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ESCOMBRARIAIRES LA DIADA D~L LLIRR~ 
El pruner escombrariaire de .Barcelona Jou per compte del Consell 

barceloní. !Wndava pels carrers de la nostra ciutat menant. un ase I. 
tenin l'obligncló de recollir els gats i altres bèsties mortes que trobés 
Del carrer Junt amb d'altres «SUtzures» o bruticies i anar-les a tirar a 
la mart. La 1e1na. de · 

anar a tirar 
gnts a mnr 

que recomanem a algú que volem engegar a treuren's del davant, 
o quan volem titllar algú de gandul 1 maUelner, té, doncs, l'arrel en 
l'origen del prl.mer escombrariaire o1iclal que va tenir la nostra ciutat 
a> possible que ~ negoci que a Primera vista &embla pobre deuria 
donar . un bon rendiment 1 a\1at deurien sortir competidors a l'es
combrnr1a.lrc ortclal, ja que molt avlct trobem una disposició del ¡;avi 
Consell per la qual es disposa que rungu m~ que l'escombrariaire del mu
nicipi no pugui treure de la ciutat cap mena dc ~tia morta amb ase ni 
amb carretó 1 que aquell que la vulgUi treure ho haurà do fer arrosse
gant-la. Això vol dir dues coses: primer que el llcnçagats deuria tenir 
competidors 1 altmnent que potser l'ase primitiu havia estat substitu1t 
per un carretó; amb tot. l'ase perdurà per molt temps, tant. que gairebé 
els nostres parcs encara l'han aconseguit. 

Es molt remcrcab!e que aquest càrrec mw1icípal que possiblement 
fou un dels prtmO'S que €D caràcter permanent tingué la nostra ciutat, 
!ou exercit per artlstes I per gent distingida dint.re del treball, tot i 
ésser una teïna fastigosa i poc edllicant segons els costums actuals. 
Durant cert temps léu d'escmbrarlal.re un tal Raimondct sonador de 
floviol i també el pintor oficial de ta. ciutat que tenia cura de pintar 
els entremesos i banderes o tot l'altre aparell cscènlc que posseïa la ciu
tnt 1 que 801'1Ja a l'f'lluír amb motiu de festes I gmns solemnitats. Aquesta 
gent tot 1 la seva condició d'artistes no desdenyaven de f.u uae reina 
tingida avui per tan baixa. 

Aquest ase era conegut per «1 ase de la ¡atc:nul 1 portava n1 damunt 
una mena d<~ gualdrapa o flassada en la qual h1 havien pintades fi
gures est.ranyes d 'animals fantàstics, 1 per aquest motJ.u se l'anomenava 
també «1 ase de Ja !lassada•. lAl parèmta barcelonina ens diu quan alguna 
noia festeja amb algun jove poc adient per a ella t de molt baixa con
dició t també quan està enamorada i no es \CU corresposta. que: 

Està enamorada 
dc l'ase dc la flassada. 

No comprenem per qu~ aquest ase portava pintades aquestes figures, Es 
trobi representat en cap de les velles auques de tema barcelonf que eus 
són conegudes, sobretot en les dels baladrers en les quals surten molts 
d'altres tipus del carrer molt menys importants que equcst el qual par
lem. Per Ja reva absència en la hnatgerla popular ens veiem privats de 
poder-lo presentar als nostres llegidors. 

Es fa també una mica estrany que .semp~ que en 16 vella documen
tació es parla del personatge. es parli només dc gats 1 no es citin con
cretament d'altres animals, canrcpte que subslstcl.x en el qualificatiu 
popular dc l'ase que hom anomena «de In gatera». Això ens porta a creure 
al 14'1 aquells temps els tats a Barcelona eren molt més abundants que 
d'altres animals, o bé sl el cos de ròsses 1 d'allres bèsties eren aprofitats 
en algun sentit. 1 del dels gats no se n'utilltzava ni la pell per efecte d'al· 
run prejudici i es recorria a treure-se'ls del davant.; és • d'advertir que 
la gent. sempie ba vist en els gats un aliat I COiúident del diable. Per 
a Br?ibar al punt de creer un càrrec especialitzat en recollir els gats 
morts ra pensar que diàriament en deurien morlr. 

