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t'Orfeú Catala a Roma
E~S éxits artístics de l'Orfeó Catala a Roma han afalagat
lntensarnent els nostres sentiments racials. El resso de
l'entu siasme i dels aplaudiments ofrenats als cantors a la sala <Augusteum- ha arribat fins a nosaltres i hem sentit vibrar
l'esperít tot possert de pregona emoció.
Aquest viatge triomfal ha estat talment ardida croada que
ha fet coneixer els tresors del nostre art popular a una terra
tnicament germana i de pariona sensibilitat. L'Oríeó Catala,
admirable conjunció de Fe i Art, ha trabat a Roma, poble artista per antonomasia, el marc més adequat a les seves interpretacions perfectes. Les cancons dels mestres catalans i les
dels grans polifonistes estrangers dites en la parla nostra,
prengueren un to de magestuosa bellesa enmig de les parets
severes de Sant joan de Latran i de les fermes columnes del
Vatícá. 1 la Ciutat Santa fongué la seva anima amb la deis
cantors catalans i la Iliurá enterament als nostres cants adés
melangiosos, adés rublerts de [oía, adés potents i sempre denotadors de la personalitat inconfusible de 1'art coral de Calunya.
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E L govern deis Soviets aprovará un dia daquests una nova Constitució, l'esquema
de la qual ha estat inserida a
<Isvest ia> , ór g an oficiós bolxevic, i repro durda per alguns
dia ris franceses. Totes les clausules que hem pogut llegir ens
han semblat interessantíssimes,
sobretot pel seu contingut
essencialment antidemocr atic.
Amb la nova Constitucié.la dictadura si-dient proletaria s'aferma m és fort a la se va posició
contraria a tota mena de llibertat indi vidual i als més mínims
drets de lhome. No volem escatir si, com asseguren els comunisres, aquestes mides coactives son necessaries per tal
destabilitzar i enfortir el r égirn
so viet!c. Pero val a dir, sense
voler detensar el zarisme ni
molt menys,que per haver d'arribar a un estat de coses com
el d'ara, potser ben mirat no
calia que la revolució russa fós
feta .
Un deis punts principals de
l'esmentada Constitució remarca que el Govern tindr a carrec se u el preví con trol de la
prernsa i del llibre. <;0 que vol
dir que nornés viuran les publicacions addictes.Una altra clausula diu,que no tindran dret a
emetre Ilur vot els eclesiásrics,

La més grata impressió dels orfeonistes fou,segons paraules d'ells mateixos, la solemnial audiencia que el Sant Pare
eís concedí. Agenollats als peus de Pius XI, Suprem Pastor
de l'Església Católica, foren el testimoni fefaent de la religiQsitat sincera del nostre poble. I el Pontífex, amb el seu
vetb tot amor i bondat, lloá l'obra de l'Orfeó i el beneí dient~ Us donern amb tata la fervor de l'ánirna la nostra apostólíca benedlccíó. Que devalli paternal damunt de tots vosaltres
i damunt de cadascun de vosaltres; damunt la vostra Patria,
la estra ciutat, al vostre petit poblet; damunt de tot el que
cadaseú partí en el més íntim de la seva memoria, del seu
ament, del seu cor; damunt de tot el que més car us si- els comerciants i els capita listes . Aixó , ajuntat arnb la limii, damunt de tots els vostres sants propósits,
tació de drets polític.s que des
Certament l'Orfeó Catala haurá de servar un record ines- de molt de temps recau damunt
be:rrable de la seva anada a Roma. 1 més cert encara que el deis campero ls, representa l'anullarnent de le s oposicions i
n stre poble ha d'ostentar l'Orfeó Catalá com una de les se- el poder fer i desfer sense que
una veu pugui blasrnar e ls a eves glories més significatives.
á
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Ha lIparegut «La

DEL

Compa-

E.I

nyia.-aplec de poemes-de Ramon Tor des Eures, que Farran i
M yoral ha prologat.

C1EIM[

yO és

el que diu el peresós.

-D'entre totes les

-~s imminent la publicació, din-

Pere~6s

tes governamentals.
A més, el Govern s'atribuira la propíetat de tes mines,
terres, fabriques, ferrocarrils i
de tots els mitjans de comunicació. Aixó no e5taria pas malament si I'organització del tre-

