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Dos aspectes de la interessant Exposició de Goigs, celebrada per la Societat d'·Els Amics dels Goigs»

La l l . a E x p o s i c i ó de Goigs»
oraanitzada per la Schola Canlomm de Sani Jnsí

A

RA justament són acomplerts
dos anys de la I Exposició de
Goigs instal·lada en la "Schola
Cantorum de Sant Just».
Aquella manifestació va desvetllar tan
intensament la curiositat dels visitants i
va avivar amb tanta d'ardor la devoció i
l'amor dels col·leccionistes, que tot seguit
hom veia la necessitat immediata d'aplegar iniciatives i esforços isolats en una
entitat dedicada al foment i propagació
de la literatura piadosa catalana.
De per tot arreu arribaven mots d'encoratjament i oferiments ben valuosos
d'entusiastes col·leccionistes que veien l'obra iniciada amb fonda simpatia. D'aquí
en naixia l'Associació dita «Els Amics
dels Goigs», la finalitat de la qual, com
hom sap, èa l espandir arreu de Catalunya l'amor a aquesta manifestació tan
nostra, en tots conceptes interessant; un
temps hen viva en totes les festes religioses i populars i que ara era un bon xic

oblidada, reservada solament a la carinyosa cura d'uns comptats coUeccionistes. Oi mes; la novella entitat ha estès
el seu camp d'acció a tota la imatgeria
popular, molt nombrosa i de forta valor
artística.
Així hom veu clarament que «Els Amics
dels Goigs» no cuiden exclusivament de
l'adquisició i conservació d'exemplars que
passin a enriquir en major número les
llurs col·leccions, ni la seva devoció resta
satisfeta en l'intercanvi d'edicions noves
i desconegudes. L'ideal que persegueixen
va més enllà. Els esperona el nobilíssim
desig de donar a conèixer a totes les
gents les belleses incomparables dels
Goigs en totes les seves manifestacions,
piadoses, artístiques, literàries, musicals,
històriques i , sonretot, fer-los reviure en
les solemnitats religioses. Que no hi hagi
ermita, ni aplec, ni associació piadosa,
ni confraria sense la fulla ritual pregonadora de la vida i de les virtuts del Dur
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Dos exemplars notables

Sant Patró. Que el poble retorni al saludable costum del cant dels Goigs, com ho
feia en altre temps, en tonades pròpies,
plenes de valor musical, que constituïen
una part molt Interessant i força abundosa del nostre Cançoner popular. D'aquesta manera la noble afició dels goigistes podrà donar aviat fruits de realitat i els llurs esforços seran coronats per
l'èxit més falaguer.
«Els Amics dels Goigs», per a atènyer
ja immediata realització dels seus projectes, han ideat, amb molt d'encert, les
periòdiques exposicions de goigs en les
quals s'hi exhibeixen exemplars notables
per la valor artística i per la seva raresa.
La primera d'aquestes manifestacions
públiques tingué lloc, com hem dit
abans, ara fa dos anys, essent l'admiració dels entesos en aquesta matèria i una
veritable revelació per a la majoria de
les gents desconeixedores de les múltiples i incomparables belleses d'aquest
art popular. Tenia aquella primera exr
posició un caràcter general. Les fulles
nl eren aplegades considerant el llur valor artístic 1 històric, la qual cosa permetia que hl fossin exhibides en número
En projectar-se les successives exposicions, tot seguit aparegué la necessitat
cions, tot seguit, aparegué la necessitat
de P^sentar-les amb caràcter especialltzal. de manera que devinguessin verita-

bles monografies d'un dels múltiples caires, baix els auals poden agrupar-se o
classificar-se els exemplars. Així en la
segona exposició que ressenyem s'hi exhibiren exclusivament goigs de Sants venerats en esglésies i convents de Barcelona, avui tots desapareguts, alguns en
les vandàliques revoltes de l'any trenta
cinc i de la setmana tràgica, i altres per
causes o conveniències d'altre ordre.
No cal, doncs, ponderar l'encís extraordinari que aquesta exposició ha desvetllat en tot barceloní que estima les velles coses de la nostra ciutat benamada.
D'un cop d'ull el visitant es sentia
transportat a la Barcelona antiga i feia
agradosa coneixença d'un gran nombre
d'imatges de sants. Mares de Déu i altres
invocacions, als quals els nostres avantpassats retien la seva adoració 1 els seus
homenatges devots i que els fidels d'ara
ni record n'haurien, sinó fos per les humils fulles dels goigs que han estat conservades mercès a l'amor i a la paciència del bon coUeccionista.
En cada instal·lació hom llegia en grosses lletres els noms de les antigues i venerables esglésies que avui j a no hi són,
amb els sants que en les mateixes eren
tan estimats 1 venerats dels fidels barcelonins. El convent de frares predicadors, de Santa Catarina, l'església de
Sant Sebastià, de la Plaça dels Encants;
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el monestir de Sant Joan de Jerusalem;
Jesús de Gràcia, extramurs de la ciutat;
Sant Francesc, de vora la m a r ; Santa
Àgata, de la Plaça del Rei; els mínims,
els caputxins, els trinitaris calçats i descalços. Sant Miquel, Santa Marta, Valldonzella, les Gerònimes.
També hi eren exposats en lloc ben
preferent i en nombre considerable els
goigs de sants venerats en les típiques
capelletes de carrer, que abans tan adundaven en la nostra ciutat i eren amorosament cuidades i estimades dels devots
veïns. N ' h i havien de les més antigues,
de les quals cap vivent pot tenir record,
flns a les modernes suara desaparegudes
i que hom recorda prou amb un sentiment d'enyorança, com l'humil Sant Llorenç, de la Tapineria.
Mercès a unes notes històriques molt
concises i ben documentades que s'exhibien en cada instaHació, el visitant fàcilment podia fer-se càrrec dels llocs que
ocupaven en altre temps les esglésies ara
desaparegudes, l'any de la seva fundació, la data exacta de la seva desaparició i diverses notícies i documents històrics extrets dels autors més coneguts i
autoritzats. Així hom podia viure uns
moments la vida barcelonina dels segles
disset i divuit i endevinar a través de les
estrofes humils d'aquelles
estampes
l ambient tranquil i piadós de les passades generacions.
Els materials exhibits en aquesta segona Exposició han sigut oferts generosament per distingits col·leccionistes, la majoria dels quals formen part de l'Associació «Els Amics dels Goigs». E l gran
nombre d'exemplars aplegats, ben notables tots pel seu valor artístic i pel seu
interès històric, fa als seus propietaris ben

merexeidors d'elogi i d'agraïment.
Es
altament noble i exemplar el gest de portar a la contemplació i admiració de les
gents les coses estimades i aplegades pacientment en col·leccions. Així es desperten les aflcions a les belles coses i per a
molts és una revelació el coneixement de
la importància i transcendència que tenen. Oi m é s ; aquestes exposicions tenen
la virtut d'acostar els aficionats, de fer
mútues coneixences i de desvetllar idees
i iniciatives que, portades pels camins de
la realitat, solen donar fruits abundoses
i ben estimables (1).
El caràcter especial i monogràfic d'aquesta I I Exposició despertà tot seguit
la idea d'aplegar en un yolum les notes
de tots els materials exposats en la mateixa.
Mes, com siga que per manca
d'espai no foren exhibits, n i de bon tros,
tots els exemplars de sants venerats en
les esglésies i en els convents desapareguts de Barcelona, hom veié la necessitat de fer-los constar en el treball bibliogràfic que aviat serà publicat per encàrrec de l'associació «Els Amics dels
Goigs».
Per tal de fer tot el més complert possible el llibret d'imminent publicació, ha
sigut demanada l'aportació dels materials
a distingits col·leccionistes els
exemplars dels quals no figuraven en la
rescent Exposició.
La pròxima publicació d'aquesta monografia tindrà segurament un gran interès per a tots els amants de la història
de la nostra Barcelona.
FRANCESC BALDELLO, Pvre.
(1) Figuraven en l'Exposició exemplars dels segiienls
senyors: Mossèn Francesc Baldelló, don Josep Batlles,
don Joan Bonamusa, Mossín Josep Mas, don Jeroni Moragas, don Bonaventura Reuter, don Joan Roca, doctor Josep
Roig, Mossèn Trinitat Prat i don Josep Tersol.

Altres dos bells exemplars
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Aplec Sardanisllc Rossellonès, constituil per les senyoretes Jonqueres, Pons, TaUirach. Deloncle, Torrellles,
Trilles, Parés, Lacaze, Rabrau i Desplàs. E l jove que I»s acompanya is En Pons, cosi del poeta.
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"han dit que unes gentils noies, filles
de Perpinyà, s'han conslituït en aplec
sardanístic, a fi de recollir i servar, en tota sa
puresa, la dansa catalana avui gairebé abandonada en terres de la Catalunya francesa;
que aquestes ardides damisel les han dansat
en una festa presidida pel més català dels bisbes, Monsenyor Carselade du Pont: que en el
Festival a favor del Monument als Voluntaris
Catalans, celebrat a la nit del 8 de març al
Teatre Municipal de Perpinyà, elles seriosament, bellament, s'han presentat per primera
»egada al públic rossellonès i . tot dansant la
nostra sardana, han triomfat.
Evidentment, davant d'aquestes realitats
corprenedores, un sentiment de joia i d'esper»nça envaeix el nostre esperit.
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No hi ha tasca més meritòria com la que
ocompleixen ara al Rosselló aquestes damisel·les de Perpinyà. Elles, fugint de les banalitats de les danses decadents, retornen
joioses al costat de l'esperit selecte, estimant i
dansant la «més bella de totes les danses que
es fan i es desfan».
Danseu la sardana, noies del Rosselló! Danseu vosaltres! que prescindint dels parlaments
vibrants i dels anuncis fantàstics, amb la vostra alegria i amb la vostra bellesa aneu desvetllant, en terres de França, els sentiments
d'amor i d'admiració per les coses de Catalunya. Danseu-la sempre la nostra sardana i .
tot dansant-la. retornareu al nostre poble els
dispersats trossos de la seva ànima...
I . CASTANYER

A i g u a f o r t s de l a I t à l i a
L ' e x a l t a c i ó comunista
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I.—UNA OBERTURA DEL PARLAMENT
Desembre de 1919
EL damunt de la gran ciutat dels campanars i cúpules, un demati gris i fred
de desembre, pesa com
llosa de plom l'interrogant
de l'avenir de la Itàlia.
Són 150 els diputats que les masses
roges han tret triomfants dels comicis.
La burgesia esporugida no ha votat.
Les amenaces amb la bomba, el punyal
i el garrot foren prodigades tan profusament, que aconseguiren estamordir-la.
I després, per totes les cantonades, l'emblema comunista, el martell i la falç
creuats... sense protesta, sense que el Govern gosés impedir-ho.
Què faran els 150 diputats rojos, en
trobar-se per primera vegada junts, davant dels Reis?
I-es tropes formades de regiments nodrits, ocupen, mosquetó al braç, tots
els indrets estratègics per on deu haver
de passar la comitiva oficial. Piazza Colonna, cami de Montecitorio, és voltada
d'una triple filera d'infants, baioneta
calada i tocats amb l'elm gris de la darrera guerra.
Tots els carrers que hi
aflueixen són presos militarment a cinquanta metres abans d'arribar-hi. És,
doncs, inútil acostar-s'hi. Si la policia
ho consent obirarem l'espectacle des de
la terrassa d'un palau en construcció.
Per la Via del Tritone, dret a Montecitorio. baxen dels barris aristocràtics
de la Via Veneto. autos i més autos xar
rolats, portant ministres i ambaixadors.
A peu passa Giolitti: erguit i somrosat,
potser fruint el fracàs de la nefasta política del seu competidor Nitti. Passen
també Tittoni i després Salandra... S'endevina la preocupació en tot» els rostres. Cap on anem? Cap on ens porta
Nitti? Segurament tothom té la visió
recent de les misèries del règim assajat
a Rússia, i no es veu llunyà el jorn en
què la Itàlia vulgui fer l'assaig. L'o-
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nada roja avança, i no surt el braç potent que l i faci front. El deute, terrible ; el canvi, als núvols; les vagues,
improvitzades i repetides; el pa negre...
tot s'agombola en el cervell per fer més
paorosa la situació.

Som dalt de la terrassa. Obirem a la
grisa llum d'aquest mati tristot, les cúpules de Sant Pere, del Panteó, Sant
Andreu i de cent temples més confosos
entre l'onada immensa de teulades.
Lluny l'horitzó, les masses obscures dels
jardins dels collets. Unes canonades
anuncien que les Reialeses i el sèquit
han sortit del Quirinal.
A les deu i mitja els primrs cuirasers
de la Guàrdia Reial han aparegut a bon
trot a Piazza Colonna. L'eco estrident
dels clarins militars, repetit tres voltes,
mana a les tropes un moviment d'ordenança.
La policia ens fa recular de l'àmpit
de la terrassa. I sols veiem llunyanes
les carrosses reials, atravessar la gran
plaça per a arribar al portal del Palau
de la Cambra popular. De lluny, plomalls, guarniments daurats, cavalls
blancs, rojos i negres. Tota la pompa
de la reialesa, com una visió-film.
Assetja als romans una febre de curiositat. Seran capaços de xiular als
Reis en plena aula? Seran capaços de
donar els crits de visca Lenin i visquen
els Sovietsl Entretant jo pensava: I
aquesta enorme massa de ciutadans
honrats han permès la vergonya que
suposa el triomf dels comunistes? Mes
com si aquest triomf hagués estat una
fuetada en plè rostre de la nació, hora
sent que la reacció cova amb caliu potent que porta una barreja de pur patriotisme — defensa del passat gloriós
d'Itàlia — i de vergonya per lo ocor
regut.
El seguici ha tomat al Palau ReialLes tropes es retiren a llurs casernes.
I a la mitja hora surt el piccolo, I I Gior-
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nale d'Italia, format reduït, que ens descriu la solemnitat de la sessió d'obertura del Parlament. El temut Eviva Lenin, no ha retrunyit sota la volta de
Monteciterio. Solament Bado, l'inscripte marítim de Gènova, diputat comunista que ha lluït brusa negra i mocador
vermell al coll, ha gosat donar un crit
de Eviva U Comunismo, quant els Reis
es retiraven.
Tot s'ha reduït a un •pinito, que dirien
els castellans.
II.—GLADIADORS MODERNS
Desembre de 1919
Ahir vespre, davant de l'Aragno—una
mena de gran pastisseria i cafè de moda
en el Corso Umberto—un diputat comunista provocà a uns nacionalistes. I-a
joventut que seia aprop les taules de la
terrassa ha sentit una fretura de començar la lluita amb els vencedors dels
comicis i ha descarregat una mà de garrotades a l'esquena del representant del
poble i dels seus acompanyants. Després, els comentaris han durat fins tard
de la vesprada.
Avui, en aquest matí tan lluminós i
suau de temperatura, que anava jo a
dedicar a recórrer les ruïnes romanes
que, partint del Fòrum, es troben fins
a les Termes de Caracalla, passant per
sota els tillols de la Passegiata Archeologica, s'ha decretat, pels comitès comunistes, la vaga general. Així, doncs, ni
rarroizas, ni taxis, ni autos. Simpàtic
'•eífurino sota la teva ombrel·la enorme,
com te fas enyorar!
Sembla un Dijous Sant, plàcid i laic.
Li manca a la pau i quietud dels carrers, la grandiositat de l'ambient dels
Dies Sants. I malgrat la magniflciència
del dia, la preocupació és fonda en els
rostres dels romans. Se sent invisible
la força bolxevista que domina, que comanda i disposa de la vida de la
Itàlia.
Mentre els comerços tenen les íarracineseat a mig aparador, la gent transita esperant el moment que una manifestació topi amb la força pública. Entretant els camions de l'exèrcit, creuen ràpids per tots els indrets de la ciutat,
çondont abundants escamots de soldats.
A migdia, el piccolo no ha sortit, amb
ífran desengany de la massa de ciutaijans que plàcidament fa el vermouth a
Piazza Venezia, o Piazza Colonna, els
nqoras de la Roma moderna.
Passeu
niés camions amb tropes uniformades
'le gris. Van somrients pensant que la
mobilització de vaga no és la de gwena.
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Al caient de la tarda, quan tota la
Roma s'emporpra amb les clarors d'aram que envien les ponentades, la ciutat
silenciosa pren un aspecte sinistre. Sembla que un enemic invisble parapetat
sota els pòrtics i columnades de les places, assetgi el moment de donar l'esgarrapada brutal a l cor de la ciutat, tota
civilitat i galania. Els cinemes han
apagat llurs reflectors i des de la Piazza
de! Popolo—la més elegant del món—
fins a Piazza Venezia, sols els febles fanals incandescents projecten llum damunt del paviment. I els camions de
guerra, sotraguejant per damunt dels
empedrats fan via vers el Quirinal i
barris que l'envolten.

Jo he ting^it precisió d'arribar-me a
l'Estació Termini, i em trobo amb la 6agarre entre comunistes i força pública.
Quant he arribat al cap d'amunt de la
Via Nazionale, tancats i barrats tots els
comerços i els finestrals dels grans Hotels, m'he trobat barrat el pas per un
doble cordó de soldats que voltón les
ametralladores enfilades a la Piazza
dell'Essedra. Tan bon punt he donat
dos passos més, una sorollosa descàrrega i la crepitació de les ametralladores
m'han fet recular. Jo no veia més que
les lluïssors dels dispars reflectats en
les façanes dels edificis, i les llambregades intenses de les descàrregues de
la fuselleria dels soldats il·luminant els
pols de la gran plaça. Al fons d'ella,
tenint per decoració les ruïnes de les
Termes de Dioclecià—panys de murs
voltats d'eures—, al resplandor de les
descàrregues, una massa compacta, que
gesticula i udola i arbora banderes rojes, cantant a grans crits l'himne Bandiera Rossa, pugna per avençar cap a
la ciutat. La confusió dels dispars i
l'enèrgica actuació de les tropes acordonant tota la part alta de Roma, han
posat en dispersió les masses pacífiques
de badant sorpresos pel rigor de la repressió governam^tal.
Al cap de mitjaTiora la calma ha retornat. Les tropes jeuen acantonades
sota dels pòrtics.
AI mig de la plaça s'obiren els grups
en bronze de les Naiades que escoïpí el
cisell de Rutelli, banyades pels ruixims
dels brolladors centrals de la gran Fontana. A prop. malgrat la foscor, poden
veure's, a terra, bocaterroses tres cossos
humans. Porten al coll el mocador vermi·ll. D'un d'ells se l i escorre de la boca
un rajolí de sang que s'«scampa per
terra. Gladiadors moderns sense grandesa èpica I
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Lluita de gladiadors a la Roma imperial

I I I . — L " ENTERRAMENT COMI"NISTA
Setembre de 1920
El que en Giolitti hagi consentit l'ocupació de les fàbriques i tallers pels
rojos, és una actitud de governant qiie
desconcerta a la majoria de l a nació.
El fet cru i brutal és aquest. Els consells del Treball, obeint a una consigna,
s'han emprat de les oficines i dels tallers
i fàbriques. Els inscrits marítims han
hissat a Gènova, a Llvomo, a Nàpols i
a Brindisi, en lo més alt dels vaixells
mercants, la bandera roja de la BevoInció. Hom llegeix els excessos de les
turbes a Turí, a Milà i a Livorno. La
fera ha sortit del catau i sense Dei que
l'aturi, s'entrega al carnatge. Són moment» d'ubriaguesa de venjances, en
què la sang hi juga bon paper. Per
tot arreu els cartells: Eviva Leninl Evim ü Comunisnuj! Abasso i l capitalísmo'.
Guerra alia bvrghetíal Cartells vermells,
grocs i blancs, impn/Sos i fets amb pincelladea a les parets, i per tot arreu la
falç i el martell, els símbols sagrats de
la nova religió. I Giolitti. què fa mentrestant? La nació no sap si es camina
a l'abim. o si es tracta d'una experimentació social.