Hom té els escombrariaires per gent rica, ja que la llegenda parla 
do riqueses 1 de tresors trobats entre les escombraries 1 altrament born 
creu que snber aprofitar ca.llò que lJ't>nceftu és sempre font de rtqucm. 
L'adagi enclou aquest senut molt gracJosament: 

Escombrarlalre 
cullera d'or. 

Ofici brut 
tassa d'or. 

També se1s te per gent posseida. de gran salut responent a ~ creença 
alXI mateiX molt estese que brut1cia i excrements per no drr-ho en 
tennes més gràfics engendren salut I robustesa. 

* Els primêrs escombraria1res menaven ruquets amb una sàrria dintre 
dc Ja qual posaven les escombraries que eren llançades al carrer i l'es
combraries als carrers que mlllor els semblava 1 es donava el cas que 
t-ombrnries aJs carrers que millore ll> semblava I es donava el cas que 
pets carrers cèntrics i sobretot pels que vlvía gent benes~t com que 
les escombraries eren grasses 1 donaven bon rendlmcnt hi passaven un 
gran nombre ct·escombrariarres, que es creien nmb drets I privilegiS HJ! 
damunt dels altres i molt SO\'ínt hl havien raons barn.llcs. En canVI 
pels barris humils on les escombraries eren magres, soVInt es pasaven 
dies 1 més dics sense passar-hi un escombranalre i es feia diffc11 poder 
transitar do tanta. brutfcia. L'Ajuntament kra fa un segle si fa no !a. 
tractà de regular aquest servei. Reuni els escombrariaires 1 els reparti 
&barrisl>, dels quals cap d'ells no es pod¡a apartar i que tenia precisament 
de recórrer i recollir-ne tes escombraries que erobés al carrer. 

A canvi de l'organi:tzació del rervei 1 de la seva oficialltzació s'es~bli 
que els escombriaires venien obligats d'•apagnr el foc quan te'n ~~s». 
JPcr tant havien de curar del &'l'Vel d'extinció d 'incendiS. ElS escolllbrwres 
foren, doncs oficialment. els primers bOmbers. Aquest sist€ma no donà 
resultat. puix que els escombriaires vivlcn fora de la ciuto.t en horts si-
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L'ESCOMBRARIAIRE, segons un rodoli de l'auca dels batu-
drers de Barcelona de primeries del segle paS&Jl 

tua.ts forn muralles es ~edicaven a la cria de porcs 1 d'allre beitiar 
que mantenien amb elements aprofitables que sortien de res escom-
braries. Els escombrlalrès entnwen a Barcelona quan s'obrien els portals, 
feien la !etna en poques hores 1 se'n tornaven cap a casa, de manera. 
que la. major part del temps del dia. estaven fora de lA ciutat I, per tant, 
s1 aleshores es produfu un sl.nl.stre. suposan.t que- fos a hores que els por
tals estiguessin obert, t .se'ls pogués anar a avisar, quan es disposaven. e. 
venir el foc ja havia arribat al seu grau màJdm. I quan es trobaven a cm
tat i sabien que hl havia roc. es figuraven que quan ells foren al lloc 
on es produia. ja deuria estar apagat i que molt fóra que els escombriaires 
dels barris propers ja no l'haguessin apagat. 

,Més ençà. ea privà. que el veinat llancés les escombraries al carrer. 
Aleshores els escombriaires arumcla\·en el seu pas amb un crit tipic l 
amb un toc de campana espcclal que en sentir-Jo els verns baixa.vcn les 
escombraries al carrer. El millorament dels costums portà que els escom
brariaires subsUtuissln el sases per petit& carrets de forma especial 1 per 
anunciar el &e'"ol pas posaren a Ja part de davant del vclúcle I penjada. 
d'una mena de grua de !erro, una grossa campana. que oonavn en caminar 
el carro i alx1 anunciava el &t!U pas. La joguineria tfplcn. catalana ens 
ha conservat aquest tipus de carro d'escombrariaires amb la tipica cam-
pana caigut fa anys en desús. -

Mé-s ençà encara, s'establi el costum de pujar els escombriaires pels 
pisos i recollir ells mateixos directamen~ les escombraries dels departa
ments de sota dels fogons especialment destina.ts a contenlr·lcs. 

