del
*nial Beethuven.
^r'nxiumentcon' amb tan amomplaentas'at com aque-< ta on el gran
^•itor veié la
f'mera llum el se"nbrí de 1770.

ascendèncla de
''li'wen és fla-

menca. EI primer de la família que s'instal·là
a Bonn fou el seu avi i padri de fonts Lluis
van Beethoven, el qual nasqué a Anvers i
fou en la seva primera joventut mestre de cant a l'església de Sant Pere
deLovaina. L'elector de Colònia Clement August, gran
amador de totes les
belles arts, el cridà
a Bonn, lloc predilecte de residència,
nomcnant-Io primer
músic de Cort i, més
tard, director d'orquestra i músic de
cambra. E l seu nét
i fillol l ' e s t i m a v a
molt, tenint sempre
en gran veneració
el seu retrat. De sa
muller Maria Josefa
tingué tres fills, dels
q u a l s únicament

R E T R A T D E I.A MARE D E B E E T H O V E N
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visqué Joan, així
mateix gran músic
i cantant, amb el
temps. Aquest es
casà amb una vídua jove i virtuosa, filla d'un cuiner
de l'elector de Tréveris. Dels set fills
d'aquest matrimoni, s o l a m e n t en
visqueren tres:
Lluïs, G a s p a r i
Joan. Fou home
de vida un xic alegre, i sembla que
l'afició a la beguda (que ja havia
portat sa mare a
morir en un hospital a Colònia)
fou causa de sa
mort, com primer
havia estat causa
de la ruïna i malestars familiars.
De caràcter ben diferent fou sa muller:
n o b l e de s e n t i ments, humil i carinyosa. Els disgustos
domèstics degueren
causar sa mort per
consumpció. Beethoven, trobant-se a
Viena la primera vegada, en rebre la nova de la greu malaltia de sa mare, retornà tot seguit ai
seu costat aconseguint la trista satisfacció de tancarli els ulls. En una
carta, en la qual detalla aquests moments, sentimentalment escriu: «... era
per a mi fan bona
i amorosa mare! la
millor amiga! Ningú
més f e l i ç que jo
quan podia pronun-

D W C l I D ALLÀ
ciar aquest mot:
mare...»

R E T R A T D E L'AVI D E B E E T H O V E . N

R E T R A T D E LA C O M T E S S A T E R E S A D E B R U N S W I C K ,
L 'AMADA IMMORTAL. D E B E E T H O V E N .
A la r J - posterior d'jqucst retrat hl ha la Kglient dedicatòria.
• A l geni eitraordlnarl. al gran artista, a l'home bo,
de part de T . B.»

tota v
peibé
MMtmttm q i e
homnosapindnbtablenient el Jia
que va néixer, atenent al costun de
aquells temps de
batejar els infants
el mateix dia de
veniralmóno l'endemà, és prob. ble
que nasqués el 16
c e l 17 setembre de
1770, puix aqr.esta última data porta el registre baptismal. Son avi i
padrí l'hi imposi
el mateix nom que
ell portava. Les
primeres lliçons
musicals les rebi
del seu mateix pare, per cert de l.iisó
ben poc paternal,
descobrint amh sos |
procediments un íntim propòsit de fet j
del petit Lluís una j
precocitat artística,
potser amb fínali- j
t a t s econòmí. ues
T e n i a solament
quatre anys luai
començà a tocar d
violi i el pian Ei |
seu pare no solament no va perdo-1
nar-li mai un moment de les liore»
que tenia assinyi-j
lades pera estudií»,
sinó que molte J ni» I
les allargava i tol I
Aquest raestratpj
costà al tendt. i" \
xeble moltes ^
mes. Poc ntf» * |
set anys tenia qUJ«l
el seu pare el p f ]
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el gran èxit com a cembalista tocant el seu
paper en la orquestra a primera vista. No li
mancaren empleus al jovencell, aconseguint
als catorze anys el de segon organista de la
Cort, per bé que sense sou. Pot dir-se que
d'aleshores participà en totes les organitzacions musicals importants, donaiit-se a conèixer sempre més i aconseguint que algunes
famílies li confiessin les lliçons com a un
acreditat professor. Tracte molt freqüent, i
amistat i tot, obtingué de la familia del canonge von Breuning, la qual ben aprofità per
enterar-se del moviment literari contemporani i de les obres clàssiques, prenent gran afició per Plutarc i l'Odissea.
Formant part de l'orquestra de l'Elector
emprengué, la primavera del 1787, un viatge
a Viena. En aquesta ciutat féu coneixença
amb Mozart, tocant davant seu i rebent del
gran mestre algunes lliçons. De profecia podem qualificar aquells mots que Mozart digué
del nou conegut: «pareu ment amb aquest
noi, puix farà que tot el món parli d'ell».
Com ja hem dit més amunt, fou a les poques

! OBJECTES Q U E F O R E N P R O P I E T A T D E B E E T H O V E N
1 Enlrt altres, se n'hl veuen diversos d'estranys, que loren
mats pel gran artista en començar-li la sordera.

«tità al públic, junt amb una altra deixebla, en
un concert que donà a Colònia el 26 de març
de 1778. La instrucció literària no fou molt cuidada; als onze anys ja el tragueren de l'escoPer cert que els seus condeixebles asseguraren que no despuntava en res, que si per
alguna cosa es feia notar era per sa deixadesa en vestir. L'educació musical, però, li fou
impusada. Als onze anys tocava l'orgue, durant la missa, a l'església dels menorets. Foren mestres seus l'organista de la Cort van
Eeden i, principalment, C . Gottlob Neefe, escriptor, compositor d'operetes i gran pianista,
'q ' untant de l'escola de Bach. Tals progressos degué fer Beethoven sota la direcció
de Nticfe que aquest, en ocasió d'empendre
un viatge, el nomenà vicari seu, quan sola•uent tenia dotze anys. Poc temps després
esctivla: «Aquest geni prematur mereixeria
Rue algú el protegís fent-lo viatjar. En sortiria segurament un segon Mozart, si contimiCs ivançant com ha començat». Encara no
"avia complert els tretze anys que obtingué

L O R O U E AMB E L QUAL APRENGUÉ B E E T H O V E N L E S P R I M E R E S LLIÇONS I PÉU SON D E B U T
COM A ORGANISTA
A l'angle, el retrat de Beethoven com a nrgaaisla
dt Cort.
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setmanes d'estar a
Viena que rebé la
nova üe la greu malaltia de sa mare,
corrent al seu costat per a recollir-li
l'últim alè. Succeeixen a a q u e s t fet
tristos dies. E m p e n y o r a m e n t de
mobles, deutes i noves calamitats familiars entenebreixen
l ' h o r i t z ó amb la
perspectiva de la
m i s è r i a . Sortosament no li f a l t à
l'apoi modest dels
companys d'ofici, ni
el més eficaç d'algun potentat com el
comte V a l d s t e i n ,

'i

PIANO, V I O L I N S . V I O L A . V I O L O N C E L I BASTÓ D E B E E T H O V E N

qui li regalà un magnífic piano de concert. De
més a més les lliçons augmentaren, i entre una
cosa i una altra, pogué avançar amb la càrrega
familiar.
L'any 1790, trobant-se Josep Haydn a Bonn
de pas cap a Londres, li foren presentats tots
els músics de l'orquestra que havien executat una Missa seva. Aquesta fou la primera
vegada que Beethoven conegué al que més
tard havia d'ésser mestre seu. De retorn de

LA S A L A D E L S P R E C I O S O S A U T Ò O R A F S D E L

la capital anglesa, tomà Haydn a passar
Bonn, i aprofitant aquesta ocasió, els mú
l'obsequiaren amb un esmorzar a la w
pintoresca vila de Godesberg. Aquest
el tracte ja fou més íntim, i Beethoven ensenyi al mestre ja consagrat per la fama, la
«Cantata fúnebre», que dos anys abans havia
compost amb motiu de la mort de Josep II.
Encara conegué d'altres mestres famosos
del seu temps i de la seva terra. L'abat
Sterkel d'Aschalfenburg, gran pianista, i el capellà
Junker, també músic eminent, el
qual escrigué: -El
benvolgut Beethoven és un dels miI I o r s improvisadors de piano que
jo hagi escoltat.
Tots els escollits i
exquisits artistes
que formen la capella són grans ad
miradors sens i
l'escolten atenta- |
m e n t quan ell
toca».
Circumdat .imb
l'auriola de p>'GENIAL COMPOSITOR