L'exprés que ens mena al caient de
la tarda cap a Gènova, rep a l'atravessar els suburbis de Savona, tota una pedregada en forma. Sentim rebotar els

rocs a les caixes metàl·liques del vagons
i caure esboclnats bon nombre de cristalls. Es una bandada d'obrers que surten de celebrar un comizio en un fàbrica
veïna a l'estació. Mentre sortien tot cantant Bandiera rossa, s'escaigué passar
l'exprés, aviat elegit com a víctima de
les ires populars.
Savona, que en temps de feina i ordre
és al vespre un guspirejar de llums i
una meravella de visió nocturna, brillant,
atractívola, avui dorm en tenebres. Per
a demostrar el progrés, els rojos han
deixat la població a les fosques. Un tros
més endavant comencem a trobar les
avançades primeres de les drassanes magnífiques dels establiments Ansaldo. On
tot era trepidar de motors i cops de mall,
ara el silenci n ' é s l'hereu. Tot mort. Les
grans costellades dels trasatlàntics en
construcció, abandonades, i els tallers,
obscurs, plens del silenci de les coses
mortes. Això guarden els centinelles rojos, apostats als llindars dels portals.
N'hem comptat quinze o potser més.
Rondes volants s'hi apropen a donar-loshi ordres. Doncs, com es veu, va de veres, sembla?
A l'estació els fachinot, vagant. Es diu
que demà p a r a r à tota la xarxa de l'Estat, perquè l'Estat ha donat senyals de
vida. Al port, aquesta tarda, els carobinierl. atacats per una enorme massa de
marítims tips de Chianti begut en les (rafloriat del peix fregit del moll de Sant
Jordi, han disparat i han deixat esteses
a dues dones barrejades entre els manifestants. Un veritable crim del Govern.
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L'endemà, a les nou, tota la ciutat veu
desfilar manifestacions de jovent que amb
crits estridents, exigeixen el tancament
de botigues. Això va acompanyat amb
l'himne a Lenin i a la Bandiera rossa. Pugen més colles de rojos sense afeitar, amb
el capell de gairell i mocador vermell,
dels barris de la ribera, cap a l'Annunzziata, plaça del Príncep i Via XX de Setembre, tot cercant amb llurs crits escalfar l'ambient per l'hora del corteo fúnebre de les dues víctimes.
A les deu, obrint-se pas pel mig d'una
gentada enorme que omple la plaça, avença el corteo. Els baguls ponats a coll,
van embolcallats amb banderes roges. Al
costat dels morts, caminen, silencioses,
dones amb toies de flors. Davant hi van
els estandarts i banderes de tots els Centres, Comitès i Fratellanzas comunistes
de Gènova. Un enorme estandart roig
dels inscrits marítims, en lloc del martell
i la falç, hi porta brodada l'àncora negra.
Darrera segueix, com en les processons
de poble, una barreja inacabable de dones, homes, criatures, amb posat de desafio els uns, amb aire tristoi els més...
Són, potser, tres, quatre m i l , qui els podria comptar! Aquell gros cuc negre ondula, segueix les sinuositats dels carrers
darrera dels morts i s'enfila per un dels
carrers que porta directament al Campo Santo—la joia de Gènova—en mig
d'un silenci prenyat de negres auguris.
Pel damunt de l a ciutat febrosa de negocis, aixoplugats en bells palaus ornats
de portals de pedra, i de patis per on floreixen els llimoners, plana un vent de
pessimisme. Totes aquestes Banques, totes aquestes Companyies Marítimes, tota
aqueixa complicació de la vida marítima
de la gran ciutat ligur, qui la comanda?
A les mans de qui es troba?
IV.

EN PLE PAfS DE MALÀRIA

Setembre 1920.
Ens hem aturat a Grossetto, en ple país
de malària. Són les deu del vespre i j a
deuria fer una hora que devíem haver
arribat a Roma.
Negra nit. En la foscor de l'horitzó
"ord, uns punts vermells i verds. Fana^
'ets de discos immòbils. Qualque estrella.
Els passatgers lassos del viatge. Hem sor''t de Gènova a les deu del mati. L'estac'o, feblement il·luminada per uns metRers rogencs. Tot té l'aire d'abandó.
Ferroviaris, bruts de grassa I carbó.
Passegen indiferents. I . doncs, per què
eis aturem tanta estona? — Ce lo $cioP<ro (vaga) — em respon un d'ells, tot
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tombant-me l'espatlla. Jo penso que lo
sciopero serà a la vila, però no al moviment ferroviari.
Els viatgers, impacients, descendeixen
lentament al moll. Un argentí company
de viatge se'n va a adquirir noves de ço
que passa. Quant torna, amb la mateixa
rialleta als llavis que l i ha servit per
bromejar tot el camí, ens d i u : — Pues,
seüores, no marchamot. Lo* rojos impiden al maquinista que marche.
Trec el cap, i al cap d'avall del moll
obiro un grup nombrós de viatgers i ferroviaris que discuteix acaloradament.
Uns quants viatgers demanen, supliquen
als rojos que consentin la partida del
tren. Els fan veure que manquen solament 200 quilòmetres per arribar a Roma. Els diuen que hi viatgen senyores i
criatures, lasses de la jornada, que no és
just que tingan de sofrir el rigor d'un
atur de 24 hores... I en ple pafs de malària!... Oh nosaltres la patim tot l'any, i
no en» queixem— diu sarcàsticament un
dels del Comitè roig. Els ulls de la majoria llambreguegen d'ira. Sella piazia
delia stazione ci a stato amazzato un ferroviere. No se sap qui ho ha fet. Sols que
això provoca lo íciopero ferroviari.
El quefe de l'estació, plantat davant de
la locomotora, que treu llambregades de
foc , presencia impassible l'escena. La
insígnia de sa jerarquia, la gorra-kepis
vermella amb galons, seria desobeïda si
s'hi fiqués. Els rojos manen. Després de
llarga deliberació, el quefe dels rojos consent que sigui el nostre tren el darrer que
circuli. El maquinista.—deu ésser de Roma—puja d'una gambada al seu lloc i el
quefe dóna l'ordre de partida.
El tren avença i els rojos resten al moll
de l'estació amb els fanals a la mà, disposats a aturar tots els convois que passin per Grossetto darrera nostre o que
creuin amb nosaltres. Els quatre expressos directíssims que surten de Roma entre set i vuit del vespre, direcció Gènova,
direcció Sarzana-Milà. deuran sofrir cl
rigor del sciopero de Grossetto per 24 hores, en ple país de la malària.
Nosaltres,—mai és prou lloat nostre Senyor—arribem a Roma a les dues de la
matinada.

V.

EL TREN DELS PESCICANI
Octubre 1920.

De tornada amb el íuxc Roma-Parl*.
Diuen que no podrem entrar a França
via Mont-Cenis-Modane, perquè uns aiguats formidables han arrossegat les
obres de fàbrica prop de la gran foradada germana del Simplón i del Sant Got-
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h&rd. Ens desviaran el tren per Marsella,
farem deu hores m é s de cami i pagarem
un excés de quilometratge. Delícies del
viatjar I
Vénen en el tren milionaris yankees
amb llurs famílies, diplomàtics amb comissions especials, japonesos que vénen
d'estudiar el fenòmen del bolxevisme a
Itàlia, homes de negocis internacionals
als quals coneixen totes les cabines dels
vagons Uils europeus, artistes de teatre i
de music-hall, tota una barreja internacional difícil de classificar per nacions,
per professions, per estament i per moralitat.
Hi ha qui dubta de l'estat anímic de la
nació. G«nt que n i llegeix la premsa.
Vora Livorno uns contadtnt que caven
el camp. mentre admirem la bellesa de
la posta del sol per darrera de la massa
violeta de les illes Caprànica i Follónica
—una posta de sol en el mar, tan encesa
com la fornal de Vulcà que pintés un
pintor cubista —, en passar, ens amenacen amb els punys i amb les aixades. El
camp també té la sembra de l'odi.

sada fins al clatell, passen amb els martells i les grans claus angleses a la mà.
Davant d'unes martes zibelines que cobreixen el coll i mig rostre d'una anglesa
ue treu el cap a la finestra, s'aturen i li
iuen: iVon viaqerette già moltó tempo
con i l lusso pesctcani \
L'anglesa, astorada, comprenent que li
han dit quelcom semblant a una blasfèmia, es retira avergonyida. Els altres
continuen el seu camí, tot desafiant amb
la mirada ais altres viatgers del tren
odiat, el tren dels pescicani.

a

Arribem a Pisa, després de travessar a
les darreres clarors del sol ponent; la pineda de Livorno, tota pintada com de
mangre roig. Hem travessat l'Arno, el
riu dolç que cantà el Dant, i que la nit
passada s'ha tacat amb la sang dels infortunats marins que el Govern envià a
Florència per a subtituir el personal ferroviari vagista. Els comunistes els sorprengueren a l'arribar en camions a Florència. Morts a trets de revòlver, foren
trossejats, passejades les despulles sagnants pels carrers de Florència i llençats,
finalment, a l'Arno.
Camí de Gènova, l'Arno reflecta tranquil, indiferent al salvatgisme dels homes, la dolça silueta dels murs del Cementiri cèlebre, la Cúpula de la Catedral,
el Baptisteri í l'esbelta massa de la Torre
que amenaça, per caprici de l'arquitecte,
desplomar-se. Testimonis de les grandeses passades dels temps del Burchetto,
del Joan de Pisa i del Diottisalvi.

A Livorno, el Roma-Paris s'atura cinc
minuts.
Dames americanes i angleses
surten del restaurant de pendre el te,
mentre creuen els passadissos dels sleepings, passegen el seu spleen menjant
pastes seques o fumant egipcis. Ja se
sap que els Itues europeus són trens de
la decadència, de luxe i de síbaritisme.
Uns ferroviaris, qu eescupen grassa i
carbó per tot. amb la casqueta enfon-

L a

r

e

a

c

c

i

I.—EJA, V A . ALALÀ (crit de combat
del fascisme)
Desembre de 1921
AHÒ ha portat aixó. Són les deu del
vespre i als molls de l'estació principal
de Gènova, uns dos cents viatgers esperem l'arribada de l'exprés de Turí, que
ens ha de dur a Roma. Amunt i avall
dels molls, escassament iUuminats, passegen a grans gambades escamots de jovent, testa descoberta, de mirada audaç,
i d'aire decidit. Van abillats amb camisa negra. Alguns hi llueixen decoracions de guerra. Quasi bé tots, penjada
al cinturó de cuiro, porten la pistola
dintre de la funda de cuiro avellanada.
Rls ferroviaris cniden dels seus quefers
i fingeixen no preocupar-se'n.
En el
fons. potser els hi fan nosa.

ó

f a s c i s t a
L'exprés arriba a l'hora. Descendeix
l'equipatge de viatgers que porta i , en el
precís moment de muntar-hi, els ferroviaris recorren el tren i adverteixen que
aquell tren no continua. Ct ferma a Gènova. No ens donen altre explicació. Estupor dels viatgers, imprecacions, protestes en tots els idiomes. A la fi, ramat
humà que obeeix, carreguem amb els
bagatges 1 donem ordre al fachino de
tornar a l'Albergo. Anem-s'en a dormir
que demà serà un altre dia.
Però encara no som al cap d'avall del
corredor soterrani, es produeix un moviment de retrocés en la massa de viatgers conformats. El tren partirà dinin1
de breus moments. Penseu ara amb l'aldanill que es produeix per a trobar II"
i col·locar els bagatges. Ara ens expliq"1'"
ço que ha pasat. Una comissió de fnscistes, al assabentar-se del plan ferr"
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viari de parar el moviment com a protesta per la seva presència a l'estació,
pistola en mà ha obligat al maquinista
i fogainer a pujar a la màquina. Pins
al dipòsit de Spezia, on es fa el canvi,
malgrat el fred intens, i lo penós del
trajecte pel fum que es condensa en les
foradades, quatre fascistes armats viatjaran al costat dels ferroviaris rebels.
El fet és que j a marxem. Gènova desfila als nostres ulls, carrers i places en
pendent cap al mar, tota il·luminada.
La farola del port llença llambregades
en la densitat de, la nit. I tot el tren beneeix el sacrifici d'aquell jovent ardit,
ple de sant patriotisme, que s'ha proposat foragitar del seu país la grama
bolxevista que portava a la nació a l'enviliment. El moviment farà camí perquè
té tota la Itàlia al seu costat.
II.—LA PBIMDÍA MOBILITZACIÓ FASCISTA
Fe«rer 1922
Bolonya, la solemnial ciutat, s'ha tota
extremit d'una temença, barreja de por
de lo desconegut i d'esperança d'alliberació. Sobre la Bolonya tranquil·la i pacífica avencen les forces fascistes que
vénen de Mantua, de F e r r a r à , de Rovifço i de Parma. Són deu, quinze, vint
mil fascistes mobilitzats. Qui és capaç
de contar-los? Per les carreteres, a peu,
a cavall, en camions, amb els trens, han
rebut l'ordre de concentració a Bolonya,
i a Bolonya marxen, testa nua, garrot
al puny i pistola al cint. El fred, la
gelada, la pluja els enardeix. Avant,
tot per Itàlia!
Un prefecte s'ha resistit a dissoldre
una Associació de comunistes, tinguda
com autora de tota una llarga sèrie de
venjances contra els fascistes. El Fascio
bolonyès ha bregat per molt temps per
aconseguir-ho, ha esgotat prop del Govern tots els procediments persuasius.
Es troba, doncs, en el camí dels fets directes a acomplir. El Consell central empara al Fascio bolonyès amb tota l'energia d'una causa justa. I decreta la concentració dels Fascios comarcals a Bolonya.

*•*

í>els pals telegràfics i telefònics pengen trossos de fils de ferro. Les línies
Arries són tallades, els rails aixecats.
Kl "nvem es comunica amb Bolonya per
•l'iegrafia sense fils. L'isolament es absolut. Les esquadres fascistes muntem
PS guàrdies a quatre quilòmetres de Bolonya. El setge té tot Valre d'una organització militar. Què té d'estrany, si la
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majoria dels mobilitzats són ex-combatents?
Dintre Bolonya, l a dels pòrtics elegants, tot és campament. Jaços de palla, màrfegues, matalassos serveixen per
a descans de les esquadres que no tenen
servei. Al mig de les places, els tres peus
de les marmites del ranxo. A les cantonades, els centinelles de guàrdia, i als
portals cisellats que vegeren la fastuositat de la noblessa bolonyesa dels segles XIV i XV, les esquadres vetllen les
banderes i els banderins negres, grocs,
vermells i blancs, on entre les inicials
del Fascio, hi ha brodat l'emblema del
crani i les tíbies.

El toc de corneta, de recolliment, és
trist. Qui sap ço que pot passar en les
negres i llargues hores de la nit? Tota
la ciutadania de Bolonya a temps que
admira el valor d'aquella joventut que
ha deixat la llar, per anar a dormir al
ras en mig del carrer de la ciutat desconeguda, tem per ella. Es tan intens l'odi
acumulat!
En canvi el toc de diana, clar, v i u i
triomfal, ressona per les places històriques com un presagi d'esperança El
nou dia promet la lliberació de l'angoixa
que ofega a la ciutat.
Després de tres jorns no ha passat res
anormal, si no és la mateixa concentració. Però la mobilització de Bolonya ha
donat a la Itàlia la impressió de que
aquell moviment esporàdic que es diu
fascisme, pren un caient orgànic, articulat, de tal faisó, que sembla el començament d'un Estat dintre d'un altre Estat. L'Estat oficial no lluita. Com pot
lluitar i combatre el nou moviment, si
l'exèrcit simpatitza amb el facisme! Si
observa que tot ell vessa del patriotisme d'acció que, contra la política, mai
l i és lícit manifestar-la l'exèrcit

• * *
El Govern no destitueix de moment al
prefecte de Bolonya. Però la desmobilització fascista s'opera solament a base
de la prompta destitució. La força ja
s'ha manifestat, i l'organització i la disciplina també.
m

Ï M ANGLESES I EL FASCISME
Octubre de 1922

A tota aquesta abigarrada concurrència cosmopolita, que omplena l'elegant
Albergo Baglioni, se l i nota la sensació de molèstia 1 d'enuig que l i causen
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FLORèNCIA.-Palau Pitti i els jardins del Boboll

lee estridències fascistes que es manifesten sorollosament per les vies florentines. Ells són gent de pau, i si els comunisten maten o assassinen, ho fan a la
quieta. En canvi el fascisme amb sos
escàndols i ostentacions de força, treu
l'encant de la pau i del silenci que tant
estimen els nòrdics. En sa majoria han
vingut a veure l'Exposició dels pintors
italians dels segles X I V al X V I I , per primera vegada coüeccionats i reunits i
que s'admiren en els salons del Palau
Pitti. Ells han pagat el viatge per fruir
de l'art, i en canvi Florència els dóna
una ostentosa manifestació de llatinisme.
Al demati aqueixos ossuts i ossudes
anglesos, Baedeker al braç i menjant
encara els gateaux del desdejuni, surten
en llarffues corrues cap al Lungarno,
travessen el Ponte Veccnio, el pont dels
artífexs i platers, i per la via Guiciardini,
la dels antiquaris, pugen al Palau Pitti.
Un palau immens, monòton, de pedra
grisa, que dibuixà Brunellesco i pertanyé a la Duquesa Elionora de Toledo.
Darrera d'ell, la fantasia d'un geni de
la jardineria abocà tot el seu saber, en
els jardins Boboü, Al bell mig d'ells, la
fontana de Neptú, talla el gran anflteatro, que formen els grans xiprés, I els
boixos retallats, i els cinamomos olorosos, que aixopluguen el» grups de marbre i de granit rosa. Allí trobareu les
bandades d'anglesos, marejats de tanta
pintura com ban vist.
La pau més agradosa presideix aquells
llocs predilectes a la fantasia de la gent
del Nord. El Jardinet del Cavaller, en

mig d'una bella praderia, pendent i ovalada, el Pmf de l'Auceüaire, d'una verdor de poma, des d'on tota la ciutat dels
marbres blancs i negres es domina, la
Isolotto, que entre el recolliment de la
boscúria obscura, mostra el contrast del
Gladiador, de La Virtut i el Vici, d'Adam
i Eva, de l'Andrómeda i del Perseu,
blanques estàtues, vigorosament esculpides i coUocades sàviament en un marc
de vegetació verda i negra. Davant d'elles somnien les (/iris encartronades. Qui
sap què coses somnien?

Encara la visió fantàstica dels divinals jardins i estatuàries del Boboli perdura en la imaginació de les angleses,
com el record dels perfums dels massissos de flors que adornen les viüas de Fiesole, és viu en les excursionistes, com
la visió dels panorames de la Certosa,
de Camaldoli i de Vallhombrosa, costa
de dissipar-se, quant als cants mascles
del facisme, tornant-les a la realitat, les
omplena d'indignació:
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza
nel dolore é ne l'ebrezza
il tuo canto esulterà!
I tremolen quan senten:
All'arrni, all'armi!
AU'armi!
Siam fascisti.
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Nai siam del Fascio la falange ardita
Ch'e pronta per l'Italia a dar la vita
Abbiam con noi la forza é l'ardimento
Che ci fa fleri all'ora del cimento
Aquella esquadra s'allunya Plaça de
la Unità amunt, fins que llunyanes, imperceptibles, es perden les darreres notes
de l'himne bèllic.
Tot és en v a La calma i el silenci florentí no s'han fet per aquests temps
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quando l'óbice rimbomba
non ci trema in petto i l cuore.
Nostra única bandiera
sei di un nnico colore
sei xina fiamma tutta nera
che divampa in ogni cuor...
Su! non pianger, mia diletta,
é mantieni saldo il cuore

FLORÈNCIA. — .Loggia del Orgagna.

d'exaltació p a t r ò t i c a La nit és de presagi d'actuació. Els comunistes han calat foc a la Sede del Fascio de Bagno
Aripoli, prop de Florència. I els fascistes, en aquestes vespres florentines empendran segurament una seguida de represàlies. Abans la demostració de la
força pels carrers de la cLitat.
•la s'acosta un altre escamot, marcant
sorollosament el pas militar i a quatre
de fons. Aquest escamot sembla més defidit encara. Les seves veus retrunyen
en les parets dels vells casals i l'eco
repeteix l'himne dels A r d i t l :
Col pug-nale é con la bomba
ne la vita del terrore

ne l'assalto che ci aspetta
noi si vince. oppnr si muore!
Aquesta vegada les angleses no poden
més. Es miren les unes a les altres astorades de lo què sobreentenen. Tant per
tant als vespres, en els temps de l'efervescència comunista, a la tebior dels salons encatífats d'esmirnes i domassos,
del Kraft, del Royal. del Baglioni, o del
Alhión, podien comentar amb quietud i
sense estridències les pintures del Cimabué. del Giotto, del Oroagna i de Fra Àngel ico.
Decididament, a Florència, mentre duri el fascisme. no hi ha pau per les angleses.
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VENÈCIA.-Vista presa des de l'illa de Sant Jordi

IV.