Avui sembla que l'escombiaire fa, un servei al veïnat en anar a recollir 
la brutfcía; en altres trmps no era aixi. L'escombriaire es dedicava al ne
goci de la cria de bestiar i li calla menjar per a poder-lo mantenir. TI\III
bé es lliurava nl conreu de l'horta per al qual ll eren necessaris elements 
orgànics per a adobar la. terra els quals tròbava. a bastament en les escom
braries. Per tant., segons l'entendre d'aquella bOna gent, em el vcl 
el qui tela un servei a l'escombrariaire en donar-li le sescombmri.es. Res
ponent a aquesta visió, arribades les festes de Nadal, en lloc de recta
mar estrenes del vel, era l'escombrariaire el qulll feia ofrena de lA verdura. 
precisa per a l'olla de Nadal, i, a les cases on feien moltes escombraries, 
com quadres, estables, etc., l'escombriaire els donava un o més galls o ca
pons segons la importància de les escombraries que U donaven 1 també 
segons el nombre de membres de la. familia. Les cases agraldes solien 
donar a l'escombrariaire alguna retribució que mat no represent.nvn In 
suma de la verdum. o de l'avlrnm reb<~.da en present. 

L'acció del temps tot ho canvia. 1 àdhuc les escombraries evolucionen. 

u R A M u s I e A 

Avui, diumenge, a les onze dC! 
mati. - Ai Centre Autonomista de 
Dependents del Comerç i dc la In
dústna <Rambla dc Jaume Compw, 
núm. 25), Míting del Llibre, en el 
qual prendran part rt.'Prcscntants 
de la F . E. T . E ., de la Institució 
dc les Lletres Catalanes, de l'Agru
pació Professional de Periodistes, un 
combatent, en nom dels soldats del 
front. el conseller-regidor de CUltu
ra de l'AJuntament de Barcelona, 
Victor Colomer, el secretari general 
del CADCI. Salvador Roca I Roca, 
el qual presidirà. 

A les set de la tarda. - Al Casal 
d~uerra Francesc Macià. Confe
rència per Salvador Perarnau. 

A les dotze del mlgdia. - Con1e
rèncla, al Casal de la CUltura, per 
Corpus Barga, organitzada per la 
Sots-secretaria de Propaganda del 
Ministeri d"E<;tat. 

A les set de la t.'lrda. - Al Casal 
d'Esquerra Francesc Macià. Lectum 
d<> poemes, per Gimeno-Navarro. 

A la matelxa hora.- Al Casal de 
la CUltura. conferència, per Josep 
Maria Capdevila. Tema: cEl Jllbrc 1 
la cultura del poble». 

Llibres per als combatents! - La 
Dona a la Reraguarda recomana a 
totes les seves atiliades i a les dones 
antl1eixistes en general que vulguin 
recordar-se dels nostres glor1osos 
combatents amb motiu de la Diada 
d'enguany, fent-los presents de lll
~ per tAll que també als fronts 
dc lluita arribi l'alenada d'aquesta 
be1ln. manifestació de cultura. La 
Dona a la Reraguarda, ensems que 
us rcmcrcla a Ja bestreta aquest 
preat obsequi per als nostres soldats, 
us fn avinent la .seva adreça : Avin
guda del H d'abril, 389. 

Amb motiu de la FèSta del Llibre, 
el Casal d'IE!;querra «Francesc l'.!a
cià», seguint la seva tasca cultural, 
ba orgnntmat un cicle de conferèn
cies que tindran lloc a la seva sala 

Ha sortit e l número 12 
EI text escollit i variadí'-Bim de sempre; ]a presen· 
taeió de sempre; 1' esforç superat de sempre I 

CATALANSI. és la publicació 
dels catalans! 

El míting del Llibre serà celebrat 
al C. A . D .. C. I. diumenge vinent 

Donant.,se el cas que diverSCls dels oradors anunciats per a 
prendre part al •Miting del Llibre~, que havia de celebrar-se avui, 
al mau, al CADCI, no hi podran assistir per tro.bar-se absents 
de Ja nostra ciutat, ha quedat ajornat aquest acte fms al mati del 
diumenge vinent. 

