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Els nostres lectors s'assabenten per
la premsa diária del curs deis esde
veniments i hauran observat les in
quietuds que desvetllen els recents
Ro
canvis d'orientació i de govern de
Probablement
d'Egipte.
mafia i
tes successives explosions de males:
alguns
tars interiors haúran explicat a
titu
aparents
dels
motius
d'ells els
beigs i indecisions en la politica in
ternacional deis dos gran imperis eu
ropeus, Gran Bretanya i Frani.a. Aque
lla pregunta tan repetida de per qué
aquests dos poders no deturaven la
invasió feixista d'Espanya i de Xina
hauraii vist que té múltiples respos
tes.
Ens convé d'examinar alguna d'a
questes respostes abans de dedicar
nos a l'examen deis problemes par
ticulars de cada país, la qual cosa
pensem seguir ami) métode en ligues
tes cróniques internacionals. Cal que
que els
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bé la fredor cada dia més perceptible
ella de les seves antigues pro
tegides Polónia i Iugoslávia. La ca
dena no s'ha romput enlloc encara,
peró s'afluixa per molts llocs i cal
posar a la balança les aspiracions
d'aquests pobles abans d'emprendre
cap acció decisiva. No és petita ni
insignificant la tasca diplomática que
han de desenrotllar els governs d'a
questes poténcies. ni són insignifi
cants tres enemics de la categoría
d'Alemanya, Itália i Japó, que juguen
un
doble joc, un aparentment com
binat i de front comú, el soi-disant
anticomunista per a atraure les sim
paties del capitalisme imperialista, i
l'altre, el particular de cada capita
lisme local que cerca aire, expansió
i vida .en un món estret i tancat i que
trairia fácilment els seus comparses
si pogués obtenir satisfacció total o
parcial a les seves ambicions.
envers

Repetim el que déiem l'altre din: la
U. R. S. S. resta en mig d'aquests tu
mult com un péndol que ha de deci
dir la victória. El capitalisme es troba
en l'alternativa d'escollir entré el So•
cialisme o la barbárie feixista. Un nou
isolament de la U. R. S. S. afavoriria
només els estats autoritaris, i Franga,
Gran Bretanya i els Estats Units hau
ran d'obrir la má forgosament a les
de dintre i de fora
masses obreres
si no volen veure la mort prematura
de llur dominació imperial i de llur
hegemonia civilitzadora.
I la Mediterránia és avui, COM sem
pre, el melle del món. Quan llegiem
dies enrera les proporcions que ana
va prenent el moviment panislámic i
particularment l'aspecte de virulén
cia inicial amb qué es presentava l'in
cipient partit nacionalista del Marroc
francés, pensávem en les preocupa

mo ri E0 sE si

cions esgotadores a qué estan sotme
grans
sos els bornes d'Estat deis dos
imperis europeus les quals manta ve
gada els obliguen a tenir aparences
d'idiotesa o de torpor peró que en
realitat denoten que coneixen la com
plexitat de la vida de tants pobles, in
segura i variant com els seus inte
ressos. I podem reconéixer en mig del
tumult la figura i la representació
d'Espanya la sort de la qual malgrat
les alternatives de la lluita actual, ja
sembla decidida. Si caigués ad el áig_
ne de la democrácia i de la llibertat,
poden donar-se per venguts i liqui
dats
els grans imperis europeus.
Creiem que aquells Vomes d'Estat pen
sen
així i en mig dels seus dubtés i
de la seva extremada circumspecció
creiem veure la conflrmació més se
gura que el temps treballa a favor
nostre.
M. SERRA I MORET

primer lloc,
en compte, en
imperis no s'han sostingut mai
forga exclusiva de les armes,

per la
sin?) preponderantment per les rela
cions económiques i les convenién
cies polítiques. Es clar que un imperi,
per a poder subsistir, necessita comp
tar arnb un aparell .guerrer igual
superior al deis naturals o presump
tes adversaris confabulats. Així Gran
Bretanya ha procurat sostenir una su
premacia naval que l'equiparés al
eonjunt de les dues poténcies que la
segueixen immediatament en poder i
si ha tolerat algun desequilibri, ha
estat a favor dels Estats Units d'on
sap que, durant molts anys, no li pot
venir cap perill. Franga ha fet enor
mes sacrificis per a sostenir unes de
fenses terrestres que la fessin poe
menys que inexpugnable, peró el des
bordament militarista d'Alemanya i
Itália ha reduit considerablement la
potencialitat guerrera terrestre
seva
per bé que es consideri encara si

tuada en primer pla.
Peró el més interessant per

a

Gran

Bretanya és que les seves vastes
ligues colónies i dominis es trobin
bé dintre l'imperi, ami) la pau i la
prosperitat garantides i assegurades,

