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&mb la Catedral vella al fons
liwl convertida en caserna.
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Un refrigerador electric equival
a cent servents, la constant preocupació deis quals és conservar

ir

els aliments i refredar les begudes, mitjancant un fred intens,
sec i sá.
El refrigerador electric és económic i no requereix atenció. Vegeu-hoenles nostres Exposicions;
pot ésser adquirit al comptat o
en quotes mensuals.
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RISI MUNICIPAL. — S 'ha produit im- tatut de Catalunya que és a punt d'ésser discutit a les
pensadament una crisi greu a rAjunta- Corts Constituents. Aquesta actitut del president de la
ment de Barcelona. N'ha estat el motiu Generalítat ha tíngut éxít, í el doctor Aiguadé i els alla discussió deis pressupostos presentats tres han retírat finalment les dimissions respectíves.
pela regidors del partit que governa la GOETHE I MARAGALL. — El centenarí de la mort de
ciutat: l'Esquerra Eepublicana de Ca- Goethe—esdevinguda a Weímar el 22 de mar§ de 1832—
talunya. El projecte económic ha estat ha estat celebrat mundíalment. A aquest homenatge imrefusat per un sol vot de majoria, mit- ponent no hi podía mancar la ven de la nostra térra, a
jangant una eventual coalició deis regi- on el cuite de Goethe és inseparable del nom de Maradors del Partit Radical i els de la Lliga gall, vertader leader de la literatura goethíana a CataRegionalista, Cal recordar que a Tac- lunya. E s pot dir que l'afícíó a Goethe i a traduir-lo
tual Consistori l'Esquerra Catalana existía en Maragall d'engá que es revela en ell el talent
compta amb 25 regidors, el Partit Ra- poétic. Al Júpiter de Weímar va dedicar una part imdical amb 13 i la Lliga amb 11, a mes portant de la seva producció, deíxant-nos les traduccions
d'un regidor independent, catolic, que admirables de L a Margarideta i altres fragments del
sempre vota amb la Lliga. En veure re- Faust, de les Elegies romanes i altres poesies, deis penbutjats els seus pressupostos, l'Esquer- saments, de les reconstruccíons hel.léníques Ifigénia a
ra Catalana va estimar que el govern T á u r i d a i E r i d o n i A m i n a ; expresant-nos la seva devoció
havia de passar a mans deis sectors de peí Mestre a diferents prolegs, articles i conferencies - i
l'oposició i decidí que els seus afiliats legant-nos aquest monument incomparable, únic, de la
fessin renuncia deis carrees de eoman- dramaturgia catalana, aquesta pregona, sobria i sublim
dament, o sia 1'Alcaldía, les tinéncies i evocació d' Homer: Nausicaa, de la qual — segons les males p residencies de
teixes páranles de Maragall—"en deu
la idea al poeta més gran de l'Aleles comissions . Per
manya"... De la serie d'Olres Comla seva part els rapletes de Joan Maragall, ara en curs
dicáis i regionalistes,
de publicació, dos volums son ocupats
omb un sentit potser
totalment
per les seves traduccions de
més ciar de la realiEeflexos, per Jordi d'Argent. — Details
Goethe, i tres exegetes maragallians:
tat, cregueren que
mínims, per Pere París. — i La Bailarina
Josep M> de Sagarra, Josep Lleonart
de Vilna, per M . Bandranas Palá. (Diel govern exercit per
buix de L I . Macaya f i l l ) . — Llibres,
i Oaziel, ens hi han parlat, fins ara,
ells fóra encara més
llibres, llibres, per J. Torrendell. (Dibuix
de la influencia del geni de Weímar
precari que el deis
de L l . Macaya). — Opinions d'altri, per
en el sen deíxeble cátala. Els seus
esquerrans, i opinaEnric Diaz Cañedo. — Jaume Colell. (Dinoms van associats per sempre més a
ren que aquests debuix de Sanfeliu). — La Setmana Santa.
la Renaixenga literaria de Catalunya.
vien continuar en els
— Eamon Cases. -— Sant Medí. — EoEvaquem-los ambdós—en aquests dies
seus carrees, i que el
dant peí món, per Urbici Soler. — E l
gloríosament ancestrals del centenaque pertoca és reMonestir de Sant Pere de Camprodon,
per Eossend Vilalta. — La Barceloneta,
rí—reproduint el judici aciengat i beformar els pressupostos en aquells
aldea de pescadors en una gran ciutat,
llament resumít d'En SagarraPer
punts que han motivat el refús de
per Germán Gómez de la Mata. — Esalguna cosa Maragall, malgrat la seva
les minories i fer un projecte que reglésies de Barcelona.
(Dibuíxos del
poética
tan antigoethiana, en uns dies
presenti harmonicament el pensament
nostr© Lluís Macaya). — Cróniques catasense
gramática,
sense academia, sende tot el Consistori. Sembla que el
lanes. — Pasqua i les seves tradicions.
se
disciplina,
sense
res, va escriure
president Maciá apoiá aquest punt
— La nostra literatura clássíca, per
els versos més goethians, més diamand'albir de radicáis i regionalistes. Va
Lluís Nicolau d'Olwer. — E l carnaval
tins de tota la nostra lírica. Recorpublicar una crida a la concordia i a
antic a Barcelona, — Glossari de l'Hois si us plau: Una a una, com
la tolerancia, tot fent veure que, en
i a la dansa— entren lliscant
aquests moments histories, una disrqnes en el m a r " . . . Visió
crepancia fonamental deis par| erránia, copsada des deis
tit catalans podría posar en
olímpica de Goethe.
perill l'aprovaeió de TEsSoria
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D E T A L L S
T A darrera vegada que l'home va fer
un aete de veritable home, va succeir
que,, en ésser en el moment álgid de la
qüestió, va venir-li un defalliment, un d'aquests impromptus traidora que tomlben el
castell més ben plantat. Aixó va fer-li perdre tot seguit alió que ell creía que havia
conquerit a copia de la gran dosi de bonliomia que bavia sabut fer-se seva.
Després de perdut el control que fins
aleshores s'havia cregut que posseía, el que
en venir j a no té sino una explicaeió: comédia pura.

• • •

Aquell Jiome que tenia tres filis i tots
tres eren toeats peí malastre de les imperf eccions físiquesj e s t a v a convemjut que
temps a venir, la seva deseendéncia fora
la més perfecta del món. Tan cregut estava en aixo que no podia sentir que M
bagues ningú que s'aventurés a dubtar de
la seva convieció.
Un dia que s'havia arribat a convéncer
del que deien els qui no volien teñir per
cert el que ell deia, va creure's deixat de
deixadesa divina; perqué, segons la seva
manera de veure les coses, sois una damnació semblant era capag de la dissort que
planava damunt seu.

• • •
En certa ocasió va haver-M un borne qui,
de tan somniar amb coses impossibles d'abastar, havia perdut tant de cabell del cap
que va entrar a la categoría deis calbs de
solemnitat. L a qual cosa, per bé que no l i
plaia, havia de tenir-la com a realitzada.
Eins que l i va passar peí cap que ell,
amb aquella mena de protuberancia deserta, feia un paper una mica ridícol.

• O •
Les vegades que s'havia proposat de fer
alguna cosa de profit,, que a dir veritat,
no havien estat gaires, sempre va oeórrerse-li que ho havia pogut fer millor, E l l , que
era un home que podríem enquibir-lo en els
rengles deis qui tot ho venen' segons com
teñen placada Uur peculiar manera de trobar significats a alio que els és plaent, no
s'empatxava en fer aqu&sta constatació, que
no l i reportava cap honra.
Pero ell, d'aquest procedir, n'estava més
que satisfet, perqué del a, a tot aquell qui
volia escoltar-lo, que aixó és propi deis éssers que ja s'han allunyat una mica més
enllá del que pot torbar la consciéncia deis
homes de la seva condició.

•

DD

Els anys que havia passat amb 1'esperanza d'arribar a alió que els éssers prosaica en diuen una posieió benestant, ja podien eomptar-se per dotzenes. S'havia especialitzat tant en aquesta il.lusió que, en
ésser que tenia els cabells blancs, encara l i
durava,, més forta que mal, la déria cabdal de la seva vida.

M I N I M S

Com que els anys no pasen debades, i
ell, després de tot, era tan mortal que gairebé no ho creia que fos així, un dia van
portar-lo allá on podia esperar, sense inquietar-se, la realització plena del seu pía.

• • •
Quan a aquell xicot va dir-li el metge
que calía no negligir la malaltia que tenía
ficada dintre el seu eos, ell va pensar-se
que l'home de ciéncia l i juglava una facécía. No creia que ell, tan sá fins aleshores, que era l'enveja deis seus amics, per
ventura se les hagués d'heure amb tan
greu troballa. De totes passades, no podia
creure-ho.
Va transcórrer una tongada de temps,
potser més llarga del que ell esperava, i no
havia entrat en el període de guariment,
encara. E l metge, cada vegada que anava
a consulta, l i feia avínent que era qüestió
de confianza amb els seus métodes, que mai
no l i havien f allat. . .

• • •
Aquell senyor, que de jove no ho havia
estat pas, per mitjá del treball i d'altres
mitjans, s'havia transformat en una personalítat de pes, dintre la política del poblé:
perqué era un contribuent deis més feixucs
en amollar impostes, el van fer regidor.

• • •
La seva vida pública va comentar tan
bon punt va teñir aprovat el batxillerat.
Com que era més murri que la fam i tenia
certes condieions per a fer llíscar la ploma
damunt el paper, va fer-se periodista. Va
arribar a ésser el director de la gaseta del
seu poblé.
Va dir penjaments de tothom. L i van
armar un plet, quan j a era home fet, peí
que havia escampat i que feia referéncia
a la primera autoritat del poblé.
Una vegada davant del jutge, amb tota
la cínica voluptat del món, va dir que, a
f i de comptes, tot alió que havia eserit no
tenia importáncia, perqué sois era un pecat
de joventut.

• • •
Era una dona que ja havia depassat, de
bon tros, la cínquantena d'anys. Vol dir,
dones, que 1'época de les il.lusions color de
viola, eren ben enrera. Malgírat d'aixó era
un goig el veure-la quan anava a passeig:
de tan elegant com era, era la riota de tot
el ve'ínat.

• • •
Un individu, que no se sabia «si era f ormal o bé un perfecta cínic, tenia el costum de contrariar a destra i sinistra tot
alió que sentía a dir. Era tanta la falórnía de qué era posseit que, sense cap discerniment, que avalés les seves apreciacíons,
era capa§ de no reconéixer la més palesa
de les veritats.
Va ésser tan el que va abusar d'aqueíxa petíta falla que Dóu l i havia dat, que.

al capdavall, no va haver-hi ningú amb prou
for§a de voluntat per aguantar-la-hi.

• •

O

L a veritat, diuen els qui saben el que és,
té certa semblanza amb la més pura de les
coses. Per aixó succeix que, a desgrat del
que representa, son comptats els homes qui
fan per manera de caure en bragos d'aquesta deessa.

• • •

La ira que l i havia produit el procedir
del seu amic va ésser frenética. Afigureuvos que va teñir la gosadia de proposar-li
un negoci de guanys segurs, peró amb la
condició que ell havia d'ésser el soci capitalista.

• • •

Tots els dies de l'any, aquell home que
creía que ja, havia agafat el cel amb les
dents, esperava 1'ocasió propicia de donar
l'escomesa final. Estava tan segur d'assoHT éxit que, si per cas volia donar-se-lí un
consell desinteressat, de seguida arrufava el
ñas, com volent dir que ell no era deis qui
neeessiten mitjaneers.
En ésser ais volts de Nadal va teñir la
pensada agosadora d'anar a una quebra.

• • •
Si l i haguessin proposat una bona inversió de cabals, aquell rendísta, que tenia tants
diners que no sabía qué cosa fer-ne, potser
s'hauría decidit a deíxar-los. E l l , a dir
veritat, no era home que volgués teñir els
cabals fora guany.
El que passava era que, tots els qui tustaven a la seva porta, ho feien amb l ' i n tenció d'oferir-li un interés de miséria, que
no l i pagava n i el temps que hauria esmer<jat en signar els xecs . . .

• • •
Era un home d'aquells que un hom pot
catalogar-los com a rellotges de repetició.
El trobéssiu a qualsevol hora del día o de
la nit, i sempre us sortia amb la mateixa:
que ell j a era tota una institució a les oficines on era dependent. D'aixó n'estava
tan eofoi que mai no va passar-li peí cap
que podien deixar-lo cessant.

• • •
Si per cas vols anar fent la viu-viu, va
dir-li un amic a un altre amic, has de tractar sempre de no fer cap estírabot que et
posi en evidóncia davant la gent. Si procures de no teñir entrebanes que et faci
veure el blanc per negre, també et será de
molt profit. Tracta de no fer alió quQ tu
comprens que fan els altres, amb la intenció una mica térbola d'anar al dret. Si no
tens en compte aixó que et dic,. fes-te cárrec que havem p e r d u t miserablement el
temps, tu d'escoltar-me i jo de creare que
tenies algunes idees própies.
Fere PABIS.
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LA B A L L A R I N A DE V I L N A
n n ANMATEIX, el cas passional de Mikla
Lamirowsky no és pae deis més vulgars. Despertá a l'amor, Tivint-ne l'idílHc poema; pos després vorejava el drama,
per caure definitivament en la tragédia.
Estimá a Flowna com mai no havia eatimat a cap altra dona. Val a dir, peró,
que Flowna s'ho merebda. Ella un dia
fugí de Vilna i eaigué a Varsovia. Mikla
la trobá a un mmic-hall. Era bailarina i
el número més emocionant; l'anomenaven
" L a baldufa m e r a v e l l o s a H o semblava
realment una. baldufa quan giravoltava. En
el fons del music-hall, en un petit eeeenari,
Flowna, en fer la prova sensacional, guanyava els aplaudiments més sorollosos a qué
podien aspirar les artistes. Mantenía l'espectació fins al darrer giravolt, que es colltorcava i , ajocant-se, queia com deemaiada,
amb els bracos aclofatg lassament, en el vol
nacrat de la falda,
M t darrera nit; Mikla s'hi embadalia.
Quan Flowna acabava la prova i els espectadors s'aixeeaven folls d'entusiasme, ella
baixava d© l'eseenari i com una colometa,
f erida per la mirada de tots, creuava la sala dirigint-se allá a un angle del local on
Mikla l'esperava apassionadament.
Mikla era xicot de diners. Havia beretat deis seus paresi, propietats valuoeíssimes. De físie atraient i maneres elegants;
en una páranla: tot ell respirava distinció.
Desitjá follament a Flowna i tant la volgué, que l i encomaná la eeva passió, duent-

PER M. BANDRANAS PALA
DIBU1X DE L . L U I S M A C A B A F 1 L L

se-la a un departament d'un petit botel.
(Com M jugava amb els rulls de la seva
cabellera rossa-pál.lida I . . . Aquella rínxols,
que l i queien a flocs; peí seu front de blancor de neu. Els ulls eren com dues maragdes i la seva boqueta un estoig de promeses on la gracia eneengUé els llavis de már
gie somrís. Mikla s 'oblidá del món i de sí
mateix, fonent-se, en eos i ánima, en el eaptivant encís de la seva Flowna.
Sojornaven .for§a sovint Uuny de la ciutat? en una de les finques que Mikla posseía i que es convertí en un Edem quan la
felic parella hi feu niu. Les postes de sol
els sorprenien peí mig del boseatge o en
un llac prop de Pestañea, els remg caiguts
i enllagats els cossos. Jugaven com dos infante i escarnien els refilets deis ocells amb
la música de llurs petons.
Mikla, d'esquena al món, no s'adoná que
el món l i queia al damunt, sense dar-li temps
de salvar-se.
Un dia; sobtadament, arribaren uns funcionaris amb l'ordre terminant de fer volar d'aquell paratge a 1'amorosa parella.
Aquelles autoritats procediren amb tot r i gor, i Mikla tot just alesbores es doná
compte que no tenia res seu.

— I bé — digué enearant-se ais fundonaris. — No M fa res; em queda Flowna
i Flowna val més que tots ©Is béns que em
treieu i els que hi pugui haver a la térra.
Veritat, Flowna?
—Tu bo dius, Mikla. Per a mi, el que
ho val ets t u .
I davant d 'aquella homenots, M i k l a i
F l o w n a romangueren abraxjats Uarga estona.
Camí de Varsóvia, planejaren el seu futur.
Flowna explieá a Mikla el seu desig de
conéixer Viena.
—M'agradaría per dos motius — digué.
—Peí que me n'has dit, i tambó per quan
arribi el moment de . . .
—De qué, Flowna?
—De pensar en treballar.
—Treballar... No me 'n parlis! Em dol
que m'ho diguis. Jo he de treballar per tu.
— I jo — feu ella — tornaré a bailar i
m'agradaría que fos a Viena.
Milka callá. Fins aquell moment no havia comprés la seva situacíó. Per res de
la vida no hauria volgut que Flowna tornés a bailar per ais altreg i menys encara
empesa per la neeessitat.
—No, Flowna. Tú no tornaráa a posar
els peus a un escenari. Em faria molt de
mal. No h i pensis que s'han d'acabar els
diners. Jo en guanyaré, Flowna, jo en guanyaré!
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—Mikla, Mikla del cor.. . És que en sentó desig, un desig foll de tornar a bailar.
Ho comprens?
Mikla acotá el cap resignadament.
Quinze dies feien que bayien arribat a
Viena, intal.lant-se en un hotelet de tercer
ordre. Alemanya els seduí forqa. Tant ele
agradá, que s'haurien oblidat del temps si
el capital no els hagués minvat d'una manera sensible, obligant-los a fugir a correcuita.
Mikla anava decaient de dia en dia. Més
d'un cop, Flowna, en trobar-lo capficat, el
pessigollejava fins a ferio somriure.
—Saps? Estic d'alló més contenta—deia
Elowna.
—Per qué?
— P e r q u é . . . g 'acosta el moment de. . .
—Sempre aquests suspensius! De qué?
—De tornar a bailar. Oi que no t'enutjarás? Mira, avui j a he fet passos i sembla, sembla que per la setmana entrant...
Ho voldrás?.. Sí, sí; tu ho voldrás.
I agafant-li el cap l i omplí de petons.
La sala del Varietés era plena de gom
a gom. Mentre " L a baldufa meravellosa"
gíravoltava, Mikla, engelosit, sofría de 1 'em,badalíment del públic. Quan en acabar la
prova, els espectadors, a peu dret, l i feien
una ovació esclatant, Mikla no es va moaré del seti. Aquells aplaudiments l i feien
l'efecte d'una pluja de bufetades.
En el moment que Elowna entrava a la
sala, Uesta j a del seu compromís, un deis
espectadors 1'atura. S'estrenyeren les mans
i somrigueren. E l l féu acció de convidarla. Ella agraí sense acceptar-lí i continuaren conversant i ríent. Mikla no aguantá
més i , aixecant-se, s'atangá a la parella.
En adonar-se'n, Elowna el rebé dient-li:
—Pedor Krawlin, de Vilna, amic de 1'infantesa. — I dirigint-se a l'amic:—Mikla
Damirowsky, el meu amant.
Es saludaren fredament. Mikla agafá a
Elowna peí bra§ i sense més n i més la trar
gué de la presencia de Eedor. En allunyar-se, ella es girá a Eedor pagant-li amb
un somrís la brusquetat de Mikla.
Ja a 1'hotel, i no podent aguantar més,
Elowna l i parla:
—Eedor, com t'he dit, és un amic de l ' i n fantesa.
—Eedor ha estat un altre amant teu.
—No és cert. No tens cap fonament per
dir-ho.
—Jo no he estat a Vilna.
—Peró tu, si m'estimes, no has de creure que t'hagi enganyat mai, i si dubtes,
per la meva p a r t . . .
—Qué? — feu Mikla iradament.
—Si dubtes, deixa'm d'estimar i no em
facís sofrir.
—Tu sofrir? E l que en sofreix goc jo,
la víctima.
—Dones no ho vulguís ésser la víctima,
i deixa'm.
—Gossa! — l i digué Mikla enfollít. I
amb un moviment impulsiu, 1'agafá del coll