• Per tant. et •Miting del Llibre» 58 celebrarl el proper dlu-
men!:e, dia 19 del corrent mes de juny, a les onze . del mati, I 
coincid irà amb la data de la celebració del gran Festntal Popular 
anuncia! per al mateix dia. a la tarda,. durant el qual s'~frenar~ 
a les Divisions de l'Exèrcit Popular Regular un lot de llibres, en 
nom del Comitè Executiu del CADCI. . . 

La confertncia anunciada per a la D1ada del Lhbre a ~rrec 
del prestig~ escriptor Francesc Pujols, lef'à donada. oom s~ha 
Indicat, el prope,. dimecres, a lea set de la tarda. 

EL CENTENARI 
DE FORTUNY 
(VE DE LA PAG INA QUARTA) 

llocs i epoques. les possibilitats hu
manes d'autènti~ universalitat. 

L'INSTmTf CATALA 
DE DEFENSA PASSI
VA I ELS SEUS VO
LUNTARIS 

S 'han acabat les lliçvns teònqut>s 
corresponets als nous cursets de ca.
paciatc16, organitzats per l'Institut 
Català de Defensa Passiva, especia.. 
Hiat «Z» i Sanitària. 

Seguidament, i com a obligat com
plement als coneixements necessaris 
o.Js voluntaris de Defensa Pass!va, 
han començat les classes pràctiques. 

' d'actes, a Ics set del vespre dc•-
dle; següents: ' ... 

DlllwlS, dia 13, Salvador P('rar. 
nau <conferència), i J. Navarro ~ 
cltnl do poesies de &UCITa. ' 

Dimarts, dia 14, J, Ferran 1 Ma.. 
yoral <con!crència, tema cultural) 

Dimecres. dla 15. Ramon Vin • 
(con!erència, tema cultural). Yea 

Dissabte, d1a 18, J . Navarro cos. 
ta.bcll. clÓill'ñ el cicle de contcrtn. 
cies. 

Aquestes conferències, que seran a 
entrada lliure, esperem que es reu. 
ran concoregut!iss:lmes, per lA sot~ 
vèneta dels con1erendauts 1 Pel 511g. 
gestlu interès dels temes. 

MARIA CARRATALA AL GRUP 
ClLLUIS VILA». - Conferència :lr• 
ga.nltzn.da. per «Assistència .J:ofan
til». La senyoreta. Maria CarrataJèi 
parlarà de «Contes d'Jnfants», al 
Grup «Lluís Vila» Ccarrer d~ ca. 
nalejas), dem.'\ passat. dimarts, amo 
motiu de la «Dinda del Llibre» 

1NSHWUCIONS P.E.R A(,' 
RAC1Q.NAJ\m.N'.&: DEL PU:l[ 

Podent-sc donar IX'r esgotat el u. 
quc.t n'Úm.. 1 dei racionament de 
peix que ha vingut utJlitz'Uit-SC du
rant. la. sei.Iruln aque rme1x, la Con. 
sellcrla Regidoria de Proveiments 
ha resolt que a partir de demà, di· 
lluns, es ta!li fins a nou avis el u. 
quet núm. 2 a totes les parades dels 
mercats. Per tal d'evitar aglomera,. 
cions enutjo.;es, es recorda al pú
blic que la c11stribuci6 e.s f:uà com 
segue.ix: dimecres, els carnets d'l 1 
5 melons; dijous, els de 6 o 8 ra.
cions; dh·endres, els dc 3, 10 i més 
melons; dissabte, els de 4 racions 1 
diumenge. e:s de 2, 7 i 9 racion.t. 

REPARTL'\IENT DE L A: 
TARJA DEL PA CORRES· 
PONENT AL TERCER TRI
MESTRE 

Com que sapropa l'acabament del 
:termini de vigència de la tarja de 
:racionamcn~ de pa del segon tri• 
mestre !abril, ma¡g l juny), es posa 
a coneixement dels ciutadans que 
el repl\rtiment de la tarja corres
ponent al tercer trimestre (juliol, 
agost i setembre>, oomençarà el di
lluns i el dimarts vinents, dies 13 I 
14, ~r a les ta~ d'una i de duos 
racioru.. El repartiment de la tarja 
del pa síelectuarà a les Oficines 
Municipals de Districte <TinènLics 
d'Alcaldia) de quarts de nou del 
mati a quarts de dues de la tarda. 
Es indlsperu;able la presentació de 
la Carta Familiar de racionament, 
i sense aqu&t requisit no serà lliu
rada cap tarja. Els ciutadans hau
ran de satisfer la quantitat de 3 
pessetes, import de segells munic-I
pals, en l'acte del lliurament dc la 
tarja del pa, 1 se'ls prega que ho 
facin amb moneda !rncclonària per 
tal de facilitar la t.atca. dels IuÍ:Jclo
narls en benefici de tothom. Els 
cluta~ que el dia primer de ju
liol no posseeixin la. nova tarja del 
pa, es veuran impcJ6S!bilitats dc pro
veir-t;c'n. 