VENÈCIA ENDOLADA

Octubre 1922.
Venècia... Cel plomóa, núvols que s'arrosseguen quasi bé a tocar' les cúpules
dels temples erigits en les illes veïnes.
Les aigües del Canal, tèrboles, es diria
una bassa d'estany brut. La gòndola
gualdrapada de negre, ens condueix per
entre carrerons bruts, d'aigües podrides,
on hi neden peles de melons, envasos de
conserves, fustes, palla, tot en mig d'una
fortor de pesca salada. Del Rio Marin,
sortim al Gran Canal, l'atravessem i torr.em a endinsar-nos pel rio de San Luca,
vorejant els portals dels palaus enfonsats a l'aigua. Tornem a trobar-lo a
plsna llum. a l'indret que per un costat
banya la mole imponent de Santa Maria de la Salute. i per l'altre el conjunt
vistós de les façanes dels Grans Hotels,
plenes de calats i de filigranes.
Una pluja quasi bé impalpable, forma
una boirina per damunt del port. Un
gran vaixell, surt, omplint de roncs de
sirena intermitents la pau d'aquesta badia. La boirina esborra els contorns
de San Gtorfto Maggiore. que sembla
edificat damunt d'un enorme cetaci. Les
despulles dte la marina austríaca, un
cuirassat i tres torpillers, ancrats prop
dels jardins públics, la faixa verda de
l'arbreda del Parc de les Exposicions i
la Ribera del Lido, formen els darrers
termes d'aquest quadre gris com una tela
de Gola o d'en Manet.

* **
A més, Venècia està de dol. Per totes
les columnes dels pòrtics de la Plaça
de Sant Marc, a totes les cantonades, uns
cartells orlats de negre conviden al poble a acompanyar l'endemà al fascista
Catelan a sa darrera estada. Catelan
morí assassinat pels comunistes ahir
vespre en les foscors del barri de San
Fantino. Els fascistes han jurat venjar
aquesta mort. Llegiu en els cartells:
Repetiu fascistas:
Me
me
me
me
per

ne
ne
ne
ne
la

frego
frego
frego é i l nostro motto
frego di moriré
santa libertà!...

Sembla que plani pel damunt de la
ciutat el passat tenebrós del temps dels
Cfogos dèspotes que es digueren Anatesto, Orso Spato i Pietro Candi ano! Tragèdies de sang entre la beutat de la
vida artística! Talment com si l'ombra
espaventosa del terrible Coruiglio dei
Dipri sorgís a fer sentir implacable son
immens poderI
Les esquadres fascistes dels contorns
de Venècia són cridades per acompanyar
i rendir el darrer tribut al caigut. A les
set del vespre apareixen altres cartells
de la Directiva del Fascio venecià, revocant l'ordre de suspensió dels espec-
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tacles d'aqueix vespre i autorizant-los
a condició de que una meitat es destini
a la família del mort.
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s'obre el portal roinejat pel temps i per
la humitat, de l'Hospital Civil, surten
i entren els enviats d'ordre a les esquadres fascistes, arrenglerades militarment
al llarg de la plaça. Són tres o quatre
mil homes joves que porten en el rostre
Les set del vespre. Els estrangers cir- pintat el sentiment de venjar el mort.
La gentada volta les esquadres. El siculen admirant les tendes de puntes i
lenci, que naix del dolor produït per
randes, les llibreries, els magatzems de
cristalls venecians, les botigues d'anti- l'assassinat alevós, és impressionant.
quaris. Els cafès, els salons de te són cu- Tot d'una, el cometí d'ordres dóna un
rulls d'una gentada cosmopolita que co- toc llarg. Les esquadres fan pas endarrera.
menta la jornada trista.
Sentats en els pòrtics de la plaça,
Surten de l'Hospital els gastadors de
enyorem el revolotejar dels coloms. les esquadres- Segueix la clerecia amb
Severes s'aixequen la façana bisantina
creu alçada, després els portants de code la Basílica, el Campanile, joia, deliri rones, després la caixa que porta el fasdel venecià; les columnes del Dogo M i - cista mort, embolcallada amb la bandera
chiel, portades de Síria, i el Castio im- italiana, i , damunt, l'elm de guerra Els
mens, la feligrana dels arcs aguts i de companys el porten a l'espatlla Darrera
les columnades brodades. La foscor va segueix la família, gent humil que plora
ensenyorint-se de l'ambient i poc a poc tant de la pèrdua del fill com d'agraïment
s'esborra la visió del recó més admirable d'aquella manifestació muda de condol
del món.
del poble. Les autoritats i capitosts fascisLes enormes dalles del paviment de tes segueixen, mentre les esquadres es
repleguen i formen companyies, que sela graft plaça reflecten, humides, les brillants iUuminacions dels establiments i gueixen cap els funerals de Sant Stedels cafès. La plaça que Napoleó cali- fano.
ftca de saló de rebre, el més elegant que
puga imaginar-se.
A migdia, una pluja fina acompanya
l'enterro cap al moll de la Fondamenta. La gòndola que porta les despulles
Som al nou dia. El cel gris amenaça del fascista Catelan. s'allunya mar enpluja altra volta. Pels carrers estrets, dins cap a la illa del Cementiri, mentre,
que porten a la Plaça Campo Marosini,
al llarg del moll, les esquadres fascistes
desfilen grups de fascistes arribats de arrenglerades, amb el braç alçat, l i dotots indrets. Els turistes que es troben nen l'adeu amb el saludo d'ordenança,
a Venècia també hi fan cap.
que és ensems un jurament de venjança.
ROMEU
Som a la p l a ç a D'un recó ombriu, on
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dedicarà

Lona part del contingut del número de j u n y al
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aqueixa magnifica e x p o s i c i ó <1 art suinptuan
que p r ò x i m a m e n t

5 inaugurarà al

P a l a u d'Art Modern de Montjuïc h
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J o

h e

sentit 1a

p r i m a v e r a

J o ke sentit la primavera,
el cor i e nou m k a percudit.
C a d a any venia joganera
i J u i a un k n d amor al pit.
.L·nguany venia freda i k irsurta
fosa I amor en un lament;
la Loca p à l lida i eixuta

1

somreia c a n ç o n e r a m e n t .
V e n i a tota

í

florida,

— un codonyer vestit de t l a n c . —
J o mTie sentit tot ple de vida
i em creix el pit com un pollanc.
P e r ò una mica de fatiga
sento, i m enutja dintre 1 any.
A k i r deixava aquella amiea
per a seguir un nou averany.
O

nova
9mnr 1
nova
amor
1 quin goig me guarc

quina clarícia em p o r t a r à s ?
L a bella amiga de les tardes
fes que retorni en el meu t r a ç
i que la vegi a tota kora.
nova amor, clara i gentil ? —
la L·lanca faç com es colora,
com espurneja 1 u l l tranquil.
Q u e com 1 e n c í s de les pomeres
que akir florien dintre 1 kort
reverdiran mes primaveres
amb un esqueix de cada amor.
I així faré de ma quimera
més ampli el meu esperit,
car jo ke sentit la primavera
i duc un bri d'amor al pit.
Abril 1921).
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J i deien Janet, i ningú l i conei[ M 1 xia els cognoms, cosa que
f
1 ell també ignorava. El mateix succeïa amb els seus
antecedents, que eren de tothom desconeguts, sense que ni un sol ésser pogués
dir qui era En Janet ni d'on venia.
Era de creure que tindria el seu bon
nombre d'anys, doncs, qui més qui menys,
ja el recordava de la infància i us parlava
de les vegades que l'havia apedregat i
perseguit quan descrivia les esses pronunciades pels carrers del poble sota
l'influència de les formidables borratxeres!
Perquè Janet era el més potent bevedor
que hom hagi conegut a l'ensems que la
més grotesca figura de les rònegues tavernotes. Aquelles tavernotes de poblet
mig agrícola mig industrial, constants
guardadores d'una espessa i tufejant fumerola, sovint allargassada pel fosc local
• que tan aviat adopta la figuració d'un
núvol que va fent-se compacte i dens.
com la d'una boirina, que, vomitada dels
fecons, fa que totes les coses estrefassin
llurs formes i que les cares dels concurfents apareguin com confós record de fesomies vistes en somnis.

Les bótes romanen arrenglerades, covant en llurs entranyes els ferments que
han de recremar les goles dels seus devots, als quals diria's que contemplen
impàvides, tranquiles, com víctimes que
no poden escapolir-se.
Llargues taules de colors grisos i negrencs, indeterminats í variadissims de
matissos, i escoltades per les línies paral·leles d'un parell de bancs, són com el
camp de batalla on es lliuren les diàries
palestres, i mentre les cartes llefiscoses
llisquen per llur damunt, les fitxes del domino les esgaripen i els cops de punys
fan retrunyir-les totes. Voleíen estultes
discussions, es promouen fútils baralles,
tantost nascudes com esvaïdes, paraulasses í flestòmies perforen les oïdes, i si
alguna vegada s'arriba a fer el silenci, és
solament davant l'interrogant d'una jugada perillosa, i diria's encara prenyat de
verí amenaçador.
Janet entrava, doncs, en una d'aquestes
tavernes, i l'enrenou, el xivarri i la gatzara esclataven simultanis, produint-se arreu crits í befes í fins escarnís de mal
gust Amb mitja rialla als llavis anava
de taula en taula pidolant a tothom una
polsada. Pocs l i donaven cèntims, la
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majoria l i oferien un «got>. I començaUna gorra cobria la seva testa mig calven les barreges múltiples i fantàstiques; i
va i bellugadissa, que s'aguantava sobre
aquells vins espessos i fulminants, aque- el cos esprimetxat, raquític, més aviat
lles mixtures abrusants i coents, disfres- baix que alt.
sades sota noms de licors pomposos,
Vinga, vingal, anava repetint fregant-se
eren engolides com per miracle. Tantes les mans.
copes i gots pagaven, tantes copes i gots
Sovint l'oferiment era una broma, i Jabevia En Janet.
net veia com el cigar ofert era un engany
Després recollia les puntes de cigar
més dels molts que era consuetud rebre
que eren escampades per terra i que ser- cada dia.
vava en un sarronet. Aquelles puntes
S'allunyava rondinant, però sense que
eren el pa de cada
dia i els cèntims
recollits s'esmerçaven en indispensables necessitats i menuts
gastets.
Sortia després
de la taverna, i
xano-xano s'encaminava a la de
més amunt o a la
de l'altre extrem
de poble.
Pobre Janet!
L'haguessiu v i s t
el pas vacil·lant,
encara que una
recollia let pantà dl cigar qae tnn acampada per terra I qae servava
en un sarronet.
mica ràpid, i oleu
a lo millor
—Janet, vols un cigarro?
L'home es deturava, ajupia el cos i ,
brandant les espatlles, es refregava les
mans, que l i arribaven fins a genolls.
Eren aquelles mans descarnades, ossoses
i les venes i artèries hi ressaltaven botides com cordons.
T o t ell traspuava satisfacció. A la sola
paraula de un «cigarro» espurnejaven els
seus ulls, que encerclaven unes taques
rogenques, es dilatava ei seu nas ganxut
i vermell i una rialla—semblava mueca—
feia encongir les galtes d aquella cara
xuclada, eixuta i arrugada de vellet, de la
qual sobresortia el llarg bigoti rogenc,
que queia esfilagarsat sobre el llavi i n ferior.

s'hagués alterat el mateix posat de sempre, ni donant l'apariencia de sentir el
refús, ans, al contrari, retornava a lo millor sobre ses passes i demanava al mofeta:
— No tens pas una polsada?
Ai, l'endiestrat tabac de pols, com tenia
el cor robat al pobre infeliç! Més, molt
més que el vi estimava una mica només
d'aquelles engrunes de tabac que aspirava amb voluptuositat simiesca, i arribava
a tal punt el seu desfici i fal·lera per ell.
que ben sovint olen dir-li:
— Voldria tenir el nas girat a l'inrevés
per ficar-li a cullerades!
Cada poble té els seus pobres tipits.
populars, coneguts. Alguns, fins esti-
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mats. Altres pobles més sortosos fins
arriben a tenir el seu boig, el qual es ensenyat a tot foraster com un legitim orgull.
El poble on Janet se la campava, tenia
els seus pobres i fins algun boig, sortosament no massa estrafolari. Tots ells
eren vulgars i no oferien a l'ull curiós
altra notorietat que la llur misèria.
Però En janet era diferent, i ben bé podia dir-se que dintre aquella constel·lació
era l'estrella de primera magnitud.

... És en Janet que està borratxo/
Janet era una joia i cap més poble podia vantar-se de tenir la seva pariona, ni
d'altra de semblant, i , ultra poguer mostrar-lo, hom podia obtenir d'ell una xerrameca incoherent, un gesticular extremat i uns canvis de fesomia grotescs i ,
finalment, us deixava en bon terreny
i produïa a l'ensems una certa admiració i
enveja al foraster, a l'empassar-se la gran
quantitat variada i copiosa de licor, i en
aspirar les no menys copioses polsades
de tabac.
Certament, calia confessar-ho, en el
seu poble no tenien pas una semblant
cosa.
I això, i res més que això era Janet, per
aquell recó de món mig agrícola mig i n dustrial: un motiu de gat/ara i xivarri; un
subjecte a qui enganyar i de qui fer befa
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i escarni a canvi d'uns cèntims—o sense
ells—, d'un pols de tabac o d'un got, i a
més a més una rara notabilitat a exhibir
als forasters.
En el rostre demacrat i encongit del
pobre home algú potser voldria endevinar-hi la grapa de l'idiotisme. Però no
és que fos idiota, i si tenia l'apariència
de tal, mercès podia donar-ne a l'influència embrutidora dels licors. El seu mirar
anà fent-se cada dia més vagorós i els
ullets vius i inquiets eren eternament amarats de llàgrimes.
Vacil·lava el seu pas i el seu
pols esdevenia més i més tremolós. Com anés minvant
aquella provada potència o
resistència, petites dosis de
alcohol provocaven agudes
bórratxeres.
La quitxalla tenia bona feina i se l'emprenia pel seu
c o m p t e . L'infeliç, després
d'haver sigut i ésser l'entreteniment dels grans, passava a
esser-ho dels petits, que, inconscientment, eren e n c a r a
més cruels, més cínics amb
aquella desferra humana.
De l'aldarull i enrenou que aixecava la
trèpola pels carrers ja ningú en feia cabal. Sortien les dones fins a la porta,
donaven llambregada a la rua i s'entornaven a dins decebudes, dient: És En
Janet que està borratxo I
Aquell escamot de gent menuda l'acompanyava a pedrades, empentes i a rodolons fins als afores. Al cim d'un petit
turó on s'alzinaven els cossos torçats i
nuosos d'una grisa sureda, embrollada per
altes bardisses de brucs, punxantes garrigues, gatoses i romagueres i atepeldes
estepes de flors delicades i esfulladisses,
s'hi aixecaven les parets d'una construcció antiquissima. En deien—per haver-ho
sigut qui sap lo abans—el molí de vent.
Entre aquelles quatre parets esbatenades
i sota una mica de teulada, janet hi tenia
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Janet: — No puc
venir encara?
La pobra monja,
contristada, contestava amb humil i t a t Encara no,
germà.
Se'n t o r n a v a
brandant la testa
i , en ésser no gaire lluny, romania
dretenmigdelcarrer empedrat de
lloses desiguals.
Poc després tocava una campana, finit el toc, seguien de seguida
tres batallades
...Jantt passava enlre mlf d'ells. .
lentes, mesurades.
Els pobres s'alçarecollit un jaç de palla i sobre d'ell el ven i donant-se empentes s'aplegaven a la
llinda del portal i , en obrir-se, s'introdeixaven estès, ajaçat com un pelllngo i
duïen dins l'edifici com un manyoc comroncant de cara al cel, talment com una
pacte de llàstima i misèria.
moma que aterrada per un bufarut es veu
encarcarada, cames i braços oberts, sobre
Era la sopa municipal. Era el repàs
la solitud del camp.
del demati que, junt amb el de la tarda,
I fins a l'endemà—tot lo més demà pas- pagava el municipi a un número determisat—en què les coses tornaven a repe- nat de pobres de la localitat.
tir-se.
Janet s'apropava aleshores al portal i
La idea no seria seva. Algú, tal volta s'aseia a l'acera. Una estona més tard
per esperit cristià i caritatiu, tal volta s'allunyava lentament. Ell també havia
prosseguint la cínica conducta general, demanat per ésser dels que menjaven de
beneficència, peró el número era limitat
degué inculcar-li, fent-li veure els aventatges. I tant se li arrapà la idea en el i no hi cabia.
Fent mofa d'ell, se li havia dit que per
magi, que no podia defugir-Ia ni atenuar-la
ésser admès calia esperar que morís algens.
Cada matí, cap allà a les onze, es per- gun dels que ja avui anaven a la sopa, i
sonava davant l'edifici benèfic de la vila, que no es descuidés, si això succeís, en
deixar-se passar ningú al davant.
del qual curaven unes monges de la cariI per això l'infeliç Janet, qui no creia
tat. Uns captaires encongits, ronyosos i
abrigassats amb tapaboques destriats, en la malícia humana, bé hi podent-ne
donar tantes proves, es personava cada
eren asseguts per les aceres deixant-se
dia davant la portalada de l'edifici benèescalfar pel sol.
fic i amb la més humil insistència i consjanet passava entre mig d'ells i ràpid i
decidit s'arribava al portal clauejat, aga- tància demanava cabuda, per si s hagués
mort algú dels que allà menjaven a costa
fava el picaportes i trucava.
del municipi.
Eixia la careta d'una monja i deia en
(Dibuixos tTAiel)

Dibuix del Sol, per el P. Kirscher, en 1635

Font de claror, calor i vida
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiim

NTRE els milers d'estels que
circulen per l'espai infinit,
tan sols un és bastant proper a la Terra per a poder
estudiar amb detenció els
fenòmens que en ell es desenrotllen. I aquest
estel, relativament pròxim, és el Sol que ens
il·lumina, l'astre que constantment ens ofereix llum i benestar. Tots en participem proui
dels seus béns; però els secrets que l'inteliiK^ncia humana ha pogut arrencar a la naturalesa utilitzant-los en benefici propi, contribueixen a fer-nos oblidar la seva legitima
procedència. No degué ocórrer ço mateix a
l'home primitiu, que en lluita cruel amb les
'eres, sofrint les inclemències del temps, subjecte a penalitats sens fi, no comprenia la
RfindeM I forraosura del Sol, però veient que
ü reportava beneficis Immensos, senti per ell
adoració.
Si retrocedim en la història de la humani-

tat, i si escoltem la relació que ens fan els
historiadors, ben tost ens trobarem amb la
Heliolatría, culte nat a la Índia, després
d'aquella època de decadència en què varen
deifícar la mort, despreciant en absolut la
personalitat humana. Al desdoblar-se la raça
dels aris orientals, entre els indians, establerts
en comarques dotades de muntanyes delicioses, joliues prades i selves ombrivoles on la
naturalesa fructificava esplèndida, començà a
desenrotllar-se la civilització, i al mateix
temps la nova religió vèdica que se estengué
ràpidament.
Al persa no se li permetia enterrar els
morts; conceptuaven IMicit refusar al Sol lo
que del Sol havien rebut i, per a restituir l'Iu tència, eren els morts col·locats en el més alt
d'una torre, i quan, passat algun temps, el
Sol dessecava el cadàver, per tota oració fúnebre deien els parents i amics del difunt:
Ja és tot claror!
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els raigs solars per un petit orifici en una cambra obscura i projectant-los en una pantalla
blanca. Galileo observava les taques del
Sol al trobar-se aquest pròxim a l'horitzó, i es
servi de la cambra obscurs sense objectiu;
encara que a mitjans del segle xvi es feia
ja ús de cristalls de color, sembla que Scheiner fou el primer que els empleà (any 1611)
aplicant-los a les ulleres davant de l'objectiu. Deu o dotze anys després es varen interposar, amb aventatge incomparable, entre
l'ocular i l'ull de l'observador, essent avui el
mitjà que s'emplea per a observar el Sol directament, si bé s'acostuma a recórrer, per a
evitar els perills de la ruptura i fusió del
cristall, a la projecció de la imatge solar en
una pantalla.
El disc solar amb agrupaments de taques.
(D'una fotografia de l'Observatori de Qreenwich)

A Menfis, la Heliolatria logrà son màxim
desenrotllament, per la qual raó donaren-li
el nora de Heliòpolis, que vol dir ciutat del
Sol.
Generacions pretèrites ens han demostrat
ben clarament amb llurs religions que, en un
principi no establien diferència entre el focus
de llum que veien brillar en el cel i la divinitat mateixa. Avui, amb una base sòlida de
estudis, conceptuem el Sol com un astre de
constitució idèntica a la d'innombrables estrelles que circulen per l'espai, però, encara
contant amb la seva insigníficàncía en l'Univers, hem de reconèixer que ell ens aclareix
les tenebres, tempera l'atmosfera, fon la neu
en les congestes, i sempre, sempre, prodiga
arreu la seva energia.
El coneixement d'aquest astre, mercès al
progrés de la ciència astronòmica, posa de
relleu delitosament la sublimitat de l'Univers.
Dificultós ha sigut l'estudi del Sol fins arribar a posseir els mitjans d'observació de què
disposem en l'actualitat.
Hariot, a principi del segle xvn, no coneixia
cap procediment que li permetés afeblir la
llum intensa en els moments d'observació.
Pabricius esperava que el Sol estigués prop
de l'horitzó per a observar-lo amb una ullera,
fent entrar l'imatge del Sol en el camp del
aparell molt lentament, per habituar la vista
a la viva llum. Després d'algun temps, el
mateix astrònom ideà l'observació fent passar

La fotografia substitueix aventatjosament,
quasi bé en tots sentits, a l'observació del
Sol, i aquest procediment és el que s'emplea
en l'actualitat en els Observatoris.
Formós és el Sol en l'espai, prodigant alenades vivificants, però, solament per l'observació i l'estudi podem formar-nos idea de sa
majestuosa bellesa i de son esclat.
Esfera ardent, globus gegantí cobert de
flames que ens oculten el misteri de son cor,
i que estimula el nostre esperit amb l'espec-

La Cromót/tra solar (Esfera de color). Capa de
gasos que cobreis la folúifira. (Espectoheliofrafla.— Observatori de Meudon).
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de quilòmetres (149.501,000 quilòmetres). En
el que fa referència a la temperatura de l'astre central del nostre sistema, hi han hagut
fortes discrepàncies. Aqui detallem les assignades per eminents astrònoms i fisics (per
ordre cronològic), fins a les darreries del segle XIX.
Newton
Poulltet
Z6lln«r
Secchl
Fizeon
Waterslon
Spoerer
Sle ClalreDcvllle.