i en estrényer-lí, s'horroritzá de la seva acció. Afluíxá les mans i fugí, fugí per ja
mai més no aturar-se.
Uns anys després, el trobem en els molls
de cárrega d'Hamburg allistant-se a la t r i pulació d'un vaixell que salpava cap els
mars de la Xina. Estava deseonegut. S'havia deixat créixer el pél i tenia tot 1'aspeóte d'un miserable. L a beguda 1'havia
imbécilítzat. Fugí, fugí sempre i per tot
arreu on passá cerca a Elowna: en els passeigs, en els bars, en els musio-halls i en
els anuncis de les sales d'espectacles. E l
record d'aquella nit el perseguía, el fuetejava d'una manera obsessionant. Tenía l'es
porania, encara, que un dia 1'hauria de
trobar, i per xo se n'anava a altres terrea
i rodaría el món si calgués fins a tornar a
veure Elowna.
El vaixell on s'allistá es dirigía a Xangai. Tot el viatge se'l passá isolat de la
resta de la tripulaeió. Quan tenía la seguretat de no ésser vist, es treía un retrat—
el retrat de Elowna — i el besava follament, mullant-lo de llágrimes.
Arribaren a Xangaí i després de la des,cárrega del navili, la tripulaeió baixá a térra. Mikla fou el darrer a sortír-ne. Camina, caminá com un somnámbul. No sabia
allunyar-se del port. Voltes i més voltes.
per a convergir sempre al mateíx punt de
sortida. S 'assegué en un deis bañes del passeig marítim, fins ben entrada de fose, i
aixecant-se resoltament, entrá al primer bar
que trobá. Begué, begué fins a més no poder, i en cridar al mosso per pagar la consumacíó, l i demaná 1'ádrela del m-mie-hall
més proper. E l mosso l'acompanyá fins a
la porta, indicant-n'hi un, que es trobava
a pocs passos.
E n t r á . Una munió de gent omplia el local. Cercá lloc i s'assegué. A l'escenari,
en un cartell lluminós, es llegía: Grandiós
éxit de la iallarina Flowna, en la seva exMMció " L a haldufa meravellosa".
Mikla, en llegír-ho, l i feu un salt el cor.
—Elowna! Elowna! — cridá sense poder
contenir-se.
S'aixecava i es tornava a asseure, fins
que un tipus que es trobava al seu costat
s'enfurismá i agafant-lo d'un bra<j el sacsejá dient-li:
—Si no saben estar embríac, no begueu.
Es quedá quiet, fins que els primera compassos de 1'orquestra 1'esperonaren. E l públic esperava impacíent la sortida de Elowna, i quan poe després aparegué, els aplaudiments eixordaren. Mikla s'aixecá, els ulls
fits a ella. Comengá la dansa i quan en
pie remolí els contorna del seu eos es desdibuixaren, Mikla Uan^á un crit formidable, que repercutí per tota la sala.
—Elowna! Elowna! — repetí.
Deixant el lloc, a'avanza peí mig d'aquelles fileres en direeció a l'escenari, en
el precia moment que Elowna rodolava per
1'empostissat. La gent s'arremoliná, amb
esglai. Mikla s'obrí pas i d'un salt pujá
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Organitzada per la College A r t Association del State Teaehers College, de Springfíelds (Missouri), s'ha celebrat una important exposició d'art catalá modern, a la
que han cooperat diversos artistes i col.leccionistes de Barcelona, així com les galeries Maragall i don Joan Merli i les galeries Pierre i Pacquereau, de P a r í s . Tenim
a la vista el catáleg d'aquesta exposició i
en ell llegim en anglés una nota crítica sobre la pintura catalana moderna signada peí
director del Musen de Belles Arts de Barcelona, senyor Joaquím Eolch i Torres. En
aquesta nota es parla deis diversos grupa
de pintors qui formen, per dir-ho així, 1'escola catalana, destacant-ae en primer Hoc
el grup déla que aegueixen la tradició deis
Eortunys,, Martí i Alsina i Vayreda, tais
com Sisquella, Joan Serra i Labarta; un
segon grup de pintors més o menys influenciats per Cézanne, que es dístingeixen per
la seva sensibilitat i al cap deis quals van
Joaquím Mir, D. Caries, Jaume Mercadé,
Lluís Mercader i E. de Capmany; un tercer grup respon a la influéncia del fauvisme i comprén artistes com Mompou, BoschEoger, Mir i Josep Prím. En aquest darrer
grup es poden íncloure amb més o menys
propíetat, fortes personalitats com Pídelasserra, Humbert, Créíxams, Pruna, Nogués i
algún altre.
Si exceptuem unes aiguades de Manuel
Humbert,, uns aiguaforte de Nogués i un
grup de divuít apunts de Picasso, tot el que
s'exhibeíx en aquesta manifestació son quadres a l ' o l i . Seguint 1'ordre alfabétic del
catáleg,. els exposítors són: Boech-Eoger,
Capmany, D. Caries, Créíxams, E. Domingo,
Duran - Camps, Humbert, Labarta, Junyer,
J. Mercadé, L l . Mercader, Mir, Miró, Mompou, Nogués, Nonell, Picasso, Pidelasserra,
Prim, Pruna, Eeig; Serra, Sisquella, Sunyer
i Togores, E l catáleg reprodueix una de les
obres exposades: un retrat de nen per Joaquím Sunyer.
Per altra part, els pintora catalans s'han
fet admirar també a 1'Exposició Internacional de l'Instítut Carnegíe de Pittsburg,
on h i ha hagut obres de Mariá Andrea,
Joaquím Sunyer, Pere Pruna, Prancesc d 'A.
Gall, Josep M.» de Togores, Junyer, Mompou i Joaquím Mir.
a l'escenari, aixecant el coa exánime de la
bailarina.
—Flowna! Flowna!—esclamá, besant-la.
Elowna havia mort. Amb prou feines pogueren apartar-lo del eos de la bailarina.
I quan a tota for§a se l'enduien, el seu
desesper era immens. Els ulls, Uagrimejanta i fora de les conquea, la boca ober1a, resseea, el pit panteíxant i les narina
dilatades...
Mikla Damirowsky epilogá la seva vida
paasional reclés en un manícomi de la ciutat de Xangaí.
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LLIBRES, LLIBRES, LLIBRESI
F. B.M.
E L I X APAT A N U A L
"1 T A celebrar-pe a 1'hotel Eitz el I X
'
anual de la Fundacio Bernat Metge.
La presidencia estava formada pels senyors
Pompeu Fabra, de 1'Instituí d'Estudis Catalans, i Joan Estelrich, de la Fundació
Bernat Metge. Davant d'aquesta, hi havia
una segona presidencia formada pels senyors Puig i Cadafalch, Boscli Gimpera, de
la Universitat; Valls i Taverner, de l ' A leneu Barcelonés, i Jesús Cambó, de 1'editorial Alpha.
,
A l voltant d'aqüestes presidéncies s'agruparen les senyoretes Anna M.» de
Saavedra i Adela M.» Trepat, i els eenyors Caries Elba, Joaquim Balcells,
Nicolau d'Olwer, Pere Coromines, Caries Cardó, Ferran Soldevila, Foloh i
Torres, Margal Oliver, Eduard Nicol,
Joan Petit, Joaquim Pellicena, Ferran
i Mayoral, Manuel de Montoliu, Pere
Bohigues, Josep Vergés, J. M . de Segarra, Joan Coromines, Cebriá Montserrat, Marian Bassols, Alexandre Soler i March i Joseph Carbonell.

Josep Vergés; els nomenaments de Margal
Oliver i de Joan Petit, com a professors de
1'Escola Normal de la Generalitat, i els
d'Adela M . ' de Saavedra i Josep Vergés,
com a professors de l'Institut-Escola. L a
Fundació se sent orgullosa d'aquests éxits
deis seus col.laboradors, perqué no aspirava
sois, en constituir-se, a Hangar uns Uibres
al mereat; volia contituir també un nueli
de treballadors, un conjunt més d'educadora.
' ' Treballem en la preparació del diccionari llatí-catalá. Josep Vergés treballa especialmente en VOnomastioon. De la Biblioteca Hebraico Catalana, tenim tres voluma

Diseivrs del senyor Estelridh
f<Tenim publicats 57 volums de la
col.leeció deis cláesics grees i Uatins.
Amb els que tenim a punt de publicar, clourem ben aviat la sisena desena. Autors de tot carácter, i ádhue de
tota categoría, figuren en la nombrosa llista de les obres anostrades. En
les series vinentes ens proposem d'esmer§ar una atenció especial ais teatros
grec i llatí, a l'eloqüéncia grega, a la
hist6ria. Ultra els noug autors incorporats a la col.leeció, hem reeditat enguany tres deis volums que estaven exhaurits: els Eeoorñs de Sderateeis, de Xenofont; el primer volum d'Aussoni, i el primer del Diálegs, de P l a t ó ; que ens ha fet
més viva l'enyoranga de Creixells.
" H a n continuat les classes i el Seminar i de Eiba; de Balcells i de Petit. Amb un
éxit creixent, i amb resultats magnífics, ha
continuat els seus estudis i els seus treballs
a Alemanya la nostra Adela M.a Trepat,
i Josep Gibert ha posat a prova la seva
capacitat en les excavacions de Palestina.
Assenyalem altres fets que palesen 1'eficiencia de la Fundació dins el nostre petit
món cultural: la nostra participació en les
festes del bimil.lenari de Virgili, a la Universitat; la próxima vinguda a la nostra
Universitat, de Mariá Bassols, que fins ara
fou a Granada; l'ingrés, a la Universitat,
de Caries Eiba, de Joan Coromines, de Ferran Soldevila; les oposicions a cátedra de
llatí, de segona ensenyanga, guanyades per

Joan Estelrich
Geometría, d'Abraham bar Hiia, traduit
per Millás Vallicrosa. La Fundació Bíblica té sis volums publicats; el darrer, d'en¿uany, X I de la serie, conté els Evangelis
de Sant Mateu i Sant Marc. E l Diccionar i de Fabra, inieiat sota el mateix mecenatge de les altres empreses ha comengat
a publiear-se en fascicles, per 1'editor Lopez-Llausás. Está aeabat el volum de Etnografía de la Península Idérica, primer de
1'Arqueología Ibérica, per Bosch-Gimpera.
També s'está acabant el tiratge de la Poesía Catalana Antiga, per Jaume Massó i
Torrents. Ferran Soldevila ens promet per
a molt aviat la seva Historia de Catalunya.
Per cura del nostre servei d'expansió cultural, el profeesor Allison Peers ha donat
a les Universitats de Glasgow i Birmingham, dos eursets sobre Uetres catalanes. I
en f i — dexeu-me que guardi per al final
el conjunt de més pes — la Fundació Cam-

bó a la Sorbona, está acomplint a meraveUa els seus objectius, amb les seves classes i conferencies; en el curs passat les
conferencies es celebraren al local de la
Fundació, j a dotat del material necessari,
a l'Institut d ' A r t i d'Arqueología de la
Universitat de París.
" E l senyor Cambó instituí un premi exátraordinari que és concedit a col.laboradors que s'hagin significat per una major
aportació a la Fundació. L'any passat fou
concedit, per primer cop, aquest premi, de
5.C00 pessetes, al doctor Caries Cardó, per
les seves versions de Séneca. Enguany torna a concedir-se el premi, i tine la satisfacció d 'anunciar que n 'ha estat mereixedor el nostre company M a r g a l
Olivar. Podem dir que Margal Olivar
s'ha format dins la Fundació; en 1'estol d 'humanistes, sortits de la Fundació, ell acusa una forta personalitat.
En ell h e m trobat un col.laborador
complot. Competent en el text, elegant
i just en la versió. Excel.lent revisor.
Té c i n e volums publicats i dos en
premsa. Ha fet la prova amb autors
d'estils i de fesomies ben diversos;
n'ha tocat deis més difícils com Apuleu i Plini el Jove, en el Panegiric
a Trajá, que publicarem aviat. Premiem en Margal Olivar les seves dots
de capacitat, de rendiment i de gust.
I premiem, també, en certa manera,
l'efieácia de la seva preparació entre
nosaltres.
" T o t s aquests arguments i motius
que determinaren la creaeió de la F.
B. M . , de cara a les necessitats del
nostre poblé, s ó n avui més actuáis,
més válides que mai. Passem — passa
el món — una época de crisi profundíssima. I els saeerdots de la cultura tornen a trucar a les portes d'on sortí tantes
vegades la salvació. Pero, nosaltres no volem reduir-nos a una cultura cenacle, de
colla. Volem arribar a la mateixa entranya
del nostre poblé. Estem convenguts que la
nostra renovació cultural ha de venir d'un
honest maridatge de l'humanisme amb l'ánima nacional. Sois l'humanisme té les virtuts suficients per a netejar 1'ánima nacional de tota vel.leitat racista, de tota impuresa primitivista, de tota violencia agressiva''.
El discurs del senyor Estelrich fou rebut
amb grans mostres d'aprovació.
Una carta dél senyor Cambó
La carta que el senyor Cambó ha dirigit
al senyor Estelrich en ocasió del I X ápat
de la F. B . M , , diu així:
Es aquest el segta any — i espero que
sigui el darrer! — que no puc concórrer a
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l'apat anual de la Fundado Bernat Metge. Tine plena confianza que l'any vinent,
si Déu vol, no sois M podré assistir, sino
que H podré parlar i a plena veu.
La Tundació Bernat Metge i les iniciatives culturáis que han nascut i crescut al
seu entorn, han de mantenir-se, com fins
ara, bcn allunyades de tot el que pugui
dividir els catalans. Per a assoeiar-se a
aquesta obra i asseure's a aquesta taula,
no s'ha d'exigir més cédula que la d'una
eatalanitat essencial
En els anys de la dictadura Iluitárem, a
cops de llibres, contra un groller intent d 'assimilisme. Avui hem de lluitar tots contra
un perill altrament amenazador: la indiferéncia deis catalans per la magna cansa de
la nostra cultura pairal.
Es preeís que la causa santa de la cultura catalana triomfi de totes les crisis, de
totes distraccions i de totes les indiferéncies; el dia que s'apagués aquesta Uántia
de l'esperit, Catalunya podria ésser rica i
podria ésser Uiure, pero no trigaria a deixar d'ésser ella mateixa.
Jo espero que 1'entusiasme deis col.laboradors de les Fundacions no minvará i que
es mantindrá tan viu com en els anys de
persecució. Peí que em pertoca a mi, podeu estar ben segurs que la fe en l'obra
iniciada fa prop de deu anys és avui tan
viva com sempre, i el meu concurs no l i
mancará, ni mentre visqui, ni després del
meu traspás.
Pregant-li que vulg'ui trametre a tots els
reunits el meu salut més cordial, l i envia
un record afectuós son amic. — F. Catnió.

dona compte d'una carta del senyor Cambó
al pare Miquel en la quel es diu: "que havent el govern alemany suprimit tota consignació per a exeavacions a Grécia i proxim Orient, el senyor Cambó va oferir al
doctor Welter, que és qui les dirigía, suplir-li la consignació del seu govern a base
que les exeavacions tinguessin carácter catalá i les fes en Gibert, pensionat peí Sr. Cambó, sota la direcció del Dr. Welter. Així s 'ha
fet i queda estipulat que la part d'objectes que corresponen a 1'excavador víndran
a Catalunya i que la publicació de les descobertes es fará primerament en catalá. E l
resultats de les exeavacions ha superat les
m a j o r s esperances i s 'ha identif icat la
ciutat forta de Sichem, la capital cananea
que en els temps bíblics fa encara un gran
paper, i no sois s'ha descobert l'empla<jament de la ciutat, sinó que s'ha posat al
descobert gran part de la muralla ciclépia
que la protegía i que és, sense comparació,
la massa arqueológica més important de
Palestina. Peró la descoberta és sensacional en l'aspecte bíblíe, i ho testifica una

Les adh&sions
El senyors Eduard Nicol va donar compte de les adhesions rebudee que són les següents: Del grup de Mallorca, format per
Gabriel Alomar, Pons i Marqués, Joan Colora i mossén Salvador Galmés. A més, les
del pare Miquel d'Esplugues, Miquel Ferrá, mossén Tomás Bellpuig, pare Antoni
Eamon i Arrufat, A. Eubió i Lluch, Bofill
i Ferro, F. Martorell, A . Duran i Sanpere, J. Millás Yallicrosa, I . González Llobera, mossén Lloreng Eiber, J. Serra Hunter, J. Serra Eáfois, F. Mirabent, Bartomeu 0 1 i v e r , Joaquim Xirau, Fages de
Climent, Lluís Carreros, F. Crusat i Eené
Guastalla.
La F u n d a d ó Bíblica Catalana i les éxcavadons—
El pare Miquel d'Esplugues, en una. carta dirigida al Sr. Estelrich, donava compte
de les tasques de la- F. B . C.
La versió catalana — diu — deis testes
origináis va fent-se cada dia amb més naturalitat, sense cap de les incognitats i neguits deis primers temps. Duem publicats
sis volums, o set amb la Synopsi. L'esperit
de selecció en cultura bíblica cada dia s'afina més i és major també la destresa l i terária, etc. A base d'aqueixes qualitats,
s'ha pogut atényer el tipue, dintre la seva
modéstia, singularment distingit de les publicacions de la F. B. C.
Segons un darrer ajust, la col.lecció constará d 'uns quinze volums. A rao de tres
volums anuals, tindrem la Biblia tota d'aquí a tres anys.
La carta del pare Miquel al.ludeix també
una qüestió íntimament relacionada amb les
tasques de la F. B. C. E l senyor Estelrich

lletra del P. Vineent, l'il.lustre bíblista, al
doctor Welter (que Uegeix el senyor Estelrich), perqué s'ha posat al descobret el
temple de Baal Berith que permet situar la
historia d'Abimelench que omple el capítol
nové deis Jutges.
Altreg discursos
A continuació parlá el senyor Caries Elba, donant compte de 1'estat en qué es troba la versió deis autors dramátics grecs i
llatins i de la tasca encomanada ais senyors
Coromines i Nicolau d'Olwer i a la senyoreta Arma M.? de Saavedra.
El senyor Balcells digué que grácies a
1'eficacia que ha tíngut sobre la cultura
catalana la F. B . M . aquest anys han fet
possible el batxíllerat humanístic que s'establirá a Catalunya en els instituís d'ensenyament secundan.
El senyor Puig i Cadafalch doná compte

de 1'estat del seu estudi sobre escultura románica. E l treball digué que no havia progressat, pero la materia ha augmentat insospitadament el seu abast. Informá técnicament del procés que han seguit les seves
r&cents investígacíons. Es referí després a
la labor de la Fundació Cambó a la Sorbona, per tots coneguda. Els cursos normáis que h i dóna el- professor Lavedan, segons el tipus de la Universitat de París,
compten amb una assisténcia, durant el present curs, de 25 alumnes. A la série de conferéncies per professors catalans i estrangers que s'hi donen cada any h i assisteix
una quantítat tan gran de públic que obliga a donar-Ies en una de les sales més espaioses de la Sorbona.
El senyor Pompen Fabra parlá per a fer
saber que ha comengat a publicar-se, en
forma de fascicles setmanals, el seu Diooionari de la Llengua Catalana. A més, té
en preparació una gramática especialment
dedicada ais meetres i un díceíonari cataláfrancés.
El senyor Bosch Gimpera doná compte
d'haver acabat el seu volum sobre 1'Arqueología Ibérica i que maneava tirar només les portades i el darrer plec. Dit volum, que fou presentat ais assitents en forma de plecs tirats, és magnífic i voluminós i mereixé lloanses de tothom.
El Dr. Bosch feu constar que en aquells
moments, per 1'obligada abséncia del rector
doctor Serra Hunter, i com a degá de la
Facultat de Filosofía i Lletres, ostentava
la representaeíó de la Universitat, la qual—
digué—es sentía joíosa de concórrer a l'ápat de la Fundació i d'establir una íntima
col.laboració amb les altres institucions supremes de la cultura catalana.
El senyor Ferran Soldevila explicá com
degut a tasques imprevistes, deixar les quals
significaría mancar a deures culturáis i patriótics, no l i permetien presentar, com esperava fer-ho, j a completament enllestida,
la Histdria de Catalunya que l i fou encomanada.
El senyor Margal Olivar va expressar la
seva gratitud peí premi que l i havia estat
atorgat. Gratitud especialment dirigida al
donant, senyor Cambó, i també ais senyors
Caries Eiba, Joaquim Balcells i Joan Estelrich, que el proposaren.
El senyor J. M . de Segarra tancá la série de parlaments recordant aquell que, encara que absent, presidia espiritualment la
taula. No pas com a col.laborador, sinó com
a simple admirador de la F. B. M . , en qualitat d'home de lletres, que estímava per
damunt de tot a Catalunya i la cultura catalana, creía poder afirmar que la F . B . M .
era 1'empresa cultural més important i més
beneficiosa que s'hagi fet mai al nostre
país, i expressá la gratitud que tots els
catalans devem a l'home que ha eabut projeetar, iniciar i sostenir una empresa semblant.
Aquests discursos foren també aplaudita
per la concurréncia.
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OPINIONS
JOAQUIM SUNTEE