ASSEMBLEA EXTRAORDI .. 
NARIA. DE L'AGRUPACIO 
PROFESSIONAL DE PE; 
RIODISTES I MUTUALI .. 
TAT DE LA PREMSA DE 
BARCELONA 

I Catalunya 11 
Dante Alighieri: LA VIDA NOVA (tra

ducció de Manuel de Montoliu) . 
Biblioteca de "La Rosa dels Yents", 
volum 53. - Barcelona. LLIBR~S 

Els darrers anys de glòrln., dc dubte 
1 de dolor de la vida de Fortuny, 
prenen una grandesa humana. Els 
aurcoln el desig do retrobnr-6e, com 
un prtlpÒSit de renunciament, si es 
prccis de tornar a començar. I és 
interessant oom en aquests moments 
sembla recordar més aquella Cata:
lunya que. aparentment, havia obli
dat. Reviuen els records primers, 
les figures i els paisatges del camp 
que esbossava d'adolescent, les pin
tures romàntiques de la ~oventut 
viscuda en els inicis del renaoremcnt, 
aquelles cançons catalanes que mal 
no deixà enyorfvolnment de cantar 
amb els seus vells amics de Roma. 
I és en aquesto. hora quan sent l'exi
gència. suprema d'expressar el més 
intlm sentit., que escriu en la dar
rem estada a la platja de Portic! 
als amics catalans, que vol pintar 
per a. ell, a gust seu l no a gust 
òcls altres, 1 que es veu encaro amb 
ambició per a poder pintar quelcom 
de nou. Quelcom de nou, no. Allò 
que hl havia de robust, de perma
nent 1 de fecund en la seva ànima, 
1 que traspua malgrat l'nparença va. 
nament tipica i convencional de In 
seva pintura. Però ja ~ra tard. Pocs 
mesos després moria. 

Ttmt en aquelles com en aques
tes. són dignes de tota lloança la 
constància i interès demostrats pels 
benemèrits ciutadans que, demos
trant un elevat exponet del seu es
perit humanitari i del seu amor a 
la causa antifelxi.sta, aspiren a co
operar en les tasques de la defensa 
passiva. 

Una vegada acabades les sessions 
pràctiques. els nombrosos cursetistes 
passaran per unes proves d'aptitud 
i estaran capacitats per a exercir Ja. 
m1l:si6 que se'ls ha de confiar, se
gons llurs condiC::ons i prc!erèncics. 
Tot.s constituiran un nou i impor
tant nucli, que s'af¡;girà als p~ 
®lts d'anteriors promocions per a 
CQtl'ijuvar n l'altruista tasca <!e re&
catar vides innocents dc la barb.'\
rltL!!._ixista.. 

L'Agrupació Professional dc Pe
rlodisws (UGl') rCCOTda a tot.s els 
seus associats el deure que temn 
d'assistir a l'assemblea general ex
traordinària, que Unct~à. lloc avui, 
diumCilg('. n dt.' q,mr ,, r e òot.zc del 
mati, de primera convocatòria, r. n. 
les dou:e, de segona, al seu estatge 
social <Rambla dels Estudis, 6, pral.). 

- També la Mutualitat de la. 
Premsa de Barcelona celebrarà avut., 
diumenge, a. les deu del mati, de 
pr~em convocatòria, 1, a dOs quarts 
d 'onze, de segona, assenlblea gene
ral cxtraordiriària al Cl!.sal de la. 
Premsa <Rnlllbla. dels 'Estudis, 6, 
principal), per lai de procedit a. 
l'aprovaCió de1inittva dels seus Es· 
tatuts i a l'clecdó de Junta Direc
tl\'a. 