D'ACÍ I D ALLÀ

'35

res amb faisons d'estres de fira; se us canvia
nista de primer ordre, d'improvisador únic i
del tot el romàntic prejudici, potser i tot penfins de compositor amb propi estil, deixa Bonn
seu maliciosament amb pretextos mercantiel primer de novembre de 1792 i torna cap a
listes... i rebutgeu la
| Viena, on havia de viucompanyia del cicerone
re, patir i morir. No
tement la freda lletania
res menys, el dolç rede dates, noms propis
cord de la pàtria nadiua
sense interès i falseIno el perdé mai; altradats d'erudició... Així,
Iment, el conservà amb
doncs, entreu sols a
[delitosa amor. «La me, * ^ B Í r t s s s m e .v r .
l'exida posterior, i sols,
Iva pàtria — escriu nou
íntimament, retrobeu
janys més tard, —aquest
* • M o r t i p i * In eamtrt In
la il·lusió esvaïda. Allí
• bell paratge on vaig
MNa mt f e w p wüfcfc»; tia**:
hi ha la casa vella, la
lllucar la llum del món,
casa humil, ei tros de
Iroman sempre tan bella
casa que habità Beet•tan clarament davant
| H»
•tWrti»^
hoven; tot conservat
Imos u l l s com quan
mama « « « g n e - . ^
com c e n t cinquanta
•vaig deixar-vos; si el
anys enrera; a l l i hi
(temps em deixa lleure,
veieu aquella mesquiserà per a mi un dels
•Wjgfm·f.m·
nesa que fa el geni més
nés agradosos esdevemm
gran, i us pren el delit
niments de la meva vid'entrar-hi i de descoia el tomar-vos a veubrir les intimitats hure i poder saludar a
manes del gran esperit.
nostre pare el Rin*,
I us enfileu per l'estre.'encís del pare Rin,
ta escala de fusta fins
tom a tots els que de
al sota teulat, on rau la
petits han sentit el recambreta, entre les panoreig de l'aigua harI N V I T A C I Ó AL C O N C E R T - P R E S E N T A C I Ó D E
B E E T H O V E N , QUAN|AQUES f TENIA S E T ANYS
rets de la qual ressonà
nonitzat de cançons i
c] primer gemec de Beetho•egendes, el tenia corprès.
ven infant. Davant de tanta
| a qualitat de renà la retresenzillesa hom resta bella
ué amb orgull. «Ciutadà de
estona corprès, amb inconsponn., sotascrivia encam
cient arrabassament dels
"Is últims dies de sa vida,
r-cntits. Tota la decoració
adreçar-se a Frederic
de la cambra consisteix en
puülem III. Mes el fervent
un bust del compositor sol*5ig de reveure la terra
bre un sòcol, i unes corones
enaurada no el pogué s a de llorer. Pel corredor, ací
Is'er; la mort li ho impedí
I allà, algun moble dels que
la inexorable dalla.
degueren servir a la família.
Aquesta part de l'edifici no
està utilitzada per a cap
lUMde De part de fora,
cl isse d'exposició; hom. na
í*iho*e« és a diri mirada
tiiralment, no hi p o s a r i a
el carrer, no té res que
atenció als quadres i objeci interessant; és un;i
tes que pertorbessin el reliSILUETA DE B E E l H O V t N
w com tantes altres. I la
giós
recolliment
que
l'ànima experimenta. Per
COM A MÚSIC D E CAMBRA
1 llosa adossada a la
això aquests estan repartits pels altres pisos
K·na no es fa gaire albiradora. L'aspecte
i la part davantera de la casa, la més moderna
i que Beethoven no habità, constituint un e s entrada no correspon tampoc a l'idea que
pecial museu de coses que més 0 menys llu*m generalment es preforma; una entrada
'gwa amb una escala de fusta a la dreta;
•s quadros a les parets, unes taules vidrie-

D'ACÍ I
nyanament amb ell tenen relació Potser de
tantes i tantes de coses la majoria no tenen
un interès especial per a tots els visitants.
Cartells de concerts dedicats al gran mestre,
retrats d'artistes mundialment afamats, de
personatges de l'època i posteriors, e t c ; no
se'ns inculpi de negligència si no hi parem
atenció en la nostra visita; les coses més
humils, les més aproximades a l'home, ens
la prenen tota per avui.
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sacs a cavall; llur desti era el d'evitar que
voleiessin els papers de música. Sobre la
taula, l'espelmatòria de bronze amb la pantalla pintada, que sostenia el llum sobre el
piano de cua, a Viena; la campaneta per a
cridar sense deixar la feina; un monocle i dues
ulleres, i els estranys aparells d'acústica que
usà Beethoven quan la seva sordera no era
encara total. Aquests estranys aparells (n'hi
ha un que sembla una regadora) els hi construí expressament el cèlebre mecànic Màb.el,
inventor del metrònom; fatalment resturen
massa aviat inservibles; així i tot el mestre els conservà també
fins a la mort.

Primer que tot farem esment dels tres retrats que el mestre conservà sempre amb devota veneració, i són
penyora de la intensitat
amb què Beethoven
senti la triple manifestació de l'amor humà.
Són aquests el de la
seva mare, pintat per
un amic de la família i
coterrani de la virtuosa
dama: el del seu avi i
padri, fundador de la
família a Bonn, i el de
l'amada de Beethoven
a Viena, la 'comtessa
Teresa Brunswick.
Creiem que escauria al
nostre objecte parlar
d'aquests i n f e l i ç o s
amors; l'extensió, però,
no ens ho permet. Així
i tot, com a curiositat,
retreurem les paraules
que, en dedicar el reR E T R A T D E B E E T H O V E N , A L S «9
trat, amb sa pròpia mà
Pintat per Ferran Schimoa
hi escrigué la «amada
immortal», com l'anomenava el mestre. Diu
així: «Al geni extraordinari, al gran artista, a
l'home bo, de part de T. B.»
Entre les que podríem anomenar-ne relíquies de Beethoven, figuren al museu les que
en la fotografia es reprodueixen acoblades.
A dalt de tot hi ha el rellotge, una bella obra
de la mecànica del seu temps. Immediatament dessota, un petit bust de Brutus, que fou
en altre temps una de les poques peces d'art
sumptuari que embellien la cambra de treball
del compositor; a banda i banda, dos segelladors que li serviren per a segellar les cartes,
instruments, etc. Al major l'anomenava cl
meu segell d ' E s t a t . » Més a sota, dues
figuretes de bronze rus, representant dos co-

Un altre dels objectes que excita la curiositat, és la part que es
conserva del primer orgue que tocà Beethoven. Un llec menoret
li ensenyà les primeres
lliçons quan solament
tenia onze anys, i als |
pocs mesos, durant la
missa matinal, ja el tocava sol. Al faristol
es conserva un del*
llibres de música del i
convent, les com: isicions del qual tocà el
jovencell executant
En altre departament
poden veure's el piano
ANYS
de cua i el quartet de
instruments de corda |
que posseïa Beethoven a Viena. Aquest piano fou construït expressament per a ell pd
constructor de la Cort Conrad Graf, atenent i
la seva dèbil oïda; més tard s'hi féu afegir uMI
caixa de ressonància que encarregà a MalwU
constructor dels aparells de què ja hem çti·l
lat. Després de mort Beethoven, tornà a podf j
del constructor, i abans de pervenir a la «Ca»»
passà per tres D quatre mans. En ell impf·'j
visava el mestre els últims dies de la « " I
vida «alguns cops (ja sordejava) inharmi n i » !
ment.» Dels instruments del quartet, un violi
pertanyia a Nicolau Amati, l'any 1690; 1. Itrf'I
Josep Quarneríus, de Cremona, el 1718; la vio" I
a Vicens Ruger (anomenat / / P e r ) , també*!
Cremona, el 1718, i el cel lo a Andreu O i * ' !
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nerius, pare de l'altre, el 1675. Aquests valuosos instruments són un regal del príncep
Carl Lichnowsky a Beethoven l'any 1801.
Foren tocats l'any 1893, en inaugurar-se el
museu, per quatre famosos mestres. En la
fotografia hom pot veure així mateix el bastó
que solia usar en ses passejades.
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passejant pel bosc. En una de les cartes encarrega a un amic que li busqui una bella
muller. «Ha d'ésser bella —escriu — jo no
puc estimar sinó el que és bell, altrament,
hauria d'estimar-me a mi mateix...» La segona és una carta d'un copista, que, per haver-ho estat de Haydn i Mozart, es creia
autoritzat per a fer uns advertiments a Beethoven, que desplagueren a aquest de
tal manera que escriví al damunt en
lletres grosses mil
penjaments contra
l'agosarat c o p i s t a
tractant-lo d'ignorant, cego, i comparant el seu procedir al d'una «garrina
que volgués ensenyar a Minerva>.