H

A portat darrerament a Madrit En Joaquim Sunyer, el pintor catalá, una
trentena d'obres, i les ha exposades en el
Saló del Musen d ' A r t Modern, la mes prestigiosa entre totes les sales d'exhibició amb
qué l'art compta a Madrit, que, per cert,
no son pas gaires.
No sol venir un artista com En Sunyer
a concursos oficiáis, ni tampoc cedeix fácilment a organitzar una mostra privada.
La seva vida d'artista, lluny de tota la política de l ' a r t — i no solament de la de Madrit. sino fins i tot de la de Barcelona mateix — es tanca en el retir saborós d'una
bellíssima població mediterránia, en fácil
comunicació amb la capital de Catalunya
pero no per aixó menys apartada del brog i t ; no menys propicia al treball meditat,
sense preeipitaeions; no menys capacitada
per a oferir 1'amplitud de temps que requereix la maduresa de l'obra d'art: a la
blanca Sities, que aleja a la costa els seus
carrers moderna i s'estén en pulcres casetes de camp, emmirallant-se en el mar.
Sitges va ésser la petita ciutat elegida
per Santiago Eossinyol per estatjar-M, sobre les roques mateixes, els seus ferros vells
i les seves col.lecciong d'art.
La nova generació d'artistes, tan distinta de la precedent, no ha oblidat el camí
de Sitges, i aquí té En Joaquim Sunyer la
seva estada; no pas la d'un Horaci que
viu com un Mecenes, sinó casa i taller d'obrer.
¡ Carácter singular el d 'aquest pintor que
només viu per i per al seu art! L a produceió d'En Sunyer té un repós, una claredat, una senzillesa conceptual, que semblen definir a Sitges. Format a París, peró, quan les lli^ons el 1'impresisonisme anaven acomodant-se a textos més sólida i les
seves aéries suggéstions cercant la vigor
constructiva, En Sunyer va sentir, de Pescóla cosmopolita estant, la crida de la seva térra, i apenes aconseguides les primeres vietóries definitivos, se'n va anar a Barcelona primer, a Sitges més tard.
A tancar-se per treballar, peró no a amagar el fruit del seu treball. Sense pintar
per exposar, ha sabut exposar amb la freqüéncia necessária — necessária també per
a 1'autor, a qui importa comprovar de tant
en tant els resultats del seu treball i la reaceió del públic i de l'opinió de professionals i críties — obres soltes i eonjunts més
o menys abundosos.
L a seva recent exposició madrilenya re«umeix labor deis darrers anys. I és tan
distinta la manera del pintor del que es
sol veure...
Primer que tot, un viu accent de modernitat. Sense estar adscrit a una escola d'avan§ada — cosa que, per bou comen<jament,
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l i resta el picant succés de curiositat i
d'escándol que sorgeix davant les més atrevides temptatives — la seva pintura contrasta amb el concepto oficial i burgés. No
té res de temptativa; al contrari, s'hi ven
una seguretat, un desdeny per l'accessori,
una altivesa noble, que rara vegada aeompanyen a la temptativa. No vol sorprendre: aspira a delectar, i hom l'endevina
delectat primer, en la contemplado i en la
realització de l'obra.
E l que més desdenya és aixo que es sol
anomenar, no sé amb quina rao, literatura.
Jo cree que tota pintura és una mica literaria, com ho són totes les arts, per alguna
cosa germanos entre sí, malgrat Uur mútua
independencia. Pero evidentment la pintura d'En Sunyer, és la menys literária, en el
sentit de no donar gens de valor a 1'anécdota.
Pintura pura; pur color, pura línia, pura
harmonía i joe de formes i Uums. No es
pot donar una descripció equivalent, n i de

bon tros, a una de les seves pintures. D'aquest eos de dona modelat amb una sensibilitat tan aguda, d'aquest paisatge de
muntanya, amb els seus ampies pins i les
seves roques, brolla una veu de sensualitat
tan pura que es resisteix al concepte i
triomfa en el sentit.
Potser siguí aquesta la seva qualitat primária, tan personal i al mateix temps tan
de la seva térra i la seva gtent, en les quals
ha trobat En Sunyer la més pura inspiraeió i aquest peculiar accent, que és com el
de la parla, en qué es reeoneix i distingeix
m artista entre els altres: sensualitat; comunicació de les valora artístiques no a
1'enteniment, al sensori.
E l seu aspecto de modernitat ha de provenir, més que d'altra cosa, de l'aparent
senzillesa, que resulta d'una efectiva senzillesa conceptual. Barrera d'aqueixes formes, embolcalíat en aqueixos colors, hi ha
quelcom que de bones a primeros no s'a-

nalitza, perqué manca precisament 1'anécdota, el que més eomodament es pot copser; i és quelcom tan sutil, i ensems tan
ríe, que quan la pensa va apoderant-se pas
a pas, d'alló que el sentit ha atresorat de
sobte, es va esplicant, amb raons, alio que
ha pogut fruir sense.
En Joaquim Sunyer es preocupa, abans
que tot, per la construcció. És macis, vertader; correcto, no. La correcció, com la
urbanitat en el tráete, és qualitat molt estimable: virtut, no ho és. Correcció implica una norma subyugadora de la primaria
espontaneitat. En la pintura ve a consistir
en quelcom que converteix l'art en artifici;
l'obra directa en obra de segona m á ; que
dona al pintat parentiu amb el pintat. Els
quadres d'En Joaquim Sunyer semblen no
despresos encara del contacte amb el natural; i encara que tinguin relació amb
mañeros pictoriques molt del seu temps, la
personalitat que revelen és sois eeva.
¡ Quina delicadesa en els tons, quin sent i t en lea harmonios! ¡ Quin esperit d 'avui,
i , a la vegada, quina ciéncia de la forma,
resistent a la comparació amb les figures
admirados en els museus! La seva ascend é n e i a es construiría d 'aquesta manera:
Itália remota; segle xviir francés; postimpressionisms. I , damunt de tot, el seu
ciar sentiment catalá, la seva Uum de muntanya i de costa, el seu tipus humá, carnés,
flairós, senzill, sense tortura, el mateix en
la maternitat exempta de preocupació — la
mare sosté al f i l l en la seva falda com la
branca al fruit —* que en aquesta bellesa
nua, el tors de la qual té la sual palpitació de la vida més normal i perfecta.
No hi ha element dramátie, tampoc intenció narrativa, en aqüestes pintures. Una
de les més famosos entre aquellos que l i
varen donar eonsagració, es diu Pastoral:
ñus, arbres, Uoms sinuosos de muntanya.
En una altra, el títol del qual no recordó,
figures núes també, i animáis, en un tros
de paisatge davant per davant del mar ampli, de profunda blavor i ones blanques.
Quadres serenament decoratius, en qué resumeix el pintor el seu art, la seva poética,
anava a dir, caient en la imatge literária.
Així seria un líric, horaciá de sentiment,
virgiliá d'amplitud i robustosa, i l'evoeaeió de tots dos poetes Uatins ve a m i de
sobte, i no la rebujo, sinó que em sembla
ajustar-se molt a la grácia, al mateix temps
vigorosa i senzilla, d'aquest pintor també
llatí, que sembla haver ©liminat de sí tot
el que no correspongui a 1'última manera
d'ésser de la seva torra i de la seva gent.
Bones des de Pastoral,, que deu teñir vint
anys, ais seus quadres d'ara, a les seves
pintures més recents, ha anat refinant lea
seves qualitats, analitzant el que allí es donava en compendi, com programa que el
temps havia de complir. Be la seva exposició de Madrit se'n surt amb una sensació de pau inefable i profunda.
Enrió D I A Z CAÑEDO.
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J A U ME
COLLELL
A
ra.

DMIRABLE vida de patriota la que
s'és acluoada a la nostra térMossén Collell ha viscwt oonsagrat a l'enaltime'nt de Dew i la pátria. Sota el titol de Pro aris et focis la seva activíssima ploma no descansa €\n la defensa de, les coses sag r a d e s i ciutadanes. Es natural,
dones, que com a poeta fos un deis
més ddstingits oonreadors de la poesía patriótica deis seu-s Tjons temps.
La seva técnica •— ha dit en Montoliu — és superior a la de N ' A dolf Blanch, degut, en lona part, al
més segur domini que. té de la lien-

gua. Dintre de les convencions de
l'escola romántica aporta M n . Collell una flaire de Mengua popular,
un perfum de Mengua viva reoollida
del matedz agre del terrer. No hi ha
duhte que mossén Collell és el primer deis catálans del oontinent que
en aquest punt segueix l'exemple de
la sana espontaneiit'at popular que en
la Mengua poética introdmrm de bona hora els trodadors mallorquÍ7is.
Aquesta fidélitat a la natura que
posseeix el llenguatge de mossén Collell el fa predeces'Sor vmmeMat del
seu coterrani mossén Verdaguer, en
l'obra del qual fan maridatge definitiu la retórica i el ditíleote, v i u ;
maridatge que havia d'engendrar la
Mengua catalana lit&rária. Mossén
Collell ha deixat algum acabadíssims
models de poesia patriótica, entre els
quals hem d'esmentar, en primer terme, A la gent de l'any vuit3 Montserrat i E l Somatent.

de testa encara altiva, si n'eren de bon'cer!
AMUNT!
que amb veu trencada, conten aquella Uuita
[fera,
Adeu, f orta nissaga, per ésser gran nascuda,
Deixo el pía i el fondal, i a les altares
per mares alletada que duien sane de braus, en 1'invernada freda seient en un racer.
pujo amb frisos dalé;
que un jorn potent falcares per di a l'Eu- Mes ai! caurá la fulla, vindran les tramon- quan s'apaga el remor de les criatures
[ropa muda
[tanes, l'esprit se troba a pler.
que els filis d'aquesta térra no saben ésse i tots, viventes glories, al clot davallareu!
Un mantell de catifa tenebrosa
[esclaus. mai més la santa Patria, les serres catalanes dessota men j a veigi;
que
pam
a
pam
cobraren,
mai
més
trepitAdeu, ra^a valenta, de saba muntanyesa
la mirada del sol esplendorosa
[ jaren! m'esguarda de pié a pié.
que'l eap no doblegares al buf del temporal;
Per
sobre
vostra
testa
la
dalla
j
a
s'arrana,
i f erma com les penyes que et donen la braL'oreig ambalsamat nodreix i aviva
[vesa, i 1'ángel del sepulcro ses ales j a us extén; els místic pensament;
tal volta en eix capvespre us plori la cam- i quan al cim la meva planta arriba,
salvares de la patria l'antic, noble casal!
[pana
Te'n vas, atlétic poblé, qu'un dia en des- que us feia prendre el ferro, tocant a som- mon ánima es coneix.
L'immensitat amb veu eixordadora
[pertar-te
atent.
sentint en tes masies 1 'accent de 1 'estranger, Per qué moren els herois? E l nét no tin- em din que l'home és^ res;
i trobo dins mon cor que a Déu adora,
i el pes de les cadenes el coll ennuagar-te,
[drá a l'avi, de Déu el gran segell.
i dins la llar deis avis un cant tot foraster;
i
a
l'eseó
centenari
veurá
a
la
vetlla
un
Amunt, ánima, amunt! fervents pregáries
veient-ne per tes planes senyeres d'altra
[ b u i t . . . pels cims farás a Déu,
[térra
i al nét respondrá el pare, fredós movent que el blau de les muntanyeS solitáries
i els teus sembrats xafar-ne de l'enemie els
[el Uavi,
[peus, ' * f i l l men no 1 'he assolida la guerra de 1 'any s'uneix amb el del cel.
i el nom paurós oínt-ne de l'home de la
[vuit!... "
[guerra, Ja no h i sereu vosaltres! Vos cercarem deA EEVEUEE
volent d'una ditada planar els Pireneus;
falcares, com s'aixeca superba, majestuosa, rapsodes d'un poema que n'heu dietat els
del fons del valí la broma que du la temA reveure, estimats! L'IUa daurada
[eants.. .
[pestat; qui, dones, podrá enardir-nos, com féreu de que us ha donat a tots un bres de fada,
i retronant caigueres damunt de l'host vicben prest, amb greu recan§a, he de deixar;
[toriosa tot repassant la gesta que sembla de gegants ? del trist enyorament ja sent la pena,
que a son trepig tenia el mon esporucat.
Sois restará l'história, Sa Uetra morta ens que en el sí regalat d'eixa sirena,
I com la pedregada que esqueixa el bran[ r o b a . . . amics del cor, hi fa de bon estar.
[catge Pro no, que un altre llibre tenim davant
Oh! que és dol§ eomiar en aquesta Illa
i engruna les espigues i asseca tot l'her[deis ulls; del mar Uatí la virginal pubilla
[bam, vostra petjada encara per tot arreu es troba, recolzadeta en un verger de flors;
del gran estol de Franga en feres tal ear- i son valí i muntanya de vostra história els sobre palaus alabastrins posada,
[ f ulls. per ones argentines engronsada,
[natge
que l'álig'a traidora Uan^á son darrer clam. I abane el Ter i el Segre faran una girada que eternament l i canten sos amors.
Que és bell extasiar-se en la planura
I el Céser que ses vetlles d'enveja febro- i un dia de tempesta Puigmal s'enfonsará,
[senea que el mur vell no recordi la vostra gran brufada d'ametllers, i aura pura
[creuada deis florits comellars beure a sadollj
passava, en un gran regn© eens fites som[niant, i el erit de Béu i F á t r i a ! s'afogui al mont 0 apropet de la mar esmaragdina,
[ i al pía. tot seguint el suau vol de la gavina,
vegé son eel de glória tapar broma negrenca
i el cor l i gelá l'ombra d'una illa del mar De dins vostra f ossana, quant tombi la ves- dar a l'oblit el mundanal trontoll.
Quin encís ran de l'ona cadenciosa
[prada,
[gran.
Te'n vas i fuigs per sempre, generació ens parlaren vosaltres, jurem no ésser mai vagar tranquil o en abstracció amorosa
[sords! perdre's en l'infinit el cor i l ' u l l !
[gloriosa!
la tomba se us emmena, patriéis, d'un a uní en pau feu la dormida! que térra assaonada Oh, Déu d'amor! i com mon pit s'inflava
amb sang de bona mena, no pot donar filis 1 amunt 1'ánima, amunt, se m'enlairava,
el segle, qual naixenga vegéreu espantosa,
[bords... la gran ombra albirant d'En Eaimon Lull.
a tots us deixa enrera, tocant son últim
[punt. Jamai deixarem perdre de glória l'alta he[réncia,
Quan ve f orta desgla<ja, la pirenenca serra
Grans mercés, oh Mallorca; de tes platges
de sa mortalla blanca lienta els despulís al el cor ens dirá sempre que som néts de ge- a l'embat sanitós, i en tos boscatges
[gants; sempre verds, el meu cor s'ha rewngut;
[mar,
pro sobre l'alta cima, la neu apar s'aforra la barretina encara vol dir independencia... i entre companys antics i amistats noves,
i alguna bella clapa de lluny es veu brillar. Dormiu, cendres sagrades, que us vetllen ca- de tos poetes escoltant les troves
t á l a n s ! . . . he sentit reflorir ma joventut.
Així alguns ne resten de blanca cabellera.
A L A GENT DE L ' A N Y V U I T
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La processo del Dünecres de Cendra és una de les més característiques per la quantitat de simbollsme que Tacompanya.

LA

SETMANA

A

Q Ü E S T E S eelebracions — que a Catalunya, i especialment
a Barcelona, preñen un
caire tan peculiar—com
totes les coses de la vida han de teñir un emmarcament que els doni alio que les faci propies, amb fesomia i aiximateix amb sentit que
s'adigui plenament a la
psicología del poblé que
les festeja.
Ja en arribar al Dimecres d e Cendra d e
cada any, aleshores que
el Carnestoltes és passat, pot dir-se que comenga alio que podríem
anomenar el preludi de
] e s f estes rituals q u e
1 'epilogaran en 1 'esclat
Uuminós del dissabte de
Gloria. Per aixo, a la
nostra térra M lia aquella fermamja per celebrar amb tota dignitat,
de cap a cap. la Quaresma, aqüestes set setm a n e s d 'abstinencia
que, portades amb rigorisme exemplar, reprosenten una de les més

SANTA
b e 11 e s manif estacions
de la fe católica.
En ésser arribada la
Quaresma, ja succeeix,
dones, que M ha en tots
els cors 1'esperanza d'aténver el Diumenge de
Passió, que representa
una diada que porta la
conviceió q u e e l de
Eams s 'escau ais vuit
dies seg'iients. Si hi hagués una avinentesa per
f er comparacions , p o d r i a suposar - se q u e
aqüestes diades, tan auriolades i tan plenes de
saba racial, peí que respecta a la nostra térra,
porten un. segell q u e
les fa d'un significat
corprenedor.
El diumenge de Eams
ja és arribat. A Catalunya és; l'épocaenqué
la primavera fa la seva presentalla primicera. Les primeros branques de Uorer f lorit, les
vares de Sant Josep i

Sant Crist, en fusta policromada, p e r t a n y a
l'església de Santa María
del Mar.
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La confraria de pcríants del Sant Crist en arribar
a la Rambla.

els brots d 'olivera, junt amb els palmong
delieats, per la blancor llur, que semblen
talment una benedicció, emplenen les esglésies de tot Catalunya. És que la tradició
així lio ha estatuít, de tal faisó que representa- quelcom mes que una festa religiosa
en sí. Fem-nos carree, per un moment, alio
que fóra una església de Catalunya on, en
una d i a d a tan assenyalada, l i i manqués

Neta característica deis carrers de Barcelona els Dies Sants, pero
d'influencia aliena.

aquesta prof usió de verdor, q u e
és, a f i de eomptes, una festa augural de primeravera.
El Diumenge de Eams també ha
p a s s a t . L 'entrada simbólica de
Gerusalem s'ha celebrat amb unció.
Se i i ha donat tota 1 'esplendor per
tal d'apropar-la com más millor a
la mateixa génesi del ritus.. La
Setmana Santa comenta.
Tots tenim una reeordanqa, una visió adaptada a
la nostra particular manera de pensar, d 'alió que representen aquests vuit dies
que van del Diumenge de
Eams al dia de Pasqua, la
florida, la d e i s primers
brots de ginesta. És que
la nostra eondieió de eata1 a n s . encara que siguem
d 'un taranná no gaire do-

Son freqtients els actes de pietat religiosa com
aquest al pas de la processó.

Els cantaires i poitants del Sant Crist en entrar
a 1'església de Betlem.