Del crit de CATALUNYA 
del nostre PRESIDE'NT, 
uPRESENThl, ha dit el PGble 
mobilitzant la gent. 

La terra catalana 
es muralla d'acer; 
mal podrà ésser vexada 
per c:ap mal estraneu. 

Do terra catalana 
c:ap nat se n'ha burlat; 
clemostrtm-los-hl, ara, 
què és profanar la llar. 

L'Exèrcit mercenari 
covard --res de valent
mata vells a reraguarda, 
ela infants I els oceJis. 

.tolosa. catatun}a, 
~fereix tot el que té; 
hils, diners I metralla 
per ésser Independent. 

Tenim l'enemic prop nostre, 
atents tots al moment l 
Al DRAC a CATALUNYA 
li vam rompre ICS dents. 

Mostrem a la vegada 
a tot el món en peu, 
que gent com som nosaltres 
no pOdem tèmcr res. 

1 ¡quina diferència 
de nosaltres amb e!lsl 
No volem l'esclavatge: 
ells, assassmen gent. 

Mes ara els altres pobles 
Ja veuen qui són ells, 
etil tenen sots per norma 
rObar el que no és aeu. 

Que tota gent aensat.a 
sàpiga el nostre anhel: 
.JUSTICIA, DEMOCRACIA, 
ésser INDEPENDENTS. 

Arreu de Catalunya 
Ja mtpunyen els fusells; 
la Llei I Ja dustfcla 
Ja esun al costat d'Ells. 

Poble do CATALUNYA, 
al orit del PRESIDENT, 
Ho hi h&BI ni un aol home 
~ue no digui: -PRESENT, •• 

MONTSENY 

IUny del 1UU. 

[OMPRA-YfftfA DE IOBW 
HOTEL DE WEI DES 
PELAYO. 11 - TELEFON, 143'70 -

En el prdaci de l'ed1cl6 del 1903, 
Montoliu esbrina les poosib!lita:.S de 
Ll interpretació allegòricn. que ha 
atribuit a «La. Viro Nuava» un estol 
de comentanste5. Ells hi ve\lcn ~na 
obra figurativa, sota l'argumen\. 1 la 
lletra de Ja qual s'encobreixen un 
altre tema i una dcterminadn ide?
lo¡;::¡ Montoliu, encara que rcconex 
n!. O:Í.n~ una lncll.nacló a l'al!~oria, 
no dón.< a l'obro l'abast allegonc to
t.al 1 pycmedltat. que UPc::.t'!l aquells 
cnUcs. 

Que 41La. Vlt.a Nuovru> té un quel
com de clos i d'elaborat, es cert. Cal 
aprendre a estimar 1 eúlllpl'endre 
l'Obm ~mccnt. dificultats ; la pnme
m ès l'estil : un csUl d'home mgol
tat. e1 els llibres clcnúfics. Al ma
teix temps és un joowe suscept1ble 
d 'enamorar-se. Però aquest cnam~ 
rament. es tenyeix de 1a seva erudi
ció, 1 no tots els llegidors estan pre
parats n complir la feina intelligent 
1 pacient de dcstnar l'ennmoraL 1 
l'erudit. Necessàriament, la clau han 
dc forjar-la els erudits. posant-se al 
nh ell del canú. Es conjuguen en 
«La Vita. Nuava» maneres d'exposar, 
punts de referència, costums do 
l'~paca. un ldean sobre punts relígi~ 
sos, morals. afectius, que caldria co
n~er per a no perdre-s'hi o no 
cansar-se mass:\ fàcilment. El Dante, 
a mes d 1 seu amor purlsslm, sofert 
1 oomplicat, a Beatriu, coneix tot de 
coses m~. l no es snp e;tar dc lluir
les i d'engaldropar el seu enamora
ment de l'eloqUencta 1 la cl~cla. del 
6CU temps,- Visqué del 1265 al 1321- . 

Provem de m06t.rar1 molt. de J16S
Ii3da, la dificrultat m(S immediata a 
la d.tvulgadó de eLa. Vita Nuava», 
que é> l'estil. Copiem uns fragments 
dc la traducció do Montoliu: 

«NOU' \'egadcs ja, de!ij)l'és C!eJ mea 
naixement, h1n1a tomat el cel de la 
llum quas1 a un mateix punt, amb 
el seu propi girGment, quan als meus 
ulls apart"gUé per prfiñem .ro.lta la 
glori~ dona del meu pensament.» 