Soret
Vlcalre
vMb

Taca solar gegantina, visible a simple vista.
(Dibuix de J. Landerer). 8 febrer 1892

. . .
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Els múltiples estudis sobre aquest punt
tacle meravellós de les erupcions, les taques;
amb el coneixement de sa constitució quí- realitzats després (en el que va de segle xx),
són tan nombrosos,
mica, etc.
que no hi ha obserSegons opinió d'evatori de física solar
minents astrònoms,
d'alguna importància
el Sol està constituït
que no hagi contriper un nucli, probabuït en determinar
blement gasós, però
l'esmentada temperamolt més dens que
tura, i en general, toels gasos i vapors
tes les assignades en
com els coneixem en
els darrers 20 anys
les condicions ordiconcorden de tal man à r i e s del planeta
nera, que podem dir
Terra, per trobar-se
que la temperatura
allí tots els elements
del Sol deu ésser de
constitutius baix una
6.000 a 10.000 graus
Uran taca solar, el in de febrer de 1892.
pressió i a una temcentígrads.
(Dibuix de t. Fonlsert)
Observant els graperatura extraordinàvats, que en aquestes planes reproduïm, ens
ries. Aquest n u c l i
està cobert per la fotòs/era (esfera de llum), anirem fent càrrec de les belleses misterioses
superfície enlluernadora i agitadissima.
D'aquest oratge de foc ixen flames eruptives
i núvols incandescents, arribant a voltes a
unes altures enormes; són les fantàstiques
protuberàncies solars que veiem durant els
eclipses de Sol o mitjançant l'espectroscop.
Apareix als nostres ulls l'astre del dia com
un disc de 32 minuts d'arc de diàmetre aparent, però, aquest disc amida un diàmetre
real de prop d'un milió i mig de quilòmetres
(1391,000 quilòmetres).
La distància que separa el Sol de nosaltres,
naturalment, per ésser excèntrica l'òrbita de
'a Terra al seu entorn, és variable; però la
Oran taca solar, el 12 d« febrer de 1892.
(Dibuix de J. Comas Sol»)
distància mitja aproximada és de I8Q milions

D'ACÍ I D ALLA

344

que el nostre estel enclou. Entre
altres, oferim la reproducció
d'una bella fotografia obtinguda
en l'Observatori de Greenwich,
en la que apareix el disc solar
amb alguns agrupaments de taques. Respecte a la formació
d'aquestes, també hi han hagut
discrepàncies. Qui primer les
va veure, es suposa que va ésser
el jesuïta P. Scheiner, en l'any
1612, i quan joiós per son descobriment, ho comunicà al Pare
Provincial, se li va dir que deCorona de l'eclipse total de Sol, del 17 d'abril de 1912.
vien ésser defectes dels vidres o
Barco de Valdearras, prov. d'Orense (J. Comas Solà).
dels seus ulls ço que prenia per
taques del Sol. Ocorregué que
Galileo continuà assíduament les observa- fosca, coberta del líquid i que, en virtut de
cions, i arribà dia en què les taques esdevin- certs moviments, quedaven descoberts algueren indiscutibles, no faltant, però, algú guns punts de l'esmentada massa, que apareixien negres per a l'observador. Derham i
que el va combatre amb conceptes irònics. El
temps i la realitat deixaren en mal lloc al qui Wollston atribuïren les taques a efectes
d'erupcions volcàniques. Manpertuis també
va gosar emetre'ls.
La Hire suposava que aquestes taques fou partidari dels cossos flotant en un fluid
eren cossos foscos que suraven en la massa incandescent, però, com una escuma que es
fluida del Sol, que enfonsats generalment, formés i més tard s'arribés a fondre. Lalande, les atribuïa a l'aparició i desaparició
apareixien en la superfície obeint al movid'enormes penyes, per efecte de les marors
ment de rotació de la massa. Fontenille opidel fluid lluminós.
nava que la massa central del Sol era sòlida i
Han transcorregut els anys i continua encara la incertitud. Entre variades hipòtesi:,
la que ofereix més aspecte de veritable és
aquella que la relaciona íntimament amb les
erupcions solars. Esclata una erupció; d'entre les petites flames que brollen a dojo de
la fotòs/era en sorgeix alguna gegantina,
enorme, que va creixent, elevant-se solemne
en la buidor de l'espai, fins que aquella substància incandescent, sotmesa a la llei de gravetat, torna a descendir, i , notablement refredada durant l'ascens, es deposita sobre la
fotòs/era formant llacs de vapors metàl·lics
que, relativament freds, poden emetre molt
poca claror, absorbint a més la que irradia la
part fotosfèrica que cobreixen, constituint
així taques fosques sobre el disc brillant del
Sol. Lentament les taques es deformen; llurs
vores tenen tendència a juntar-se; disminuei
xen llurs dimensions i acaben per desaparèixer. Des d'aquell instant, la matèria que
d'un sol pictòric d'energia va ésser com llençada per diabòlic impuls, torna a circular per
Protuberància solar, observada durant f'ecllpse de Sol
les artèries d'aquell organisme descomunal.
de I S » (Observatori de San Fernando. Estació inslal lada a SArla).
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Corona solar. Eclipse de 1905

No podem ara deixar de dir quelcom de la
periodicitat a què estan subjectes les taques
del Sol.
Hi ha vegades que apareix el disc solar net,
llis, com una superfície perfectament polimentada; a vegades amb alguna Isolada taqueta o amb un petit agrupament; i en altres
ocasions veiem la superfície solar amb nombroses taques, arribant a quaranta i fins a
cinquanta també, havent-n'hi entre elles alguna visible a simple vista. Apareixen, per
regia general, repartides entre dues zones,
una a cada banda del equador, compreses
entre els 10° i 30°. Els màxims d'activitat
solar, els quals es manifesten per l'abundor
de taques, ocorren amb intervals d'onze anys,
amb una diferència ben remarcable entre els
períodes d'augment i els de disminució. El
temps transcorregut entre un màxim i un mínim, sol ésser d'uns sis anys i mig, mentre que
del mínim al màxim en transcorren, naturalment, quatre i mig. Schwabe, de Dassau, va
descobrir aquest període onzenal de les taques del Sol, valent-se de les seves observacions des de 1826 fins a 1868.
Arreu en la Natura hi trobem un ritme per•ecte. Ritme, ordre, perfecció admirable. La
monstruosa foguera que emet quantitats de

calor capaces de fondre a la Terra en un instant, a la distància que la separa de nosaltres
canvia son poder mortífer en perennal efluvi
de vida, sosteniment de la humanitat.
Entre les protuberàncies solars més notables, figuren la observada per el P. Fenyi, les
quals flames varen elevar-se fins a 500,000
quilòmetres d'altitud; la fotografiada per
Evershed des de l'Observatori de Kasmir (índia), que es remontà 800,000 quilòmetres, i
les observades últimament en l'Observatori
Yerkes, de 830,000 quilòmetres. D'aquestes
últimes vàrem oferir belles fotografies als
nostres llegidors en el número del darrer setembre.
Amb l'esmentat, donem una lleugera idea
de l'astre-reí, centre del nostre sistema.
El Sol és, en conseqüència, un estel joliu i
pròxim a la Terra, que desperta en nosaltres
viu interès, i del qual estudi hem d'esperar la
solució de dificultosos problemes. No l'adorem pas com l'adoraren generacions passades; però no siguem tampoc com el troglodita; i si el nostre esperit atresora una guspira
d'intel·ligència i quelcom de sentiment, no
podrem pas oblidar-lo ni per desamor ni per
inconsciència.
TERESA VENDRELL

F E5 T A
M A JOR
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

N Jaume Matabosch visitava el darrer malalt dels
que tenia apuntats en una
llista interminable i estava fatigat. Cansat llavors,
d'aquella feina, tenia el pensament distret
del que feia, puix que en aquells moments
recordava la lletra que havia rebut de
casa seva demanant-li que no hi manqués
per la festa major.
Era un quart de dues de la nit quan
baixava l'escala de la casa d'un malalt i ,
muntant al seu cotxe, féu al xofer Proul

En Jaume era fill de Bellcaire, on tenia
la casa pairal i els pares i germana. Havia estudiat per metge a la Universitat de
Barcelona i feia dos o tres anys que exercia la professió a aquesta capital, tenint
un gran èxit. En el batibull de la feina
no pensava en altra cosa que en el propi
de la seva carrera. Duia una vida de
fatig i amuntegava els diners. Ara feia
prop d'un any que no havia anat al seu
poble i la lletra de la seva germana Maria
havia distret per fi la seva atenció de la
tasca profesional.
Hi aniria?

. . . I la lletra de la via germana Maria harla dhtrel per ft la teva alencló de la latea profeulonal.

D'ACÍ I 1)'ALLÀ.
Quan arribà a casa seva, en lloc d'entretenir-se estudiant fins a la matinada,
com solia, es ficà a la seva cambra i començà a pensar amb el seu poble, amb
els seus pares i germana, amb la gent
d'alli. Anà recordant en la seva pensa
les noies amigues de l'infantesa que hi
havia deixat: Lluïsa, la veïneta de trenes
rosses i ulls blaus; la Isabel de cà l'Ignasi,
amb el nas un xic gros, i tan xerraire que
deixava muts tots els xicots que la voltaven; l'Elisabet, amb la qual de menut
sempre es barallaven i que ara potser estava ja casada... I així anaven totes desfilant per la seva imaginació.
Es pot ben dir que les diferents vegades que mentre estudiava la carrera havia
estat a Bellcaire, solament hi havia anat
per passar-hi dos o tres dies i veure els
seus pares, de manera que gairebé no
havia vist els seus amics i coneguts des
de molts anys. Ara, si hi anava durant
la festa major, els veuria tots.

Un cop llevat del llit, Jaume telefonà el
seu ajudant, que hagué d'alçar-se i començar a córrer per fer la visita. Després
anà cap a l'estació amb una mena de
joia infantil; per primera vegada adonava's de que el seu poble l'atreia.
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lada i de clar de lluna que permetia veure
les façs com una grogor pàl·lida en mig
del to bru de l'espai.
Maria Rosa s'assegué a un pedrís i
prengué part en la preguera.
Un cop finit el rosari i els parenostres
pels difunts i pels caminants i agonitzants,
els braços de Maria i Maria Rosa s'agafaren i les dues noies començaren a caminar i enraonar pel pati.
— Voleu dir que vindrà — féu Maria
Rosa.
— Jo crec que sí; no sé per què, però
crec que sí—contestà Maria.
I una estranya tremolor féu batzegar el
cor de Maria Rosa.

Maria Rosa era l'amiga íntima de Maria,
i llevat d'aquell sentiment gairebé inconscient — de tant desesperat de reeixir —
devés en Jaume, l i contava tots els seus
secrets. Era alteta i un xic prima, sense
arribar a ésser flaca. Els seus peuets
menuts eren l'encís d'en Jordi, el xaval de
casa seva, que deia que li cabrien en les
clofolles d'una avellana. El seu cos era
ben format; bruna, la seva faç; els ulls,
negres i oberts; les nariues, proporcionades; les orelles, fines; el cabell, tot rinxolat; la boca, menuda; els llavis, rojos; les
dents, nivees; les mans, xiques, amb uns
ditets una mica molsudets.

II
III
A càn Matabosch, la casa d'En Jaume,
no savien si aquest hi aniria. No havien
rebut contesta a la lletra que li havien
tramès, però a això ja hi estaven acostumats; en Jaume contestava poques vegades les cartes i tard. El cor, però, els
deia que hi aniria i l'esperaven.

fíQuan Maria Rosa entrà a càn Matabosch, la família començava a resar el
rosari al mig del pati. Feia una nit este-

Quan vingué l'hora de sopar, Maria
Rosa volgué acomiadar-se d'En Jaume,
però aquest retenint la seva mà, li digué:
—Et quedaràs a sopar amb nosaltres,
oi? Heu de celebrar la meva vinguda.
I sense que ella sabés que respondre i
què fer, Jaume l'anà acompanyant per la
mà cap al menjador, seguit del somrís
benvolent dels pares —que descobrien
quelcom que podia ésser d'ací en avant
una atracció perquè en Jaume tornés so-
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vint a Bellcaire—i dels ulls oberts d'estranyesa de la germana Maria.

IV
Quan tornaren de les ballades, Jaume
s'acomiadà de Maria Rosa, al portal de la
casa d'ella, fent-li un bes apassionat i romàntic, que vingué a cioure el jurament
anterior que s'havien fet d'amor perpètua.

' Quan

anava a sortir al defora, estranyada, per
veure que significava; però sa mare tot
d'un cop recordà que havia vist passar el
Viàtic a càn Matabosch i que l i havien
dit que en Jaume s'havia posat malalt de
sobte, i l i digué: Es en Jaume que està
malalt
Maria Rosa,t<ie moment, quedà sense
esma, però asserenant-se tot seguit, soni
de casa poc a poc per no infondre sospita a la seva mare, i al cap d'unes passes

tornaren de lei ballades, Jaame s'acomiada de Maria Rosa,
al portal de la casa...

Maria Rosa es despertà i , saltant del
llit, obri un xic un finestró per tal que entrés un raig de llum. Comprengué que
era tard i es llevà tota apressada.
Baixà a la cuina i trobà la seva mare
feinejant. Caminant de puntetes se li
atansà i des del darrera, estirant els braços posà les mans davant dels seus ulls i
abans de què Maria Rosa li fes «qui
sóc?» ella digué: «Ets tu. Per què no has
esperat més a alçar-te? Et convenia dormir més».
Maria Rosa, amb una emoció de joia
que no podia abscondir, li féu dos o tres
besars a cada galta. Quan li feia el
darrer, Maria Rosa oi una campaneta i

corregué com una folla cap a càn Matabosc.
Entrà sense veure res ni a ningú fins
que fou a dalt, en la sala on donava la
porta de la cambra d'En Jaume. Alli li
sortí davant per davant Maria, que anava
per contenir-la i fer-li resistència per tal
que no entrés; però Maria Rosa, desfentse'n, penetrà a la cambra i amb angoixes
i plors llençà el cap i els braços al coixí
on descansava la testa d'en Jaume, agenollant-se.

VI
Quan es feia l'enterrament, els uns preguntaven de què havia mort en Jaume i
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els altres deien que havia tingut un vòmit
de sang que l i havia fet un gelat de crema que havia pres en sortir de , les ballades.
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sanglots, el rosari, quan se sentiren els
instruments de l'orquestra d'allà l'envelat
El pare havia de fer un gran esforç per
poder parlar i anar dient les Ave-Maries.

,..<Golta ta Marta Rosa; sembla atacada»
Un dels pagesos de la comitiva féu a
la seva dona: «Goita la Maria Rosa; sembla alocada».
I la seva dona l i respongué: «És que
estima molt a la Maria, la germana d'en
Jaume».

VII

Mentre resava, una maledicció contra
aquella festa major volia brollar dels
seus llavis i amb prou feines podia contenir-la.
Entrà Maria Rosa, i els de càn Matabosch ja no pogueren més. El rosari
quedà parat i pare i mare i Maria i
Maria Rosa ploraven abraçats i el cap
els fugia.

A càn Matabosch, resaven en mig de

R. NEGRE BALET

{Dlbutxos d-Emtll Ferrer)

Cançó de bressol
A Maria dets Dolors Serra t Glrbau
Per d cantar amb ta tonada de
EL MARINER (cançópopular)
Li farem un bressolet
com una barca:
,/ins la mar s'hi acostarà
a bressolar-la.
Aquell aire del bressol
serà un aura:
cada plec del llençolet
una onada.

Per escuma ja tindrà
un jòc de randa:
per gavines té les mans,
mans de la mare.
Els seus ulls hi nedaran
com l'estelada,
i per flaire de maresc,
nostra esperança.
Quan l'infant ja serà gran
irà a la platja:
dirà 'és la mateixa mar
de dintre casa*.
JOAN BADIA
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Acle inaugnral de l'Escola a l'aire lliure del Parc del Quinardò

I
Les noves Escoles
creades per la Comissió de CuUura
de rAíuníamenl de Barcelona

E

N plerta tlorida de roses, de catalanitat i de cultura,
cal fer esment de la inauguració de l'Escola del

Parc del Guinardó i de l'ampliació de les Escoles de
Bosc de Montjuich, l'una i l'altra degudes a la Comissió
de Cultura del nostre Ajuntament.

Oh, quina satis-

facció de veure obres tan sòlides com aquestes prenent
peu en la nostra ciutat, belles germanes d'aquelles a l tres que esdiuen Grup Baixeres. «La Farigola», Escola
de mar, Vilajoana. i d'altres que com veritables jardins
embelleixen Barcelona!
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Vista parcial dels bells edificis on hi ha instal·lades les Escoles del Parc delGuinardó

ím Les noves escoles model, de Barcelona

HHÉ

El reslauranl-canlina de les Escoles del Parc del OulnardA

(Fots. Sagarra)
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Un dels pavellons darrerament inaugurat

L'ampliació de les Escoles de Bose de Monljuich

El» nens I nenes concurrents a les Escoles de Bosc de Monl|ulrh, tenl eiercisis davant
dels convidats a la festa d'Inauguració de l'ampliació d'aquelies escoles model

(Pots. Sagarra)
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Bslílua policroma d'un personatge reial, procedenl de l'Església de la
Plguera. antic reude del Monestir de Poblet. Art Catal* del segle xv.
SUPLEMENT ARTÍSTIC AL
_ Museu de Ja Ciutadella
it.' 68 oe D'ACI i D'ALLA
ÍW. Pep. le. Clixé Arxiu \Ua

3

Pianos ANGELUS
EU primers i més artííHo de toti el» pianos auíomàlics coneguts.
EU pianos "ANGELUS" són els únics que per mitjà dels diafragmes neumàtics, la palanca de fraseig i el melodant, amb artisiyle,
imiten per complert la mà de l'artista. «= Audicions a totes hores.
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AltàelUS-Hall.
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Rambla
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Catalunya,
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©el món de les
lletres i de les /Prts
Rafael Sala. a Nova York

E

L nostre car compatriota celebra actualment una interessant
exposició a les Galeries Dudensing, de Nova York. Ha obtingut un gran èxit.
Els principals critics d'art li dediquen cròniques molt afalagadores. Els diaris publiquen el seu retrat i reproduccions de les
seves obres principals. El gran rotatiu americà The World li ha demanat una Intervlew.
«És un pintor Mati — llegim en un dels articles esmentats, — mediterrani, que sent l'emoció de la llum i del color, però que no per
això és víctima d'enlluernaments fàcils, conservant sempre una àtica
serenitat davant la linia.»
En Rafael Sala fa poques setmanes que s'ha embarcat cap a
RAFAEL SALA
Mèxic, on pensa realitzar una bella campanya pictòrica en aquell
ambient tan ric de suggestions pi
mítives i de policromades ardéncit

Quslau Doré, jugador

L

PINTURA DE R. SALA

A passió del joc ha estat de tot
temps la que ha temptat més als
escriptors i artistes, sobretot els d'un
esperit infinit i fantasiaire.
El drap verd, el pilot de Ctrtts
enigmàtic, la roda bojal de la ndCta,
hom no pot negar que exerceixen un í
veritable fascinació.
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El joc és un abisme tràgicament florit.
No és d'estranyar que les ànimes somniadores hi cerquin un bell miratge, que la terrible
realitat, ai! les converteix quasi sempre en lloc d'ignomínia o en tomba de dolor.
En un bell i entretingudissim llibre recentment publicat: Unefamille de grands muslcitns, anècdotes extretes de les memòries de la cantatriu Louise Heritte-Viardot, per M. Louis
Heritte de laTour (Librairie Stock.'Paris, 1923), hi trobem, entre moltes altres siluetes del
món de les lletres i de les arts de mitjans del segle passat, un curiós paràgraf que fa al·lusió
a Gustau Doré, el gran dibuixant romàntic, jugador empedernit:
«Entre els nostres hostes de Baden-Baden — ens diu Heritte Viardot,—n'hi havia dos,
Rubinstein i Gustave Doré, totalment dominats pel domini del joc. Tots dos deixaven damunt la taula maragdina sumes considerables. La darrera temporada Gustave Doré perdé
més de 100.000 francs...»
El dibuix romàntic donava molt i els bons amics fiaven ço que marcava.