Les dones son les que formen el contingent més nombrós deis que
acompanyen la processó.
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Alegría tríomfal la del dissabte de Gloría amb el tritlleíg de campanes
i les escopetades. Benedícció del foc davant la catedral de Tarragona.

nat a les exterioritzaeions de les nostres
creéneies, sempre, pero, tenim alio que podríem dir-ne la forga perenne de la tradició
fieada ulls endins.
Les celebracions rituals del Dijous i Di-

Carregades de penjarclls í de Uamínadures les palmes
de la preferencia deis infants.

vendres Sants, que són els dos dies cabdals
perqué representen la més forta de les comprovacions del catolicisme, també són, els
dos dies més tipies potser de l'any, ja que,
particularment a Barcelona, el romiatge ais

Dcsprés de la benedícció de les palmes la gent surt tota joíosc-- do l'Església de Santa María del Kar, segulnt el costum del barri de Ribera.

gaudeíxen

monuments de les esglésies parroquials i al
de la Catedral, és d'un tipismo que és únic
en el món. A la resta de Catalunya es segueix la mateixa tradició.
(Segueix a la páp;. 30)

Diumenge de Eams! Alegría de la mainada que amb les palmes i palmons
van cofois tota la diada.
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díntre d'una atmosfera mol t
de musen i molt de castís
classicisme. Inicien ja la
culminació d e l genere els
seus cartells i iLlustracions
edítorials, les seves siluetes
de dones andaluses, i parisenques, i catalanes; pero,
preferontment les primerea
amb llurs xinescos mantona
i llurs pentínats florits.
I aquesta culminació s'aconsegueix en els retrats dibuixats. A c í , l'art d'En
Eamon Cases s 'originalitza,
millor d i t , es genialítza .
L e s qualitats artístiques
d'aquests retrats són una
extraordinária eeguretat en
el dibuix, la penetracíó psicológica, la f or§a expresciva,
i 'eloqíiencia definidora.
Posseeixen , encara , una
valor documental. j a q u e
i'artista es va proposar de
fíxar en els seus eartons les
figures més vistosos de Catalunya, moltes d 'Espanya
i part d 'altres paisos, en un

/"^ OM varen viure junts,
i junts varen correr
mon, i junts varen ésser bohemis, i junts varen triomfar, En Eossinj^ol i En Cases, se n'han anat també
junts al sojorn de la immortalitat. Suara moría En
Rosaínyol a Aranjuez; ara,
a Madrid, acaba de morir
el seu amíe entranyable.
Junts els plorará la ra§a
que tant varen estimar. Tan
diferente com els feia les
faeultats propies, el geni
peculiar d e cadascú , e l s
agermanava 1 'aspiració a
l'infinit, la intensa eaíalanitat, l'amor a la bellesa
q u e cadascú sentia d'una
manera personalíssima pero
amarada de saba racial. En
Eossinyol i En Cases varen
ésser els capdavanters deis
artistes catalans d e l s e u
temps. Per sempre més no
es podrá parlar de 1 'un senso parlar de l'altre.
n

C A S E S

•
Kamon Casas, autoretrat

Retrat de donna

"Eosarito", oli

En i'obra tan vasta, tan solidament acusada, d'En Eamon Cases, ocupen la primafia els retrate. I d'aquests, els dibuixats
al carbó, amb Ueus toes de color, responent
a aquesta tendencia monócrona que caracteritza l'art de l'il.lustre pintor.
No son, en eí'ecíe, els seus quadres, ádhuc
aquells admirables de multituds, com ''Garrot v i l " , " E l molí de la Galette", " B a l l
de t a r d a " i algún altre, els que millor expressen la personalitat d'En Cases. No son
tampoe els retrats a l'oli, en la serie deis
quals en figuren bastants de notabilíssims,

període de temps de den anys, de 1896 fins
a 1906.
Va complir En Cas^s una grata feinada
d'historiador gráfic de la seva época en retratar els seus compauys de generaeió. Més
de mil retrats d'aquest genere va dibuixar
el mestre. Más de dos cents se'n conserven
en el Musen de Barcelona, cedits generosament peí seu autor i reproduint ais catalans més o menys il.lustres de 1'época ja
citada.
Processó de la Bona Mort

Eixem, com exemple d'aquesta forga expressiva i descriptiva de temperament, ca-
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J. M . Sert, pintor
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J. Puig i Ciáafaloh, arquitecte

rácter i fins professió del retratac,
ses. amb 1 'esquena sense senil curvauns quants de la serie catalana, ja
tura, amb el gest esquerp i altiu, era
que, logicament, és en ella on més
prop deis triomfs de 'Terra baixa",
prof imditza En Eamon Cases, per la
de " Mar i col " . I Enrié Borrás.
total coneixen^a deis seus models.
amb el rostre poüt, la mirada joveHeus ací, primer, mossén Jacint
nívola, era realment com el Manelie
Verdaguer, el sacerdot poeta que
que davallava de la muntanya a la
t a n t ha contribuit al modelament
torra plana. Pensava Uavors, potcer,
espiritual de Catalunya.
d 'anar a Madrit, de eanviar 1 'esceApareix el gloriós autor de L ' A t nari del Eomea catalá peí de la Colántida, assegut en una vella cadimedia madrileny.
ra de bragos. per a donar motiu a
També han pasat anys d'engá que
un enérgie i sobri dibuix deis hábits.
En Cases va tragar aquest retrat d 'En
De la nota obscura — no d'un neMir i , no obstant, imaginem que és
Retrat de primera comunió
gro absolut, que En Cases desdenyad 'avui i será de demá el seu actuava i que en aquest cas restarla imlisme. Perqué així, amb la cabellera
portancia al rostre — de la sotana
indómita i les indómitos barbes i els
i del manten sorgeix el cap. Cap enérgie, tipie, del pagés catalá.
ulls extáties, hem imaginat sempre al gran artista de la paleta.
S 'hi endevina que aquest sacerdot va correr, abans d 'ingressar en
Per últim, mireu el propi Eamon Cases. Es va retratar amb el
el seminari, per les bardisses de la muntanya catalana. Peró, al
gran barret negro, la pipa dei cigar, que substitueix en ell a la
mateix temps, 1 'expressió deis ulls, el suau repós de les faccions,
cachimba bohémia, i les barbes . Abans de conéixer'l ens l'havien
una mica rústegues, revelen com 1'ánima ha realitzat una labor
promés així les fotografíes. Besprés va seguir sempre el mateix.
lenta i permanent d 'ennobliment, de tendresa, d 'il.luminat mistiS 'hi endevina un ingenu desig de senyalar per endavant la seva
cisme.
professió, de convencer a la gent que és un inadaptat i un rebol
de la burgesia, on ha naseut. I aixó l i dona un cert aire des¡Quin eontrast el de la dolga figura del sacerdot amb aquesta
denyós i fanfarró, no exopmt de contagiosa simpatía per tal com
de polítie sagag, del Cambó astut i hábil, en qui Catalunya té
és massa transparent i eándid.
posados ara les seves esperances que en altre temps va depositar
en el doctor Eobert, i , després, en, Prat de la Eiba!
Eamon Cases, que va endinsar-se en tantes psicologies a través
I al eosat d'En Cambó,
deis trets fisonómics i les
aquesta dol^a f esomia d 'En
actituds deis seus models,
Frederic Eabola, amb el seu
no va retrocedir davant la
seva própia psicología.
rostro bru, les seves barbes
••
jgi*"
lácies i els seus ulls, d'una
clara i amanyagadora transEn Cases en ha deixat
parencia.
ais volts de la oetantena,
Junts apareixen E n r i c
si fa no fa a la mateixa
Borrás i Ángel Guimerá.
edat d 'En Eossinyol. SemSón els autors de Maneüe.
pre és massa curta la vida
El dramaturg que el va conde treballadors de la seva
cebre ; 1'actor q u e millor
categoría. Peró amb tot, no
l'ha interpretat. Inelús el
se 'ls podrá pas aplicar la
temps transeorregiut, d 'enfrase elássiea : Jove mor
§á que En Cases va dibuiaquell que és a m a t deis
xar aquests retrats fins ara,
déus. Car varen teñir temps
els dona major carácter de
de complir 11 u r gloriosa
permanencia en els seus dos
missió i de veure e o m la
triomfs definitius. Guimerá
á
florida de la pátria no s'aamb les barbes encara ros„ , . _ . .
-,
. ,Mir,
, . pintor
caba lpas amb» ^ells.
Joaquim

• •

Frederic Kahola, politic
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SANT MEDÍ
Ja ha tornat a passar ]a festa de Sant
Medi i com cada any els barcelonin;3 devots del Sant i els amics del platxeri han
acudit en peregrinatge a 1'ermita a ell dedicada.
Passen anjs, pero els bells eostums tradicionals d e l nostre poblé mantenen Uur
ufana, malgrat l'afany que la civilitzasió
actual imposa al viure modern, ben poc
adient, per cert, amb la persistencia de eostums típiques, hostilitzades per tots costate
per noves déries i aficions i per un excessiu menyspreu a les coses del passat que
serven encara aquell perfum de poesia que
les fa tan atraients.
Pero hom no sap quina secreta qualital
de 1'esperit cátala és la causa per la qual
sense que Catalunya deixi de seguir el ritme
més apressat que els temps imposen, sápiga
també conservar zelosament aquells costumo
i maneres de fer que ens donen una fesomia propia i particular que ens caracteritza com a poblé.
I aquesta assenyada barreja de vell i de
nou que hom observa en els eostums, la trobem també en la edificado de les nostres
viles i ciutats que les fan tant atractívoles.

A l'hora del berenar a Termita, és
quan hom comenca
de sentir una mica
la lassitud d'una
diada de trescar
per muntanya.

La imatgc de Sant
Medí, estrenada fa
poc temps.

Les colles anant camí de Termita

En passar per Vista Rica, les cclles, unes a cavall i altres a peu
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RODANT PEL MON
A yT'iLGKAT 'la pressió que els governs espanyols lian fet
a f i que els catalans no influíssin massa en la construeció deis pa'ísos d'América, per tot arreu es venen vestigis de llur pas i Uur nom no resta indiferent en 1'historia de eadaseun deis pobles amerieans.
Martí i Rius Eivera, a Cuba; Sucre, a Bolívia; Prat, a
Xile; Grau. al Perú, i altres tants donen fe de la inquietud que els pobles d'Aniñrica lian tingut i que el poblé
cátala lia mostrat l'impuls que niava en l'esperit de eadaseun per a aportar un grau de superació en l'organització de les diverses nacionalitats que formen aquest continent.
California també rememora eis catalans. car un d 'ells,
Portóla, amb el seu esquadró de catalans, va ésser el primer que va recorrer aquest bell territori amb la companyia del pare Juníper Serra de Mallorca, fundant totes
les missions fins a 1 'extrema de Monterrey, aportant cultura i eivüitzaeio entre els natius que poblaven aqüestes
contrades.
En el diari de Pórtala podren veure els esdeveniments
i penúries viscudes pels nostres avantpassats, i la fundació
da la primera missió de San Diego, el clescobriment de la
badia de San Francisco, eoronant llur obra amb la fundació de Monterrey i la missió de Carmel.
Avui ja es va perdent la memoria d'aquests fets, pero
el sole tragat en la cultura del poblé americá de l'Oest
deis Eatats ü n i t s per un grapat de somniadors, es massa
profund perqué la moderna civilitzaeió en
Fra Juniper Serra,
pugui prescindir. No per res veiem ais
ctui, junt amb els
seus companys de
amerieans erigir noves construccions entero,
l'ordre varen ésser
de les Missions d'un regust románic imiels primers de portar la civilitzaeió a
tant-ne el seu ambient, i no per res retoraquelles terres.

"Mission Dolores", antiga esglesiola de St. Francisco de California, aue
hom conserva com una
relictuia de temps passats.

•

|

1

•

,;: j

|

"
fins a Panamá, peí mateix nom amb
n ostra.

lien el seu nom origina
r i ais pobles o Uocs que
el tenien ben definit i
que a l'ombra d'alguna
•c a s a pairal hi neixin
noves formes arquitectoniques que recorden la
seva ascendñncia.
L'altre dia, en fer coneixen§a d'una vella fam i l i a californiana no
em meravellá q u e em
servissin straivberry i
em diguessin el seu nom
en cátala: madnixes; és,
que aquest fruit fon importat per catalans i és
conegut per tots els po1) 1 e s centreamericans .
que 1 'anomenem a casa

Avui si voleu teñir una forta emeció de California, no us la
donará solament el seu amable paisatge. sino que liaureu d'anar a veure les Missions, davant: de las quals us trobareu transplantats a la Seu d'ürgell, a l'Empordá, al Penedés o» la plana
de Vic.
Així aquesta térra, peí miraele de la cultura de la nostra ra^a,
respira un ambient tan catalanese, que jo m'hi trobo com si fos
a casa.
¡I i j
L'escultor Urbici Soler trebillant en el bust de Didac Rivera, notable
pintor mexicá.

Urbid SOLEE.
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Vista general del Monestir de Sant Pere de

Camprodon vora la serralada pirenenca

EL MONESTIR DE SANT PERE DE CAMPRODON
afecta la forma de c r e u
Uatina, encara que alguns
facultatius opinen que en
el seu origen devia ésser
de c r e u grega • havent-se
perllongat el bra§ inferior,
sens dubte per a augmentar la cabuda del temple.
Aquest perllongament ofereix un are de v o l t a de
mig punt i és ja d'un carácter menys primitiu que
la deis tres bracos superiors. Sens dubte en ampliar 1'església degué trasUadar-se al s e u empla^ament actual la senzilla i
elegant p o r t a d 'entrada,
que és de la. mateixa época, que els b r a c o s superiors.

T ' E S G L É S I A d'aquest
*-/ historie i artístie cenobi — notable obra deis
segles x i x i , de pur estil
románie — és l'únic que
resta de l'antiga construceió.
Va estar abandonat i en
estat de ruina fins a fa
pocs anys, i la seva restan-,
ració va comentar amb gran
impuls i va quedar a mig
f er . deteriorant-se de dia
en dia el que s'havia arribat a reconstruir. Ara es
salvará aquesta joia d'art
grades a la cultural i patriótica associació ''Amics
de 1 'Art V e 11
que lia
comen§at la seva restauraeió, prosseguint la s e v a
lloable tasca per la conservaeió deis nostres monumentg.
Aquesta església é s de
gran correcció de línies arquitectóniques, de formosa
senzillesa en els seus detalla i de majestuosa s©veritat en el sen conjunt,

Vista deis darreres de 1'església amb els sostres i campanar coberts de molsa

La torre quadrada, que
consta de dos cossos, és el
que afegeix esveltesa a I V
difiei. Ofereix airoses obertures, en un altre eos oetog'onal, que descansa esveltament sobre el quadrat
creuer. Te cinc absis, també quadrats; t r e s en la
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superior, el cen-

monestir del de Moisac

tral deis quals corres-

va durar fins al 1325.

pon a 1'altar major i els

Pinalment, en 1835 l'a-

altres dos es troben ais

bandonaren els monjos,

extrems deis bracos del

degut ais desordres an-

part

tireligiosos que es pro-

creuer.
Data la fundació del

du'íren en aquells temps

monestir de mitjans del

tempestuosos , per reti-

segle x.

rar-se a Eranga.

El seu fundador, Gui-

En váries oasions, i

f re, c o m t e de Besalú

amb motiu de les guer-

(net de Guifre el Pi-

res deis anys 1 6 8 9 i

los, comte de Barcelo-

1793, va sofrir incendis

na), M establí monjos

i altres greus desperfec-

del monestir de Eipoll

t e s , no quedant-ne en

en nombre de disset, i

peu — segons testimo-

el seu primer abat va

nis de 1 'época — sino
1 'esgÍQsia profanada

ésser el monjo Jaufred.
nes rendes i territoris,

cremades en

donacions

sacrilega incendis.

i

privilegis,

que altres comtes i reis
d 'Aragó v a r e n

un

deis

La historia, mentres-

anar

tant, fa

augmentant.

el seu curs,

porta l'alé a les coses

Passá en l'any 1073

totes plenos de records

al domini del monestir

d'allo que ha estat, és

de Moisac, de la refor-

i será la gloria de la

aln de Cluny ; pero en

nostra térra.

l'any 1247, el rei Jau-

Els

trángols

p e1 s

me 1 va separar la ju-

quals passen les creen-

risdicció d e l monestir

ees de l'hora actual no

anterior de Sant Pere,

son prou per a llevar a

la ciutat i la comarca

la

de Camprodon.

aquell aspecto que la

La dependencia de dit

i

sense portes, que foren

Va ésser dotat de bo-

Un magnífic i pintoresc paisatge de les rostes del Monestir

1

de tant catalana com
és, ens apar quelcom
diví.
El monestir de Sant
Pere

de

Camprodon,

amb les se ves centenaries

pedrés,

és aixo:

una tradició que, a través del temps, ha sabut persistir.
Bossend Vilalta.

La portalada de
l'església.

L'entrada del recinte
del Monestir.

tradició

nostrada

fa inconfusible i q u e
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LA
BARCELONETA
U

•

El petit recer que fa de port de pescadors a la Barceloneta

N períodic cátala tenia no
fa gaire la humorada de
suggerir l'espectacle de certa
Barcelona primitiva, perduda
en les tenebres de la prehistoria. Espectacle insólit, on
uns homes salvatges i peluts
ca§aven feres sota les frondes de la pla§a de Catalunya,
c e n t r e aleshores d 'iñtrincat
bosc. a la vora del cabdales
torrent el Hit del qual eren
les Rambles... Després, transcorregudes l'edat de pedra i
la de ferro, vindria peí mar
proper aqueixa civilització de
la qual ha constituít de bou
antuvi el magnífic empori una
gloriosa mostra. Avui, a despit d 'eutropéiies imaginatives
i d e reporterismes retrospect i u s , no aconseguim, encara
que ens hi esforcem molt, f i -

gurar-nos aquell bressol de Barcelona, tan remot, ni aquell
antecessor del refinat barceloní deis nostres dies.
En efecte, la moderna capital catalana podrá a estones
evocar-nos Nova York o París, metrópolis espléndidas a la
seva manera cadascuna, mentre l i manca, és ciar, qualsevol
carácter primitiu, i fins i tot afegiríem que qualsevol carácter propi si ens deixéssim influenciar per impressions
massa superficials.
No hi ha, pero, tal cosa. Barcelona posseeix fesomia sui
generis, i pecará d'injust qui s'atreveixi a negar-lío per
desconeixement o mala fe. Obeeix l'equívoc de la seva presumpta falta de carácter a qué no volem veure la seva
part típica o a qué ella mateixa es dissimula darrera bonicois més o menys manllevats. Ádhuc es pot argüir que suposa una de les ciutats más característiques del món per
diversos conceptes.
Ara b é ; per discernir-ho cal prescindir de la seva eixampla, incolora^ per sumptuosa que siguí, i refugiar-se en arcáics recons, vius, sense perjudici de l'anaeronic, buscant
així el seu cor. Comporten, amén d'altres, semblants recons vells i cordials, les barriades de la Seu i les Drassanes, els carrerons deis voltants del port, la Barceloneta. . .

Després d'uns dies de brega, a la mar, hom ha d'apariar els desperfecteB
de les xarxes.

• • •
La Barceloneta! Heus ací una de les sorpreses que reserva Barcelona al viatger observador i sen.si.tiu. Aqüestes
sorpreses enclouen els secrets de no póquer localítats, uns
secrets a crits que la gent no atina a sentir i que brinden
contrastos pletorks d'encant.
Tots saben, per exemple, que la Barceloneta implica una
auténtica aldea, de pescadors dintre de Barcelona, com dintre de l'aldarull parisene implica Lilla de- Sant Lluís una
auténtica estampa provinciana. Sembla, pero, que no bo
sapigués ningú, potser perqué per sabut es calla, i a fonja
de sabut o de callat acabará per oblidar-se. Sí, en la gran
ciutat de Catalunya existeix una aldea de pescadors oblidada, a forga de sabuda i davant de tal descobriment paradoxal ens enternim en encaminar-nos una de tantes vegades a l'indret que de sobte percebem plenament.
No cal situar en l'espécie de berruga que ostenta la brillant urbs mecliterránia el nucli de Pantiga Barcino, fae-

Heus-ací els preliminars de la venda de peis ais mercats, on les mestresses
hi deixaran part de la soldada.
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ALDEA DE PESCADORS EN
UNA GRAN
CIUTAT
toña fenicia de Marsella altrs
temps, segons els historiaires
prosáics, i fundació. d'Amílcar Barca, segons els historiadors heroics. La Barceloneía
només acusa una vetustat molt
relativa. Es tracta d'un líos
avangat sobre el mar, i a espatlles d e l s e u emplacament
s 'erigeix la populosa Barcelona, que la limita a un simple
accident. Pero, a canvi de la
se va insignificancia, ens abelleix el que of ereix d 'inopinada, admirant-nos com es conserva tan pura de mentalitat
al llarg deis anys.
Interroguen a qualsevol deis
pescadors que 1'habiten, éssers
senzills que alpenas balbucegen el eastellá alguns q u a n
hom els interpel.la en la llengua oficial i la existencia deis

El moment de la subhasta de les paneres plenes de peix, escena de cada dia a 1'arribada de les barques

quals inclusivament es redueix a un balbuceig. Es redrega
al voltant una decoraeió pintoresca i simpática; afora; el
Mediterrani blau sota el biau del cel, retallant cap al confí de l'horitzó l'ala blanca de les veles Uatines,- peí costat de térra, estrets carrers amb casetos embanderados de
roba interior, amb dones cosint a les portes, amb innumerables noiets pul.lulant igual que al sol les mosques, i a la
platja, barques ociosos o xarxes esteses a eixugar. Abans
d'ací terminen els trajectes de tramvia, i no passa gairebé
ni un automobil. Barcelona ens sembla a moltes llegües
de distáncia, i , no obstant, a Barcelona ens trobem, una
inconcebible^ Barcelona de poblé.