Una de les sales que més atractiu ofereix
és la sala dels manuscrits. Els esforços realitzats pel
patronat de la «Casa», si bé no han
aconseguit tot l'èxit
que mereixien, no
poden donar-se per
vanament emprats.
Alguns manuscrits
de les obres cabdals
i moltes cartes de
Beethoven p o d e n
ésser contemplats,
La invitació al
dins les taules vitriconcert
en què el
nes, tal com sortipare de Beethoven
ren de la mà del
presenta aquest al
mestre, donant tespúblic per primera
timoni del seu temvegada, té indubtaperament, de ses
blement una valor
passions i d'íntims
interessant, no tant
successos de sa viper sa raresa (és
da. Entre els pril'únic exemplar que
mers cal esmentar
es conserva) com
la VI Simfonia, que
pel fet mateix de
el mateix a u t o r
què dóna testimoni.
anomenà «Sintonia
Comença així:
pastorel·la»; el priCARA D E G U I X F E T A S O B R E E L M O T L L O E X T R E T D E L
«Avui, data 26 de
mer títol en italià
C A P D E B E E T H O V E N , Q U A N A Q U E S T T E N I A 42 A N Y S
març de 1778, a la
«Sinfi» 6ta Da Luigi van Beethoven» està essala
de
música
de
l'Acadèmia,
carrer de l'Escrit per ell mateix. L'overtura de «Coriolà»,
trella, el tenor de la Cort Beethoven tindrà
• A l'amada allunyada», la Sonata per a piano
l'honor de presentar dos dels seus deixebles,
ço és, Madlle. Averdonc, tiple, i el seu fillet de
:. 28, «El clar de lluna», la gran Missa op.
sis anys...» L'intent deliberat del pare de fer
86, l'adagio de la gran ària de Florestan en
passar el petit artista per més jovenet encara
l'opera «Fidelio», l'overturad'Egdmont, i moldel que era, ens suggerí la sospita de fins estes altres peces: quartets, sonates, cantates, peculatius que mOs amunt hem estampat; alvirlacions sobre temes, estudis, etc. Entre
trament, cosa poc probable, la data hauria
la multitud de cartes i papers particulars esd'estar equivocada en un any.
mentarem solament els llibres de notes i dues
Mrtes per la definida particularitat que oleD'entre la multitud de retrats i escultures
'tixen. Dels primers n'hi ha tres al museu.
que representen el titular de la «Casa de
Beethoven els portava sempre al damunt i
Beethoven», farem també una petita selecció,
tots els pensaments que se li ocorrien que ell
no pas guiats per raons de tècnica o valor arvolia retenir, els anotava dins amb llapis, tant
tística, sinó pel criteri humà com en les antesi estava a casa, com passant pel carrer o
riors. Creiem pertinent, en conseqüència,
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parlar del primer retrat del nostre heroi.
Aquest el pintà el pintor de Bonn Neesen. el
qual tingué ocasió de conèixer a aquell a casa
del canonge Breuning. Representa a Beethoven com a organista de la Cort, amb la perruca i casaca que portaven els músics de
cambra. És, que se sàpiga, el retrat més antic. Té el seu particular atractiu la careta de
guix, per a motllo de la qual servi la cara
de Beethoven vivent, quan aquest tenia quaranta dos anys. Dues vegades hagué de subjectar-se a tan estranya i carregosa operació
de deixar-se enguixar el rostre per l'escultor
Franz Klein, per mor de que aquest li pogués
modelar el bust segons els procediments dels
tallacolls. E l secretari de Beethoven, Schindler, tenia per més semblant dels retrats el que
pintà en Ferran Schimon l'any 1819. Té
aquest retrat la seva petita història. Enfeinat Beethoven en la composició de la «Missa
solemnis», s'havia negat a posar davant del
jove artista. Accedint a reiterades súpliques
de Schindler, permeté que el pintor instal·lés
el cavallet dins sa cambra de treball i que
s'arreglés com pogués sens destorbar-lo. E s -

tava el retrat llest fins als ulls quan Beetho
ven mateix cooperà a l'acabament. L a desinvolta i franca manera de portar-se el retratista, com si es trobés en son taller, sens^
saludar ni en venir ni en anar-se'n, cridaren
l'atenció d'aquell, i el convidà a pendre cafè.
Amb aquesta oportunitat, Schimon pogut
acabar els ulls, i una altra vegada, convida;
a beure bon cafè, deixà l'obra llesta. Beethoven en quedà molt complagut.
Moltes i moltes curiositats més referents
de més lluny o més aprop al genial composi
tor tanca en si, com en un estoig, la «Casa dt
Beethoven», l'enumerar-les solament, no re~
menys, seria tasca llarga i, creiem, no tan
agradosa com la que amb més o menys encert hem acomplert, retreient el que més ens
pot fer conèixer l'home que convivia amb ei
geni. L'atreviment de parlar del composito
i executant, ni remotament ens ha temptat
Els nostres lectors que sedegin d'aquest coneixement tenen abundoses fonts on sadn
llar-se.
J. M. CASAS HOM^
Bonn, desembre 1922.

) V E N , A BONN

EL M E N U T D E L SAC
C o m è d i a en un a c t e , per
JOiSEP

M.a

F O L C H

I

T O R R E S

P E R S O N A T G E S
MIU

- : -

DONYA T E C L A

- : -

DON B E N E T

-:

PEPETA

Això passa en un salonet ben amoblat. Un balcó en un dels costats. Unes butaques a la vora
d'aqueli balcó. E n al^ar-se el teló. don Benet es troba assegut en una d'aquestes butaques,
i no parla fins després d'un silenci, durant el qual haurà ;donat alguna mostra d'impaciència.

DON BENET.—És una de les coses que no puc
sofrir, que em portin tard el diari. Després d'esmorzar, lo lògic és llegir el diari,
em penso; doncs, no en puc sortir. Veiam...
(Cridant). Tecla! Tecla... Ca! Veiam la
minyona. (S'aixeca l polsa el timbre.)
(Entra Pepeta).
PEPETA.—Senyoret...
DON BENET.—No han portat el diari, encara?
PU CTA. — No, s e nyoret; s i v o l
l'aniré a buscar.
DON BENET. — SI,
baixi a buscarlo, 1 digui al porter que no vull
que el meu diari
estigui ni un minut a baix. De
seguida que el
portin, me l'ha
'le pujar.
PEPtTA.—Si, senyo
'et (Se sent un
ilmbn). Potser
ara és aquí.
DON BENET.—Vagi,
vagi (Se·nvaPePtta). Tothom
mira per la seva
comoditat. És

clar, ells, els porters, en aquesta hora estan ocupats en l'endreça de l'escala, i no
es fan càrrec que jo sense el diari, no sé
què fer! (Entra Pepeta amb el diari).
PEPETA.—Aquí el té, senyoret.
DON BENET.—Gràcies a Déu! (S'asseu en la
butaca i es posa a llegir repapadament.
Després de llegir uns instants). ...I la
roda li passà pel damunt. És clar. És el
que jo sempre
dic: imprudència
i falta de sentit
comú. Qui els
fa pujar pel davant estan el
carro en moviment. Si jo fos
carreter... Si jo
fos carreter, més
m'estimaria ferlo guiar per un
altre el carro...

É t a n a dt let coits qui no poc sofrir, gat tm portin tard
tl diaris

(Torna a llegir).
(Donya T e c l a ,
treient el cap per
les vidrieres del
fons).
DON VA T E C L A . —
(Amb una mica
de por de amoi-
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DONYA TECLA.—Si; ^veritat que sembla un
ocellet? E t dic que em té el cor robat.
Amb la Pepeta ens el mirem cada dia, i no
sé que ens passa.
DON BENET.—cQué no sabeu que us passa,
per veure un mànec aixi?
DONYA TECLA.—Fa pietat, veritat?
DON BENET.—AÍXÒ p r O U . . .

DONYA TECLA.—Pobret! iQuè no me'l veus
com va? Mira't quines espardenyes! Si
treu mig peu a fora. 1 les calces, mira
quin estrip, que li deixa veure tot el genoll. Pobre criatura!
DON BENET.—No els haurien de deixar anar
pel carrer, els xicots així, fan mal vestit .
DONYA TECLA.—Pobrissó!... ^Saps què pensava, Benef?
DON BENET.—Què pensaves?
DONYA TECLA.—Ja fa dies que hi penso; però

Aquí et It. u n j o r e t . (Pàg. 139).

nar). Benet.. ^Estaries per rai, un moment?
DON BENET.—Per què? Què hi ha?
DONYA TECLA.—(Entrant un xiquet). Ja sé
que et sap greu que et destorbin quan llegeixes el diari, però és que... És una cosa
que fa dies que te la vull dir, i no gosava... No sé com t'ho pendries. tu ..
DON BENET.—Tu diràs... (Mlrant-se-la molt
sorprès).
DONYA TECLA.—(Apropant-s'hi més). Potser
em tiraràs qui sap a on.
DON BENET.—Digues, dona, digues.
DONYA TECLA.—És... No te'n burlis, Benet.
És un xicotet que passa cada dia, i em fa
una compassió que no és per dir.
DON BENET.—I bé?
DONYA TECLA.—Ja ho sé que és una beneiteria, però... És un marrequet que porta
un sac i va collint papers... ^Vols venir
que el veuràs pel balcó del cosidor?
DON BENET.—Ja hi fens l'estufa encesa?
DONYA TECLA. -No, però, calla; per aquí també el veuràs, potser! (Mirant pel balcó).
Si; mira-te'l. E l veus, Benet?
DON BENET.—Qui, /.aquell que està assegut
a la vora de l'acera?

Q
D
Q
Beml...