•

Theodora de Banville i els cabells d'Eva (lonzalés

U

NA opinió d'un exquisit poeta al marge d'un retrat femení d'un exquisit pintor. És Théodore de Banville el
que ha escrit aquestes línies, que copiem del llibre Camies
parislens.tn honor dels cabells de l'artista Eva Gonzalés, pintada per Manet:

«La llum acaricia amb joia aquests cabells castanys, magníficament rullats que subjecta una ampla pinta espanyola...
El front de nacre apareix ombrejat deliciosament per dos o
tres petits rínxols... Unes celles pures i finíssimes i uns ulls
eimrmes, ben oberts, recercadors, encuriosits, penetrants...»
Talment com és representada en el formós retrat d'Edouard
Manet.
RETRAT DE L'ARTISTA EVA
GONZALÉS PER MANET
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Ln nou escultor

J

OVE, adolescent quasi, En Francesc Carulla és, malgrat la seva joventut, un artista quasi complert. La disciplina que els tractes amb la matèria exigeix en l'escultura,
potser més que en cap altre art, i , per altra
banda, l'o/ïc/que com a artifex-joier posseeix,
II han donat una admirable facilitat que fa de
les seves obres, belles conquestes artístiques.
A En Carulla, com que no és encara un
home prou fet, potser li manca un xic del
que podríem dir-ne experiència dolorosa de
la vida, i això fa que en les seves obres no
hi hagi encara tot aquell sentit pregon que
és menester que tinguin.
Cal tenir present que l'home amb la seva
L'ESCULTOR FRANCESC CARULLA
vida física, és alguna cosa més que una fesomia i una forma: és amb això un esperit, un
misteri millor dit, que és precís plasmar també en l'obra. Aquest misteri, no obstant, En
Carulla ja el cerca i fins i tot el troba alguns cops; vegeu-ho sinó en la bella testa d'En
J. M. Folch i Torres i en la del propi autor. ^No és aquest nimbe inefable que com un halo
imperceptible les poetitza, la plasmació del misteri de que suara parlàvem, d'un cos que té un
esperit que vibra?
La font per a un jardí d'infants és també un veritable encert. jQue en faria de bonic, per
exemple, arredossada en un dels costats del jardinet nou de davant de Càn Samà!

PROJECTE
DE FONT

r

PER A UN
JARUl URBÀ
••INFANTS
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TESTA.

AUTO-RETRAT

EN MARBRE,

DE

D'EN JOSEP M."

L'ESCULTOR

FOLCH

EN FRANCESC

I TORRES

CARULLA

DUES JOIES
D'EN
FRANCESC CARULLA.
AMB VORIS
DEL PROPI AUTOR
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Llibres a metres

I ^ L llibre en els països més civilitzats i refinats és •on moble indispensable· per a tota casa
que es respecti. Una bona biblioteca és el luxe màxim. Es la prova suprema de distinció.
Els snobs. els nou rics, els rastas mes representatius d'arreu del món, són avui dia els qm
es vanen de posseir les més bones biblioteques.
No sempre, però, el contingut està en relació amb la presentació. De vegades el milloi
d'aquestes biblioteques és obra de l'ebanista i de l'enquadernador. Tan te val; més val això
que res.
El que, realment, passa ja un xic de mida, és el que un espiritual confrare italià cont,
d'un nou ric del seu pais. El personatge en qüestió fa poques setmanes que, desitjant muntar una biblioteca en el seu palau, escrigué a un dels llibreters més coneguts de Florència, qu
li enviés, textualment, 18 metres de llibres:
Tenia ja adquirida una admirable biblioteca del més pur i sumptuós estil Imperi i, desprí
J'haver pres les dimensions exactes de les estanteries, resultava que els volums que hi cabien
ben flamants i arrenglerats, amidaven 18 metres justos; ni un llibre de més ni un llibre de menys.

L'art de les nines

È

s un art veritable.
Un art per la quitxalla i per les persones
grans, indistintament.
Recordem haver vist en alguna pintura del
nostre Carles un motiu de nina deliciós.
El tema, en veritat, no pot ésser més frescal
i acolorit. Té un positiu valor pictòric. És un
admirable pretext.
Jacquelíne Marval s'és especialitzada en el gènere i és, sens dubte, de tots els artistccontemporanis, la que n'ha obtingut, com us farà pressentir la reproducció adjunta, uns mi
gracioses i gais resultats.

D'ACÍ I D ALLA
De la <Fuodació Bernat Metge»
OTA serena i fondament transcendental en mig les
inquietuds i les lluites dels actua Is temps, é s aquest
fet que posa un vívid raig de llum als nostres esperits
boírosos de les desventures de la Pàtria i de la Ciutat.
Un gran home l'actuació del qual en els afers públics
de Catalunya és certament la d'un perfecte clàssic, tan
com ho é s en el seu intens viure curull d'altes i dilatades visions netes de petiteses i d'inquietuds romàntiques, ens porta en els foscos moments actuals la joia
del present gloriós dels clàssics grecs i llatins que és i
lia d'ésser per tots un suau consol, com ho foren per ell
en els moments de cansanci i depressió. Francesc
Cambó, en el qual s'ha fos en un sol concepte, que és
Catalunya, la trinitat de tots els corrents clàssics, romàntics i moderns, és l'home de la «Fundació», el Mecenes que, deixant al
marge - c o m a b o n
clàssic — les mil i una
petiteses del viure, ens
ofereix en llengua catalana la immortal glò-
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Francesc Cambó

L'iniciador i sostenidor de la «Fundació
Bernat Metge.

ria dels clàssics de la Paraula i de la Idea. jOh, si l'alt gest
del nostre patrici i l'alta llum dels clàssics fossin per tots una
lliçó de seny i de serenitat!... jQuina major glòria encara per
al qui ens els dóna parlant en català!
Erik-Satie
^EU's-el aqui: ningú millor li podia fer el retrat a l'autor de
" la «Pavana en forma de pera» que Pau Picasso, car
.iquest com aquell són els eltrns Joves, malgrat ja ésser un
xic... vells. I és que tan l'un com l'altre són agosarats, inquiets renovadors, o,
Erik-Satie
nilllor dit, reformadors
(Retrat de Picasso)
de |es coses consagrades. Si l'un ja abans de
Debussy trencà l'harmonia, l'altte va rompre la linia i
ens porta el cubisme; per això s'han trobat tan bé en
aquest retrat i per això Henry Prunières, en la conferència dels •Amics de la Música», ens presentà a Satie
ora un dels joves músics après Debussy...
Jaume Pahissa. autor de <Marianela»
A la vasta producció d'aquest jove músic, cal afegir-hi l'obra Marianela, l'òpera basada en la novel·la d'En Pérez Galdós, que triomfà darrerament al
Liceu. En Pahissa, amb la seva darrera producció, s'ha
"l'ert, creiem, definitivament el cami de compositor
teatnl, i això tan per ell com per Catalunya, és un motiu d'orgull, car una vegada més es demostrarà arreu el
«eni musical dels catalans.
Llàstima, però, que el triomf del jove músic no hagi
sigut absolutament en català!...
PUCK

1
En Jaum*

Pahissa

L'aulor de Marianela
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CAMARA-BABY
per a impressionar vostè mateix els fets que més 1 k i interessin i projectar-los en el

Patké-Bal)
E l C i n e m a a casa. L aparell més apropiat per a f a m í l i a .
1 . 11 1
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MARIA DOLORS DE ROBERT I ROCAMORA
Níla dels Comtes de Torroella de Monlurl
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DESPATX
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RENAIXEMENT

SUMPTUARI

HAl.L D ISTIL RENAIXEMENT

(Mode/s de la Casa Gimhert. Canuda. 3 5 )

fe

(Fota. Serra)
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C / l T - ^ A / l ^ v S IL·LUSTRES
E N FERRAN D E SEGARRA I DE CASTELLARNAU
I.'eminent sigll lègraf i historiador, autor de la magnifica obra .SlglI-lograHa
Catalanaque s acaba de completar amb la publicació del tercer tom
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Dc la darrera manifestació íealral
de l'Escola Calalaaa d'Ari Dramàflc

D u » escenes de la magnifica tragèdia Matilde d'Anglalirra, d'r.n Ferran Soldevila, premiada en
el Concurs de I9Z2. convocat per l'Escola 1 estrenada amb gran èxit el dia 8 d'abril,
al «Teatre Eldorado*. de nostra ciutat.

I

L'Emm. Sr Cardenal arquebisbe de Tarragona, Dr. Vidal i Barraquer, acompanyat
dels ll lltnis. SÍS. Bisbes de harcelona i de la Seu d'Urgell, presidint l'acle

La inauguració del Casal del Foment de Ptefal Catalana

Vista patcial de la sala de la Biblioteca Balmcslana. on tingui lloc la festa inaugural
del nou estatge del benemírit Poment de Pietat Catalana
(Fol. Sagarra\
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U T O F R I G O
MAQUINA

FRIGORÍFICA

AUTOMÀTICA

1

INDISPENSABLE PER A:
Famílies, Hotels, Restaurants, Bars, Carniceries,
Tocinerles, Lleteries, Fàbriques de xocolata, Mantegueries, etc.

F.

CARACTERÍSTIQL'PS:
Màquina automàtica.
Fàcil m a n e i g , Senzilla
construcció, Hermèticament tancada. Accionada
elèctricament.

V I V E S
P O N S
ENGINYER INDUSTRIAL

Gireu. I IZ.-BARCELONA I Prla. Z.·.MADRID

AVENTATQES:
Sense vigilància, Sense
engrassament. Segur funcionament. Consum mínim. Espai reduït.

DELEGAT PER A ESPANVA DE:
ESCHER

W Y S S & CO.

ZURICH

(SUÏSSA)

E

. L germà del senyor BartoI meus ens ho havia reco" manat, en acomiadar-nos:
—Sobretot els prego que
en arribar a Palma vagin a visitar el meu
germà i li donin aquesta lletra. Fa pocs
dies que en vaig tenir noves demanantnos com seguíem, i deu estar neguitós de
saber com estem. I l'alegria, que tindrà!

El despatx del senyor Bartomeus, instal·lat en una construcció veïna a la pròpia fàbrica, ens aparegué, ja de primer
antuvi, de difícil accés. De primer, un
porter que us feia més preguntes que no
es fan en un examen de l'Escola de B i bliotecàries de la Mancomunitat per guanyar trenta tres duros al més. Després,
un munt de lletrerets amb cada recoma-

De primer, un perter que us /ela mis preguntes que no es fan en un
examen...
Per això, en baixar del vapor, un cop
instal·lats a la fonda, nets i mudats, la
primera feina fou anar a visitar el senyor
Bartomeus. Aquest acabalat fabricant
de calçat viu al cor mateix de la capital
mallorquina, però té la fàbrica als afofes. Anàrem a son domicili. Allà ens
digueren que tenia la família a passar uns
dies al terreno, i ens encaminàrem a la
fàbrica.

ció que escruixia: «Treballeu en silenc i . «No malgasteu res». «Compliu els
vostres deures». «Un lloc per a cada
cosa i cada cosa en son lloc». «Sigueu
breus», etc, etc. Tot donava la sensació
de l'organització més perfecta: les coses,
totes, eren al lloc degut. A la sala d'espera no hi havia més seient que un banc
de fusta que capolava l'ossada i que us
invitava a no esperar-vos gaire estona.
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/ comtnçàrtm la vltlta a la capital...
Darrera uns reixats folrats de cristall esmerilat, hi veieu uns pobres dependents,
ja domesticats, que al cap d'una estoneta
de veure-us de peu dret, aixecaven el f i nestró i vos deien secament:—Digui?
Nosaltres prou els vàrem explicar que
veníem de l'Empordà, que portàvem noves
del germà del senyor Bartomeus...
—No vénen per negoci?—ens interrompé l'home de la gàbia.
— I què hem de venir, home de D é u ?
—Doncs serà inútil que s'esperin: el
senyor Bartomeus no és visitable fins cap
al tard.
—Com es coneix—ens dèiem nosaltres
—que aquest xicot no sap l'amistat que
tenim amb el germà del senyor Bartomeus, ni el que s'estimen els dos germans!
Vàrem insistir—Miri: passi la targeta
al senyor Bartomeus, i ja veurà com ens
rep—li diguérem.
I el dependent, cortesament, avançantnos una cartrolina, ens digué:
Fóra inútil i ho tenim prohibit. Serveixin-se inserir en aquesta cartrolina el què
desitgen.
Estàvem per engegar-ho tot al diable;
però, com aquell que segueix la dèria a
un ximple, agafàrem l'estilogràfica i omplirem la petició d'audiència.
Pocs moments després reaparegué el
dependent amb un somriure entre nas i
llavis, bo i murmurant:

—El senyor Bartomeus no pot rebre'ls;
però els prega que deixin dit l'hotel on
s'hostatgen: ell passarà a visitar-los en
sortir de la fàbrica, a les sis del vespre.
Dient fàstics del senyor Bartomeus, vàrem sortir del despatx fent-nos la soiemnial promesa que, si aquell senyor anava
a la fonda, ja s'hauria d'esperar, si ens
volia veure!
I començàrem la visita a la capital, fiats
solament en nosaltres mateixos.
Tornant de visitar la Catedral i el Port,
arribàrem a l'hotel, prop de dos quarts de
vuit del vespre. En entrar, ens avisaren
que un senyor ens esperava des de feia
prop d'una hora i mitja. Era el senyor
Bartomeus.
L'acollida freda que li atorgàrem fou
tan expressiva, que prou se n'adonà ben
tost.
Després de mostrar un cordial interès
pel seu germà i família, l'home volgué
justificar-se als nostres ulls.
—Vostès m'han de dispensar que no
els hagi rebut aquest mati — començà
l'home; — però, quan es porta el timó
d'una fàbrica tan important com la meva,
hom s'ha d'imposar una disciplina que
podrà semblar incorrecte i inhumana.
Dispensin que els recordi un lletreret
d'aquells del despatx: «L'exemple és la
més bella forma de l'autoritat». Abans,
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per qualsevol excusa, més o menys justa,
un dependent o altre sortia abans d'hora:
que la senyora anava de part, que se l i
moria la sogra, eren motius suficients per
a fer-se dispensar un disbarat o fer tard
a l'oficina. Ara, des de que jo m'he imposat el compliment estricte dels horaris
i he allunyat del negoci tot senti menta-
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—Me n faig càrrec, i per això els explico fins les meves intimitats de negociant. Escoltin-me i ja em diran després
la seva opinió.
<Jo tenia, abans, la meva habitació particular dintre la fàbrica. Era molt còmode: en sortir del llit ja era al despatx; i
moltes nits, abans d'anar a dormir, enca-

La dona I elsfllls entraren I sortien de let oficines com %l fossin el rebost...
lisme que pogués influir en el seu serè
desenrotllament, cap dependent s'atreveix
a presentar-me excuses que ni per a mi
serveixen.
Però amb tot i tenir molta importància,
^ disciplina i la puntualitat, en la floridesa d'un negoci, no haurien estat pas
causes suficients per a imposar-me l'exlirpació dels sentiments, quan del negoci
es tracta: va ésser necessària la més
grossa pèrdua de la meva vida de negociant per a imposar-me la dura disciplina
que vostès deuen criticar.
—Home, nosaltres. . —Uactàrem d'exP'icar mentre intentàvem portar el som"ure als llavis.

ra passava unes quantes hores amb la
comptabilitat. La dona i els fills entraven i sortien de les oficines com si fossin
el rebost o el menjador, i ben sovint la
meva esposa em venia a consultar sobre
el menjar, o si les mongetes em plaïen
més bullides o fregides.
• Però (farà d'això uns dos anys, quan
la guerra d'Àfrica, llavors de la desfeta,
o, millor dit, una de les més grans desfetes de l'exèrcit espanyol) la fàbrica prengué la comanda de cent mil parells de
sabates per a l'exèrcit expedicionari. Era
un bon negoci: coneixíem els de la Intendència, i tot semblava que aniria com
una seda.
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»A casa, la nova que els soldats de
quota també havien d'anar al Marroc ens
destarotà una mica, perquè el noi gran
estava fent el primer periode de servei;
però ens dèiem:—No mancant-li diners,
no patirà pas.—Ja poden pensar si n'anava de proveït, quan va marxar amb el
seu batalló: diners a dojo i cartes de crèdit per a tots els indrets. La seva pobra
mare en tingué un fort desconsol, els primers temps, i mitjançant bones influències el noi restà a Melilla, amb la consegüent alegria nostra.

tendència (unes sabates de la mena de
les que fabriquem a casa); i , naturalment,
al cap de dues hores quedà sense sabates
i amb uns peus llagats que feia feredat.
•Conèixer això la dona i les noies, i
agafar-se'm al coll fent-me responsable
de la desgràcia del noi, fou tot u.
•—Tu en tens la culpa, mal pare!—cridava la mare amb els ulls sortint-li del cap.
.— Per vostè!... — deien les noies. I
vinga plorar i plorar.
»l, com que hom no és de roca, em vaig
deixar envair pels sentimentalisme; i per-

• Tu en Itns la culpa, mal paret.
»A casa es començà la fabricació dels
cent mil parells. La feina era forta per
la quantia de la comanda, i allò ens distragué l'atenció de noves dels diaris, que
anunciaven la sortida a operacions del
noi. Vàrem passar uns quants dies sense
noticies seves, i quan aquestes arribaren,
foren terribles: el noi era a l'hospital.
• La dona entrà al despatx amb la lletra
a les mans i cridant com una boja (les
dones sempre exageren), talment que
semblava que em volia treure els ulls. Jo
no m'ho explicava.
•Vaig agafar-li la lletra. El noi prou,
que ho explicava. Havia anat d'operacions, fent una llarga caminada d'hores i
més hores pels roquíssers abruptes del
Ourugú. Com que li havien robat les
magnifiques sabates que se n'havia portat
de casa, se n comprà unes altres a la Iniíl latlraclon» dt Casfanjt)

duda la brúixola, i amb ella la serenitat,
vaig cridar els contramestres i els vaig
ordenar de fabricar els cent mil parells
sense soles de cartró i tal com havíem
presentat el model a la subhasta. Hi vaig
perdre prop de quaranta mil duros. 1 tan
bon negoci que hauria estatl
•Passada la rafegada, vaig veure que
amb el negoci no s'hi podien barrejar els
sentiments. I com aquell que no fa res,
vaig construir la casa habitació ben separada de la fàbrica. Alià no vull que
m'hi portin cartes ni coses de família. En
vaig quedar nafrat, i ja ho diu la màxima
del lletreref: «...cada cosa en son lloc».
I afegia:
—Ja veuen el per què he adoptat aquest
sistema de viure. Què els sembla?
A nosaltres no ens semblava res, i parlàrem de la illa.
j . PUIG PUJADES
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Plantant els arbres.

L'arribada de les
autoritats populars.

Altre aspecte de la
plantació d'arbres.