Un

cop classificada la pesca, cal transportar-la al Uoc de la subhasta

Amb

la barca fondejada a port, la familia de tripulants celebra
els seus ápats.

A través de páranles sobrios, reconstitu'im la sobria vida
deis filis de la Bareeloneta, vida que es circumscriu a la
familia i a les ones. sense difenrenciar-se de la que arrossega un llogarret de Bretanya, sino en detalls climatologics,
una vida que us esbalaeix a vosaltres, ve'ins de ciutats tentaculars. Malgrat tot, ¿no ho són ells mateixos t a m b é ? . . .
Sens dubte, pero juraríem que ho ignoren o procuren ignorar-ho. I us parlaran de llurs feinesi marítimos, de Uurs
fogars, de liurs costums, le llurs festes, de llurs devocions,
no parlant-vos per a res de llur participaeió! en el tumult
urbá, al qual romanen aliena. Us troben amb uns veritables
vilatjans, que procedeixen i no surten de Barcelona, encara
que se n'han desentés, indiferents a la seva magnitud, des
de l'extrem rústic on nien. Tampoc no es denota Uibert de
grandesa aquest iíolament orgullos o humil.
Els habitants d'un siti solen comprendre malament llurs
aparents anomalies psicologiques, en cas d 'advertir-les. Per a
nombrosos barcelonins resulta inexplicable que encara aixoplugui la progressiva Barcelona una aldea de pescadors, i
no faltaran qui s'avergonyeixin del detall una mica. En
canvi, ho advertim a conseiéncia i sentim la seva imporláncia lírica, el seu abast emotiu, aquells que ho contemplen! sense prejudicis, al marge. El fet, ultra una deliciosa
troballa, se 'ns revela afirmació autóctona, timbre de Uinatge. Amb el seu aire de raval pobre o de supervivencia abandonada, "ía Bareeloneta reforca 1'efectiva Barcelona i l i
aporta una imponderable riquesa espiritual. Per qué? Peí
seu estrany barcelonisme.
(Segueix a la pág. 30)
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L'església de Santa Maria del Mar, veritaMe joia arquitectónica

La vella i ombrívola església de Santa Anna

ESGLESIES DE
hi haurá poques eiutats en el món que, com Barcelona, hagin tingut prou seny per exornar-se amb tantos
perdurables obres d'art en alio que respecta a la bel lesa estética qeu den traspuar del conjunt liarmoniós que dona fesomia
propia a la població que ha sabut enlairar-se tan amunt en les
concepcions de la seva ánima. Es una cosa d'admirar, si mes
no, la grandesa d'esperit que ha guiat la gesta de la ciutat
d'emjá de la seva multisecular fundació. Pedra sobre pedra s'ha
format i s'ha engrandit; ha donat tot el que pedia i más del
que podia, fins arribar al dia d'avui, que és una barreja de modernitat i d'antigor, gonflada per la vida multiforme deis seus
habitants.
TQQTSER

1/í
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El bateig d'un infant sota les magnifiques voltes de la Catedral

D'entre les belleses substanciáis de Barcelona, les esglésies en
son una de les que mes la caracteritzen. Contemplar qualsevol
edifici dedicat al cuite, ja es com si diguéssim posar-se davánt
d'un lloc. on l'esguard, per poc aguditzat que hom el tingui, hi
troba aquelles qualitats que fan el miracle de fer-vos evocar un
tros de la historia de la ciutat.
La Seu de Barcelona, que té una valor intrínseca com a obra
d'art, perqué és un monument d'aquells que són capados de causar admiraeió so:s en contemplar la ingent arquitectura, posada
al servo! de la fe, és una església. la més catalana i la que té
contret un deure sagrat amb la ciutat, que l i dona, a través de
les eentúries, la rao d 'ésser. La catedral barcelonina és la mateixa ciutat feta per a la contemplació de la vida que es mou
al seu entorn, que es renova a cada generaeió.
La catedral, peí fet d 'éaser el que és i el que representa, dona
la impressió cabdal del que fóra Barcelona sense ella. Eóra talment com si l i manqués 1'ánima.
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Portalada de l'església de Betlem situada en el carrer del Carme.
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La Plaga, del Pi en les diades de les fires de Nadal

BARCELONA
Santa Anua ja és una altra cosa dintre el conjunt de les esgiésies que un hom troba d 'ací d 'allá de la vella Barcelona. La
seva antigor, que se 'n va fins ais temps, primicers, té la gracia
de donar-li un respecte aciengat, que sois demana la preséncia
deis fidels i el dring de les seves campanes acollidores.
Pels barris d'aprcp de mar, allá on en altres temps l'aigua
salobre Uepava les pedrés, hi ha 1 'església de Santa María del
Mar. Aquesta església, que és un tros d 'historia de la ciutat,
també té una austeritat de línies arquitectoniques que la fan digna d 'a dmir ació.
Peí cantó de la Eambla, pot dir-se en el cor de la ciutat, hi
ha 1'església de Betlem, una de les més bellos, la que té al seu
favor, encara, l'ésser el comen§ament d'aquest carrer conegut
amb el nom del Carme, que per la ciutat representa tota una torca de tradició.
De l'església de Sant Agustí, situada al carrer de 1'Hospital,
tan pie de saba barcelohina, tots els anys per la fira de Sant
Pone surt una proeessó a. benehir les herbes que s'hi venen i que
sense aquesta cerimonia la gent creu que no tindrien les virtuts
culináries i curativas que hom els reconeix.
Església de Santa María del Pi, manifestació acabada d'harmonía per Ies seves proporcions estríctes. A la plaga del Pi, per
a les diades de Nada.l s'hi celebra una fira de pessebres que fa
In delicia deis nens ba.rcelonis.
La tradició s 'agermana amb la fe. És 1 'aspeóte més plaent
que s'observa a Barcelona, porqué, malgrat de totes les convulsions i deis canvís en les creences que agiten el món, la tradició
és alié' que predomina amb més d'íntensitat, amb carácters eminentment racials.

La fira de Sant Pons en el carrer de 1'Hospital
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CRONIQUES C A T A L A N E S

Una escena del segon acte de " L a Dama enamorada", de J. Puig
1 Ferreter, representada al Teatro Argentino.

Girona. Les autoritats i les nenes órfencs en l'acte d'inauguració de l'asil.

T T N oblit involuntari va fer que deixéss i m d 'esmentar en el nombre anterior de la representació en cátala en un
teatro de Buenos Aires, d'una obra d'un
deis nostres mes forts dramaturgs contemporanis. No menys que ' ' La dama enamorada ' ' original de J. Puig i Ferreter,
ens fon donada per un conjunt d'actors
professionals amb la col.laboració d'algún
significat element deis quadres d'afeccionats de les entititats catalanes.

que en la representació que várem veure ens
va decepcionar la poca concurrencia de calans, qo que no és per encoratjar ningú per
a que intenti organitzar representacions similars, i és una vertadera llástima.
La interpretació es va ressentir una mica
de manca d'assaigs; amb tot, hom pot dir
que va anar reiativament sobria. No esmentem noms, perqué va ésser un conjunt bastant equilibrat.
n •
• '

L 'obra és de les que val la pena de veure, tan per la bellesa del diáleg com per la
forga del contingut, i ens cal fer constar

Any de neu, any de Déu. Si la dita té
roo, aquest any será profitós per a Catalunya, perqué aquest hivern hi ha hagut algu-

Gran i xics, amb entusiasme, es preparen a íer-se passar el fred
per mitjá de corredisses a la neu en els voltants de Nuria.

nes nevados molt fortes, la.qual cosa ha donat ocasió ais afeccionats. a 1'esquís a poder practicar el bell i sanitós sport.
La, valí de Nuria i els seus voltants s'han
vist envaits de gent de ciutat, que amb la
facilitat de eornunicacions, s'hi ha traslladat per recórrer-la en tots sentits fent zigazagues i també algún cap-gireII, conseqüéncia inevitable en els aprenents.

• • •
El nostre, peí general, pacífic Mare
Nostrum, de tant en tant s'encalabrina i
els habitants de la seva vora en paguen les
conseqüéncies. Es el que ha passat suara

Els temporals han ensorrat dlferents construccions de la barriada
de Pekín, al Feble Nou.
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El Palan Nacional de l'Exposició després de la nevada
del mes passat.

La placa d'En Clavé a Manresa, emblanquinada per la
neu.

amb els pacífies habitants
de la barriada de Pekín, al
Poblé Nou, de Barcelona.
XJns temperáis una mica
forts lian enderrocat unes
quantes construceions. i les
famílies que les habitaven
s 'han vist obligades a allotjar - se provisionalment en
altres indrets.

de clima ben diferent del
nostre, en el qual les escasses nevades sois serveixen
per variar un xic el panorama i perqué algún afeccionat a les arts es senti
amb vocació d'escultor bastint figures arreu.

: • •

Com más va, menys importancia es dona en la celebrado del Carnaval. Les
Si bonic és el panorama
facilitáis que per divertirde Barcelona en temps norse hi ha avui en dia fan
mal , ben atraient resulta
que hom no tingui d'espedesprés d'una nevada, pero
rar , precisament, aqüestes
eom que aqüestes no son
diades per fer-ho.
gaire freqüents en la ciutat
Un aspecte del Passeig de Gracia durant la rúa de la tarde
Perxo els actes de Carcap i casal, quan hi ha neu
del diumenge de Carnaval.
naval ara passen sense pesurten els f otógraf s a aproI el mateix que a Barcelona, passa tamna ni gloria, i sois per seguir una mica el
f itar 1 'avinentesa per treure plaques deis dibé en altres llocs de Catalunya, on l'emcostum hom celebra les passades i les rúes,
ferents indrets per guardar impressions de
blanquinament improvicat per la neu dona
mancades pero d'aquell esclat d'alegría i
la ciutat que no son pas possibles de veure
un aspecte semblant al de pobles i ciutats
d 'entuGsiasme d 'anys enrera.
molt sovint.

• •

(Segueix

L'eciuip del Barcelona que enguany lia guanyat el campionat
de Catalunya (per 3 a 2).

a la p á s - 30)

La residencia deis jesnites de Sarria, que amb motiu de la llei
d'expulsió ha passat a mans de l'Ajuntament.
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Les colles de caramellaires que amb el producte deis seus cants van
a celebrar la festa ais defores.
t

Si la Quaresma és temporada de recolliment tradicional a la nostra " térra, les
diades de Pasqua, en coincidir amb els inicia de la Primave'ra, desperta en la nostra gent un afany d'expansió i d'alegría
que es manifesta en un seguit de costums
populars i tipies.
Cada torra fa sa guerra, i si és veritat
aquest afoiisme en quant significa que cada poblé posa en les seves lluites peí progres huma la millor part del seu propi esperit nacional, ho és també a Catalunya
i , prineipalment, peí que fa referencia a
la manera que els eatalans tenim d'exterioritzar la nostra joia col.lec.tiva.

PASQUA

I LES SEVES
TRADICIONS
Poblé de Uarga historia el nostre, geográficament situat en aquella part del món
on p r i m e r que en Uoc s'ha desenvolu,pat la civilització que avui ja és patrimoni comú de la major part de naeions,
vora la mar mediterránia, amb un clima

Amb formació militar, pero amb armes inofensives passen, tot satísfets, pels carrers.

sá, es logie que totes aqüestes circumstáncies hagin contribuit a fer-nos agradable el
viure.
Entre aqüestes i espeeialment en els nuclis urbans, es manté amb el mateix fervor la tradició de sortir ais defores a celebrar les diades de Pasqua. Per aixo en
aquells dies veureu ja de bon matí les colles amb atuells de tota mena, dirgiir-se
cap al Uoc que per endavant han escollit.
Particularment curioses són les colles que
surten amb formació militar i armats amb
artefactos culinaris simbólics, que donen
una nota més de variació a l'alegria de
tothom, tradicional en aquelles diades.

Entretenint-se jugant mentre hom espera que el diñar estiguil a punt, grans i xics en democrática barreja

CATALUNYA

25

LA NOSTRA LITERATURA CLASS1CA
L

A literatura catalana — com totes les
neol^atines — va néixer i es va desenvolupar d'una manera lenta, paulatina i
estretament lligada a la constitució social
deis segles mitjos.
El Concili Eeusense de 813 mana ais bisbes la predicaeió en llengua vulgar, i el
Ooneili Turonense del mateix any parla j a
taxativament de la traáuooió de les bornílies deis Sants Pares. Aquesta disposició,
acceptada peí Concili Maguntí de 874, que
s'inclou entre les Capitwlars Franques, va
éseer la causa remota de les Eomílies d"Organyá, primer text literari catalá eonegut.
Tot just naseuda, la literatura catalana
emprén la Uuita per la seva individualització, en la qual es disting'eixen tres moments análegs, encara que no simultanis,
ais d'individualitzaeió nacional: separació,
integrado,, expansió. En el llarg i interessant moviment de sepaarció, el primer eefor§ es per a semlaritsar-se. La literatura
va néixer i créixer a l'empara de l'Església, quan només ella comptava amb bomes
instruits; des del moment en qué tais bomes es varen donar també en la societat
laica, devia comen§ar la secularització de
la literatura.
Pero a Catalunya, com a la Italia del
Nord, la poesia artística no brolla autónoma. Els oradors catalans, entre els quals
descollen Guillem de Cabestany, Guillem de
Bergadá i Cerverí de Girona, es formen en
Pescóla provengal, i així, al mateix moment
en qué la nostra literatura acaba de guanyar la batalla de la seva secularització,
ba d'emprendre una altra lluita, mes forta
encara, per a monoUngualUmr-se, per a assolir que en la poesia artística no s'usi una
llengua distintai — encara que siguí molt
semblant — de la parlada. L a batalla és
ardua i tena<j, pero acaba també en víctéria. L a poesia catalana, que fins a les darreries del segle x m es produeix en llengua
provenga! — sense mancar-bi catalanismes^—
forja després un Henguatge mixt, catalá
aprovengalat, fins que en el segle XV aconsegueix desfer-se completament de les darreres formes provengáis que sobre ella graviten.

aquest fet presenta la magna excepció de
Eamon Lull, qui produeix en llengua materna una de les majors i més genials construccions filosoficoteolégiques d e i s segles
mitjos.
Si el desallotjar la llengua llatina deis
generes literaris j a formats i que, per tant,
teñen Uurs cánons tradkionals, costa algún
t r e b a 11, naturalíssimament,, peí contrarí,
s'escriuen en la llengua del poblé els nous
generes que la progressiva evolució de la
literatura, en harmonía amb el geni de l'época, produeix. Així, alguna capdills militars, que tal vegada ignoren la histéria antiga, pero que han viscut la eontemporánia,
senten la necessitat de llegar ais seus la
relació deis fets importants que varen presenciar o deis quals varen ésser-ne actor».
La literatura narrativa fa la seva aparició
primer amb els cronistes.
Com efeete d'aquesta integraeió, felbjment continuada fins al seu termini, la l i teratura catalana n i és una literatura fragmentaria — que només cultiva alguns géneres i abandona els altres, acceptnat la
producció aliena, com l'antiga literatura gaUegoportuguesa, — n i tampoc presenta obres
esporádiques en cada g é n e r e, sinó que
aquetg, al eontrari, en ella neixen, progressen, mútuament s'influeixen i desapareixen,
seguint la Uei fatal d'evolució literária.
Les croniques formen ininterrompuda série
des de Jaime I (1274) a Carbonell (1536);
Guillem de Cervera (p270), Eamon Muntaner (1325) i Bernat Metge (1398) presten
materíals al Tirant lo Blanch (1497), i poetes del segle xv imiten i glossen a trobadors del x m ; el Bícmquerna,: escrit per Eamon Lull cap al 1284, reviu en el Spill Se
la Vida Beligiosa, posterior a 1515; Eximeni§ (1400) retreu versos de Cerverí de
Girona (1272), i Pase (1420) altres de Guillem de Cervera; certs passatges del Spül,
de Jaime Eoig (1460), repliquen .a altres
del Somni, de Bernat Metge; en pie segle x v i (1538) Francese d'Olesa eseriu una
A r t de Trabar, que admet comparaeió amb
les deis segles x n i xra. Pere Serafí (1565)
per bona part de les seves poesies, ens sembla un trobador retrassat, etc.

Mentre está realitzant-se encara en la
nostra literatura el moviment de separació,
se'n verifica un altre no menys important:
el á'integraoió. Aixo és, conquista de nous
generes i producció per totes les classes socials i en totes les regions del domini lingüístic: integraeió geográfica.
Des del moment en qué, m s r e é s a la
creació d'Universitats i Estudia, eón doctes en la llengua llatina ciutadans que usen
habitualment la llengua del poblé, la indegradó de gñnereis en la nostra literatura
només és qüestió de temps i oportunitat.
Hom pot afirmar que, en termes generáis,
la producció Hatinoeclesiástica es redueix
a i s ordres filosófic i teolégic, i encara