coses, la

que més ens plau, és la de beIla-

que el meu pessimisme i la meva

d'un vo-

ment dormir. Passen eIs anys, pas-

abúlia són companyes gentils i re-

lum de Josep Pla, contenint con-

sen els mesos, pássen les setma-

Iligades estretament.
1 no se n'adona pas el males-

tre les Edicions

~Diana»,

ball fós perfecte a Rússia, pero passa que mol tes coses que
la revolució va treure de mare,
el Covern, per r a de la multitud de tasques que sha apropiat, no les ha pogudes tornar
allloc primitiu i el desgavell és
accentuadíssirn.
Algún dia haviem cr eg ut
que les notícies de Rússia que
arr ibaven a prop riostre eren
exagerad es' i, adhuc reformades per un interés reridenciós.
No capíem que fossin possibles
mants fets que la premsa relata va. Fins creiem que potser sí
que la revolució r ussa havia estat producte d'un potentíssim
anhel popular i que, vertaderament, el resultat difinitiu seria
una majar equitat social . Els
dies i els esdeveniments ens
han obert els ulls i hem estat
decebuts. La revolució russa
no soluciona gaires coses, per
no dir res. Va causar el destr onament del zarisme tí r ánic i va
entr onit zar la tirania bolxevic.
Una successió de noms pero no
de sisternes. Té ra6 un líder
sindicalista ibér ic en un llibre
rece nt. escrit després d'un viatge a Rússia , quan ve a dir que
els princeps i nobles de !a cort
de Nicolau shan canviat per
burócratee i policies amb poders infinits, amb sous fabulosos, amb taules abundants i autornóbils confortab les i luxosos.
Pero els que sofrien abans encara sofreixen. Hi ha, si fa o no
fa, els mateixos jous i els mateixos enjouats. Obrers que trebailen cada dia, han danar per
culpa deis jo r nals misser rirns i
deis preus elevadíssims dels
queviur es, desparracats, descalcos pel carrer, apedacats amb
robes multicolors com siIossin
arlequins d'una tr ista farsa . 1
aixó encara no f6ra res si me ng éssin tots els dies.
Altrame nt, les terres no s6n
culti vades. Els homes més forts
i més aptes per conrear els
camps van a engroixir l'exercit
roig i,com a conseqüencia,Rússia que era apel'lada el graner
del m6n, ha d 'importar blat
d'1-\merica per lal d'atendre les
seves necessitats.
Personalment ha víem tingut
fe en els destins de la Rússia
post-revolucionaria. Ens equ.ivociirem, i repetim que no calla
la revolta per arribar on s 'ha
arribat
ó

tes, esbo<;os de novel'les, impres-\ nes i els díes i les hores, í no veig
sions de viatge i retrats, sota I'e- res que m'indiqui hagi de canvíarpigraf e Coses vistes».
se'm la situació. Estic desenganyat.

truc que, mentre diu aixó, la hísen-

Fins ara ha estat notoria la

1 ningú em ve a casa a veure, pre-

mancan<;a de novel·les. A.mb tot,

gant-me que el ben noblement aju-

tragica, i que dins el muscle eixerre'jt del seu negre cor, on la serp

-al

no sera en I'esdevenidor aixi, pel

di, donant-li una coHaborélció que

tráidora es revincla, hi viu la deses-

~rt

que es veu. Ultra l' Editorial Cata-

m'afalagaria, i noto prou ciar que

peran<;a amb forta efusié patológica

ESTftMPES DE 1. COn~.NIO

:8.

lana i les ~Edicions Diana», s'anun-

tots els meus dalers, tots els ne-

i bo i recomptant, entre besIlums

a I'impremta' de

cia per al dia 15, la publicació de

d'intel'ligencia, que el treball orfe

novel'les dins la e: Biblioteca 'Nova &.

guits meus, tots els meus afanys
han sigut deba des i sense resuItat.

Els editors, sempre es recorden que

Per aixó em plau dormir for<;a, més

d'entusiasme no condueix ni a
I'hunor ni a la gaubam;a ni al pro-

que res, i oblidar que el temps és

fit.

-

són negociants.

PRITZ.

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 16/5/1925, page 1

el martiri de les noves il'(usions,

GETRY.

da d'eIl se'n va en orrís d'una faísé

N OIA DE GURRI

a

Jos~p

Esteva

Con~titució, 13- Tel. 1 15

•
Les angorxes
d'Alberta

v
'P L

pare d'Alberta era un cohonrat que exerCJa més lofici de comerciant
que de pare. Home mitjanament
dotar, la sort cuida de fer \luir
lesseves dots dintre el seu comere, que sense ésser una mina, ana va tirant el suficient per
produir-li el benestar. Durant
el dia, esta va atrafegat a dins
o a fora del seu despatx; i els
seus actes de família eren
el dinar i el sopar principal mento
EII creia cumplir de sobres
amb la farnília. Amb una mateixa corda feia anar el seu negoci i la seva llar.Anant a I'hora el neg oci, anava també a
l'hora la llar. 1 no estava per
gaires més cumpliments.
Quan la se va filia el besava,
el sorprenia amb el pensament
d'una cotitzacio . I aquella be . sa da feia caure el somriure paternal amb un soroll de balances.
L'Alberta mai havia ort de
lIa vis del seu pare ni una caneó
ni una rondalla ni una animada narració de viatges o de fets
memorables. Les fineses del seu
pare eren algunes joguines i
més tard alguns objectes de
fantasia que de tant en tant li
por tava de Barcelona .
En aquests darrers temps
notava lAlberta que el seu pare li feia menys moxaines pero
li por tav a més coses de la ciutal. Observa va sovint que se la
mirava amb uns u lls estranynts .
1 poc ella sadonav a que e l
seu pare, passa da la primera
fr isanca del negoci, comencava
a sentir per dintre, el deEglas
del seu sentiment de pare, i comen<;:ava a adonar-se de la se va filia i a meravellar-se d'aquesta seva obra viva, davant
la qual el negoci esdevenia cada dia més, una cosa buida i
~ense significació.
Les entranyes de pare se li
ana ven enternint, i per no ésser
sobtat en aquestafeblesa pat.ernal desviava la mirada, i esquivava la besada de la filIa, i
restava bocabadat ~ o donava
respostes balde res o sense
solta.
Era aquest pare a qui l'AIberta descobria, aquest pare
tarda , que de cos enfora s'arraulia pero, en el secret del seu
interior s'amplificava amb una
exhuberancia sentimental que
eH cuidava de tapar amb ben
poca tra<;:a amb els drapots d'una vulgaritat que exasperava a
la seva filia.
.

~merciant

HEL·LENA.