Ifols. Francarl)
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VISTA PANORÀMICA DELS TALLERS DE LOCOMOTORES DE LA CASA KRUPP
EN SURTEN COMPLETAMENT ACABADES 300 LOCOMOTORES L'ANY: UNA CADA DIA FEINER
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ES de fa uns quants mesos els llegidors de D'ACI i D'ALLA, guiats
per la ploma i la sensibilitat d'un
conductor expert, han anat resseguint algunes de les més belles ciutats, alguns dels recons i viaranys més encisadors de
l'Alemanya d'art i , sobretot, d'aquella Alemanya meridional, esponjosa i muntanyenca,
pictòrica i musical, país de la ploma al capell,
de la calça curta, de la cervesa a dojo I de les
noies grasses. País que, com a pintoresc, en
pot donar—per dir-ho així—vint-i-cinca acabar a trenta a molts països que passen per
ésser dels més pintorescs del món.
Nosaltres, que som periodistes d'ofici i que
no podem anar allà on voldríem, sinó que hem
de fer cap allà on l'actualitat ens crida, convidem ara als llegidors a venir envers altres
indrets del gran país alemany: cap a la Conca
de les terres negres i dels cels de plom, de les
cases fetes amb motllo i arrenglerades a centenars, de la gent xuclada i entristida per un
treball inhumà, necessari i formidable. És la

terra de les riberes del riu Ruhr, terra rica I
tràgica, plena de força i buida de joia.
Sabeu el qué és la Conca del Ruhr? És una
sola, immensa, inacabable ciutat de sis milions d'habitants. Essen, Mülheim, Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Relinghausen,
Oberhausen, Werden, Buer, Bredeney, són
ciutats amb administració independent, però
de fet no són més que barris de la gran ciutat
del Ruhr. De tot arreu a tot arreu hi podeu
anar amb tramvia, que és el més ciutadà de
tots els mitjans de locomoció. No hi ha carreteres; no hi ha res més que carrers. No hi
ha camps; tot són fàbriques i mines i dipòsits
de les fàbriques í de les mines; no hi ha abres
o molt pocs; en canvi hi ha milers i milers de
xumanejes. De tant en tant una clapa verda;
un camp conreuat entre casa i casa us 'a
l'efecte d'una cosa de l'altre món. Només a
la vora del riu hi trobeu indrets on hi fa de
bon estar: prats i salzaredes que conserven la
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neu blanca a l'hivern, i a l'istiu
us donen jaç i ombra i l'ambient
que fa falta per a escriure una
simfonia pastoral o per a fer una
costellada.
Fora d'aquets recons del riu,
res més que carbó i fum. Fàbriques i més fàbriques. 1 entre les
fàbriques innombrables, al cor
mateix d'Essen, fent com una
altra ciutat amurallada dintre
de la ciutat, la fàbrica Immensa
de la casa Krupp, una casa que
és un món.
• *«
A banda i banda del carrer
principal d'Essen, un clos de
quatre quilòmetres d'amplada i
vuit de llargada. Dintre d'aquest
clos hi trobeu mines de carbó,
alts forns, fundicions d'acer, tallers de muntatge. Hi treballen
entre tot plegat més de cent mil
homes, i dintre de la fàbrica hi ha
estesos dos cents setanta quilòmetres de via fèrria, és a dir una
xarxa de ferrocarrils més important que la de les províncies de
Ferrol, Cuenca i Sòria plegades.
De la casa Krupp—car tot aquest
bé de Déu és de la casa Krupp
Urandiós edifici 011 luncionen les oficines centrals de la casa Krupp
—en surten una munió d'articles
que fa feresa. Tot allò que pot sorgir de la
combinació del ferro, el carbó, la quimica i l'enginy de l'home, ho trobareu representat a
la sala de mostres de la fàbrica. Aquesta sala
de mostres—una nau de mig
quilòmetre — és un espectacle
desconcertant. Tota ella està
disposada amb un sentit agudissim del contrast, amb la intenció
de fer-vos admirar a l'ensems la
força i la traça. Al costat d'una
locomotora imposant hi trobeu
el mostruari de les peces d'acer
per a rellotgeria; tocant al stand
de maquinària agrícola, hi ha la
Instal·lació d'instruments de cirurgia i d'òptica. Les turbines
per a vaixells i les agulles de fer
mitja, els automòbils i bicicletes, les caixes registradores, les
vagonetes per al transport de
mineral, el filferro de totes meün Indret bucòlic de Irs vores del Ruhr
nes, els llingots de ferro en brut
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les travessa cap
canó.» L'ideal de
Frederic Albert
Krupp era que si
una guerra hi
havia d'haver al
món, t o t s els
bel·ligerants no
ampressin altres
armes que les de
la casa Krupp.
El nou ideal dels
Krupp d'avui,
després de les
ensenyances de
la guerra darrera, sembla ésser
que tots els homes del món no
llaurin, ni rasclin, ni seguin,
ni batin més que
LA CASA DEL FUNDADOR DELS TALLERS KRUPP
amb maquinària
GaireM arruïnat pels K U S experiments, Frederic Krupp, introductor de l'acer al continent eurosortida de la vepeu, va tenir de retirar-se a viure amb la seva lamllia a una casa modestissima de les afores
d'Essen. Aquesta casa, com es veu, es conserva avui intacta dintre el clos de la librica Krupp.
lla fàbrica d'aimes. Després de l'immens pecat de la gueri les eines més delicades per a tots els oficis. ra, cerquen la redempció pel treball.
Tot hi és: trieu i remeneu.
Però no hi cerqueu res del que fou fins ara
fa pocs anys la producció central i la raó d'ésser de la casa Krupp. Ni canons, ni fusells,
Hem parlat del tercer rei de la dinastia
ni obusos ni cuirasses. La casa Krupp s'ha Krupp, car, en efecte, a Essen i a tota la Contransformat radicalment. Després d'haver ca del Ruhr la posició i la força de la casa
treballat durant
un segle per a facilitar als homes
la tasca d'esmicolar-se, ara s'aplica a les construccions m é s
útils i més inofensives. El tercer rei de la dinastia Krupp —
Frederic Alfred,
—va i n v e n t a r
per a la seva casa un lema superb i contradic
tori: «Els meu»
canons travessen totes les cuirasses; les meves cuirasses no
La vil·la HU(el. residència actual de la lamilia Krupp
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Krupp són sobiranes. No hi ha més
història de la ciutat
d'Essen que la història dels Krupp.
Quan a la forja del
fundador de la dinastia, F r e d e r i c
Krupp hi treballaven mitja dotzena
d'homes, a Essen
no hi havia més que
3,000 habitants. Frederic Krupp va introduir ai continent
europeu la fundiciò
de l'acer—que fins
aleshores havia sigut un secret dels
anglesos,— va fracassar econòmicaUNA DEMOSTRACIÓ MILITAR DELS FRANCESOS A ESSEN
ment i va morir,
deixant la seva casa Un batalló ciclista armat de fusells-amctralladorcs i apoíat per una ametralladora-automòbil. a la Plaça del Mercat.
arruïnada. Però el
(Al centre de la plaça s'hi veu el monument a Alfred Krcpp, fill del fundador de la casal
seu fill Alfred—segon rei de la dinastia—aconseguí explotar
amb profit les iniciatives del fundador, i quan el poble d'Essen s'havia convertit en una ciua mitjans del segle passat la fàbrica Krupp tat de 30,000 habitants. Acabada la guerra
assoli reunir el primer miler de treballadors. amb França, l'any 1872, eren 10,000 els treballadors de la casa Krupp i 100,000 els habitants
d'Essen. T r e n t a
anys més tard les
fàbriques Krupp, sota la direcció del
tercer rei Frederic
Alfred, donaven feina a 50,000 homes i
Essen esdevenia
una urbs de més de
300,000 ànimes. I
avui, sota el regnat
de la quarta generació de la dinastia,
els obrers de Krupp
són més de 100,000
i els habitants d'Essen més de mig milió. I si Essen és una
de les ciutats més
lletges d'Europa, les
fàbriques Krupp, en
canvi,sónuna de les
meravelles del món.
Altra escena de l'ocupaciò francesa a la Conca del Ruhr
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Banderes dels Pomells de Joventut de
Sabadell, que assistiren a la festa religiosa que es celebrà
a aquella ciutat, dedicada a Sant Jordi.
(Fot. Francari)

El chor de la Federació dels Pomells
de Joventut de la
Barceloneta, que
sortí a cantar les típiques caramelles.
(Fot. Figuerola)

La bandera del Pomell Goigs i Planys.
d ' Hospitalet, després de la seva benedicció.
(Fot. Bontl)
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QUELLA tarda, després d'haver dinat a l'hostal, el vent
bufava encara amb tanta
violència i els núvols baixos s'escabellaven en fugides tan desenfrenades, que, de moment, vaig tenir ganes d'ajornar per una altra ocasió la meva
partida de pesca, en el gran braç de la
ribera, al cantó oposat de la illa. Després vaig pensar que Perú, el mestre pescaire, avisat el dia abans per carta, devia
haver deixat el seu treball per a atendre'm i que, mancant-li la meva propina,
hauria perdut el jornal. Malgrat la tempestat de vent, vaig anar-me'n cap al pla
de terra que servia de port, i no em calgué pas cridar. Perú, amb les amarres
de la seva barca a les mans, estava a
l'aguait, agegut entre els joncs i les maleses.
— Com va, P e r ú ?
—Jo bé, senyor: però la menuda em fa
estar enguniós! Des de fa dues setmanes
està al llit, tremolant com una fulla a l'arbre: aquest cel baix i aquestes boires
l'ofeguen. Només obra la boca per tossir. El seu rostre de verge infant, està
contret pel sofriment, però sos ulls resten
tan bons, tan suplicants, que us trenca
el cor.
— Al menys, Perú, la meva vinguda no
us priva pas de cuidar la vostra filla?
— Ohl no, senyor; la seva mare i sa tia
vetllen prop d'ella. Entorn d'un llit sóc
més inútil que la meva muller a la barca,
i més aviat faig nosa. Embarqueu, senyorl
Jo m'assegui al darrera. Ell prengué
els rems i , travessat el petit braç de la
f'bera, tombada la punta de la illa, entràfem en el gran braç del riu. El vent hi
era menys fort, però la boira més densa.
— Aixó no es dissiparà fins al vespre.

al clar de la lluna—augurà Perú, amarrant
la barca a dos pals plantats al mig del
corrent.
Tiràrem a l'aigua les nostres canyes.
Per esclarides de la boira vèiem la cortina formada pels grans pollancres de la
illa: el ventijol movia encara llurs cimes
i deixava entreveure els sotes argentats
de llur fullatge. Després les boires altra
volta ens embolcallaren, velant-ho tot.
Semblava que, més calenta sota l'aire
fred, la ribera ampla fumava fins a l'infinit. Hom respirava melancolia en aquella atmosfera humida, flonja, gairebé com
cotó fluix, on s'ofegaven totes les remors
de la vida. Soles les ones xipollejant
contra la barca, i les amarres fent moviment sobre els pals que les subjectaven,
exhalaven llur plany en mig d'aquell prodigiós silenci: sols el brill rar d'un ham
sortint de l'aigua creuava aquell crepuscle polar, difús i esblaimat, on s'absorvia,
s'estrenyia tota radiació de llum. En
aquella immensitat d'aigua negra i de boirinam gris, ens sentíem molt petits, isolats de tot, submergits en el misteri i l'estranyesa d'un mal somni. De sobte,
Perú s'estremi i balbucejà amb veu sorda,
opaca, com la boira que ens embolcallava:
— Ahl senyor, mireu allà.... molt lluny....
aquella blancor que passa....
— On, Perú? jo no veig res....
I en l'impossibilitat d e travessar la
boira, els meus ulls sofrien com si tinguessin a flor de cara un vel espès.
— Ja ha passat, ja no veig res —téu
Perú amb veu encara de intensa emoció—.
Doneu-me la vostra botella de conyac,
si us plau, necessito refer-meI
Sorprès, li doní la bota, bo i observant-lo; estava pàl·lid i s'eixugava el
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front, com un home pres de suor freda.
Estigué a punt d'explicar-me:
— He cregut veure.... — i s'interrompé—
Brrr! val més no parlar-ne.... És aquest
temps de maleficis i l'engúnia de la nena,
que em fan veure coses que no són.
I per esquivar les meves preguntes, es
posà altra volta a fixar obstinadament el
suro de la seva canya.

ment, em retenien i no em deixaven donar la senyal de tornada. De sobte tinguí un sobresalt Perú, agafant-me el
braç amb tota la força de la seva mà
d'acer, i senyalant amb el dit un revolt de
la ribera, murmurà, ofegant un renec
d'espant:
— Mala negada! A la punta de la illa,
la veieu ara la barca blanca.... la barca

— Ahl tenjor, mireu allà.... molt llany.... aquella blancor que passa....
(PiS 379)
Passaren altres hores més silencioses i
tristes.
El vent havia parat per complet. El
capvespre queia en pluja menuda i molt
fina, inundant-ho tot de una imprecisa
tristor. Sempre en el silenci, el xipolleig
més inquiet de les ones, les amarres més
lasses, gemegaven darrera nostre, molt
aprop, i llurs planys, semblants a una respiració fatigosa i ronca, m'omplien d'un
malestar malaltís i creixent. Ja hauria
volgut ésser a casa: però una mena d'enforpiment d'espera, un vague presenti-

de la dissort?.... Flaira el vent, va, ve,
volta, cerca.... mireu, ara sent que l'hem
vista: s'amaga sota els salzes.... Ah!
barca maleïda, espera la nit per atracar....
per desembarcar la M o r t l —
Jo, seguint la direcció que senyalava el
dit de Perú, entre la bruma que lliscava a
flor d'aigua, creguí, en efecte, distingir
una barca blanca, una barca perduda que
ningú menava, i que, donant voltes sobre
d'ella mateixa, tan aviat emprenia la marxa pel mig del riu, com topava amb les
vores, anava a la deriva, i en aquell mo-
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ment, acabava, efectivament, d'amagar-se
sota dels salzes.
Perú seguia apretant-me el braç convulsivament, amb una mà tan glaçada,
que en percebia el fred a través de la mànega. Livid, els ulls sortint del cap, mormolejava entremig d'un petament de
dents:
— La reconec. Si; és bé la barca que
porta la Mort.... Vingué per mon pare....
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— Com vós, un brau a tota prova, que
no tem ni els brigands del riu, ni els malfactors de cap mena, us deixeu impressionar per històries fantàstiques i superticions de dones ignorants? Què té d'extraordinari que una barca, amb la borrasca
que avui ha fet, trenqui les amarres que la
subjecten i vogui a l'aventura?
— La barca anava ben sola contra la
corrent, i això no és pas natural, senyor!

La reconec. SI: i» be la barca qae porta ta Mort.... Vinguéptr mon pare.... Tomà per la
mera mare.... Per qal ve, ara?.... Anem, senyor, anem. Temo per ta petita I
Tornà per la meva mare.... Per qui ve,
ara?.... Anem, senyor, anem. Temo per
la petita!
Sense esperar el meu consentiment, havia deslligat les amarres, i amb vigoroses
remades, ens acostàvem a la illa.
Ja ni el més petit alè d'aire feia moure
els arbres. Segons el presagi del pescaife, la lluna dispersava la boira amb fumeroles lleugeres, i dibuixava en les ones,
fugitives llenques d'argent. Retornat pel
moviment, Perú respirava més bé: jo m'es'orçava en fer-li entendre r a ó :

— El vent l'impulsava, Perú.
— El vent ja no era gaire fort senyor.
I , demés, us ho repeteixo, aquesta barca
no té pas l'aspecte de una barca perduda.
Algú que no veiem la mena sense rems
ni timó. D'on v é ? Qui ho sap!
— El conyac us ha fet veure visions.
Perú; la meva bota sona a buit.
— Admetem que el conyac hi té una
petita part, senyor. Bé podeu pensar que
tinc tot l'interès en haver-me equivocat.
Però, per estar tranquil, no ho estaré fins
que vegi, pels meus propis ulls, que la
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menuda no està pitjor aquest vespre. Si
no teniu molta pressa, doncs, abans de
conduir-vos fins a l'hostal, saltaré a la
illa, i m'arribaré de un salt fins a la meva
cabanya, per a tenir-ne el cor net.
Vaig fer un gest d'assentiment, molt
superflu, car ja abordàvem la illa. Perú

bre el riu, immens mirall, en el qual els
arbres inclinats reflexaven llurs imatges
tantost mogudes pel lleuger ventijol. Era,
després de un jorn de boires i tempesta,
una calma súbita, inesperada, un capvespre de dolç ensomni, de tèbia* serenitat i
d'encantada calma.|

Enfront d'una Jlnettra Il·luminada, em mig aturar, tltubejant, confús.

(Pàg. 383)

saltà en terra, amarrà la barca i volia
ajudar-me a desembarcar.
— No us ocupeu de mi: — vaig d i r - l i — .
Aneu de pressa, ja us esperaré.
Llestament s'enfilà per la riba tallada a
pic, i desaparegué entre els canyissars.
Perllongant-se l'espera, jo també vaig
saltar en terra, i ajudant-me de les plantes i arrels, vaig arribar al cim de la riba.
Em vaig girar. La lluna acabava de dissipar les darreres filagarses de boira so-

Jo en fruïa deliciosament, quan sobre
l'aigua, solitària i deserta, un lleuger lliscament em féu estremir. I allà, molt
aprop, sota el fullatge dels salzes, vegi
passar una cosa blanca. El cor oprimit
d'angoixa, a l'inclinar-me, reconegui la
barca blanca, la barca de la dissort, la
que Perú nomenava la «Barca de la Mort».
Era buida. Impulsada per no se sabia
quin vent, portada per una corrent misteriosa, anava sota el clar de la lluna, em-
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bolcallada en un hàlit de vapor, avançava lentament, silenciosament, com si no
toqués l'aigua. Sortí dels salzes, i baix
un impuls sobrenatural, la proa semblà
oscil·lar un segon, i la barca blanca vingué dret a la riba, atracà poc a poc, silenciosament, i quedà allí parada. Es
produí sobre el pedrisc un soroll cautelós, una pedra rodà des del cim de la riba
escarpada, com sota de un pas precipitat: les herbes i els joncs s'estremiren
com al frec d'un lleuger rossament. Un
buf d'ombra humida, una humitat glacial
i fètida, una cosa invisible, impalpable,
passà tan aprop meu í m'omplí d'un
fred tan gran, que vaig recular d'horror,
envaït d'una repulsió de tot el meu ser.
Però, de repent, portat per un terror nerviós, emprengui una cursa folla fins a la
casa, amb el fí instintiu d'arribar abans
d'algú, d'advertir que un perill s'apropava....
Enfront d'una finestra il·luminada, em
vaig aturar, titubejant, confós. La idea
del sobressalt que anava a causar, em
tornà un xic de luciditat. I esforçant-me
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en recobrar el pensament, vaig tornar
maquinalment cap a la riba. Abans d'arribar-hi, una dona desconsolada, la tia
probablement, m'aconseguí i em digué
amb veu plena de sanglots:
— Sou vós, senyor, que el pobre Perú
m'encarrega de travessar amb la barca?
— Sí, sóc jo. Com va la seva filla?
— Tot s'ha acabat per a ella! El pare,
en entrant, ha deixat la porta oberta darrera d'ell. De sobte, hem sentit entrar
un fred.... I de seguida hem vist la petita
agitar-se com una diminuta fulla d'arbre
que el vent colpeja amb força i arrenca
de la branca. Després s'ha enrampat i
exhalant un feble sospir, ha quedat
morta.
Extraviats, des de la riba, els meus ulls
cercaven inquietament en tota l'estesa del
riu. Ni aprop ni lluny, vaig poder descobrir la barca blanca. Llavors, apretantme els polsos amb les dues mans, em demanava:
— Hauré tingut un mal somni?
7>arf. MARQ. SUNÉ.
(Dlbalxot de Josep Olrbal)

Q u i e t u d
•6a coneixeu? Sabeu son nom?»
•Ta sols poc temps que habita ací.»
•Sabeu potser...? TAercès, bon homl»
O la dolor, o el buit sens fil
•E'heu visí sortir? Sabeu si hi és?»
•"jo n'era fora, no us ho sé dir.»
•Sabeu, potser...? Gràcies, res mésl»
O la Incertesa, o el lenl verll
«Quants ramsL. Per qué?» A\, el cor meul
•Pr6 no ho sabeu? ^o us ho puc dir;
•Són per a la...» •Prou. T^ercès. /Tdeu.»
O el dolç saber, saber l morir I»
RICARD PBBRBH
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/tiprctr de la Sala de I Mitrmblra del Palau de la QeneralUai, dutanl tan Inlerettanl exhibició
(FOT. SAGARRA)

'Exposició del Llibre Científic Francès, en la Sala de les
i Assemblees de la Mancomunitat, ha donat una nota mestra, que honora a França i que ens honora també a nosaltres.
D'aquesta manera, en el Palau de la Generalitat, com
s'hi f a política, s'hi f a cultura, i com s'hi paren
taules de roses, s'hi paren taules a les més
profundes disquisicions de l'esperit i de
la ciència.
lustre

L a paraula de l'ilPresident hi d u -

gué ritmes sonors.