El moviment d'mtegració de la literatura
catalana té lloc també en el subj&ote productor. En altres termes, hi contribueixen
totes les classes socials: nobles, com Guerau de Cabrera, el vescomte de Eocaberti
i els Marcb; ciutadans, com Cerverí de Girona, Bernat Metge i Jaume Eoig; militars, com Pere Salvatge, Muntaner i Jordi
de Sant Jordi; clergues, com Guillem N i colau i Eoig de Corella; científies, com Arn a u de Vilanova,• Sesplanes i Tressente;
monjes, com els anonims d© Eipoll i Sant
Cugat; frares, com Eximenig i els germans
Ferrer; jueus, com Jafudá Bonsenyor i ¡'extensa familia deis Cresques; conversos, com
Jeroni de Santa Fe, i renegats, com An-

selm Turneda. Foques literatures presenten
un nombre tan quantiós de burgesos literata com la catalana, peré cap no compta,
com ella, amb tants de noms de reial progénie. L a dinastía barcelonesa des d ' A l fons I el Cast a Martí VEumá (1162^1410)
ofereix una série gairebé no interrompuda
de princeps literats; poetes varen ésser A l fons I , Pere I , Pere I I , Jaume I I , Joan I
i Martí; cronista, Jaume I ; cronista, poeta
i orador, Pere I I I ; noms ais quals cal agregar els deis seus parents Frederie I I I de
Sicilia, Constanza de Mallorca, l'infant Pere, Jaume I I d'Urgell, etc.
Gráeies a la col.laboració de tan diverses
classes socials, la literatura catalana difereix totalment de la monótona producció
d'un eenacle i , reflectint antitétics sentiments i idees, eseriu pagines d'exaltat misticisme, de profunditat teológica, d'escolástica subtilesa, de semítica austeritat, de
causticíssima sátira,, d'odis i venjances feudals, d'amor reprimida o desbordant, de
pur Ueialisme, de jactanciosa altanería, de
patriótica fermeea. Gráeies a ella també,
la nostra literatura és de les que compten
amb més abundants i beteróclites traduecions, des de la BíMi-a al Coran, des de Ciceró a Bocaccio, des d'Alfons el Savi a
Alain Chartier, des de Ptolomeu a Avicena,
des de la Ciutat de Déu a les Eeroidm d 'Ovidí.
S'integra aiximateix la literatura catalana en l'ordre geográfic, encara que la contribució de les diverses regions — com en
totes les literatures ha ocorregut i ocorre—•
per circumstáncies eeonómiques i culturáis,
és notablement desigual. L a major participació pertany al nueli nacional, l'antiga
Marea Hispánica, dintre Catalunya; a Mallorca, dintre les Balears, i a la capital amb
1 seva horta en el regne de Valéncia. E l
desplacament de Nord a Sud del centre
productor de la nostra literatura,, és un deis
seus fets més característics. Va iniciar-se
al Eosselló, amb els trobadors Berenguer
de Palazol i Guillem de Cabestany; segueix
pels comtats pirenaics, amb els altres trobadors i les Eomílies d'Organyá, fins a
arribar al pía de Barcelona; salta molt
aviat a Mallorca i acaba per donar efímer
ra encara que espléndida floració en les
torres valencianes. Alguna cosa aporta la
mateixa Catalunya pero tardívol i de valor
escassa. Valéncia idefalleix aviat i no t r i ga a coblaborar a la literatura castellana,
mentre Catalunya i Mallorca, d'eeperit nacional més intens, emmudeixen fins al triomf
del Eomanticisme.
Per aquesta aportació de totes les regions, la rica varietat del paisatge que s'extén ''des de l'estany de Salce» a les palmeres d ' E l x " , des de les planures fronterisses d'Aragó a les illes rients disperses
en el mar Uatí, es reflecteix a través descriptora influits per ambient® tan diversos
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en l'aspeete, un si, pero formosament vari,
de la nostra literatura. L a poesia trobadoresca i la poesía histórica teñen llur
seient a Catalunya; Mallorca produerx especialment obres filosófiques, sapiencials,
astrológiques i profetiques; pertanyen a Valéncia els grans poetes i lea millors traduecions clássiques. Altres géneres són cultivats per igual en totes les regions catalanes .
E l tercer moment de proeés constitutiu
de la ! literatura catalana és el d 'expmsió,
el sortir-se de les seves própies fronteres
ilingüísticonacionals, la qual cosa t é lloc
en tres formes: propaganda personal de les
idees, difusió de les obres catalanes a l'estranger i contribució deis estrangers a la
nostra literatura. Per exemple, potser cap
pot oferir una literatura de propaganda
personal de les idees, eom la que varen
portar a cap Eamon Lull i Amau de V I lanova, les figures més plenament europees
de la seva época, si val la páranla. En, él
primer quart del segle x i v només aquests
dos catalans, convertits en pesombre de papes, reis, teólegs i prebendats, varen torbar amb la llur veu—evangélica l'un, apocalíptica l'altre — la concupiscent relaxaeió de*la societat cristiana.
Del coneixement i estimació de la nostra
literatura a l'estrangter n ' é s una prova fefaent la Carta proemi (1449) del marqués
de Santillana al condestable don Pere de
Portugal — proclamat més) tard rei, amb
el nom de Pere I V , per l'aixecament de
Catalunya contra Joan I I .
Perí» el que millor demostra la difusió
de la literatura catalana és el nombre de
traduocions que va suscitar. Les obres de
Ramón Lull, que tant varen influir en la
producció de l'infant don Joan Manuel de
Castella (1282-1347), no varen trigar a ésser portades a la llengua francesa; deis
seglés x i v i xv existeixen versions de Blanquerna, Félix de les Mercedles, Libre de
Camyleria, etc. Jacob Cadrique de ITclés
(1402) va traduir al castellá els Dits de
savis i pMlosophs, i el mateix va fer Diego Ordóñez de Madrid (1478) amb l ' E x i tatori de la pensa a Déu, de fra Bernat
Oliver (m, 1348). No menys difusió varen
assolir els escrits de fra Prancesc Eximeni§ (1340-1410): el Libre deis Ángels va
ésser traduit al castellá per Miquel de
Cuenca i Condal d'Ocaña (1434), i també
al francés (abans de 1476); a aquest idioma va ésser-ho la Vida de Jésuéhrisi (abans
de 1482); del Libre de les Dones n'existeixen tres versions castellanes, la més moderna d'Alonso de Salvatierra, al semblar
(1541). Sort semblant va tocar-li a la Menescalia, de Mamed Diez, majordom d ' A l fons el Magndnim, traduída per Martí Martínez de Ampiez (Saragossa, 1495); a la
Historia del patriarca, JosepJi, de Eoi§ de
Corella, trasUadada al castellá per un anénim (1507), etc. Eins iniciada j a la nostra decadéncia, el Spill de la vida religiosa (1515) es va imprimir en castellá amb
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el títol de E l Deseoso (Toledo, 1536), i les
Ordinaeions palatines, de Pere del Punya?let, varen ésser traduides per Miquel Clemente i dedicades al príncep Caries (1564).
És curios el fet que algunes obres, d'origen no cátala, per la llur versió catalana
varen ésser conegudes i aprofitades a Castellá. Així va ocórrer amb la Cirugia, de
fra TMerrí, traduída al eatalá per Guillem
Correger; amb el Libre que feu Mooer de
les herbes quina virtut han; amb el Libre
de Cuina, de Rupert de Ñola — l'edició
castellana de la qual, de 1525 (Toledo),
prové de la catalanai de 1520 (Barcelona) —
etc., i no solament aixo, sinó que alguns
clássics llatins varen penetrar a Castella
per idéntic camí: la versió de VAgricult u r a , de Paladí, feta per Perrer Sayol
(1380), va ésser portada al castellá i era
a la biblioteca del marqués de Santillana;
la traduceió del Valeri Máxim, per Diego
de Lembraña (1411), no prové pas de l'original llatí,. sinó del text oatalá,á d'Antoni Canals (1395), etc.
En un altre aspecte es manifesta el carácter expansiu de la literatura catalana:
en el nombre ñ.'estrangers de llengua que
M valen col. lab orar.
En el segle xiv, els poetes catalans, quan
no escrivien en catalá o en eatalanoprovengal, bo feien en francés. Guillem de
Torroella, Frondino e Brisona, Jacme Escrivá. La producció castellana no influeix
damunt la nostra, peré la nostra influeix
damunt la de Castella. Des de principis
del segle xv aquesta influéncia passa de
literária a lingüística; molt abans que cap
catalá produís en castellá, don Enric de
Villena e^criví en catalá Los treballs d'Eercoí (1417), i aquest fet no és pas un cas
isolat, sinó que l'acompanyen la producció
bilingüe del navarrés Valtierra i l'exclusivament catalana d'un altre navarrés, Erancese de Mézcua, i deis aragoneses Martí
García, Eoderic Diez, Manuel Diez i Pere
Navarro. Solament molt entrat el segle
xvr se'ns ofereix 1'assimilacíó d'un eatalá
a la literatura easfellana — Joan Boscá A l mogávar (Bosean) — en tant que míg segle abans s'havía operat la de Carreta (Ca>rítea) a la literatura italiana.
On no existeix una literatura nacional,
la vida nacional és imperfecta. L'íntim
sentiment de solidaritat que s'anomena esperit nacional o patriotisme existia a Catalunya en temps deis Berenguers,. peró calla l'aparició de la literatura en llengua
vulgar perqué pugués expressar-se ,com realment es va expressar, en tota la seva ingénua fermesa. L a nostra literatura ostenta un fondo carácter nacional mercés principalment a les grans Cróniqués i a l'oratéria patriótica i política, desenvolupada
molt aviat per la constitució democrática
de Catalunya.
E l gloriós e s f o r <j deis catalans durant
dues centúries i mitja, l'arrencar del poder
muslínic els reialmes de Mallorca, Valéncia
i Múrela, amb Jaume el Conqueridor; el

deslliurar Sicilia i véncer el poder immens
de Franca i del Papat, en non anys dignes per la llur tensió épica de les epopeies alexandrina i napoleónica, sota el cavallerese Pere el Gran; el devastar Anatóia, Macedénia i Trácia, i establir-se a Ática i Beécia amb els terribles almogávers,
flagell de tures i de grecs; la conquista
de Cerdenya i Córcega; les inacabablesi Uuites contra Venéeia, Génova y Castella, al
mateix temps que la propagació de la llengua i el lesenvolupament del comer§: heus
ací el que viu i palpita en les Croniques
catalanes, en l'estil solemne i lapidar! del
franc i liberal Conqueridor, en el eever i eixut de 1'imparcialíssim Desclot, en l'abundant i cálida de 1'entusiasta Muntaner, en
el recarregat a vegades, habilíssim sempre,
de Pere el Cei'imoniós.
I no solament aixo. No- solament el génere més nacional és el més important en
la nostra literatura, sinó que, exemple únie
tal vegada, transfon la seva saba al génere
imaginatiu, a la novel.la cavalleresca. Desclot reviu en el Curial é Guelfa, i Muntaner en el Tirant lo Blandh. La llegenda
de l'esperadriu Uibertada peí comte de Barcelona, amb qué s'inicia la crónica de Desc l o t , és perfeetament reeoneixedora entre
les primeres aventures de Curial que narra
també el desafiament de Burdeüs i es va
emplenar completament del llegendari prestigi de Pere el Gran. Per altra banda, T i rant, amb tot el llinatge de Rocassalada,
en quant arriba a Constantinoble j a no és
sinó la poetització de Roger de Plor amb
els almogávers; iguals són les honors que
se l i tributen, iguals les preeminéneies que
se l i concedeixen, igual la precária situació en qué es troba l'Imperi, igtials les
derrotes que la seva poderosa espasa infligeix ais tures. En el fons imaginatiü de
moltes altres obres influeix aiximateix la
liistéria pátria, com en el Somni, de Bernat Metge; en el Furgatori, de Ramón de
Perellós; en el Spül, de Jaume Roig, etc.
I encara prescindint d'entrella^aments históries, que es tradueixin a qualsevol idioma, novel.les com Tirant i tractats filosóficopolítics com Lo Begiment de Princeps,
i no se'n podrá esborrar l'ambient de catalanitat que les circumda. Pot fer-se major ponderació del carácter nacional d'una
literatura?
Nascuda la literatura catalana en el segle xir, termina el seu procés constitutiu
en el xiv, i abarn d'obrir de bat a bat
les seves portes a les aures del Renaixement — que molt aviat va pressentir —
queda ensopida, latent sota decadéncia tan
saporífera, que redueix el seu interés al bibliográfic.
A dos ordres de causes — literari i polítie — va obeir 1'estancament de la nostra literatura en el segle xvr. En el primer,
1 'aferramat ais motiles provengáis; en el segon, la pérdua de la nostra independencia.
Lhiís N I C O L A U D'OLWEB.
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EL CARNAVAL ANTIC A BARCELONA
LA

A TEAVES D E L TEMPS

J

A se n ' é s anat el Carnestoltes. És gairebé obligat, dones, parlar de la Búa,
la típica desfilada barcelonina, de vella tradició, que, amb altes i baixes — més baixes que altes — segueix subsistint a desgrat deis augliris d'una mort propera que
hom l i fa cada any.
La Búa, en el seu temps d'esplendor, es
feia a les Eambles. Després passá al passeig de Grácia, i d'allí a la Diagonal i a
Monjuíc. A cada trasllat perdía categoría
i popularítat.
E l Carnestoltes és de vella tradició a Barcelona. Díu 1 'historiador Carreras Candi que
ja en temps de Pere el Cerimoniós es feren
grans festes. Carotes i barbes postisses eren
prohibidos a Barcelona, en 1390, pels abusos a qué donaven Uoc; i el dívertit í períllós joo de les taronjades, o batalla de
taronges, es portá a cap pels tortosins, davant l'esmentat monarca, en una festa a
1 'Ebre, quan el riu era més aprofitat per
a esbargíment d'aquells ve'íns, que el que
ho és actualment.
E l joc de la taronjada el ereiem esseneialment barceloní. Apareix prohibít per
un ban deis Consellers de 1402. A despit
d'ésser severament penyorats els que es dedicaven a aquests esbargiments — puix que
és convertí en diverses oeasions en pedrades desenfrenados — no assolíren la seva
supressíó. U n altre ban de 1411, esmentava com els nostres ciutadans es llamjaven
a aquesta Uuita carnavalesca, de les finestres i terrats de llurs cases estant, passant
de les taronges a les pedrés i a altres projectils de fácil tirada. E l ban de 1423 imposá penyores per tirar focs artificiáis,
"foes grecs i voladors"; del 1433 endavant es prohibí de tirar
taronges, segó i
serradures''.
La nostra pla^a de Sant Jaume era el
Uoc obligat de les dísbauxes del carnestoltes del segle X V , i en el seu elegant porxo o galeria gótica, es portaven a terme
durant aquests tres dies, balls populars. L a
Búa, o passeig de máseares i carruatges, es
eelebrá; de molts anys emjá, a l'espai Uiure existent davant les muralles de Jaume I ,
o siguí a la vella. Eívera, o Eambla d'avui. E l reí Felíp de Borbó, els tres dies
de Carnestoltes de 1701, que els passá, a
Barcelona, assístí, en cotxe, " p e í mig de
la r m que feien a la Eambla".
L ' ú s de les carotes, que encara era tolerat en 1701, a desgrat de lesi seves continuades prohibieions, torná, a castigar-se en
1714, mostrant el segle X V I I I , una tal severitat contra totes les practiques del Carnestoltes, que pogué acabar amb ell, inelús
amb la mateixa Búa. En restrablir-se aquesta, en el segle X I X , la seva animació fon
variable, segons els anys.

Així, en 1848, trobant-se la Búa en deanomenats a Barcelona, conserven quelcom
caiment, comparada amb a n y s anteriors,
de Uur prestigí d'abans.
Cortada i Manjarrés n'escriviren: " E n alE l Carnestoltes barceloní es va iniciar,
tres temps abundaven els cotxes deis parprecísament, a comemjaments del segle x i x
ticular s, en els que llurs famílies anaven
amb els balls de máseares.
a Huir els seus trajes; en el dia pot dirLes croniques en registren un de celese que les tartanes teñen majoria, i els
brat l'any 1803, amb carácter de benefiómnibus i mítges fortunes de Uoguer són
cencia, que tingué Uoc en un local construit
els únics carruatges que de tant en tant
expressament darrera l'església de Santa
ínterrompen la monotonía^ d'aquests mobles,
Móníca, al qual coneorregueren més de deu
que Déu confongui i que no es diuen carmil persones disfressades.
ros per un pél. I no és poe, si en mig de
Fíns a 1875, el nombre de balls de dísla línia de carruatges, no s'hi introdueix
fresses va anar augmentant, d'any en any,
algún carro deis més bruts de la neteja,
rivalitzant els seus organitzadors en esmuntats per mitja dotzena d'homes, mal
plendidesa i bon gust.
pentinat l'un, amb vestit de dona, i més
A més deis que hom eelebrava a les caindecent í fastigós aquell, que aixeca la
ses particular», i els que es feien en casibota en ademans repugnants al més cíníe
nos i societats, entre els quals cal esmenobservador''.
tar els tan famosos de la " P a l o m a " i del
La Búa que es eelebrá l'any 1857, figu' ' Gavilán'', se 'n donaven d 'altres, no menys
ra també, com una de les més animades
fastuosos ais teatros Principal, Cire Eistori
que eelebrá Barcelona. Es eelebrá, com de
(avui Circ Barcelonés), Prado Catalán, Boeostum, que es conservá fíns fa poes anys,
rnea i Líceu, distingint-se els celebrats en
a les Eambles. Milers de máseares bullíen
aquest darrer coliseu per la seva magnifípeí passeig i eentenars de carros, carroces
céncia, que eclipsá la de tots els balls que
i carretes lí donaren el segell d'una grantenien Uoc durant la temporada carnavadiositat inusitada.
lesca.
Cridaren l'atenció una comparsa de UusEls balLs del Liceu es donaven de prisos, precedida d'una banda de música, els
mer de gener fíns a Carnaval, tots els dísprofessors de la qual vestien el trajo de
sabtes, Uevat del de la Candelera, que era
mariner; un ramat de galls indis, eonduits
el més Uuit de tots, el qual es eelebrava
per pagesos, i diversos carros amb alusions
la vigilia de la festa de la Purifieació.
a la realitzaeíó del projecte d'Eixampla de
La reproducció d'uns quadres de Battisla capital.
tuzzi poden donar idea de 1'animació i esCanonge, el popular cirabotes i afamat
pléndid eop de vista que oferia la gran saprestidigitador, organitzá també un grup;
la del Liceu en una d'aqüestes solemnitats,
guerrers amb Uanees, una banda de tima les quals acudía la millor societat barbáis í diverses carroces al.legóriques de la
celonesa, j a que els balls del Liceu no foindustria del limpia, f i j a i da esplendor,
ren públies en un prineipi sinó de rigurosa
i de l'art de l'escamoteig. Barrera anava
invitació, la qual no es donava més que ais
Canonge, vestit d'espanyol del segle X V I ,
propietaris del teatre i ais socis que es subsrepartint flors, versos i monedes d'un quart
crivien, havent-se arribat a pagar pels díts
trepados i guarnides amb una cinta.
títols, en certs balls, com el de la CandeLa Societat Euterpe figurava amb una
lera, fins a deu o dotze duros.
nombrósíssima comparsa de segadors, preEl teatre s'adornava amb un luxe insoscedint un carro pie de garbes arrossegat
pitat. E l vestíbul estava encatifat i decoper dues parelles de bous, dintre del qual
rat amb miralls i macissos de plantes i
hi anava l'encarregat deis jardins de 1'Euflors.
La balustrada de les Uotges es eoterpe, que tenia cent tres anys. Els corisbria
amb
domassos adornats amb passamates, disfressats, cantaven coráis de Clavé,
neríes d'or, i a la primera galeria es peni des d'un carro tiraven fulls en els quals
javen, a poca distáncia les unes de les alhi havia poesíes catalanes de 1'immortal
tres,
cistelles amb flors i fruits artificiáis,
músie poeta.
que produíen un vistós efecto.
Ara, la Búa, no és ni ombra de la d'aLa Uotja escénica es trobava col.loeada
quells temps. No sembla, peró, que tingui
al
nivell de la platea. En ella h i havia
pas ganas de morir-se,
exposat un espléndid deeorat i al fons s'aixecava un entarimat per a 1'orquestra, la
ELS BALLS DE DISFEES8ES, A BAEqual era eomposta d'un centenar de proCELONA, T E Ñ E N U N B E I L L A N T
HISTOEIAL
T J L Carnaval d'enguany ha estat, més o
menys, com tots els carnavals que venim celebrant de mplts anys en^á. " A i x ó
s'acaba", diuen els vells, peró no s'aca'ba
d'acáhar. Solament els balls, un jorn tan