Btlarles per ml, un mamtnt?
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avui, avui m'he decidit, perquè et dic que
m'ha enternit de debò el pobret.
DON BENET.—Malvestits aixi, sempre en fan
de pena.
DONYA TECLA.— No és pas això... És que
s'estava, assegut com ara, a la vora de
l'acera, menjant un boci de pa, amb una
gana, si l'haguessis vist!...
DON BENET.—Això ja ho crec, perquè no van
mai desganats aquests. No necessiten
aperitius, ells, com nosaltres.
DONYA TECLA.—Tampoc és això el què et
vull dir... Veuràs que mentre el petit
s'estava menjant el pa com et dic, tot
d'un plegat m'adono que passa un
home barbut, amb un bastó a la mà i
una cara de misèria, i se m'atura davant del menut, mirant-se'l amb una
enveja, però sense dir-li res. Doncs
encara el menut no te me'l veu, fa així
mateix: parteix el pa en dos bocins i li
dóna el tros més gros... Digues, Benet, si això no fa entemir, un pobret
fent caritat a un altre pobre?
DON BENET.—És clar. Entre ells s'ajuden.
És l'instint...
(Curt silenci).
DONYA TECLA.—Amb el fred que fa, ^no et
dóna angúnia?
DON BENET.—Tu diràs! f-Què et penses
que no tinc cor? Ara, que la dita té
raó: Poc seny, poc fred...
DONYA TECLA.—Doncs jo pensava... I si el
cridéssim, i ens l'afilléssim... Estem
tan sols, Benet!... Fa tants anys que
no tenim ningú per estimar!...
DON BENET.—Veiam si encara ploraràs...
El que dius és ben veritat; però em penso
que, per això no t'he fet pas una desgraciada. Mai no t'he negat res, ni per vestir, ni per a la casa.
DONYA TECLA.—NO vull dir pas això. Jo volia dir...
l'ON BENET.-Bé prou que t'he entès. Tu
voldries afillar-te el menut del sac. I, què
et diré jo, potser tens raó; perquè jo també en tinc de cor, saps... Jo també m'hi
trobo de sol... Si quan no tinc el diari, no
sé ni tan sols què fer.
DONYA TECLA.—Per això mateix. I fariem
una bona obra.
DON BENET.-NO et dic pas que no. S i , mira,
de vegades, quan vaig a passejar pel port.

«4'

que ja saps que m'agrada, i veig algun
pare, com sempre se'n veuen, que es passeja per alli acompanyant-hi el fill, i veig
com li va ensenyant els barcos, et dic que
em dol de debò no tenir-ne de fill per a
poder fer com els altres. Ells tenen amb
qui parlar: que si aquest vaixell és gros,
que si l'altre va a Amèrica, que si porta
gra... I, jo, amunt i avall, amb el meu
bastó i prou.

DONYA TECLA.— Veiam, mlrtm com II diu (Pàg. 142).

DONYA TECLA.—Ai, jquin bon cor que tens,
Benet!
DON BENET.—No; és que de vegades un sembla que no en tingui, però cadascú s'ho
sap això. A mi el que no m'agraden són les
criatures rebeques, però allò que es diu un
noiet dòcil i obedient, que et faci tot el
que li manes, i no plori mai, i no amoïni;
per això sóc tan criaturer com un altre.
DONYA TECLA.—Doncs, que el cridem, Benet?
DON BENET. —Qui?
DONYA TECLA.—El menut del sac...
DON BENET.—Ah, si! Prou, prou. És el que
et dic.
DONYA TECLA.—Que el cridem?
DON BENET.—Envia la Pepeta a buscar-lo.
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(Se'n va Tecla). (Mirant pels vidres del
balcó). Poc s'ho pensa ara aquest xicot
que li espera una sort tan gran.
(Toma Tecla).
DONYA TECLA. — Veiam, mirem com li diu.
(Una pausa). Mira-te'l que parat que es
queda! No el veus com fa amb la mà
•Qui, jo?»
DON BENET.—Sembla com si no se'n sàpiga
avenir.
DONYA TECLA.—Oi que fa cara de bon minyó?
^Quin goig que dóna poder fer bé, veritat,
Benet?
DON BENET.—Quan es té bon cor com nosaltres, sí.
DONYA TECLA.—Ara s'aixeca i vénen!
(Deixen de mirar pel balcó).
(Un temps esperant que entrin, però és la
Pepeta que entra, tota sola).
PEPETA.—No vol deixar el sac a l'escala.
DONYA TECLA.—Que el deixi el rebedor.
PEPETA.—Però si ho empastifarà tot.
DON BENET. — És dar; que deixi el sac al
replà.
PEPETA.—Ja li he dit i no ho vol.
DON BENET.—Dons si no ho vol...
DONYA TECLA.—No, Benet. E l l que en sap
d'aquestes coses. Ell es deu estimar més
el sac que tot (A Pepeta). Deixi-li fer
com vulgui; vagi.

DONYA TECLA.—Se't volem afillar, saps. Serà
com si fossis fill nostre, i no hauràs d'anar
a collir papers, i et vestírem...
MIU ír/e/ií).—Vestir-me i tot? Això no caldrà pas, perquè ja em vesteixo sol.
DONYA TECLA.—AÍ, el meu fill! Vull dir ami)
roba bona.'
Miu.—Per què?
DON BENET famb relnflament).—Perquè nosaltres som així. Tenim compassió dels
desgraciats. 1 demés, jo et portaré a
veure els barcos.
Miu.—Ja els he vist.
DON BENET.—Si, però jo t'explicaré els que
^ són de vapor i els que són de veles.
MIU.—Això rai! Bé prou que ho sé, i fins sé
els bots automòbils.
DON BENET (Dissimulant la decepció). — Ah,
si?...
DONYA TECLA.—I mai més no patiràs fam.
DON BENET.—Podràs menjar tant com vulguis, però a les hores, saps.
DONYA TECLA.—1 la Pepeta et farà xacolata
cada matí.

(Se'n va Pepeta, l toma quasi tot seguit
amb en Miu, el menut del sac).
Miu.—Diu que són vostès que em demaneu?
DONYA TECLA.—Pobret! Si, si, nosaltres som.
Seu... No, després, quan vagis vestit...
( E l nano no entén res de tot això l se'ls
mira tot sorprès, sense enconglment de cap
mena).
DON BENET.—Veiam, deixa'm interrogar-lo...
Them cridat, perquè voldríem saber si
tens pares.
MIU.—No, ni pares, ni mares.
DONYA TECLA. - PobriSSÓ!
(La senyora Tecla Ja s'ha dalxugar els
ulls. E n Mlu se la mira sorprès).
DON BENET.—De manera que no tens ni pare,
ni mare. Doncs, així anirà molt bé.
MIU.—Ah, si?
DON BENtr.—Si; perquè et volem protegir,
saps.
MIU.—A mí? Com vol dir?

MIU.—(Moitrant U m i e s t e u ) . Mlrtu.

( P i g . 143)

(En Mlu se'ls ha anat mirant altemath"ment, més aviat sorprès que/eliç).
Miu. —Xacolata? Voleu dir allò negre tan t"j?
DONYA TECLA.—SI, si. Pobrissó! No sap «'
què li passa de tanta alegria.
MIU.—I per en Minguet, també n'hi haurà?
DON BENET (Posant Jcara llarga).—(,En Minguet? Qui és aquest Minguet?^
MIU (Molt natural).—És el meu germà.
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MIU.—//Í tingut molta tort, avui!... De primer m'he
trobat aquest cordili per a les sabates de i a Teté...
Pàg. 144)

DON BENET.—El teu germà?
(Marit l muller es miren un xic alarmats).
DONYA TECLA.—És més gran que tu?
MIU.—Ca! E l gran sóc jo.
DONYA TECLA (Amb decepció). — Així .tu no
estàs sol?
MIU (Rient joiós). — No senyora! Com que
també tenim una germaneta, la Teté...
DON BENET (Quasi enutjat). — Com! També
una germaneta?
Miu.—Ja ho crec; és la que ens estimem méít
Com que és la que ens fa les sopes i es
nta la cara quasi cada dia, i és rossa
dels cabells.
[ DONYA TECLA. — I es diu Teté? Ai, mare,
quin nom!
|Miu.-Oh, d'això no en té pas la culpa ella.
Va ser en Monet qui li va treure aquest
nom.
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Minguet (Comptant amb els dits), la Teté
aquesta, en Monet i tu. (Esgarrifat). Així
sou quatre.
MIU (Mostrant la mà estesa).—Miieu.
DON BENET.—Què vols dir?
MIU.—Així som!
DON BENET (/rat).—Cinü Són cinc!
Miu.—Perquè l'altre es diu Met.
DON BENET.—Met?
MIU.—Si; però no ho estranyeu vostè, perquè
em sembla que es diu Jaumet.
DONYA TECLA fDeso/arfa/—Reina Santíssima!
Cinc!... I com viviu? Qué mengeu?
Miu.—Per dinar, sopes i pa, i per a sopar, si
n'ha sobrat a dinar, mengem pa i sopes.
DONYA TECLA.—I si no us en sobra?
MIU.—Com que és la Teté la que ens fa les
parts, sempre en fa sobrar. Ella, com que
té set anys!...
DON BENET.—Hi ha coses que, vaja, no haurien d'ésser permeses!
DONYA TECLA.—Però, i quan esteu malalts?
MIU.—Oh, com que som petits, no ens ho s a bem conèixer. Però un dia sí. Veureu
que en Monet ni podia parlar, com qui diu
de tan mal de coll que tenia, i la dona de
baix, la del pis de sota, se'l va endur a
casa seva, perquè hi tenen un llit d'aquells
tan macos, amb potes i tot a cada cap, aixi.
( F a amb els braços la forma de X ) .
DONYA TECLA.—Aixi, si ja teniu una bona dona
que us vigila... Ella us deu fer com de
mare, oi?
MIU.—No; això, no. Perquè ella ja en té quatre de nanos que tot el dia van rodolant
escales avall. Només que ella és rica,
perquè renta roba per una Fonda, i guanya
un munt de cèntims, quan va al safaretx.
Per això va poder comprar aquell llit que
ja us he dit a vostès.
DONYA TECLA.—Un llit per tots quatre?
MIU.—No; ells dormen a terra amb una niàrfega. Bé, d'això també en tenim nosaltres,
però sense la roba; només hi ha la palla;
però també va bé.