Roí^
CAPÍTOL I
En qui es posa de rtlleu la bonhomia de
Don Josep

C

Rec, i amb fonament de causa, que ningú no gosarà posar en dubte la bondat
a tota prova de don Josep Roig i Palaudarias,
servidor de vostès.
El que tota vegada podrà algú objectar és
que al senyor Roig li ha costat ben poca cosa
aquesta bonhomia que posseeix. Si la divina Providència el posà al món al mig de dues
germanes com una parella de la guàrdia civil
de la virtut, quina culpa o quin mèrit pot
abrogar-se'n el bo de don Josep? I si nasqué
amb un cor tendre com el nostre pa de cada
dia i amb una mirada flonja com la llana d'un
anyell d'escaparata, caldria fer-l'en a ell responsable?
Sigui com sigui afirmem l'axioma de que
don Josep Roig i Palaudarias, vel del carrer
més baix de Sant Pere, que és del sometent i
que vota els regionalistes com a gent d'ordre, és indiscutiblement una bellissima persona.
I aquesta bonhomia és probablement el què
el cel II volgué premiar en donar-li per ocupació una mansa i fmitosa corredoria de cotons.
Per muller, donya Qertrudis, que és, si f« no
s

fa, tan bona com ell, i per viva estela del seu
viure beat, tres filles gairebé bessones.
Però ni els atzars del negoci de cotons, ni
les inevitables esgarrinxades del sant matrimoni, ni les múltiples cabòries que deu comportar el tenir tres filles de quasi la mateixa
edat, han saccejat amb el sotrac més lleu
aquella bonhomia de don Josep. I avui, demà
i demà passat, exactament com ahir, abans
d'ahir i l'altre, el senyor Roig, imperturbable,
haurà de posar el rellotge a l'hora cada vegada que passi per davant de l'Acadèmia de
Ciències, i no sabrà estar-se de llucar, en un
espasme de tafaneria, si el bitllet que li donen al tramvia és cap-i-cua, i haurà de protestar setmanalment a cal barber de l'actual
abandó del parc i de les demés disbauxes de
l'ajuntament; pintoresques manifestacions de
sa, ja repetidament esmentada, bonhomia.
CAPÍTOL 11
De com es planteja l resol un Importantlsslm
problema domèstic

A

RA sl que don Josep passa per una prova una mica dura i que, certament, no
mereix pas pels seus pecats. Aquest mati
donya Qertrudis ha tingut de dir-li la cruel
paraula.
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—Quan ens casàiem, Pepet—lideia concen- caragol, dins la closca de la seva bonhomia.
trant en sos mots tota la inGnita dolçor de I un mati gris de febrer, en eixir de casa, daque és capaç—no érem més que nosaltres dos vant de la porta hi albirà una enorme coni la minyona; I aquest piset, estoig de les pri- ductora verda i vermella que li féu l'efecte del
miceres delícies del nostre matrimoni, ens seu propi cotxe mortuori.
Aquell migdia la familia Roig dinà al Conbastava amplament; nasqué l'Antonieta, i ella
i la dida també hi caberen; quan més enda- tinental amb singular esverament; aquella nit
vant, no gaire més, t'en recordes, Pepet? nas- dormia tota pacifica en un segon pis del carqué la Mjriona, ja ens calgué suprimir el rer d'Auzies Marc, dintre una atmosfera embany; després amb el naixement de la Roser, baumada de pintura a l'oli.
ja ens calgué habilitar el rebost
per dormitori de la minyona. I
ara les noies es van fent grans,
les necessitats es multipliquen,
una no les pot obligar a estar de
qualsevol manera, i cal,altrament, tenir el pis una mica més
acondicionat.—
Oon Josep parpellejà. Si hagués estat capaç d'indignar-se,
amb tota seguretat que ho hauria fet i de seguida. Però es l i mità a argumentar en contra de
l'insinuat canvi de pis amb unes
raons tan tendres, que calia tenir
el cor de marbre per a no retre's-hi.
—Qertru Jis—deia tendrissimament—et fas càrrec de què cosa
representa canviar de pis? Saps
bé el què representa arrencar-te
d'aquestes parets que t'ho saben
tot i que qui sap si en revenja
anirien a contar-ho als veïns
nous que vinguessin? Et fas
gaan més endarant. no gaire més. l'en recordes, Pepel?
nasqué la Mariana.....
càrrec del què representa treure
aquests mobles a la plena i descarada llum del carrer, i no te'n
dones una mena de vergonya de com si fos la
CAPlTOL III
familia que es despullés de cara al veïnat i al
De com un mal, sovint en porta d'altres
mig del dia? I separar-te d'aquesta bona Pilar portera, i del seu home que és un tros de
pa? I d'aquest vigilant i d'aquests estanT acabà d'escolar-se el febrer, i vingué el
quers de la cantonada, i d'aquell ceguet que
1 març ventós, i l'abril quan cada gota MI
demana caritat arrambat a la merceria de més
val mil, i el maig dels casaments a la Mercè,
avall, amb aquella cara de llàstima que trenca
i el juny de les revetlles cursis amb mantons
el cor de mirar-lo?....—
de Manila al Turó, i la mica d'enyorança que
Pit don jDsep no hi havia més inconvenients
diàriament, a l'hora de dinar, suggeria a don
que aquetts. Però al través de la llur opacitat Josep nous i tendres arguments en elogi del
sentimental, vesllumava i admetia que a la
pobre piset tan ingratament abandonat en
seva injller no li mancava gens ni mica de raó. l'indret més pacífic del carrer més baix de
I en aquesta ocasió, com en tantes d'al- Sant Pere, s'anà fonent en son cor com un
tres, don Josep hagué d'arraulír-se, com un
b rralló de la més dolça mantega. Donya
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Oertrudis, per sa part, es sentia perfectament
adaptada al pis nou; com no havia de sentirs'hi, amb aquella cuinassa que hi pots ballar
un rigodon, tota de rajola de València; i amb
aquells enrajolats tan nets, i amb aquells empaperats tan soferts, i, sobretot.amb aquell
safaretx que hi pots rentar cada dia que et
plagui sense témer trifulgues de porteria ni
dies inoportunaraent plujosos.
L'adaptació de l'Antonieta, la Mariona i la
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en el seu fur intern, situava l'estiueig en la
categoria de les coses supèrflues, com el pollastre i el xampany. L'únic estiueig que arribava a concebre, sinó com una necessitat
almenys com un compliment, era que les nenes anessin a passar a casa de la dida de la
Mariona, que era de Castelldefels, la setmana de la festa major.
Peró ara ja era una altra cosa; les nenes
ho havien dit a la mamà, i aquesta, armada de
la seva inexpugnable mansuetud, ho comunicà al seu Pepet,
que allò d'anar les nenes vuit
dies a casa de la dida per tot estiueig no feia gens carrer d'Auzies Marc, i que l'amabilitat de
la noia del principal, amiga d'unes
condeixebles de les nenes, les
havia compromeses a anar, malgrat no fos més que una mesada, a Cardedeu.
Com cada vegada que s'anava
a rompre en algun punt la rutina
que don Josep pomposament nomenava tradició familiar, aquest
s'escandalitzà; però de seguida la
veritable tradició del seu natural
se li repenjava al coll i l'obligava
a ajupir-se i a passar per tot.
CAPlTOL IV
De com no hi ha mal que durí
cent anys

• un Jove desconegut 11 /éa una barretida, gairebé excessiva, (Pàg. 388)

Roser al pis nou del carrer d'Auzies Marc, crec
qui ni val la pena d'intentar demostrar-la;
qualsevol que tingui ulls a la cara compendrà
fàcilment que l'adaptació d'una donzella casadora, fins ara veïna del carrer més baix de
Sant Pere, a un segon pis del carrer d'Auzies
Marc, no ofereix la més petita dificultat.
Però un mal, en porta sovint un altre, i de
vegades, després de dos o tres mals ^seguits,
ve un bé, tan bé, que et compensa totes les
males estones que d'aquells mals et pervingueren. I el mal que a don Josep li porta
l'haver canviat de pis—Déu no li tingui en
retret!—fou l'haver d'anar a estiuejar.
A casa del senyor Roig això de l'estiueig
era una cosa inusitada; el bon senyor Josep,

J per l'agost, amb la dona i les
noies a Cardedeu, i malmenat
per una cunyada de la portera
de l'altra ca»a, don Josep esmerçava l'estona soporífera de les digestions en conjuminar dintre del seu magi el ròssec de malvestats que darrerament i de faisó tan inesperada l'acorà. Altrament això de l'estiueig
de les dones de casa, que l'obligava a pujar a
Cardedeu els dissabtes a la tarda per retornar-ne els dilluns a primera hora en uns cotxes atapeïts, que no hi pots seure ni estar
dret, amb homenots carregats de paquets que
et copegen sense demanar-te permís, i amb
dones carregades de farcells i criatures que si
et descuides et mullen les sabates, li venia
tan balder, que hauria donat mig món per
veure-s'en alliberat.
I com que totes les penes tenen fi un dia
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o altre, també en tingué aquesta del bonlssim
senyor Roig; i la vigilia de la Mercè, donya
Qertrudis, les tres noies i la minyona arribaven al segon pis del carrer d'Auzies Marc,
carregades de testos, de gàbies i de farcells,
que feien compassió de veure.
Totes, però, arribaven xiroies. Don Josep,
a través del prisma de la seva inevitable bondat, ho esmentà de seguida i se'n pagà les engúnits de tot l'istiu amunt i avall. El sopar
del dia de l'arribada fóu un davassall de conversa colonial; don Josep remarcava, no sense
una interior gaubança, que les nenes havien
enriquit el llur vocabulari amb algun castellanisme aristocràtic.
Donya Gertrudis deia poca cosa; es limitava a somriure, i de tan en tan esmenava amb
una pulcritud exemplar algun minúscol detall
dels relats simultanis de les tres nenes.
Havent sopat, don Josep hagué de demanar
una tassa de til·la.
CAPÍTOL V
De com arriba la tercera malvestat de don Josep, i del determini final que aquest prengui

O

UAN l'endemà matí, el senyor Roig eixia de casa, en creuar el carrer de Girona, un jove desconegut li féu una barretada,
gairebé excessiva; vint passes més avall, un
altre desconegut repetí el gest; vora del carrer del Bruc una tercera barretada, de procedència també incògnita, esverà ja a don Josep.
A la primera cregué que l'havien pres per altri; a la segona es palpà les solapes per si li
havia nascut alguna condecoració; a la tercera, arrencà a córrer com un esperitat fins a la
Granvia i s'entafurà en un tramvia de la Creu
Roja.
El sotragueig del tramvia li deixondí la memòria i recordà haver vists les cares que li
acabaven de somriure, afectuosament descobertes, a Cardedeu. I un instant es penedí
d'haver estat tan esquerp amb els bons modos d'uns estiuejants.
Al migdia, donya Gertrudis, amb la seva
Imperturbable dolcesa, anunciava a don Josep
unes pròximes i successives visites de petició de les tres llurs filles. Els peticionaris:
un representant, un apotecari i un cronista de
societat, tots tres molt bons xicots, amb qui
IDihalxosdtJoMp Olrbat)

havien entrat en coneixença a Cardedeu. A
don Josep se l i acudi de seguida l'escena dels
saluts del mati.
Aquesta vegada, però, l'elasticitat de la
bonhomia del senyor Roig toca al seu punt
crític. «Aquesta constant infracció de la tradició familiar, pensava dintre seu, no pot portarte res de bo». I el triple remordiment, com
una forquilla diabòlica, li burxava les entranyes. Sentia un neguit interior, una rara
coentor en l'esperit, una formidable fretura de
fer un gran crit, un prou! que fes extremir les
mateixes pedres. Però prou, què? es preguntava ell mateix. I callava: més la coïssor espiritual no el deixava, i no sabia com desempallegar-se'n.
Era el llevat del primer cop de geni del senyor Roig, que no es sabia exterioritzar.
Al cap d'una setmana justa, el prometatge
de les ties filles de don Josep Roig i Palaudarias era consumat. Aquest havia esperat,
sense esma de la més lleu protesta, la seva
tercera claudicació en la tradició familiar.
Però segurament en duia una de cap; donya
Gertrudis i les noies creien gairebé endevinar-ho. Mes aquell sopar els esvaí tots els
dubtes. Don Josep començà, amb un gest i
un to insòlits, a retreure les mil providencials
incidències esdevingudes d'ençà que la idea
nefasta de canviar de pis remogué l'estany
pacífic de les tradicions de la família. I de
mica en mica, i a desgrat seu, el to se li anà
amorosint; quan parlava de Cardedeu, ja era
com el pa del dia; quan parlava dels recentíssims prometatges, ja era com la mel. Mes
en el fons del gerricó de mel hi havia una gota
de verí; tot el verí que una setmana d'esforços havia aconseguit arrencar de don Josep.
I don Josep encara no volia injectar-la sense
una justificació:
—Cal que rectifiquem—deia—en desagravi
a la Providència, justa punidora de tot pensament, paraula, obra i omissió contra les intangibles tradicions de la família...—
L'endemà, la família de don Josep Roig i
Palaudarias dinava, per segona vegada, al
Continental, i a la nit dormia novament i pacífica en aquell piset del carrer més baix dc
Sant Pere, dintre una atmosfera embaumada
de tradició.
PERE BENAVENT

U ACI I D ALLA

389

Vista de Tescenarl del «Teatre Carme., de Palamós, durant l'acte d'Homenatge a la Vellesa

El IX Homenatge anual a la Vellesa, organilzal a
Palamós per la Caixa de Pensions de Barcelona

Un grup d'nomenatjats. voltats de palamosins

(Pott. Safarra)
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Notes històriques del
regnat de Carles IXI.de França
••a
A l'amic Xavier de Prati

RES esdeveniments ben noínbles i
variats s'escaigueren a França
l'any 1563. Fou el primer, l'assassinat del gran Duc de Guisa,
portat a terme per el protestant Poltrot de
Maré, el 18 de febrer durant l'assaig d'Orleans, al cap de poc temps d'haver guanyat
aquell guerrer la batalla de Dreux, i quan la
fortnna havia prodigat per a ell els afalacs més
suaus. Fou el segon, la pau que la regenta Catarina de Médicis va firmar amb els protestants, el 19 de març, coneguda per la Paud'Ambolse, mitjançant la qual era retornada al Rei
la ciutat d'Orleans. I fou el darrer, declarar major d'edat a Carles IX, el 17 d'agost, qui, sota la
tutoria de sa mare, havia sigut proclamat Rei
el 5 de desembre de 1560 a racés de la mort
de son germà, l'infortunat Francisco II.
Aqueixos tres esdeveniments mogueren
molt la nació, sobretot el darrer, car tothom
esperava la faisó amb què es descapdellarien
el» dies del nou Rei, sens tutories de la intrigant florentina. Per la mort del duc de Guisa, ja veia el poble francès que mancaria al
jove Carles una protecció ben eficaç, car
aqueix poble sabia les aficions, més literàries
que polítiques, del nou Monarca, i sabia també les tristors que esdevenien una cosa inhe-

rent a son temperament i a son caràcter.
jNingú albirava llavors les dates sagnants que
segellarien aquell regnat, del qual sols se
memora com a cosa cèlebre la nit de Saint
Btrtheltmy amb son seguici de víctimes!
I
En la tertúlia de Pere Ronsard, el poeta de la
Cort, hi havia molta animació en la vetlla del
12 de gener de 1564. Deixem parlar a Brantome, el narrador de les gestes galants d'aquella Cort, qui en ses «Anècdotes» ens ho conta: «Se parlava d'un poema que havia com.post el propi rei Carles a qui Ronsard
«protegia literàriament, i, com que el Rei no
»hi era, se exterioritzaren diversament els
•parers dels reunits en aquella tertúlia. HI
• havia Demoulin, Esteve Pasquier, l'almirall
•Coligny, el jove Montmorency, Drylleyres,
•Ramus, Joan Bodin, els catalans Arnau Ca>brera i Pere Valldemar, i jo. Tots, excep•tuant Coligny i els catalans, érem de parer
• que no devia publicar-se el poema, però
•Ronsard s'imposà, i l'endemà ja sabia el Rei
•qui eren els que l'estimaven poeta, i el» qui
•no eren partidaris dels reials versos. Aquei•xa reunió tenia lloc el 12 de gener, i el poe•ma anava adreçat a lloar les lormosors de
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.sa cunyada la regina d'Escòcia. Jo vaig
.parlar amb Carles IX al cap de pocs dies, i
.em va fer molt mal paper; això també m'han
.dit els companys. Però els catalans Cabre•ra i Valldemar hagueren dignitats, i l'almi.rall Coligny, amb tot i ses idees protestan.tes, fou molt afalagat en la Cort».
Efectivament, foren creats Gentils-Homes
els nostres compatriotes per el gran mèrit
d'haver lloat els versos de Carles IX, qui volia l'anomenessin el Rei Poeta. I no era mal
del tot, si escoltem els parers de Ronsard, de
Belleville í d'altres escriptors d'aquella
època.
Havia Carles IX l'esguard somniador, i sols
trobava bon ambient quan recorria els gestos
sublims de les tragèdies gregues i gosava
imitar-les; quan reconstruïa les remotes lluites amfiteàtriques i veia les arenes dels vells
Circs xopes de sang i clapejades amb les entranyes palpitants dels qui morien; quan volia pintar els udols d'una forta tempesta estiual recorrent els espais i desfent-se en
mil notes estridents que retrunyien per les
cambres i galeries del Louvre o es desgranaven en torrentades,que gonflant el Sena s'esbandien estrepitoses bo i inundant els barris
baixos d'aquell Paris que tan odiava.
Aixi era aquell Monarca, i sota aqueixos
aspectes de sa inspiració volia ser aplaudit.
I per això li queien molt bé les lloes de Ronsard, en tant li feien mal els comentaris poc
aduladors d'aquells contertulis.
II
Quan a primeries d'abril de l'any 1565 va
anar a Baiona Carles IX juntament amb sa
mare per a tindré una Conferència amb el duc
d'Alba, ministre d'Espanya, foren sos companys favorits Don Arnau de Cabrera i Don
Pere Valldemar; i en les hores que els afers
polítics li deixaven lliures, escrivia versos )
més versos, adreçats tots ells a millorar el
seu poema, encara inèdit. I ens diu Brantome
en les mentades «Anècdotes, que moltes vegades el reptava Catarina de Mèdicis, siguent endebaües tots els advertiments i totes
les amonestacions d'aquella dona que tot ho
supeditava a la política i a la intriga.
Trobant-se a Baiona i finida la conferència política, el senyor de Cabrera convidà al
r*l Carles i va insistir per a que visités el
Castell que sos majors havien construït a
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Blanes, indicant-li ser un noc apropòsit per
a sos esplais poètics aquell tros de la costa
de Catalunya. A Carles IX l i plagué l'idea,
però li va entrebancar sa mare amb l'escusa
de que no plauria al rei Felip II d'Espanya, i
al·legant, demés, que era necessari retornar a
París per motiu d'afers d'Estat i per a vigilar
les obres del Palau de les Tulleries, inaugurades l'any anterior. Amb tot i això, el Monarca volia anar a Blanes, encisat per les
beutats que li contava Don Arnau de Cabrera, però la Reina mare s'imposà a aquell
temperament tant feble, i retornaren tots plegats a Paris a darrers de maig.
En les «Memòries, que escrigué Cabrera, i
que narren de faisó ben pintoresca les consuetuds d'aquella Cort dels Valois, hi trobem
quelcom referent a la mentada excursió.
Diuen així: <E lo dèbil e indecís Senyor
(sempre l'anomena d'aquesta manera) «après
.que fonch enllestit lo afer ab lo Duch de
.Alba, rebení en son afany de fer versos e
.mes versos. E jo le proposí una anada a lo
.nostre Castell de Blanes puig le digui ser
.bon lloch de inspitàs. E plagué à lo Mo«narca dèbil é indecís, mes desplagué d la
«soperba Reyna que ho empedí ab lo recurs
»de labors politicas e per seguir lasobras an»tany començadas à lo nou Palau. E lo Mo.narca dèbil é indecís volia perxó anar ab mi
>à Blanes, e sa mare le digué no ser plaer del
»Rey de Espanya e le ho empedí. E tots re.tornàrem & Paris sense poguerli ensenyar
»lo nostre Castell.»
III
Prou s'esdevingueren pertorbacions de l'ordre públic; prou es presentà una guerra civil
entre els hugonots i els catòlics; prou es lliuraren espesses batalles... però a Carles IX no
li fugia pas la dèria poètica. I arribem a l'any
1571, i trobem diàries uues reunions de poetes i polítics dins les mateixes reials estances. Carles IX no va donar al públic aquell
poema cantant les formosors de Maria Estuard, però en els darrers dies d'aquell any
1571, en aquelles tertúlies on es parlava de
tot menys de lo que afectava a la progressiva
marxa del Regne, el Rei contava amb els senyors de Mony, de Guisa, de Condé, de
Drylleyres i de Mont-morency, que hi assistien, els versos d'un nou poema que adreçava a contar les amargors de sa cunyada la
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reina d'Escòcia, que jeia presonera dins el
recinte murat de Fontheringay.
No cal dir que a aquells senyors més els
hauria plagut dialogar sobre els afers polítics
d'actualitat, però la dèria de Carles IX i les
estimulacions de Ronsard, àrbitre d'aquelles
reunions, els ho impedien i havien de tenir
paciència per a no passar com infidels als
ulls d'aquella Majestat tan capritxosa. I
aquella faç groguenca del rei Carles havia
coloracions rosàcies i fins carminoses quan
desgranava les estrofes contra Knox i els
protestants d'Escòcia; i aquell gest, ordinàriament fred, s'acalorava i esdevenia fins epilèptic en narrar les tortures morals i materials d'aquella jocunda dama; i aquells ulls,
sempre eixuts de llàgrimes, es veien humitejar bo i psalmejant un càntic de dolor damunt
d'aquella despullada majestat que havia regnat a França amb el doble regnat de la formosor i la omnipotència.
I en sortir els concurrents d'aqueixes reunions literàries del rei Carles, ens diu Brantome, que ja obiraven aconteixements que ells
amb ells no gosaven comunicar-se. Veien, i
així ho manifestaven a Ronsard i a Cabrera,
que l'esguard reial llampeguejava ple d'odi
en nomenar als protestants, la secta dels
quals creixia amb molta virior; endevinaven
una sagnanta lluita; temien per moltes gents
valioses... i tot plegat, ho tapaven les beutats
poètiques, les figures retòriques, les modulacions vivissimes i les grogors que fugien de
la faç del Monarca.
Ens diuen les «Memòries» del senyor de
Cabrera, ja relatades, ser mentida que el rei
Carles tirés contra son poble des de les fines-