La il.lumínació era en realitat enlluernadora, emprant-se un nombre considerable
de canelobres, Uánties, salamons i Uuernea
plenes de bugies amb bees de gas.
E l saló de deseans es trobava també adornat i encatifat com la sala d'espectacles i
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el vestíbul. H i havia grans divans tapissats de vermell; cobrien les oberturas grans
cortinatges de seda i h i penjaven artístiques cistelles amb flors naturals.
Com a dependéncies alienes, hi havia pentinadors per a les senyores, i servéis de café, restaurant i dolceria.
La majoria de les senyores acudien a
aquets balls diefressades. Els homes que
usaven disfressa eren en menys quantitat.
En eanvi, era rigorosament exigit el vestit
d 'etiqueta.
No es quedaven molt enrera en esplendidesa d'adornament i d'il.luminació els balls
del Principal i del Circ Barcelonés, aquests
darrers preferits de la colénia estrangera.
Els balls que es donaven a la Sala de
Contractacions de la Llotja, eren organitzats
per la Casa de Caritat i aeonseguiren fer-se
molt populars, encara que la seva sumptuo-

sitat quedava molt per sota deis anteriors.
La concurréncia que hi assistia, pertanyia
en la seva major part a la classe menestral.
Es famos, peí sen carácter típieament
barceloní, l'anomenat hall o sarau de la
Fatacada, el preferit de la gent jove i de
bon humor. Comen§ava la temporada el
primer de desembre i acabava el darrer dia
de Carnaval.
El local on s'efectuava el ball es trobava
eituat al carrer de les Tápies, que consistía en una gran sala del pis de baix de
l'edifici, il.luminada amb espelmes de séu,
que acostumaven a deixar record en els vestits deis dansants.
La concurréncia no era molt eseollida, i
les bromes que durant el ball es gastaven
passaven algunes vegades deis límits del
convenient.
Allí es ballava tot: del 1)011 rodó a la
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A REIBEM a la festa máxima de tote els
pobles de la civilització occidental, la
diada pairal per exceLléncia. QUL no desitja passar el Nadal en la seva llar? E l viatger que se'n trobi allunyat, prou ha de
plányer's del séu isolament; peró, si té
possibilitat de fer-ho, com s'afanyará a redosear-se al caliu familiar, més dol§, mes
suau, més reconfortant en aquesta diada!
Eesta de tradició celebrada en tots els pobles, en cadascun d'ells té una característica própia, pero en tots és festa de joia,
jorn de pau, diada de gérmanor.
Per a nosaltres, el Nadal té com una doble significació i ens fa sentir una major
gaubanga, de primer peí goig de trobarnos rodejats deis nostres familiars, i després per la recordan^a d'aquell Nadal tan
viu, tan tipie, tan colorit, de la nostra térra. Ees no hi fa la diferéncia climatérica.
Potser quan més brillant i enardida és ací
la naturalesa, per contraposició, evoquem
en la nostra memoria, amb més intimitat,
amb més delicia, la gran diada arraulida
de fret, embolcallada de neu, lluminosa, pero, com un jorn de primavera:
El desembre congelaty
confús es retira;
abril de flors coronat,
que ais ángels admira...
i se'ns apareix més viva l'establia de Betlem, on
d'un roser a l'ombra,
d'un roser de maig,
n'ha florit un l l i r i
la nit de Nadal.
Eeeords, il.lusions, esperance»! Com la
revivim aquella nit tan clara, plena de cantúries que entona el jovent pels costeruts
earrers vilatans, per les ampies vies ciutadanes! Anem a la Miseá del Gall, missa
de gloria que enjoia el cor i ens fa sentir
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nins amb les ingénues cangons deis pastors:
Mentre Maria bressava i vestía
son ros i tendré fillet que no dorm,
perqué no plori n i en térra s'enyori,
delga l i canta, dolceta cango:
No ploris, no, manyaguet de la mare;
no ploris, no, que jo canto d'amor...
Després, els pessebres. La corma de parents i amics que visiten les liara on la
tradició rendeix cuite anyal a la naixenga
de l'infant Déu. Els Instruments pastorívols reseonen joiosos i les veus jovenívoles
entonen ardides:
Esta nit és nit de vetlla,
n'ha parit una donzella,
la miren i fa sol;
n'ha parit una donzella
un infant eom una estrella
de la kirieleisón...
sense faltar-hi la nota platxeriosa del rabada, sornaguer i dormilee, que ronseja per
anar a l'adoració, perqué encara té son i
de primer vol esmorzar...
I la glorificaeió de la diada culmina en
el diñar pairal, amb el farcit indiot i els
clássics turrons i nenies i el dorat v i de
la térra, quan la familia tota, al voltant
de la taula, segella una comunió d'afectes
en 1 'ara sacratíssima de 1 'honrada llar. • .
Celebrem, amics, en la nostra llunyária,
aquesta festa tan universal amb el caire
casolá de la nostra térra. Que en la nostra llar, constituida Ha on sigui, no hi
manqui la recordanga, el perfum, el sabor
del Nadal catalá. Amb l'anhel de benhauran§a que a tote volem que'ns acompanyi,
girem l'esguard ais enyorats temps de jovencans i alcem la veu, aquesta veu catalana sempre il.lusionada i somniadora que
entoni el rústie i joiós villancet:
Una estrella can al prat,
una flor s'ha esbadellat,
tot belant juga el remat
amb la rossa macaruia.

Bolangera, i deis vals a la redowa. Els homes oferien un caramel a les senyores en
invitar-Ies a bailar, caramel que guardaven
elles com a testimoni de l'éxit obtingut.
Ometem tota indicació respecte ais altres
balls, perqué resultarla tasca impossible,
atés el nombre exhorbitant dele que s'arribaven a celebrar. N ' h i ha prou amb saber que en l'any 1860 assolí la xifra de
112 el nombre de balls que es donaren, a
carree de disset soeietats i cinc empreses,
del primer de gener fins al 14 de febrer,
sense comprendre en aquesta quantitat els
eelebrats en cases partieulars i en casinos
de barriada.
Després, els "balls deis frascesos", al
Liceu, gaudiren de justa anomenada peí
seu esplendor.
Avui, els de l'Artístic, mantenen la fama
i el prestigi.
Al.leluia, cor lassat!
Al.leluia, món gebrat!
Al.leluia, Déu és nat!
Al.leluia!
A Betlem van els infants
i els amics dant-se les mang
i els promesos i els germans
i la vella en sa eapuia.
Al.leluia, vianants!
Al.leluia en nostres cants!
Al.leluia, catalans!
Al.leluia!
20 desembre de 1931.

DE L A N O S T R A
COL.LECTIVITAT
CASAL CATALA DE M O N T E V I D E U
Havem rebut una atenta Uetra d'aquesta
entitat, en la que ens notifica la renovació
del seu Consell Directiu, que ha quedat així
constituít:
President, Pere Casanovas; vispresident,
Esteve Vivó; secretari, Conrad Soler; prosecretari, Josep Vives; tresorer, Josep M i racle; contador, Josep PubiU; bibliotecari,
Joan Blasi; vocals: Pederics Rosa, Erancese Torrents, Joan Torres i Agustí Brujas; suplentes, i Esteve Duró.
CASAL CATALA DE BUENOS AIRES
Per a la present temporada aquesta entitat prepara un seguit de funcions de teatre
amb obres deis nostres millors autors i per
alternar amb aqüestes hom pensa tomar a
r e p r e n d r e les representacions d 'aquellos
obres que representin més bé les noves tendéncies de l ' a r t teatral contemporani i que
estiguin tradui'des al catalá.
Peí dia 24 del que som posara en escena
el drama en tres actes del popular dramaturg Ignasi Iglésies " E l cor del p o b l é " ,
sota el eegüent repartiment: Madrona, senyora Carme Jarque; Passarell, senyor J.
Sagalá; Boira, senyor Miquel Lleonart; F i del, senyor Plorenei Oompany; Senyor A l bert, senyor Joan Gol, i Xic, senyor Enríe
Tresserres,
Peí 23 d'abril, diada de Sant Jordi, es
posará en escena " L a mare", de Santiago
Russinyol.
Féia temps que enyorávem les representacions d'obres com aqüestes i esperem que
es veuran molt concorregudes.
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menat " c a f é de proa", que era un café
ela,r lleuger i poc aromátic, que es feia
amb el que sobrava del café de popa que
prenien el capitá i els passatgers de cambra. En aquest café mullaven galota ordinária. Per diñar i sopar els tripulants
i passatgers de tercera, menjaven una olla
composta d'arros, sigrons, tasajo i un en,trant de bacallá o peixopalo, amb mongetes. Aquests adobs els menjaven en una
cassola comuna. En ella hi posaven la seva
forquilla o cullera., agafant cadascú la porció de menjar que tenia davant d'ell. Si
els velers trobaven calma a alta mar, ealaven uns aparells semblante ais bolitxos,
anomenats a la costa catalana curricants,
amb els quals hom peseava tonyines, daurats i alcaboros. Si les pesques eren grosses hi havia alegría a bord, puiz la manutenció era variada. La tonyina es menjava amb arrós a la marinera i amb allioli.
Si la pesca era abundant, part del producto s'escavetxava i n ' h í havia per a tot el
viatge.

ARA

FANT CENT ANYS

C O I VENIEN A AMERICA E L NOSTRES AVIS
o era cosa gens fácil él viatjar, ara
N
fa cents anys. I si el viatge havia
de fer-se per mar, i a América per afegi-

tornaven a térra amb els Uaguts deis práctics. Des deis bote donaven ais viatgers
l'últim adéu, pie d'emoció i llágrimes.
El passatger de p r i m e r a pagava per
dura, les dificnMtats augmentaven de maun viatge de Barcelona a La Havana 600
sera esferéidora. No caíl M t que l'any 1831
pessetes, comprenent en aquesta quantitat
solamept hi havia per viatjar, vaixells de
l'allotjament i la manutenció, fent vida
vela. Els que feien la ruta d'América eren
comú amb el capitá i els pilots agregats.
vaixells de carreja, com els altres, amb l'úAquests passatgers disposaven d'un monnica particularitat que tenien algmies oalij a d o r de reduides dimensions, il.luminat
nes haMlitades per a passatge. Les embarcaper la poca llum que entrava per una clacions llavors més populars eren la corbeta
" Nueva Teresa Cubana
els bargantms raboia. En l'habitació bi havia una taula
per a unes vuit persones. De nit, el menja" N a c i o n a l " , "Fanchita E o i g " i "Comerdor s'il.luminava amb un fasal de petroc i o " i la hridbarca "Borinquen", gairebé
l i , emparat per una espécie de gábia de
totes propietat de naviers sitgetans que tefilferro gruixut i daurat. Aquest deparnien Uurs vaixells matriculats a Barcelona.
tament, a més de servir de menjador, era
Aquests vaixells eren de construeció cael lloc on es conversava i fumava, sobre
talana. Procedien de les drassanes, llavors
tot de nit i quan feia mal temps. Comufamosíssimes, de Sant Feliu de Gvixols,
nicava amb els camarots. Eren també
Blanes, Arenys i Masnou. Tenien unes 600
aquests de reduides proporcions i el se»
tonelades i eren de Unies e d i t e s i de sómoblatge es reduia a una llitera, un lavalida construeció.
bo, un bañe i un penja-robes.
L'Emeranciá Eoig ha pistat de má mesLa manutenció del passatge de primetra els viatgers a América deis nostres avis.
ra consistía en un desdejuni del dit entre
Escoltem-lo:
els navegants d'aquells temps ' ' c a f é de
El jorn que sortia el veler cap les Anpopa", que era una infusió de café de
tilles, se'l veía amarrat al molí de la E i Puerto Eico, negra, concentrada i aromáva, enfonsat peí pes del carregament emmatica. En ell els passatgers mullaven dugatzemat en les seves bodegues, amb les
rant els primers dies del viatge, pa torveles Iligades a les vergues, bótalo, estáis
rat o tendré, comprat a 1'última escala
i pie, a punt de maniobra.
del vaixell. Quan aquest aliment s'aeabaMitjangant un tauló entre el vaixell i el
va, es feia ús de galota de primera quamolí, comengaven a passar els tripulants,
litat, que els proveídors de galota regaportant a coll Uur equipatge, unes caixes
laven ais capitans del vaixells. Per a dide fusta blanca sense pintar, amb el seu
ñar es donava un guisat de sigfons o bé
corresponent pany, de la grandária d'un
mongetes i un plat de bacallá o peixobagul corrent.
palo e s t o f a t o condimentat típicament
El capitá del vaixell i els passatgers de
amb allioli. Per a postre, xurros, figues
primera arribaven en cotxe. Einalment es
seques, nous i ametlles seques. Els diuparava a Ja vora del veler el cotxe correu,
menges es matava algún cabrit o gallina,
pie de saques de correspondencia per 1'alamb la qual cosa els menjars guanyaven
tra banda del mar. En el vehicle yenien
en qualitat i se'ls treia la monotonía da
també uns agents de la duana nacional,
la setmana.
que alesbores feien el servei postal. Ells
Els v e 1 e r s esmentats, a més del pass'enearregaven de Uiurar les saques al casatge de primera, admetien també passatpitá del vaixell, el qual en prenia nota en
ge de tercera. E l passatge en classe ecoel Uibre d© registres de bord. Per aquest
n 5 m i c a , costava^ de Barcelona a Cuba
requisit, les saques eren col.locades en un
300 pessetes; cómprenla cambra i manulloc reservat de la bodega, i convenientment
tenció, i la vida es feia en comú amb la
eeparades del carregament de la ñau.
tripulació. Disposava d'unes lliteres insAlesbores era c o s t u m que els parents
tal.lades a proa, a l'extrem davanter de la
deis viatgers es traslladessin a bord del
bodega. Menjaven, quan el temps era bo,
vaixell a acomiadar ais viatgers. Mentre
a coberta, i ei era dolent, sota el castell de
el vaixell sortia del port, es celebrava a
proa.
bord un ápat de comiat. Quan el vaixell
La manutenció del passatge de terceera fora del port i prop de la desembocara consistía en un desdejuni del café anodura del Llobregat, els parents baixaven i

En els viatges en vaixells de vela, el
passatge s 'avorria molt. Després d 'uns dies
de viatge des de la sortida del port d'origen, els passatgers s'havien comunicat
mútuament tot q u a n podien dir-se. Passats aquests dies, els viatgers s'entretenien ajudant a la marinería a apedazar
veles, retornar cordes i eixárcies i compondré aparells de maniobres; mirant com els
mai-iners feien el baldeig i les maniobres
de les vergues, foques i estáis; distraientse veient com el fuster de rivera o "mestre d ' a i x a " arreglava una pe§a de l'orla,
o calafatejava la juntura de les peces del
Uagut. Si plovia o feia mal temps, talment
que els passatgers de primera no podien
romandre sota el sostre de coberta, baixaven al menjador del bergantí i amb permis del capitá improvisaven unes partidos
de julepe o manilla, partidos innocente que
permetia l'autoritat de bord, puix que els
joes d'atzar eren rigorosament prohibits a
bord de les naus de vela.
Els viatges en naus de vela tenien els
s e u s avantatges i contratemps. En tots
els viatges es trobaven calmes, que a vegades duraven dues setmanes i que eren
la desesperació deis viatgers. En aquella
situació el vaixell estava quiet, com sí estigués fondejat en mig de l'Atlántic. A
aquests contratemps s'afegia el vaivé del
vaixell degut a les ones baixes i Uargues,
característiques del mar de fons, que emplenaven l'Oceá. Degut al balanceig del
vaixell, les vergues topaven contínuament
amb els país, produint un nyic-nyic monoton i pesat, el qual es feia insuportable
per ais viatgers, puix no els deixava dormir, descansar ni estar tranquils.
A les calmes succeien generalment borr a s q u e s o tempestes que aixecaven les
ones, les quals, després de desfer-se amb
fúria contra el costat del vaixell, escombraven la coberta. Les ventados, en topar contra 1'arboradura, cordatge i velam,
produíen un soroll sord, aspre i imponent,
com un concert infernal. Aquests temperáis anaven seguite de Uamps i trons eixordadors que semblava que anessin a acabar
amb tot. En aquestos circumstáncies els
passatgers, poc avesats ais perills del mar,
©s tancaven a Uurs cabines, i allí en els
moments de perill, es recordaven deis seus
parents, g'encomanaven al Cel i prometien
un ex-vot si arribaven a llur destí sans i
salvats.
Aquests contratemps t e n i e n les seves
oompensacions. Si després d'uns dies de
calma el veJer trobava vents favorables,
feien una bona "empopada" que permetien a la ñau en una bona tirada recuperar el temps perdut. En aquest cas els
passatgers s'entusiasmaven, oblidaven les
penalitats passades i tot era alabar els
viatges marítims, els vaixells on navega-
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ven i el mar que separa tant les terres
estimades.
Pero la impressió més agradable es rebla quan ¡el capitá, després d'haver explorat l'horitzó amb l'ullera de llarga vista,
exelamava: " T e r r a ! " A l m a t í següent ja
el veler navegava al llarg dei la costa cubana. Costejant la gran Antilla no trigava d'arribar-se al port de destí. Una badia natural, plena de velers de tota mena, que tenien per fons una població blanca i riallera com. totes les de la costa cubana.
I mentre el veler, corbeta o bergantí entrava al port i amarrava, els passatgers
sentien un deis p 1 a e r s més intensos de
llur vida: el d'haver arribat feligment al
terme de llur viatge sense novetat i sense
cap contratemps; el de poder trametre noticies a la familia assabentant-los de la feli§ arribada a América; el veure davant
els seus ulls una térra promesa que brindava al viatger un refugi per a la vellesa en el seu poblé natal, en justa recompensa a una llarga vida de negocis, plena
de privacions, treballs i contratemps.

LA

BARCEL

ONETA

(De la pág. 19)

Corre el temps, i la uniformitat universal
va esborrant distintius peculiars a mesura
que suscita mil avantatges. Els paisos arriben a assimilar-se entre sí tant que ben
aviat es fará impossible de desllindar-los, i
les races es eonfonen al punt de no trigar
a compondré una barre jada raga única. A l
present es manifesta, dones, quelcom rar
i precios l'individu o el lloc apart, el valor

sentimental d'allo que román invariable
prop del que evoluciona continuament seg ó n s les necessitats i els gustos del moment. Per aixo ens commouen els tipus aldeans, els hábit rurals i els aspectes pobletans de la Barceloneta, aldea de pescadors en la cosmopolita Barcelona.
Germán GOMEZ DE L A M A T A .

SETMANA

SANTA

(De la pág. 11)

Després ve la processó. La processó de
Divendres Sant és, per tots els pobles i poblets de la nostra térra, la máxima manifestació del misteri de la crucifieació. És el
dia en que es segueixen les capelles deis
calvaris, d'aquesta mena de llocs gairebé
sempre deserts durant tot l'any i que sois
s'animen per veure entrar la imatge santa
i de la corrua d'embestats que arrosseguen
eadenes en senyal de penitencia.
I després, el dia de Gloria. Aquest dissabte ja abans que arribi, té guanyat alió
que pot donar-li la més corprenedora de les
evocacions. En aquest dia va ressuscitar
Aquell que té la humanitat com a filia predilecta.
Parqua Florida, al dia següent. Dejunis i d'altres privacions per al eos eón acabades. Les festes que es celebren a l'eiv
torn d'aquesta diada ja solen ésser alguna
cosa més que una celebració religiosa: són
l'esclat augural de l'estiu que s'insinúa.

BANÜS QUICK LUNCH

CRONIQUES BARCELONINES
(De la pág. 23)

Els balls de societat mantenen encara
una mica la seva brillantor, i és que el
jovent en tot temps ha sabut trovar la manera de divertir-se.

• • •

De fa un grapat d'anys sembla de consuetut que la final del campionat de fútbol de Catalunya se l'hagin de disputar
els clubs Barcelona i Espanyol.
Ara que alió deis eternos rivales j a no
té, n i els esportius l i donen,, la importáncia que quatre o cine anys enrera només,
tenien dintre de 1'afieló esportiva.
Des que s'ha implantat el profesionalisme, sembla que hom comensi a desconfiar
de la sineeritat de propósits deis jugadora
de fútbol i de les juntes direetives deis ¿ i ferents clubs.
Aques any la final l'ha guanyada el Barcelona per tres goals a dos, en un partit
interessant i mogut.

• • •

Amb l'expulsió deis jesuites decretada
peí govern espanyol han quedat en vaga
alguns edifieis importants on fins ara hi
havien tingut la seva residéncia, i alguns
deis quals han anat a parar a mans de l ' A juntament, qui pensa habilitar-los per es.
coles.
Un deis edifieis més aptes és el que está
situat a Sarria, on poes canvis hi caldria
per continuar amb llurs tasques.

COMPANY
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Restaurant nord * americá de gran rapidesa
NO S ' A D M E T E N PROPINES

NO ES COBRA C O B E R T

És una nova creació de la nda económica i moderna
ÚNIC E N E L SEU GÉNERE A SUD • AMÉRICA

A M B C A P A C I T A T P E R A T E N D R E 1500 PERSONES P E R H O R A
Brinda dínars i sopars selectes í abundants amb menús des de 60 centaus i un
serveí extra-rápid, fácil i corréete, sense esperes mortificants, de manera que en
10 minuts Vd. pot diñar o sopar amb tota comoditat i dintre d'una distingida
atmósfera. És digna de conéixer-se aqu esta nova ínstitució de la gran ciutat

Especial servei de té, des de les 15 a les 18
hores, amb pastelería elaborada a la casa»

NO

S ' A D M E T E
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NOTICIARI
Avinyó
Una vertadera festa en tota
conceptes ha estat aquest any
la de St. Antoni.. Des de molts
a n y s que no s 'havia celebrat
amb tanta solemnitat eom enguany.
H i hagué benediceió i carreres d'animáis amb valuosos premis per ais guanyadors. A la
tarda hi hagué coneert al Café
Independent, i a la tarda i a la
nit balls en l'esmentat Café i
al de J. Herms.
Per amenitzar els actes fou
contractada 1'orquestra " L ' A lian^a" de Prate de Llussanés.

Arbós
Han eomenQat ja les obres per
a la instal.laeió d'un taller per
a la confeceió d'impermeables i
anexos en el local de Tavinguda Mossén Cinto Verdaguer, al
costat mateix de l'estació del
ferrocarril.
Hoin diu que molt aviat comentará a funcionar,, d o n a n t
treball a moltes dones, ^o que
eerá una font més de vida per
a la vila.