Això vOl dir quo tenb nou anys 
quan ve.é Beatriu. 

cEn ,.aquell punt, l esp¡;nt aruma1 
que lmhlt& en l'altA cambra, en la 
qual tots els esperits &cnsltlus porten 
llurs percepcions, començà a mera
vellar-se molt, I parlam espcclal
me::• a. 1 e..o:penr. de Ja vi.sta. diguê •• .J 

Són marrades per ananenar el 
cervc ¡ 1 els ull q s admiraren de 
Bentnu.. 

«En aq-.. el: pun~ l't.si)U'it n;;tural 
que hablta aquella. pe.n. on ee sub
mlnlsl.ra el nodriment..~ 

Amb això vol dir la. boca, 
Una dl' les tasqua m~ lempt.ado. 

res da\"8.11!. ciA Vlta Nucwa» és el.· 
treure 1 reglst.rar el q-oladre de &únp
t<mes de l'adolescent dom!nat. per 

l'enrunorament, que el pràctic veu 
surar ent.re les frondes de l'estn 1 
l'erudició. I és aquesta la tasca. que 
intentnré breument la setmnna que 
ve. 

Josep LLEONART 

RESSONS 
de li u i ta 

Tremol&dissa d'estels 
dintre aquesta nit tan claraJ ... 

Esplsues d'acer als campa 
SCffl.brats de plom I metralla. 

Mil ressons s'ouen al lluny 
de crits I fusells que canten. 

Les bales xiulen rabents 
I van despullant els arbret. 

El vent ens porta sentors 
de mn ferides QUe sagnen. 

De la terra s'alça un clam 
d'angoixes I plors de mare ... 

Els ObUSO$, ça 1 eni!.\ 
li foraden tes entranyes. 

Unes ombres van passant 
amb els punys crfspat¡ enlaire. 

1 lea conques dels seua ulls 
reflexen claror, eatnutyes, 

Que es van perdent pefs rottolls 
de btlonetes calades. 

S'ou un petament de dent& 
de ferro, dels engranatges 

de lea mlqulnes d'assalt 
I l'espetec de les blllas. 

Per darrera ela parapet, 
les automltlques canten._ 

Pela .camins de I Infinit 
rondinant ll&ten 111 aJee, 

001111 - la Lllbertat 
amarats dJ llum d'albaclell. .. 

A. MA8SIP I TM~RAQO 

I PUBLICACiONS 
11 HORA DE ESPAAA». - Ha apa

regut el número XVII de la revista 
«Hora de Españall, corresponent Bl 
mes de maig del 1938. ti . 

Conté treballs 1mportan SSIDlS 
d'Antoni Ma.drado, Maria. Zambrnno, 
José M. Quin>ga. Pla, Màxlmo Jos6 
Khan, Ramon Gaya, Bcrnardo CJ.a.... 
riana Luis Pérez Inftmte, R. Dies
tro, Max Aub, Angel Ossorio i Ga
llarda i J. Parias. «Virglnla», per 
Arturo Serrana Plaja, Prtu de l'o
:xemplar: 2 pessetes. 

L'EXTRAORI}JNARI DE LA RE· 
VISTA «ECONOMIA Y TECHICA 
AGRICOLAil.- Tcnlm el número CX· 
tmordlnari de la -revista «Eoonomi.'\ 
y Técnica Agrlcolu, que edita el 
servei de Publlcacions Agrlooles del 
Ministeri d'Agricultura, que dirigeix 
el vet.el'à perlod1st.a madrileny Ant.o. 
ni Suàrez Guillen. Compendia la tas-

Es en aquesta sala de l'antic m~>
nument que ha aixoplugat les cor
pomclons representatives de la his
tòria de Cat.nlunya. 1 d'una dc les 
quals rebé'm empenta per a la seva 
volada, on mUlar es Pot. commemo
rar el record 1 el nom dt! Fortuny • 
Perquè és Catalunyn la que n1xi 
oom sap comprendre 1 admirnr el 
gran pintor que !ou, pot sentir enyo.. 
rnr aquell gran home d'influència 
genial i de solc profund que, pot,. 
ser per allunyar-se'n massa, no ar
ribà a ésser. 

ca desenvolupada pels distint& orgn- I 
ntsmcs d'aquest Departament Minis- I 
~ria~ur~~nt el ~rlodc d& la nos- M U S I CA 

Malgrat les dificultats que traves-
sen les indústries gràflqJCS, la pre- I e============::.J scntació luxosa d 'aquest cxtraord1na- l' 
n serveix d'admlrnble marc a Ja. Im
portància. tècnica. 