IDON BENBT (Indignat).—Zn Monet? 1 qui és DONYA TECLA.—Pobres criatures! I, mai no
jquest Monet?
us baralleu?
|Miu.-É» l'altre germà, el petit. I com que
MIU.—Cada dia, de vegades, però de seguida
••iicara no sap parlar clar, en comptes de
ve la Teté i ens descomparteix i ens fa fer
un petó, i cl que no el fa, no té sopa.
'ir-li Teresa, li diu Teté. Oh, aquell rai,
tot s'hn engipona per l'estil. A mi em diu
DONYA TECLA.—Pobrissons!
' i' Miu... Com que era dic Eraili...
MIU.—Oh, no es pensi que ens fem mal, no,
^ON BENET. - V H a a , « t o m . . . Ha» dit, en
per això. També riem molt. Ja veureu
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vostès, avui, quan hi arribi, quina gresca
que farem.
DON BENET.—Gresca? Per què?
«uu.—Perquè els hi porto joguines per a tots.
DON BENET.—Qui, tu? Que tu els hi portes
joguines?
MIU.—Ja ho crec. Goiteu. {Butxaqueja I es
treu de les butxaques els «obsequis - que es
va esmentant). He tingut molta sort, avui!
Això va a dies; compreneu vostè? De primer m'he trobat aquest cordill per a les
sabates de la Teté, que ja fa dies que m'ho
tenia encarregat; després aquesta capseta
buida, per fer un carret per en Monet; després aquesta agulla de ganxo per fer unes
ulleres pel Mingo, i després aquesta paperina de paper fort perquè en Met l'infli i la
faci petar. ;Pum! Riera més, quan fa l'espetec!...

DON BENET.—Si haguessis estat sol... (Tol
això moll pansit).
DONYA TECLA.—Ditxós de tu, que t'esperen
MIU (Que Ja és vora la porta, recula decidit, I,
generosament, mostrant a dues mans les
tjoguines; diuJ.—Ptr això, si és que vostès voleu alguna d'aquestes coses pels
vostres nens, ja podeu pendre les que
vulgueu, que jo ja en trobaré d'altres!

DONYA TECLA.—I per a tu no hi ha res?
MIU.—Oh, jo, com que sóc gran, faig col·lecció
de cap i cues, però encara no n'he pogut
arreplegar cap. Vostè que deveu anar molt
sovint en tramvia, veieu si me'n pot trobar
algun.
DON BENET.—No el sents?
DONYA TECLA (Quasiplorosa).—]* ho veus...
Ells són feliços. Tenen alegria a casa
seva... Més que nosaltres.
DON BENET.—Si fins ja ha vist els barcos!
DONYA TECLA.—Nosaltres que el voliem protegir, i potser s'hi hauria mort de tristesa,
a casa...
DON BENET.—Mai no ho hauria dit. però és
ben veritat que, per diners que es tinguin,
amb res no la podries comprar l'alegria
que aquest noi els hi portarà amb els seus
cordills i totes aquestes coses collides pel
carrer.
DONYA TECLA.—Déu no ens l'ha reservat per
a nosaltres aquest goig d'arribar a casa i
ésser rebuts amb un esclat d'alegria.
DON BENET.—Si; però, són molts, per això,
cinc...
Miu (Que durant aqueix últim diàleg se'ls
haurà estat escoltant, amb sorpresa, primer, amb compassió, després, veient que no
s'ocupen d ell, f a com qui se'n va cap a la
porta) - P o b i a gent!
DONYA TECLA.—Te'n vas?
Miu.—Si; perquè ja em deuen estar esperant.

DONYA TECLA.—Déu et paguí la caritat...

DON BENET (EntemitJ.—Gtàcits, gràcies.
MIU (A donya Tecla).—\ vostè, no en f ieu
cap?
DONYA TECLA (Aixugant-se els ulls).—Déu el
pagui la caritat... (Esclata a plorar, girant-se per a dissimular).
MIU (Des de la porta I. Pobres senyors! Kan
llàstima!
(Queden. Donya Tecla, amb el mod'i"
als ulls, I Don Benet, cap cot, abismat •Uns
de les més profundes reflexions).

TELÓ
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i girem la vista endarrera i retornem a l període 1914-1918,
en ei qual l a g r a n guerra
" trasbalsava la economia de
tot el món i arruïnava moltes nacions,
n'enriquia alguna, i portava hores de lluita, de perill i d'engúnia en totes, veurem
que la nostra terra, en conjunt, lluny de
caure com altres pobles en la seva ruïna,
treballà febrosament i, aprofitant la seva
situació de no-bel ligerant, engrandí les
seves indústries, n'establí de noves, i podem dir ben alt que amb el seu propi e s forç es salvà del cataclisme mundial.
I aquest triomf, per tothom reconegut,
no es degué sols a l'esfori,' individual i a
la casualitat; fou degut, d'una part, a la
naturalesa, que, pròdiga amb Catalunya,
la dotà amb l'incomparable Pirineu, que
a més d'una bellesa i una grandiositat
corprenedores, posseix amb les seves
neus i les seves fonts, una deu de riquesa
incalculable.
E n aquelles feréstegues

À

muntanyes hi neix l'aigua, que és font de
moviment i de vida.
D'altra part, el triomf de Catalunya
fou degut a la genialitat d'un home, que
tingut quasi per un boig, al principi, aplegà iniciatives i capitals dispersos, i aprofitant les aigües que s'escorrien mansament riu avall, les forçà, abans de seguir
el seu camí, a ésser útils a la pàtria, produint per a ella mils i mils de cavalls de
força elèctrica.
I aixi, mentre el carbó escassejava i
assolia preus inversemblants; mentre el
problema del combustible era un dels que
més preocupaven a totes l e s nacions,
Catalunya, disposant en abundor de la
hulla blanca i amb la electrificació de
quasi totes les fàbriques, seguia treballant
sense parar, seguia produint, seguia enriquint-se, no sols materialment, sinó amb
les ensenyances que dóna la pràctica del
treball, amb la força que comunica el reconeixement del propi valer, i amb les
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iniciatives filles de la necessitat imperiosa del moment.
Mes al costat d'aquesta prosperitat innegable hi anaven creixent també les
exigències de les grans companyies monopolitzadores del subministre d'electricitat Però, com arriba sempre contra
totes les tiranies i expoliacions, es produí
una reacció, i un grapat d'homes, guiats
per una ideaiitat noble i elevada, decidi-

per nosaltres conegudes, tenen la finalitat
de proporcionar als seus associats els
productes etr les millors condicions possibles de qualitat i preu, aquesta suprimís
tots els intermediaris, convertís les indús
tries de la nostra terra en propietàries
de l'energia elèctrica que necessitessin,
subministrant-la en tals condicions dc
preu i continuïtat, que el consum de fluid
elèctric deixés d'ésser una càrrega, con-

Aizecant una de les torres per a la Unia de 110.000 volts

ren formar una nova entitat, que, aprofitant també la hulla blanca pirenaica, portés a Catalunya una nova font de riquesa,
alliberés la indústria catalana del jou de
poderosos monopolis i establís una competència, sempre beneficiosa per al c o n sumidor.
í com aquesta nova entitat es volia que
fos una cosa ben nostra i no una companyia més, amb tots els inconvenients de
les altres, prenent un patró tant popular
i generalitzat com és el sistema cooperatiu, es fundà l a Cooperativa de Fluid
Elèctric, que així com les cooperatives

vertint-se en una rebaixa en el cost d
producció i en una nova font d'ingress(
i beneficis normals.
Aquesta encertada idea trobà tot seguit acolliment entre els principals indu^
trials catalans, els quals li donaren forní
i s'apressaren a subscriure el capital m
cessari per a la realit/ació de l'obra i
més ràpidament possible.
En la nova entitat s'hi establiren tres
categories de socis: fundadors, cooper;
dors i participants. E l s primers tem i
tantes accions com cavalls de força m
cessiten; els cooperadors deuen subscrií

D ACÍ l
re una acció per cada deu cavalls, i els
participants són els petits consumidors
de fluid elèctric.
Així, doncs, a més de tenir compromesa
tota la producció, s'arriba al fet de lliurar-se d'una empresa que sols persegueix
e! major lucre possible, i virtualment a
produir-se cada fabricant o industrial la
energia que demanen les seves màquines.
Per a guanyar temps i anar més sobre
segur, en Hoc de començar de cap i de
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rodejada de personal tècnic, admirablement preparat per a la construcció de les
línies de transport i xarxes de distribució,
les quals s'estan estenent j a com a cosa
definitiva, sense por d'errades i rectificacions que encareixen l'obra i en retrassen
l'acabament
D'altra part, els saltants d'aigua, per
virtut dels estudis que j a hi havien fets i
dels que s'han portat a cap com ampliació, seran aprofitats d'una manera