tres del Louvre durant la nit del 24 d'agost
de 1572, coneguda en la Història per la nit de
Sant Bartomeu, durant la qual moriren assassinats tants i tants protestants francesos.
També nega lo que han dit molts escriptors
d'aquella nació; ço és, que el rei Carles va
escriure uns versos cantant la gesta sagnanta i, sobretot, la mort de l'almirall Coligny.
Lo cert és que d'ensà d'aquella data ja no
hagué el Rei bon humor, ni parlà més de poemes, ni reuni en ses cambres aquells cortesans per a fer-los sabedors de ses noves produccions literàries. I ens conta també Cabrera que d'ensà de llavors s'anaren accentuant les grogors de son rostre, son esguard
esdevingué ullerós i esmaperdut, i una profunda melangia s'apoderà d'aquell Rei, feble
i indecis. Per això cercava sempre els llocs
més solitaris, passejava sempre sol per
les florides avingudes dels jardins del Louvre, i instintivament fugia de tota conversació on es parlés de guerres i de sang.
I aquell Rei Poeta, fins avorri la poesia,
com avorria a sa mare i a son germà, el futur
Enric III, instigadors i quasi autors d'aquelles
matances. I desde llavors s'anà esllanguint
poquet a poc, fins que, en plena joventut, se
li obri la tomba el 30 de maig de 1574.
Molts són els parers, per cert ben contradictoris, respecte lo succeït en aquella nit
del 24 d'agost de 1572. Qui té raó? Sols
Déu ho sap. Lo cert és que els protestants
o hugonots francesos reberen una forta sotragada, i que Enric de Borbó, capitost de
aquestos, en assolir anys més tard el tron de
França, hagué de renunciar ses creences
errònies per a poguer regnar sota el nom
d'Enric IV.
MM. JOSEP PALOMER

un reco del Pati dels Tarongers, la diada del Súnt Cavaller
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La

FesiA

de

l'Estudianí

NGUANY, en l arinentesa de la Di«da de Sant Jordi, les entitats escolars «Associació d'Estudianlsde la Universitat Nova» i «Associació Catalana d'Estudiants», han organitzat
una colla de festeigs amb el nom de «Festa de l'Fistudiant».
El dia 33 fou beneïda una senyera de la primera entitat escolar esmentada, prèvia una
al·locució del P. Rupert de Manresa, essent padrins En Manuel Massó i Llorens i Na Elena Sol
i Vallespir. Unes llaçades foren canviades per les associacions organitzadores.
També tingué lloc un àpat de germanor entre estudiants i professors, ple de cordialitat,
coronat amb escaients parlaments. A la nit del mateix dia fou celebrat al Teatre Romea un
espectacle extraordinari, representant-se Rei i Monjo, de N'Angel Guimerà, el qual hi assistí,
essent repetidament ovacionat; Rotes de tot Cany. de Juli Dantas. i cantant Texquisida cantairiu Mercè Plantada escollides cançons catalanes, amb acurada perfecció.
El dia 33, a la Capella del Palau de la ücneralitat fou celebrada una Missa a intenció de la
llibertat de la Pàtria, pel Dr. Marian Faura, amb nombrosa assistència d'estudiants fervorosos.
A mig matí, davant la Universitat Vella, la cobla Barcelona tocà escollides sardanes, en
"nig de l'entusiasme escolar, que estrpncà l'entrada a classe en honor a la Diada. En ésser
«cabades. els estudiants, en manifestació, anaren a recollir llurs senyeres a la Generalitat, pas«iant-les triomfalment.
A la tarda, a la Universitat Nova, tingueren lloc un partit de íoot-ball entre professors i
•lumnes i un concurs de sardanes.
Finalment, a la nit. un acte patriòtic a l'Esquerra de l'Eixampla, en el qual parlaren
N'E. Isern Dalmau. En Rafel Campalans, En D. Roig i Pruna, N'Antoni Rovira i Virgili, i
En Ventura Ga»«ol tancà la festa.
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De la Fcsia de l Esiudiant
La magnifica
bandera de la
Associació d'Estudiants de la
UniTersilat Nora,
després de la
seva benedicció.

La senyoreta
Elena Sol
i Vallespir,
filla de l'il-lustre
Conseller d'Instrucció Pública
de la Mancomunitat, En Romà
Sol, que apadrinà
la bandera, junl
amb l'II lustre
Diputat En
Manuel Massí
I Llorens,

D'ACt I D'ALLÀ.
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41 f" è
Les sardanes a la Pla^a de la Universitat

D e l a F e s t a dc l ' E s t u d i a n t

Dinar amb què fou celebrada la Festa de l'tsludiant
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El

team de

professors de la Universitat Nova

D e l a F c s i a de

El

l'Estudiant

tram de deiiebles de

la Universitat Nova. L'encontre d'aquests doa hindola tingué lloc
amb motiu de les festes en celebració de la Diada de Sant Jordi.

{Fot: Sagarra)

Crònica
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Catalana

M d d'abril

L ï A nota política culminant d'aquest
mes foren les eleccions legislatives,
que durant tant de temps agitaren
les consciències del poble de Catalunya. L'aspecte general que oferiren aquestes eleccions
no l'hem de retreure aci, quan tant i tant hom
n'ha parlat en la premsa diària. L'opinió unànime, la veu unànime fou que d'eleccions tan
brutes, tan vergonyoses com aquestes ja se'n
havia perdut el record a casa nostra; i que
calgué que fos un Govern dit, precisament,
lliberal, que atemptés d'una manera insòlita
contra les més elementals llibertats civils i
polítiques dels ciutadans.
Però la victòria de Catalunya respongué
dignament a la brutal coacció exercida des de
Madrid. Mai, llevat de Solidaritat, no s'havia obtingut un triomf tan esplendorós com
el de diumenge, dia 29 d'abril. La immensa
majoria de la representació catalana és nacionalista (en una forma, en un matis o altre); i .
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sola, la Lliga Regionalista, l'entitat cabdal
del nacionalisme organitzat, ha obtingut la
meitat dels diputats de Catalunya, o siguin 22.
Un clam de victòria s'ha aixecat de per tot
arreu de les terres catalanes: com una ventada gloriosa ha corregut per ci per lla, amb
enceses polsagueres de victòria; i una vegada més la voluntat de Catalunya ha estat
afermada.
Celebrem de veres aquest magne triomf
electoral, que ha de servir de base per altres
triomfs no menys sorollosos i segurs, que tothom espera amb frisança. La causa política
de Catalunya acaba d'entrar en una fase interessantissima; no gosaríem a dir definitiva,
per tal com en les coses humanes vivents mai
no hi ha res definitiu; que definitiva sols ho
és la mort o la immortalitat.
Celebrem amb la més gran joia aquest
triomf de la catalanitat a les urnes, el qual,

En la A s s o c i a c i ó de la Premsa Diària de Barcelona
Aipccle dc U s.11,1 de Festes durant l'acte de lnau(uraclA de la Galeria de Periodistes Catalans
ll'iuslres. celebrat el mes passat amb gran solemnitat

{Pet. Sagarra
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El 8reml de Vlatjanti I Corredors del Centre Autonomlita de Dependenta del Comerç
I da la Indústria da Barcelona, a Parla
La Comissió del Qremi, acompanyada del Mariscal Jolre, en el moment d'oferir la llaçada dels catalans,
a la torni' i del soldat inconegut

anant de costat amb altres triomfs, en altres
aspectes de la catalanitat, assegura la total
victòria del nostre poble, en dies que van
acostant-se més.
9 De la mateixa vida política, podem assenyalar dues altres notes sobresortints: l'una és la
conferència organitzada per la Joventut Nacionalista de la Lliga i donada per En Joan Vallés
i Pujals, en el Palau de la Música Catalana,
parlant de «el separatisme i la unldad nacional'. Aquesta conferència constituí un acte
brillant i remarcable, una mena de resum sintètic d'història i de politicadigned'ésser meditat.
L'altra és el parlament d'En Francesc C i m bó, a la Lliga Regionalista, en l'acte de presentació de candidats de Barcelona de l'esmentada Societat, mare del catalanisme. Que
el discurs d'En Cambó fou transcendental ja
no cal que ho diguem, per tal de no semblar
que repetim un tòpic ja massa gastat, en referir-nos als seu* parlaments de les grans so-

lemnitats; n'hi haurà prou de dir que el seu
contingut assenyala d'una manera clara, lapidària, la divisió de dues polítiques, de dues
concepcions, de dos móns; l'un, el d'allà dalt,
que s'enfonsa putrefacte; l'altre, que sorgeix
de mica en mica amb les rojors de la sanitud
i de la jovenesa: Catalunya.
• Un altre parlament notable, polític i cultural alhora, ha estat la conferència d'En Lluis
Duran i Ventosa, inaugurant el curs de la
Societat Barcelonina d'Amics de la Instiucció, parlant de «la cultura i els polítics··
D'una nunera objectiva, serena, sense oratòries bombolloses. En Duran emeté conceptes
clarlssíms, justos, precisos de ço que és la
cultura í de ço que és la política, e*fudiaiit-ne
les mútues relacions. L'acte dels Amics de
la Instrucció resultà un acte de primera categoria, exalçat, encara, amb la presència del
president de la Mancomunitat de Catalunya i
del primer magistrat de la Ciutat.

D'ACI I D'ALLA
ft Les roses de Sant Jordi han perfumat amb
llur flaire exquisida, evocadora, heroica, diríem, tot el mes d'abril, el mes de les roses
per excel·lència. La solemnitat del Patró de
Catalunya ha estat celebrada en el Palau
de la Generalitat i en infinits indrets, amb
pompa i galania. Per documents que han
eixit a llum sabem que, en els segles de la
nostra llibertat, la diada de Sant Jordi era una
diada d'una esplendor verament gran, solemnissima. Doncs, ara, en el recomenç de Catalunya, amb quina joia no esperem que la
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la Generalitat, son remarcables els diferents
cursets a càrrec d'eminents professors, que
han passat per la nostra ciutat deixant-nos
de llur saber fecundes llavors. Citem els
noms de Mr. Dresch, Gemelli, Valéry, Larbaud, Henry Prunieres, Diehl, Charles Moureu, Gabriel Bertrand, els quals ens han
parlat de ciència, d'ait, de literatura, de tècnica.
4 Com una excelsa monjoia fou saludada
l'aparició del primer volum de la «Fundació

«L'Europa F. C " , que en renyida lluita conquerí el títol de Campió de Catalunya

{Fot. Sagarra)
'esta del Sant Cavaller retorni a la seva perduda esplendor! Ho esperem i confiem que
ben aviat serà.
També la Patrona de Catalunya, la Mare de
f>éu de Montserrat, ha estat celebrada amb
•estes tan assenyalades com les del Patró
!>ant Jordi. El Monestir de la muntanya santa, la Lliga Espiritual, el Foment de Pietat
Catalana. l'Institut de Cultura de la Dona, i
altres associacions han rivalitzat a produir
cadascuna d'elles amb la més gran excelsitud
'es manifestacions de pietat i de patriotisme,
en honor de la Moreneta.
• Al costat de la bella manifestació cienti"cadel llibre francès, celebrada al Palau de

Bernat Metge» i a l'entorn d'aquest assenyalat esdeveniment, els col·laboradors de la
Fundació tingueren a l'Hotel Ritz un sopar
intim, al qual volgué assistir el propulsor En
Francesc Catnbó, que pronuncià unes paraules diàfanes i justes, com ell pot fer-ho, en
ponderar l'objecte de la Fundació. En la mateixa avinentesa fou constituïda la Junta de
la delegació a Catalunya de l'Associació Guillaunie Budé, de Paris, sota la presidència
d'En Lluis Nicolau d'Olwer, sapient hel·lenista; Vice-president, En Joaquim Balcells,
traductor del primer llibre «De la Natura» de
Lucreci, que hom festejava; i secretari, el mateix director de la Fundació Bernat Metge,
En Joan Estelrich.
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• Com a periodistes, en el fet de redactar
aquesta crònica, ens plau molt de consignar
la inauguració i desenrotllament de la Galeria
de Periodistes Catalans, que realitza l'Associació de la Premsa; i en la qual ja hi veiem
les nobles figures de rixart. Sants Oliver, Pi
i Margall, Feliu i Codina, Maragall, Duran i
Bas, Prat de la Riba; cadascuna de les quals,

En

al

Casal

les més eminents personalitats de Catalunya.
TEATRES.—L'Escola Catalana d'Art Dramàtic ha celebrat una nova manifestació de la
seva vitalitat, amb la representació del poema dramàtic d'En Ferran Soldevila, titulat
«Matilde d'Anglaterra», d'accent elevat i dic-

Català

da

Paris

Acte d'entrega de la Bandera destinada als voluntaris catalans, la qual fou apadrinada per la senyora Dalmau
i el Dr. Trias, en representació del Or. Sol« i Pla
(Pol. Salló)

en ésser posada a la galeria, ha estat glossada per distingides personalitats del periodisme d'avui.
41 Exemples magnànimes de ciutadania, ressenyem els donatius d'Enric Batllo i de Ròmul Bosch i Alsina als Museus de la Ciutat.
L'elogi més brillant que d'aquestes deixes un
hom fes no fora mai prou ni complert: l'elogi
digne el faran les futures generacions que
se'n han de gaudir i la ciutat eterna que les
mostrarà com niagnifles joiells.
• En la vida eclesiàstica sobresurten dos
fets: la Setmana Diocesana Femenina d'Acció
Catòlica, que ha acomplert treballs tan notables, i el nomenament de la Santa Seu que ha
fet a favor de Mossèn Lluis Carreras per canonge de Barcelona, consagrant, aixi, una de

ció poètica, obra premiada en el concurs
obert per l'esmentada Escola.
Igualment mereix esmentar-se la bella iniciativa que amb el nom de Vetllades Selectes
de teatre català i estranger s'han celebrat
durant la temporada d'hivern i primavera al
Teatre Romea. Aquest assaig d'aportació a
la literatura nostrada de les obres cabdals del
teatre mundial, és en realitat una gran pensada que cal alentar, car mai com en això, tan
els nostres actors com els autors, podran tenir millor escola per a acabar de fer se els
uns i eixamplar horitzons els altres, com es
demostrà a bastament, sobretot, en la interpretació i presentació d'algunes de les obres
estrenades, que foren escenificades i fetes com
malauradament no estem gaire acostumats
De persistir en això, no trigaríem gaire atenif
veritables ganes d'anar al teatre. —X.
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Digestiu
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formosor del cutis

« ijualsevuilo alçada 1 en ei caudal que es desiifll. p a oblenlr-se còmoda, «cil
I econòmicament, adopten» una

BOMBA BLOCH
Toü ela Instal·ladors 1 revenedcn d'aparells clèctrtcs, raa^ulnÀria. lamfaslea. ctc, donen raó d'ella

JAUME

CUIXART

C O N S T R U C T O R
OtpOstla en les principals poblacions d'Sspanya
Oficines a Barcelona;
S r a n v i a Eaietana.
21, principal ::

Oírecció:
Sagunlo. núm. 12 O
:: Badalona ::

Aunque la mona se vista de seda
mona se queda;
pero si usa aderaús PECA-CURA,
se transforma en humana criatura.
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Asmàtics, Bronquiflcs, TuDcrcuiosos

JOVENTUT PERPÈTUA
Sabó, l'ÜO. - Crema, 2*50. - Polvos,
2'50-Aigua Cutània, S'SO.-Aigua de
Colònia, 3'50, 6, 10 i 16 pessetes,
segons flascó-Locions per al cabell,
4*50, 6*50 i 20 ptes., segons flascó

si voleu l!iurar-vos de vostres
malalties feu sempre ú s del

X A R O P
i

lltliu cnulin : frtitüu nrli IBEll

VIAN

Acàcia • Mimosa • Qinesta • Rosa de
Jerícó - Admirable - Matioel - Chlpre
Rodo Flor - Rosa • Vertiio-Clavell
MnfBct - VloleU - Qeisani

compost amb extrets de diverses p l a n t e s m e d i c i n a l s , les
quals tonifiquen els bronquis
i pulmons, fent d e s a p a r è i x e r
la irritabilitat I infecció, sens
causar perjudici a l ' e s t ó m a c .

Sabó, 3.-Polvos, 4.-Loció, 4·50,7'50
i 20 pessetes, segons flascó.
Essència per al mocador, 18 pessetes flascó amb estoig

Laboratori " E l Síglo"

CORTÉS

Carrer Sant Pau, 3» - Barcelona
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GERMANS

BARCELONA

i

Marca

L'atractiu dels mobles de Jonc i MèdM'ua
lP

registrada

Els models originals i artístics
creats per la
MANUFACTURE
PARISIESNE

completen la decoració interior
d'una llar elegant.

Passeig
de

Gràcia,
115

Barcelona
Telèlon 686 G.

GUANTS M E I X
Models ultra nous
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Passeig dc Gràcia, 42
B a n y s N o u s , 12
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Demani's arreu
Fabricant;
% López Llauder
Claris, l o i
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Rodríguez i Ferrer
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Joies VILANOVA
Unió, 6

À. VECIANA OLIVÉ
Objwtss d'irl. graut fi uab moniur» o r da

Eibtr í Toïtdo

Acadèmia C O T S

A L É

Comerç, Idiomes, e!c.

Ouarimenl Radical de l'OCENA
Dr. CUSI I VIDAL, de l'hospllal de la Santa Creu.
Passeig de Gràcia. SS pral

Enbenaments Barrère. de París
per a la contenció i curació de les Hèrnies

Archs, 10. — Telèfon 5041-A.

Mobles Am encans
per a despatx

Passeig de Gràcia. 30 (Sucursal
Farmàcia Dr. BARTOMEU. Plaça Universltnt)

ÀVILA i Companyia
Decoracions. — Armadures, estopa i guix

Passeig Sf. Joan, 73 - Tel. 506-S. P.
ARC AS

m

Fernando, 7 (davant Passatge Madozi

Boqucria, 56 i 58
F O R T O R
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AR1SÓ

^UEVO SISTEMA
INFPACTURA8US A PRÍJE9A 0£ FUEGO V SOPlETE

Saimeron, 75

Cicles i d e m é s
A. SANROMÀ
raecUm ^

SporíS
l ^ o ï l

Pianos, Autopianos
|Rotlles
Passeig de Gràcia, 62
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