Cal congratular-nos dc 1 aptiCJCló 
que aquesta divulgació cultural do 
les realitats C!})BDyolcs podrin tenir 
a l'estranger 1 és de justicb lcllct
t.n.r el mlnlstrc sen)'or Uribc per 
aquest. brillant cxtraordin!U1 d 'd!:c!>
nomfa y Técnlca AgrlcolaJ. 

NOU CICLE DE CONCERTS 
DE LIEDI:R DE LA DIREC· 
CIO GENERAL DE RADIO• 
DIFUSIO 

La DírecCló Genero! de R.ldlodilu
&16, amb l'assessorin azti:;tica de 
l'iHustre mu~oògraf Joaquim Pcnn, 
ha organitzat un nou cicle dc liedt>r 
n càrrec de Mercè Plantada, Con
cepctó Callao, Emili VendreU, RI
card Fuster 1 Marta cancla. 

Aquest cicle rstarà constttuJt per 
l'audt:ió Integra de ccants espiri-
tuals» 1 ~ l'amadn Uunyana:t, de 

DEM A COMENÇA!! 
L'EXPOSICIO IY Aln lCLES DE BANY 

PER A SENYORA, HOME I NEN 
SOLAMENT DEL 13 AL 30 DE JUNY 

«ACERO • a. cuerpo do Ejérclto. 
-Ens arriba el número l, de la sc
gona èpoce d'll(f .. csta publicació do 
guCJTa. Inscrel:x treballs de Carles 
J. Cont.rera.s, Samú, Dwnant, Vàz. 
quez lAdol! s ) , Moscardl, Popoff 1 
altres, aix.l O<Xn una nota biogràfic;¡. 
de Llster, un autògraf de Lluts Com. 
panys, diverses cròniques molt reei
xides 1 una profusa ln!ormac!ó grà-

=~~;iat:=~-.d~e ~~:, •••• .. , . &mir.• • r. .e. 
bcrt; cColleccló completa. de Mel~>-I ~ ..a.. • .... ~ ... ... .. 
dk:s:o, de Duparc, l «Romances de ~--fica. · 
Maguelom, dc Bn.hms. 

1 :fa~e~~n~or a · G '• · e '' en Els textos són traduJts al català 
l adaptats a Ja m ca per Jooquim 

CiMI RooV.tSTA. - Ha. aparegut el Pena. 
n(lmero 41 d'aquest popular magn- El ............ r da•u ts C<mccrts tin-ztne. Conté &lgnatures tan prestigt~ .,......_ ... 
ses com les de Oastrovido, Samblan- drñ lloc al Ca.sal de la Cultura. el 
cat, Ouardiob cardPllach, Corb1nos cUnm•nge, dla. 111 del COlTtnt me;, a 
del Amo,. .Alhotnoz. Alhtuin, Ramon eta 
Plores, Màximo SUvio, Rap, m1 mn, les 19 hores, 1 serà lnte:pr t 
Valverdo 1 6ltres_ a.mb les acos'üJDa- rcsm.s esp!rlt.uals» 1 cA l'nmada llu
des 1 completes SCCC1ons de Teatre, nyanes; de .BecthO>en, per OOilcep
Cinema_ Vanm~. in'C'rn!~dó grà!l. cló 02Jl:!.o contrnlt, Emili Vendre!! ca, ete.. etc. 

El IJ..!'olCïCI, xorça atr<Ucnt l pulcra- ten~, 1 Maria Canela, p~anlsta. 
ment ed1tat 81 ven al pnru d~ d~ l L acte eerà J)llbhc 1 radiat per les 
~ em:~ ~Mlrteklnlnea. 

Via Durruti· 49 ·51 - Hospital, 36- 38 - Carme, 
Riem Baixa, 26 - Fontanella, 17 - Salmerón, 73 1 17 