RIU S E G R E . — Pont d'Espia i emplaçament de la presa de l'embassament regulador

nou estudis pel nostre Pirineu—forçosament molt costosos i lents—adquirí tots
els drets i concessions de la Hidro Energia del Cadí, que a més d'importants saltants d'aigua en els rius Segre, La Vansa,
Cardonér i Aigua de Valls, tenia la propietat de vàries pertinences hulleres.en
la conca carbonífera de la Seu d'Urgell.
Endemés, exerceix el control de la S o c i e tai Espanyola de Construccions Elèctriques, electrificadora i subministradora de
fluid en les comarques de Tarragona i
Castelló de la Plana.
Així, de moment, es vegé amb facilitat

raonable, treient-ne el màxim rendiment.
Pot dir-se que no s'escaparà del nostre
Pirineu una gota d'aigua que no hagi
aportat el seu insignificant coticurs l'obra
dels homes.
A diferència de totes les companyies,
que han establert la seva central tèrmica
a les portes de Barcelona, la Cooperativa
de Fluid Elèctric, mercès a la possessió
d'abundosos jaciments carbonifers, en la
mateixa regió dels salts, construeix la seva
central tèrmica — o sigui aquella en la
qual es produeix la corrent en els casos
d'avaria, manca d'aigua o insuficiència de
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força, — en el mateix punt d'origen. Això
permetrà subministrar fluid dins de l'any
actual i aprofitar en tots moments les mateixes xarxes de distribució.

D'ALLÍ
central tèrmica, ha estat la construc
d'una línia general d'alimentació fins
Barcelona, és a dir, fins a l'estació tran'
formadora situada a Sant Andreu, qi

0

Oorja dclfriu «La V a n . » . en la qual t'l I contltuirlluna presa de
97 metrei d ' a l a d a , per al saltant núm. 4

Altrament, l'energia produïda a boca
mina amb força de vapor, facilitarà en
gran manera la fabricació del ciment necessari per a les obres hidràuliques que
s'aniran fent i el funcionament de la maquinària afecta a les pròpies obres.
En primer terme, el pia de la Cooperativa, ultra la construcció de l'esmentada

construcció està ja molt avençada. Aquesta línia anirà a un voltatge de 110,000 vols
i tindrà capacitat per a conduir 50,000 Kw.
De Sant Andreu i de Terrassa, on s'hi
està acabant una altra estació transformadora, en surten les línies secundàries vers
Calella, pel litoral, vers Igualada, per Bsparraguera, cap a Sabadell i cap a Santa
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Secció transversal de la sala de calderes, en la Central Tèrmica de Cooperativa de Fluid Elèctric

Coloma de Cervelló, ramificant-se per
aquestes contrades, que són nuclis molt
importants de fabricació.
Preveient les ampliacions que poden
reclamar les necessitats i extensió d'aquesta magna Cooperativa, totes les línies
aèries d'alta tensió — q u a l instal·lació està
quasi acabada, — i totes les xarxes de dis-

tribució estan projectades per a major
capacitat de la que inicialment es subministrarà.
A més, és molt digne de tenir-se en
compte que al costat de la importància
econòmica que representa el subministre
d'energia, a les indústries, i llum a les poblacions, l'entitat que ens ocupa, realitza

Tipus de turhlna de vapor •Zoelly·.que construeix la casa «Escher
W y s s .V C . " - , de Zurich, per a la Central Tèrmica
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una obra altament social i patriòtica: ha
pres l'acord de cedir als Ajuntaments una
part dels seus beneficis per a obres de
cultura, beneficència o millora urbana.
Una prova ben palesa de la confiança i
la simpatia que ha despertat en el públic
aquesta empresa, n'és el fet suara observat amb motiu de l'emissió de 10,000 obligacions al 6 per cent.
E l primer dia d'estar oberta la subscripció, j a se'n demanaren més del doble.
Fou precís ampliar l'emissió fins a 20,000,
i donar-la immediatament per coberta.
Gràcies a l'impuls gegantí que s'està
donant a totes les obres, dintre de pocs
mesos, cristal·litzarà en una esplendorosa
realitat la bella visió que els prestigiosos

elements directors de l'Associació de
Consumidors de Força Motriu de Catalunya tingueren l'any 1920.
Les nostres fàbriques podran utilitzar
força pròpia; la nostra pàtria comptarà
amb una nova font de vida, i en el seu
camí ascencional tindrà al seu favor una
arma poderosíssima que en les lluiies
econòmiques li permetrà reduir el cost
dels seus productes.
C a l que Catalunya e s faci càrrec dols
beneficis que li reportarà l'obra de la
Cooperativa de Fluid Elèctric i que agraeixí als caps directors de la mateixa la lenacitat i l'entusiasme amb què realitzen
el seu ideal.
MERCURI

• • • • • • • • • • • > • • • •

Porlaferrissa, 14.—Aparlal 203.—Telèfon 1 5 7 9 - A .
Assortit immens en llibres de tota mena. Litera
tura catalana, castellana, francesa, a n •

glesa. e t c , etc. Llibres d'aventures
per a nois. Biblioteques per a
•'
* , noies. Plumes fonts de les
millors marques. > · '
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f i ' u n carrer de Marina

Fa via en solitud, mon esperit.
La solitud, però, té per companya
una gran pau, malmesa pel neguit
del dubte aquest: —Mon esperit, s'enganya
creient que f a cami vers l'injinit?
2>e la gelosa onada

He escrit un nom d'amor damunt la sorra
F l o r de fragilitat.'
L'onada, engelosida, el nom esborra
Creieu que l'ha oblidat?
Oh, no! L'Amor, irat,
puneix l'onada amb t'eternal complanta,
que aquell nom esborrat
de nit i dia i sempre i sempre canta.
De la Mort

Jo vull, oh Mort, sentir-te dia i nit
a mon entorn: saber-te, prop del llit,
abans que no comenci l'agonia.
Vull esmentar com vas seguint mon pas;
oir com vas dient que m'occiràs;
el que et defenc, oh Mort, és dir-me el dia.
D e l bosc ,

Sa placidesa mor, quan mor la tarda:
Pe la foscura i l'ompla de basarda
i a mitja nit, udola amb g r a n remor.
—Com és que ta gran calma, ara espervera?—
Respon, tot espolsant la cabellera:
—Fent-ne a n'els altres, no tinc tanta por.
De l a pluja iardoral

La pluja, lenta del cel gris, davalla.
Un bassiol tremola i emmiralla
les fulles seques que h i rebat el vent.
Calla el silenci. Sonen les llambordes
colpides pels esclops: i amb passes sordes
f a cantà al f a n g , un clapoteig prudent.
De

l'eseó

E n solitud roman quan la caló
revifa a l'àvia, que l'abandona.
L'hivern xaruc ve a demanar perdó
per la vellarda; el bon escó perdona:
i, generós, a més a més l i dóna
una poma a l caliu, un bon tió,
i una bacàina dolça i tebiona.
De la carreta de bous

Creure's podria que és ta eréctil llança
d'un carro bèl·lic l'ariet feixuc;
i en mig del porxo reposada i mansa
obre les ales quan la nit s'atansa
perquè els pollastres trobin un xopluc.
Del pou

|

"'