Balagner
E l Sindieat Agrícola celebrá
junta general, i entre altres aasumptes es posa a diseussió si
havia de canviar-se la data en
la qual es celebren anualment
les festes del Sant Crist, i per
48 vots contra 5 s'acordá informar a l'Ajuntament que segueixin celebrant-se els dies 9 i 10
de novembre de cada any.

Badalona
L'industrial senyor Parara ha
fet un donatiu de 5.000 pesset e s perqué eiguin distribuides
entre els caps de policía municipal i els guárdies que intervingueren en la detenció deis
lladres qua assaltaren la seva
fábrica de perfumería.

Capsaiiies
Ha estat inaugurada la font
monumental que la Societat A i gties Potables ha bastit.
E l projecte és obra del benemérit capsalenc Sr. Abdó Barceló, mestre director de l'orfeó
d'aquesta vila, i executat en pedra de Tarragona per 1'artista
senyor Josep Arana.
La millora és molt celebrada,
car és una de les obres més estétiques de la vila.

Ulldemolins
Ja fa dies que es nota molta
aetivitat de camions que transporten olives i oli procedent de
la comarca Les Garrígues cap a
Eeus. Sabem que el Sindieat de
Granadella ha v e n u t 120.000
quilos d'oli vell al senyor Pau
Gassull, de Eeus.

DE

A l nostre poblé, les fábriques
d ' o l i des de any nou treballen
amb molta aetivitat. S'han pagat olives fins a 26 pessetes i
el mercat segueix sostingut.
En v i -s'opera poc; tan sois
algún camió d'Urgell en pren
unes quantes cárregues a 36 i
37 pessetes.
Les ametlles que queden es
paguen a 36 pessetes quartera,
el llarguet, i a 25, el comú.

Canet de ÜVDar
L 'Ajuntament está ultimant
els trámits necessaris prop d'uuna entitat financiera de Barcelona a l'objeete de fer un
empréstit per la quantitat de
500.000 pessetes.
La finalitat d'aquest emprést i t obeeix a la construcció d'un
G r u p Escolar i d 'una Pla§aMercat.
Davant d'aquest afer, el gremi de botiguers celebrá una reunió per discutir la conveniéncia de 1'ampla^ament de la dita
pla<ja-mercat.

Castellar
La Junta de POfeó Castellarene ha publicat un manifest on
expressa la vida raquítica que
pateix aquest organisme a causa de 1'apatía del nostre poblé
envers tot alio que enlaira l'esperit cívic i fent una crida a
la bona voluntat de tothom.

•

O

L'Esbart Teatral posá en escena 'L'endemá de bodes", de
Pous i Pagés. La vetllada finí
amb un escollit coneert a cárreg de l'Orfeó Castellarenc, sota la direcció del mestre Tomás.

Cerviá
Sembla que aviat será un fet
la construcció d'un camí que va
de l'estació del carril a la població de Vinaixa i que és el
punt d'enlla^ que uneix les carroteres de Cerviá i P o b 1 a de
Cérvols amb la de Barcelona a
Lleida.
Aquesta millora afecta també
a Albi i Vilosell.

Oervera
Ha aparegut el primer número del setmanari Avant, el qual
éá redactat per uns quants joves catolics de la nostra ciutat.

• •

L'Ajuntament ha comen§cat
la plantació d 'arbres. Té el propósit de plantar-ne 600 per les
rodalies i carreteres.
També j a funciona la báscula nova que l'Ajuntament ha
fet coLlocar a la nostra ciutat.

Oampdevánol
Ens ha visitat l'Orfeó de Eipoll, amb el seu nombrós estol
de cantaires.
Malgrat el poe temps de la
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eeva reorganització, el jove director senyor Vilamaná ens el
presentá amb una disciplina i
justesa, que l i valgueren Uargs
aplaudiments tant a la p l a g a
com en el coneert que doná.
Aixo ha despertat un lloable
esperit d'emulaeió i j a la societat La Sempreviva ha Uangat al públic unes fulles-proclames en les quals manifesta el
propósit d'organitzar un orfeó.
A tal efeete fa una crida a
tots el cantaires d'ambdós sexes per que s'allistin a les seves rengleres i poder portar a
cap aquesta obra cultural.

Falset
E l Celler Cooperatiu del Sindieat Agrícola ha venut tota la
collita de vi a 40 pessetes cárrrega de 120 litres, i la mistela
a 80 pessetes, a la casa Violet
de Thuir (Eosselló).
Grirona
L'Estat ha subvencionat amb
20.000 pessetes l'Ajuntament de
Sant J o r d i Desvalls per comentar les obres de les noves
escoles municipal».

• •

Per la Direcció General de
Primera Ensenyan§a han estat
reetifieades les ordres de creació definitiva de les escoles graduadas d 'Olot i Port-Bou, les
quals han quedat definitivament
redactades així:
L 'escola graduada d e nenes
d'Olot constará de sis seecions
a base de tres unitáries; es crearan tres noves seecions i una
per a la Directiva, en lloc d'ésser a base de quatre unitáries.
L'escola graduada de nens a
Port - Bou constará de quatre
seecions; s'ampliará en una seeció la ja existent, en comptes de
crear-se una seeció a base de
dues unitáries com es consigna.

• •

La Comissió de la Generalitat
a proposta del jurat qualificador ha concedit un premi de mil
pessetes al notable escriptor senyor Caries Eahola peí seu treball de biografía histórica d'alguns prohoms de les nostres comarques en el segle X I X que
es distingiren en la defensa deis
ideáis de libertat, titulat " H e rois de la Uibertat".
L'autor ha promés aportar a
l'obra noves dades i documents
a mesura que s'imprimeixi.

• •

Ha estat clausurada amb una
conferéncia a eárreg del publicista gironí senyor Ignasi Eodríguez Grahit la exposició de
pintares del notable artista A.
Eos i Güell a l'Ateneu.

• •

E l Ministeri del Treball ha
acordat subvencionar ais obrers
següents, pares de famílies nombroses:
M a r t í Juantina, d'Anglés;
Segimon Eodrigo , d 'Arbúcies;

Joan Cos, de Batet; Lluís Soler, de Beguda; Eamon Pérez,
Sant Miquel de Cladells, i Maten Gubert, de Eipoll, tots ells
pares de vuit filis.
Francesc Codina, de Batet ;
Eraneesc Vergés, de Beguda ;
Trinitat Matas, de Blanes; Magí Masmiquel, de Brunyola; Pere Canaleta, de Sant Miquel de
Cladells; Jaume Tarré, d'Olot;
María Bartrina, d'Olot, i Josep
Valls, de Sant Miquel de Cladels; pares de nou filis.
Camil Sementé, de Pigueres,
i Pere Eiera, d'Osor, pares de
deu filis.
Martí Vilar, de la Valí de
Víanya, pare d'onze filis.

•

O

S'han creat, provisionalment,
les següents escoles en aquesta
provincia: Colomés, una de nenes; La Cellera, una de nenes;
una de mixta al barrí del Pastoral; una de nenes a St. Mart í Vell; una de mixta a Palau
Sabardera, i una de nens a V i lo vi d'Onyar.

Hostalrich
La construcció del nou cement i r i ha estat adjudicada al senyor Josep Martí, per ésser el
seu el millor plee de condición».
Hom ha tingut oeasió d'admirar els plánols d'aquesta nova contrueció que tant necessitava la nostra vila i podem dir
que és un encert d'arquitectura per la seva ornamentació i
distribució.

• •

La societat Praetorium celebra una f unció teatral representant el drma ' ' L a fosca', desenvolupant-se correctament.
E l mateix quadro d'aficionats
actuará a Cardedeu, on repre-.
sentará ''Porcells i garrinets",
sota la direcció del doctor Baseompte.

Jorba
Eebérem la visita del g r u p
d'aficionats d'Odena els quals
posaren en escena al teatro del
Centre Jorbene"L'hostal de la
Gloria " , " L a torre deis sust o s " i " E n Pau de les calces
curtes". Obtingueren un franc
éxit.

Molkmsa
La neu ha assolit en aquesta comarca proporcions extraordináries. Ha nevat tres dies i
mig quaei sense interrupció. E l
gruix de la neu ha pasat de 65
centímetros. Mai ningú no havia vist ací una cosa semblant.
El tren de Mollerusa a Balaguer va teñir de suspendre la
sortida a causa de tanta neu.
El fred ha estat intensíssim,
havent mareat el term?metre 5
graus sota zero.
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Mataré
La Junta Directiva de l'Associació de la Premsa d'aquest a ciutat h a quedat formada
així:
Presiden^ Margal Trilla; v i eepresident, Jaume Font; secretari, Francese Escarpenter; vicesecretari, Joan A. Galbo; treeorer, Manuel Majó; vocals, V i ceng Borrás i Miquel Brullet.

Torna a fer un fred intensíssim. Aquests dies hen tingut
temperatures molt baixes; de 4
6 i 7 graus sota zero.

Olot
La comissió delegada a Girona del govern de la Generalitat
ha acordat fer efectiva la eubvenció de 10.000 pessetes per a
les obres de 1'Escola d'Arts i
Oficis d'aquesta ciutat.

• •

Manlleu
S'ha format un centre excursionista a la nostra vila a semblanza deis que funcionen arreu
de Catalunya.
La primera exeursió, en la
que l i i prenglié part un vol de
minyons, tingué Uoc a la Vola
i Cabrera, tornant-ne tots molt
satisfets.

Malgrat
E l moviment demogrwfie d'aquesta població durant 1931 ha
estat com segueix:
Naixements, 87 (nois, 38, i
nois, 49). Any anterior, 111.
Matrimonis, 28; l'any anterior, 35.
Def uncions, 80 ( bornes, 25;
dones, 22; nois, 7, i noiesr 6).
Any anterior, 82.
A favor de l'augment de la
població, 27. L'any anterior fou
de 29.

Manresa
Acaba de fundar-se a aquesta ciutat el "Club Muntanyenc
Manresa", dedicat al desenrotUament de l'estudi de la muntanya catalana i a l'esport de
1'esquí. La zona d'acció del nou
club será, especialment, les conques del Llobregat i Cardoner.
La seva finalitat particular
és l'afició a l'estudi deis esports muntanyenos amb el desenrotllament deis servéis pública
a l'alta muntanya, i la naturalitat entre els seus afiliats.

• •

Es troben molt avangats els
treballs d'allargament del carrer del Cós. Eesulta d'una magnífica perspectiva i d'un caient
molt ciutadá.

• •

El batalló d e Cagadors d e
Muntanya núm. 3^ el qual els
darrers disturbis el portaren a
les comarques de l ' A l t Llobregat i Cardoner, ha tornat al
seu destí a Girona.

• •

Per tal de tractar de la repoblado forestal de la muntanya de Puigterrá, s'ha celebrat
una entrevista a l a Ponéncia
del Servei Forestal de la Generaliiat entre el president de la
Comissió de Foment, senyor F.
Marcet, i l'enginyer técnie senyor Iraola.
Vertaderament interessat e 1
Servei Forestal de la Generalitat per la solicitud de l'Aáuntament de Manresa, oferí tota
mena de falicitats per a dur a
terme el projecte de convertir
aquesta muntanya en un pare.

La novella públicació d'arts,
literatura i política Oreig, ha
fet una crida a totes les entitats olotines per a tornar novament a la vida d'expansió cultural que en altre temps tant
personifica les joventuts de les
nostres contrades.
L'esmentat periodie Oreig ha
comengat la públicació d'una de
les interessants conferencies que
doná moesén Frederic M . A l banell a la sala de sessions de
l'Ajuntament i que versaren sobre ' ' E l s olotins en la Hietoria
de Catalunya " , per eert molt
documentades i de gran utilitat
per a la historia local.

• •

Ha caigut prop de dos pams
de neu en aqüestes contrades.
E l paisatge és d'una gran beIlesa i són molts el que surten
a contemplar-lo.

Oliana

Diee enrera varen estar ací
uns ca,<¿adors del P í a de Barcelona per donar una batuda
ais poros senglars que h i ha en
g r a n nombre pels hoscos deis
encontorns. Després de dos dies
de cacera, en varen poder matar un que pesava 70 kilos.

Puigcerdá
Aquest any, el gfremi de carreters ha celebrat la festa del
seu patró amb gran brillantor.
H i ha hagut ofici solemne,,
benedicció deis animáis, els tradicionals Tres Toms, concerts,
saraus, i funció teatral al Casino Ceretá.
Tots aquests actes foren ameniízats per la banda Martí, de
Barcelona, contractada peí gremij desenvolupant-se molt bé.

Premia de Mar
Diumenge paesat fou inaugurat oficialment a 1'escola de la
Casa de la Vila el curset de
Uengua catalana.
Assistiren a l'aete les autoritats populara i l'il.lustre filoleg Pompen Fabra.
Mestre Fabra glossá amb un
bell i interessant parlament el
•significat del curset, i fou xardorosament aplaudit peí públie.

Palafrugell
Malgrat,. haver estat suprimida per l'Ajuntament la subven,ció per a les funcions religioses en honor de Sant Sebastiá,
1'ofici celebrat a Permita d'aquest sant, situada en un deis

Uocs més bells de la nostra Costa Brava, es va veure concorregudíssim i es palesá la devoció
que per Sant Sebastiá senten
els palafrugeilenes.

Rubí
La festa de Sant Antoni fou
celebrada a la nostra vila amb
un éxit brillantíssim en tots els
actes.
A l matí fou feta la passada
amb el pore amb qué s'aeostuma obsequiar els protectors de
la festa. Seguí un solemne ofici amb sermó.
A las dues de la tarda s'efectuá la benedicció deis animáis amb el pendonista i cordonistes cavalcant guarnits cavalls i una corrua d'animáis i
carros que, acompanyats de la
xaranga, feren la passada peí
poblé.
Les ballades i concerts efeetuats tarda i nit a la Cambra
Agrícola Oficial, assoliren gran
animació.
Durant els festeigs es consumí gran cantitat de les típiques
coques.

Reus
Ha estat inaugHirada al Centre de Lectura una interesant
exposieió d'aquarel.les origináis
del pintor reusene senyor A .
Fuster Banús.
També el caricaturista Bon,
q u e ha deixat aquesta ciutat
després d'un Uarg sojorn, prepara una exposieió de caricatures per a dintre de poc.
Aiximateix, formant part deis
diversos actes que en homenatge a Santiago Eussinyol s'han
celebrat a la nostra ciutat, hi
ha instal.lada al Centre de Lectura una exposieió d'obres del
célebre pintor.

Salt
S'han eomemjat els treballs
de construcció d'una part de la
xarxa de elavegueres. Aquests
treballs han estat subvencionats
per 1'Estat amb 25.000 pessetes, puix que se'ls ha donat la
finalitat de remeiar la crisi que
comengava a sentir-se.

Sabadell
El dia 15 de febrer es compliren cinquanta anys que el nostre primer centre bancari obrí
les seves oficines; era l'any
1882. Com a nota curiosa, direm que ais tretze dies de treball j a havia f e t operaeions
per més de 700.000 pessetes.
No sabem si aquesta dada del
cinquantenari del Bañe de Sabadell passará o no desapercebuda per la ciutat, a l'enfortimeut de la qual tant ha contribuít el nostre Banc local.

O • .
Sembla que ja és un fet la
construcció d'una aeroport a la
nostra. ciutat.
Les gestions que es venen realitzant per a portarlo a terme
van per bon camí.

Tarragona
E l pare Eodés, ha visitat el
governador, amb el qual ha tingut una llarga conferencia. Es
eren que han parlat de la situació de l'Observatori de l ' E bre.
Eespecte a aquest afer, s'ha
dit, sense haver-hi cap cortesa,
que els aparells de l'Observatori pertanyien a la casa venedora, j a que encara no s'havia
satisfet el seu preu. Sembla que
no és així.
El P. Eodés ha rebut oferiments per anar a exereir la seva missió científica a l'Observatori de Berlín i a algún de
Franca; peró ell prefiriria continuar al de l'Ebre, cas que el
govern no h i trobi difieultat.
Es dona el cas que, segons
escriptura formalitzada l ' a n y
1900 davant de notari, l'Observatori no pertany ais jesuites,
sino que está regentat per un
Patronat del qual formen part
la Mitra i altres persones. En
aquella escriptura es fa constar que en cas de qualsevol contingencia l'Observatori passará
al Bisbat.
Tot aixó va exposar-ho el savi jesuíta al governador. Aquest
va d i r al periodistes que era
d'esperar que es trobaria una
fórmula per tal d'evitar que el
preciar home de ciencia hagués
de sortir d'Espanya, sinó que
pogués continuar la seva important missió a la nostra térra.

És a la venda VHistoria Nacional de Catalunya, per Antoni
Eovira i Virgili.
Aquesta obra forma un conjunt de sis volums magníficament 'xelligats, deis quals se
n'han publicat j a quatre.
Preu de cada volum, al comptat
20 $ m/n.
També tenim en venda l e s
traduccions al castellá de les
següents obres d'autors catalans, fa poc publicades:
Fanny ( novel.la ) , per
Caries Soldevila . . . . $ 2.50
AU i salotre. (novel.la),
per Josep M . de Sagarra
„ 2.—
Vida, de Manolo, per Josep P í a
, 2.—•
Per Castellá endins, per
Pere Corominas . . . . „ 2.—
I moltes d'altres obres d'autors
catalans o que fan referéncia
ais homes i coses de
Catalunya
Totes aqüestes obres podeu demanar-les a 1'administració de
CATALUNYA
Alsina 429, Buenos Aires
Feu-vos suscriptors de les
blicacions de Catalunya:
La Vanguardia . . . . trim.
Solidaridad Otrera . „
L'Esquella de la Torratxa
„
La Campana de Grá<**

„

pu$ 6
„ 6
„ 2
„ 1

Corresponsal: J. M . Castro Bey
Loria 778.
U . T, Mayo 7780

CATALUNYA
Magazine catato de carácter ínformatiu, literari i artístic; sortirá una
vegada cada mes.

Tríeu í remeneu

Fretenem que entri 1 signi indispensable a totes les llars catalanes
d'América; per aix6 creiem cine no
ens mancará la coopéració de tot
bon catalá que vulgui q.ue les coses
de la nostra térra siguin estüuades
peí que es mereixen.
Feu-vos-en subscriptors i contrlbuiu a portar-nos-en d'altres; d'aquesta manera en ajudareu a fer
que CATALUNYA sigui sempre una
revista que fací honor a la nostra
coUectivitat.

Per ais argenfíns

San Martín

Per ais protestanfs

Martin Lutero

Per animar

¡Arriba Martin!

Per ais gauxos

Martin Fierro

Per a ia fi deis porcs San Martin

Preu de subscripción 5 PESSOS L'ANY; ARREÜ.

Per a saber si plourá

Martin Gil

Per ais cándits

Martin - gafa

Per ais casadors

Martin - eta

Per ais sarauistes

Martin Pescador

Per bons fotogravats.

R. Martin

Chacabuco 334 - U.T. 33, 2660.
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Dr. RAMON MARTÍ

PRIETO)

E L D I U M E N G E S DE 12 A 13

HORES

Profesor Suplent- do la Facultad

Catalans: Escolteu-la í feu-vos afílíats*
Escrívíu a BRASIL 441, dpt* 3
BUENOS AIRES

ODONTÓLEQ
Conault» de 14 a 18

ESMESALDA 88,

2.»

pisi

ü . T.

38,

Mayo 2261

CERR1TO 143

U. T. M , MAX© •5«1
C. T. CENTRAL 29ít

Bmé, MITRE 2248
u. T. «7, cuyo «pe»
C T. CENTRAL XM»

SARMIENTO 850

U. T. 9S, LIBERTAD » 7 S
C. T. CENTRAL 2020

HOYA S U C U R S A L A BELGRANO: Juramento 2380 - U« T. 52-Belgwno 0450

SETMANA

SANTA

Oran assortit d'Empanades de VIGILIA

Bunyols de L'Emporda

PASQUA
Mones de totes classes a l'estil de Barcelona
Visiten lá exposició de M O N E S

d'els nostres ettableciments.

Brindeu amb XAMPANY CODORNIU. MALVASIA D E SITGES
MOSCATELL i VINS d'ALELLA

U E N O S

A I R