""Niu

Dins los catüfols, pou, vénen i van
dues meitats dc vida en un instant.
Una meitat en la pregona sitja
plora desconsolada i í a l t r e mitja
estridulosamenl, de dalt estant
s'en n u amb la polil.xa.
RICARD P E R M A N Y E R
IMMnHMM
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Is anònims
del senyor Romaguera
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiimmiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Saleta de confiança. Un moble passablement antic i els restants lamentablement moderns. E l senyor Romaguera, home de negocis, d'uns quaranta cinc anys, escolta atentament
amb l'orella a la porta d'entrada. Te la mirada fixa en l'angle del sostre oposat a la port;i
i amb una mà aparta una mica el portier, entre els plecs del qual procura dissimular-se. Després d'un minut d'immobilitat en aquesta posició tan interessant, aparta el portíer d'una revolada i amb la mà esquerra, que treu vivament de la butxaca del pantalon, obra la portíi
i treu el cos enfora el corredor. Tot això és executat amb una repidesa i amb un neguit impressionants. El senyor Romaguera escolta un moment amb el cap Inclinat i amb visibk
panteíg. i com que no sent res del que voldria, torna a tancar la porta molt suaument, deixa
anar el portier, dóna una passa cap a dintre de la saleta i es queda parat amb les mans a la
butxaca i amb la vista clavada en un pobre coixi un xic esfilagarsat que hi ha arrepenjat al
braç del sofà. No se sent sinó el sorollet de les clauetes que una mà tilrviosa fa ballar dintn
la butxaca del pantalon. E l senyor Romaguera està enormement preocupat i té molta raó di
estar-ho. Fa un mes que dia per altre rep anònims atacant la seva honorabilitat comercial
Escanya-pobres. negrer, poll ressucitat, ranci, ridícul, que mal profit li facin els diners guanyats emmetzinant la gent, e t c
E l senyor Romaguera està obsessionat. Ha perdut una mica
la gana; a les nits es desperta
amb sobressalt i no pot dormir;
juga al tresiilo cora un aprenent;
es passa el dia fent llistes de les
persones que coneix, i «ie cap
manera troba l'entrellat...
Això s'ha d'acabar. Ara vindrà un detectiu particular, al
qual confiarà el descobriment de
l'endiastrada persona que ha
trobat la manera de fer-li la vida
insuportable. A h ! la venjança
serà terrible...
Se sent el timbre de la porta
del pis. El senyor Romaguera
posa la mà al pom de la porta de
la saleta i escolta.
Al rebedor se sent una veu
d'home, melosa, amb un especial
accent estranger, que, després
de tot, bé podria ser manllevat.
...Escolta alenlamenl amh l'orella a l a p o r t a de l'entrada.
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El senyor Roraaguera es precipita al mig del passadís i amb veu que traeix la ímpaciència que el domina, fa:
S ;. ROMAGUERA.—Endavant, endavant.
Es queda aguantant la porta oberta amb la mà esquerra mentre amb la dreta invita a ena la saleta al que acaba d'arribar, el qual abans d'entrar a la sala s'inclina amb cerimoniosa distinció davant del senyor Romaguera, que tanmateix no està pas per cerimònies, i sens< fer compliments, tanca la porta amb clau i assenyala el coixí esfilagarsat al visitant, que
per no fer glatir més el lector confessarem que és el detectiu que espera amb tanta d'impaciència el senyor Romaguera.
Aquest detectiu no té res de particular. És de mida regular i porta botins, un abric fol_ gris, barret de roba ple de repunts, guants clars i monocle. Un cop instal·lats, el detectiu al sofà, recolzat en el coixí esfilagarsat, que ens havíem oblidat de dir que és vagament
japonès, el senyor Romaguera diu:
S ROMAGUERA.—Vostè és... ( E l detectiu es treu una targeta de l a cartera i li allarga.
E l senyor Romaguera l a llegeix, se la queda a l a mà i exclama). Perfectament, jo
sóc el senyor Romaguera... Josep Romaguera...
DETECTIU.—All right. Vostè dirà, doncs.
SR. ROMAGUERA.—Els anònims no em deixen viure. És insuportable.
D TECTIU.—De quin caràcter sóu? Ataquen l'honor?... L a pau domèstica?...
SK. ROMAGI ERA.—Li asseguro que m'enerven, m'obsessionen... E m diuen escanya
pobres... Llegeixi vostè mateix. ( L i allarga un plec de cartes sense sobre. Com
que sortosament són breus, el Detectiu les llegeix en un moment).
DETECTIU.—Són insignificàncies... Cregui que si fos regidor o diputat en rebria més
i de pitjors... Això més aviat té l'aire d'una broma...
SR. ROMAGUERA.—Ben pesada i estic decidit a acabar-la.
DI T E C T I U . - S i , senyor, i crec que les acabarem.
SR. ROMAGUERA.—JO ja ho he provat tot inútilment: escolto darrera les portes, vigilo
el servei, observo el meu secretari, espio els meus dependents. No dormo, no
menjo, no estic per res. Això no és viure.
DETECTIU.—No s'exalti, li prego. T o t plegat no té res de greu i tinc la seguretat que
trobarem la clau de l'enigma fàcilment. Ja sap que la nostra agència s'ha especialitzat en els anònims i que treballem segons un mètode absolutament científic
d'una eficàcia incontestable. Veiam... metoditzem.
E l primer que es veu és que
aquestes cartes vénen d'algú que el coneix molt bé.
S ROMAGUERA (Indignat).—Com?... Per què em diu negrer, estira cordetes, escanya
pobres i poll ressucitat. Suposa que aquest miserable em coneix molt bé?
DETECTIU.—No, senyor; sosseguis. Faig aquesta deducció perfectament lògica, perquè aquestes cartes van dirigides al punt flac de vostè, que és la seva honorabilitat social i mercantil. Desgraciadament totes són escrites a màquina.
SR. ROMAGUERA.—Això vol dir que surten d'algun despatx.
DETECTIU.—S'equivoca. Això no significa res. Avui són moltes les persones que
gràcies a la màquina d'escriure dissimulen la seva ignorància caligràfica. Una
minyona que tot just sàpiga confegir, utilitzant la màquina pot escriure cartes
quilomètriques al promès; tot és qüestió d'hores.
' R . ROMAGUERA.—Així vol dir que potser la cuinera.
DETECTIU.—No, senyor. Ara com ara no vull dir res. Em limito a assenyalar possibilitats...
SR. ROMAGUERA.-Ja veig que no farem res...
DETECTIU.—Al contrari, estic segur que arribarem a resultats meravellosos. Vostè
mateix serà el primer d'admirar-se'n. Aplicarem el sistema X, que justament és
el més científic de tots. U explicaré amb quatre mots. Primer de tot, ampliem
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la lletra criminal fins a cent diàmetres, utilitzant la fotografia. Després ens pro
curem les dades següents: edat, número de calçat i dels guants, obertura de l'angle facial, mida de la cintura, volum del tòrax, amplada d'espatlles i llargada dt
cames de tots els individus de la família, amics, servei i dependència.
Dividir
el total obtingut per la data de la naixença, restant un trenta cinc per cent pel
casos de bessonada, i així obtenim el coeficient de robustesa motriu de les falan
ges, o siga la força amb què han estat picades les tecles de la màquina. E l siste
ma no pot ser més científic ni més segur.
SR. ROMAOUERA ( A m b un gemec).—Que hi farem.
DETECTIU.—A això cal afegir-hi el factor moral d'una rigurosa vigilància. Des d'avui
em convido a dinar i a sopar a casa de vostè. També caldrà que durant el temps
de la recerca em posi a la meva disposició l'auto, per fer totes les excursions que
em convinguin, per poder explorar convenientment el xofer...
SR. ROMAOUERA.—I creu que pot ser molt llarg aquest règim?...
DETECTIU.—Això depèn de la sort. Veurà no perdem el temps. (S'alça i sense vacil·lar se'n va de dret a l botó del timbre i toca. Detectiu torna a asseure's i entra
Teresa, l a cambrera).
SR. ROMAOUERA.—Teresa, aquest senyor desitja fer-li algunes preguntes. Quants anys té?
TERESA (Su/ocada).—]o?... Però per què ho vol saber aquest senyor?
DETECTIU.—No s'espanti, noia, i respongui si és servida.
TERESA (Mirant esverada a l senyor Romaguera).—Pe\ gener en vaig fer vint-i-tres.
DETECTIU.—Bé... I quin número calça?
TERESA (Espantada).-—I aral
SR. ROMAOUERA.-Vaja, respongui el que li pregunten. Aquest senyor és un inspector
de la policia d'investigacions especials.
TERESA.—Ai, Reina Santíssima! ( E s c l a t a en plors i cau de genolls). Ai, senyoret,
perdó; ja les he tornat! Li juro que ahir abans de ficar-me al llit les vaig deixar
darrera la porta del lavabo de la senyora.
SR. ROMAOUERA.—Però que és el què ha tornat, si es pot saber?
TERESA {Sanglotant i amb les mans a l a cara). L e s sabates de la senyora que me les
vaig posar per anar a ballar ahir a la tarda! Ha estat la primera vegada. Li juro
que no ho havia fet mai...
( L a senyora Romaguera es precipita a l a saleta amb tanta d'oportunitat i amb una
cara que és impossible ignorar que escoltava darrera l a porta).
SRA. ROMAOUERA.—Les meves sabates, desvergonyida! És a dir que es posa les meves sabates per anar a ballar!
SR. ROMAOUERA.—Ja ho veus com estem! Mentre tu et creus que vigiles la casa,
aquesta bona peça balla amb les teves sabates i presum amb la teva roba... i qui
sap si també no se et posa les joies...
DETECTIU f f n è / g i c / — E v i d e n t m e n t , cal inspeccionar-ho tot de seguida... Vostè, noia,
no es mogui d'aquí, i vostè, senyora, tingui I amabilitat de portar les seves joies
i les comprovarem... E n tot això hi veig una organització tenebrosa... Aqui
hi ha el rastre d'una banda de malfactors. La cosa és greu i cal obrar ràpidament... Perdoni, senyora, que no m'hagi presentat: sóc el baró Garneu, antic
agregat diplomàtic, director de l'agència de informes secrets Quare i detectiu
inspector adjunt de la policia d'investigacions especials...
SRA. ROMAOUERA.—Ai, Reina Santíssima! ( E s c l a t a en plors i es deixa anaren un sillò)
Ja t'ho diré tot, Josep... Però fes sortir aquesta noia, ja la perdono... Vull
parlar amb tu només.
(Teresa i el detectiu surten sense gens de pressa, mentre el senyor Romaguera. es-
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tupefacte contempla l'opulenta senyora Romaguera en la qual per més que f a c i
no hi sap veure una esposa culpable).
3RA. ROMAGUERA.—Escolta: t-ho confessaré tot...
SR. ROMAGUERA.—Què?
SRA. ROMAGUERA.—Són falses!
SR. ROMAGUERA.—Les joies... són falses? Que f has tornat boja? Si

L e s meves joies...

jo les he pagades... Em vaga
de saber el què valen.
SRA. ROMAGUERA.—També ho sé jo...
perquè me les he venudes. E s colta: em feia pena de tenir tant
de diner mort dintre un calaix i
fins m'avergonyia de posarme'l
al damunt.. Per això cada v e gada que em regalaves una joia,
anava a casa l'argenter, se la
tornava a quedar pel mateix
preu i m'en feia una d'igual,
però falsa... I tu, com que no
ho sabies, estaves content, i jo
em feia un reconet pel cas que
vingués un compromís.
SR. ROMAGUERA ( A t u l t ) . — M x à has
fet!
( L a porta s'obra i el detectiu
entra amb aire triomfant).
DETECTIU.—Tinc una pistal... T i n c
una pista. E n la llibreta de la
cuinera he trobat un paper misteriós. Però abans díguim ^tenen algun lluç domesticat?
SR.

DETECTIU.—Tïnc a n a pista!...
de l a . . .

Tinc a n a pista.

E n l a llibreta

ROMAGUERA (Obrint uns ulls com unes í o r o n j j E S / — U n lluç domesticat?...

DETECTIU.—Vegi que diu això: dia 10, gastat 18'50 ptes.; pel lluç, 24. Dia 11, gastat
21'75 ptes.; pel lluç. 28. Què vol dir aquest lluç que surt tant car de mantenir?
SR. ROMAOUERK (Després de llegir atentament el paper misteriós, esclata finalment).Ah, no, tanmateix val més que rigui! Senyor detectiu. Jo no he estat agregat diplomàtic ni mai he treballat amb la policia en investigacions especials, però he
tingut amos i d'això en sé més que vostè. Aquest lluç, senyor detectiu, sóc jo!
Aquest document misteriós es pot traduir així sense recórrer al procediment ultra científic del mètode X: gastat 2175 i l'amo, el lluç, n'ha pagades 28, etc...
SRA. ROMAGUERA (Aixugant-se les llàgrimes, i extraordinàriament indignada). — T e s t k
molt bé... Aqui tens el què hi guanyem entossudint-te a portar els comptes de
la casa tu... Aquí tens el que ens costa la teva gasiveria...
DETECTIU (Interrompent l'escena Imminent)—Petà la lletra...
SR. ROMAGUERA.—Ah, no... ja'n tinc prou de recerques científiques... D'ençà que v o s tè és aquí, sé que les joies de la meva dona són falses, que les minyones em
tracten de lluç i que em roben desapiadadament. Fet i fet més m'estimo rebre
anònims; al menys em queda el recurs de no creure-me'ls...
NORAT X 1 T X O L
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O M E N C É M per dir que,

Me*

en

Catalana
de

ini-

* ciar-se any nou, el mes de
gener ha e s t a t riquissim
en tota mena d'esdeveniments de bon auguri per la
nostra estimada Catalunya.
• En primer lloc, sobressurt la diada de Cap
d'Any a Tarragona, amb l'homenatge a la memòria de l'heroi Vilossa, que pati vessament
de sang I pati mort per la causa de la Pàtria.
• En el mateix dia es celebrava la festa de
la bandera catalana a Horta amb la solemnitat de les vives manifestacions populars congregades a l'entorn d'un símbol flamejant,
com són les quatre barres, que d'aquella data
ençà onejarà en l'edifici de la Tinència, com a
senyal d'haver estat conquerit un nou baluart.
• Plau de referir, també, els magnífics a c tes d'afirmació nacionalista a Montblanch,
Picamoixons, Caldes
de Montbuy, per citar
només que els principals d'aquesta mena, veient-se tots ells
concorregudlssims i
donant-s'hi les notes
més optimistes, més
vihrants, més plenes
de catalanitat.
* Entrealtres.també
senyalaríem quatre
grans diades de Llengua Catalana: la de
Barcelona, la de Valls,
la de Manresa, la de
ArenysdeMar Elculte de la llengua es palesa no solscoma instrument científic i literari de primera categoria, sinó que també
com a manifestació

gener
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popular cada dia més estimada, perquè cada
dia esdevé més compresa. Davant d'uns actes com aquests, un hora pensa i sent que
l'onada de la nova Catalunya no hi ha res ni
ningú que pugui deturar-la.
* Excel·leix, per manera singular, la diada
de Granollers, celebrada amb motiu del primer aniversari de la valenta publicació nacionalista «Gent d'Ara», que en l'esmentada ciutat està realitzant una campanya de cultura i
d'enaltiment cívic amb zel i intel·ligència.
« La meritissima Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana celebrà Consell General, el qual servi per posar de manifest, una
vegada més, la lloable tasca que realitza i
l'increment gloriós que, cada dia més, va a s solint. Sobretot en el darrer any, 1922, la
creixença ha estat magnifica, arribant a doblar els socis que en l'espai de 23 anys s'hi
havien inscrit.
Comença l'any 1923 comptant-ne 8,000; xifra que pot ésser tinguda com a respectable, però és encara
escassa i insuficient i
mesquina, si tenim en
compte l'obra magna
que la Protectora té
davant els ulls per
realitzar.

PUca de hronzc que l'IKre. A|iintamenl de Noves del
Segre ha fet poíar a l'entrada del poble que administra I
que nosaltres voldríem que, seguint tan heli eiemple,
figurts a tols els pohles de la nostra terra.

L'any vinent, 1924,
s'escau el vinticinquè
aniversari de la fundació de la Protectora. Doncs cal que,
per commemorar la
memorable data, pugui comptar amb un
minim de vint-i-cinc
mil socis. Tothom ha
d'aportar-hi son esforç i apostolat.
• Altre acte corporatiu important regís-
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trera en el mes de gener, i és la junta General
de la Lliga Regionalista, l'entitat cabdal del
nacionalisme organitzat, amb la renovació de
càrrecs de la Junta Directiva, al front de la
qual hi actua home de tants coneixements i
de tan alta qualitat com l'iHustre patrici En
Raimon d'Abadal. L'acte, celebrat i tot en
aire d'intimitat, fou prou significatiu per demostrar la tasca verament important duta a
terme per la Uiga durant el bienni de 19211922, segons fou publicat en la memòria, que
constitueix un capítol interessantissim del
catalanisme contemporani.
s¥ Els Pomells de Joventut han arribat a la
insospitada florida de 800. Si un hom calcula què significa un moviment patriòtic que
compta, entre molts altres factors d'impuls,
amb una communitat de 800 Pomells, disseminats arreu de Catalunya, no pot menys de
sentir batre al fons del cor un salt de joia i
d'optimisme d'aquells que no es poden ni
dissimular ni neulir. Perquè 800 Pomells significa milers de ciutadans, joves, noies i nens,
que empenyen la Pàtria de demà, amb prometedors auspicis: són milers de ciutadans que en
el nom de Déu i de Catalunya es forgen la
substància catalanesca que cap mala ventada

continuat en esplèndida corrua flamejant.
Un geni de tan profunda humanitat com
Pasteur, era natural que aquí rebés el tribut
d'admiració i d'estudi que el nostre fèrvid
humanisme ens dicta.
* A les moltes biblioteques que la Mancomunitat creà, afegim-hi, per gràcia del seu
impuls, dues noves biblioteques, inaugurades
amb l'assistència del President, En Josep
Puig i Cadafalch: són les biblioteques literàries i tècniques de l'Escola del Treball i de
l'Escola d'Indústries Tèxtils, ambdues en la
Universitat Industrial, on tantes ensenyances
hi són donades i tanta activitat espiritual
s'hi desenrotlla.
• No ens sabem estar, tampoc, de recollir
els batecs vivissims de l'Associació Catalana
d'Estudiants, especialment en ço que es refereix a l'organització de cursets, conferències, lectures literàries, concursos d'art, que
fan que aquesta associació sigui propulsora
de fecundes energies, com ho demostra la
tasca en el mes de gener realitzada, i que ella
sola moltes entitats la voldrien per llegitimar
la seva existència, no d'un mes, sinó de tot
un any.

ió podrà abatre.
# Entre l'esponerosa florida d'institucions
que composen el front granític del renaixement català, comptarem des d'ara la Societat
Catalana de Filosofia. Quin plaer! La filosofia que tingué, en els millors temps de C a talunya, homes de primera fila, i que ha tornat a reflorir amb tanys robustos, tindrà, encara, en la novella Societat, un fogar selecte
i fecund en el qual les noves esperances
s'afermen joiosament.
* L'eminent figura de Pasteur, el gran savi
i el gran creient, tot d'una peça, ha continuat
rebent, a casa nostra, honorificència esplendorosa, en el primer centenari de la seva naixença. E l s actes que en desembre passat
s'iniciaren, durant aquest mes de gener han

* Un nom excels rebé la consagració acadèmica: la Victor Català, honor de la nostra literatura, ingressà membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. En la vida literària
d'un poble com el nostre aquest fet assenyala una fita: és el primer membre femeni que
guanya, per dret propi, la respectable llinda,
amb un gest noble i elegant.
* Com gairebé cada mes, per malaurança,
hem de doldre'ns de la desaparició de bons
catalans que la mort s'endugué. Tals, el
malaguanyat humorista escriptor En Ramon
Raventós, el /.elós regidor de la ciutat Josep
Morera i l'infatigable organitzador de les lluites nacionalistes i amant de les arts, En Cebrià Pagès. Reposin en la pau eterna.
X.
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