metrópoli i les coló
pullulen una quantitat enorme de
•lijes
1. entorn de la

i Estats satéllits, alguns directa
ment intervinguts i altrés política
ment lliures que nodreixen i magnifi
quen l'impeti, que quan són addictes
l'enforteixen, i que quan• es mos
tren inquiets, recelosos o descontents
el debiliten i el posen en perill. El
mateix Ii passa a França la qual, de
Inés a més, té problemes d'ordre eco
nómic i polític interiors, més difícils
que la Gran Bretanya. El qui té més
simplificat el problema internacio
nal és aquest imperi ultra modem
que representen els Estats Units els
quals es conformen a viure prác
ticament sense colónies i cerquen
només el domini o la infiuéncia eco
excepcionalment
nómica
matisada
amb qualque intervenció política o
militar quan 1es circumstáncies ho
fan a Ilur judici indispensable.
Es evident que a Espanya i a Xina,
.Gran Bretanya, França 1 els Estats
.Units es troben davant de problemes
concrets que afecten directament llur
existéncia com a imperis. Tots tres,
peró, són d'acord a considerar que
tenen a l'Extrem Orient dos enemics
1 no un: el Japó i la U. R. S. S. i no
saben amb quina carta quedar-se.
_Gran Bretanya i Françá, per altra
part, troben l'ambient enrarit i tren
cadis en distintes zones de Ilurs do
minis, i llur infiuéncia económica i
política és debilitada per manca de
poder d'absorció de productes i coor
dinació de mercats. Alemanya pro
•ecta la seva personalitat damunt els
pobles orientals d'Europa per la crei
xent densitat d'intercanvis que pot
oferir, i Itália, iné-s pobra i poster
gada, es dedica a la intriga i a especu
lar amb la seva irresponsabilitat i

pobles

,
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La histdria militar de l'Espanya
.moderna és un seguit de fatxanderies
coronades per un seguit de fracassos.
La catástrofe colonial d'Ultramar i,
darrerament, les empreses bétliques
del Protectorat del Marroc arrodoni
ren Iota una aventura miserable i do
lorosa, emparada per unes institucions
caduques i absolutament divorciades
del sentiment nacional. L'exércia es pa
n!/01 —parlo de l'exércit en el sentit
professional del mol— es refeía co
piosament a la "reraguarda" de les
seves derrotes. Llung de mostrar con
trició per la seva invalidesa, extreia
de cada nou revés urc i desvergongi
ment. Mai no intenta corregir-se ni dis
culpar-se. Per contra el militar espa
ngol —salvant les honroses excep
cions que calgui— es convertí en un
datada de classe privilegiada. La seva
espasa no servia el poble: era una
amenaça per al poblé; protegit per ella
vivia a l'esquena del país a guisa de
conquistador: alçava la ven, gesticu
lava amplament i escupía de cantó. La
seva era una veritable espasa de Da
mocles damunt el poder civil: el "pro
nunciamiento" estay« sempre .a punt
d'esclat.
•Peró arribó el 19 de julio!. Els gene
rals havien preparat curosament la
seva obra inestra. La seva•huilót'hi '?
vergonga, cinisme i covardia, culmt
'tarta en la formidable traició a una
República que els havia tractat ami'
indulgéncia summa. Es creien prou co
ratjosos per a véncer amb facilitat
quatre cap-calents mal armats i dis
persos. Tenien canons i bales dora
dura. Eren molts. Només amb generals
/)odien omplir una playa de 'toros".
I els pobres soklats els creurien perqué
ells tenien unes solemnes i astprado
res veus de comandam'ent. Dones, ju
gavera a la segura. Perqué, ci més, !mi
havia un pacte secret amb el lerigór
d'Itália... (Grácies, perd no caldrá aue
us molesteu. Será arribar i moldre3
Tanmateix, el poblé féu el miracle.
Improvisá les milicies. Ha creat
xércit Popular. Un exércit on s'han
incorporat i on han trobat el seu ve
Atable medi els militars dignes als
quals l'alçament del juliol deixá senSe
Soldats. On el poble ha abocat la seva
joiientut més pura. On han estat aco
llits molts ciutadans als quals uns re
glaments rígids, absurds, havien im
pedit d'ingressar en les Académies
que ara han resultat excellents guer
rers.
Un exércit on l'home no és la
pepa inánime d'un inecanisme ma
nejat per una voluntat omnipotent,
sinó un ciutadá lijare que havent ac
•Ceptat una disciplina serveix lira a la
mort una causa altíssima; el dret a
la vida i a la llibertat de tots els
homes.
Ara els nostres militars no escri
dassen, ni gesticulen grotescament, ni
escupen com els pinxos. Conviuen amb
el poble d'on han sortit i promouen
el respecte i la gratitud de tothom. I
finalment —deixeu-m'ho dir— nosal
tres els catalans podem estimar i ád
huc abraçar la noble carrera de les
armes.

Joan OLIVER
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Així ens trobem ami) la Gran 13re
tanya ocupada ami) els conflictes per
_manents i ja tradicionals de l'India
i ainb els mes moderas i complexos
que li presenta Palestina, Egipte, Trae
i, en general, tot el món musulmá, ul
tra la desviació creixent que s'observa
a Romania, Grecia, Turquia i Pérsia. I
Franca contempla Paparició d'un nú
vol al nord d'Africa, núvol que ja es
perfila clarament al Marroc, ultra tam
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La transformaeió
del nión
Tres esdeveniments han conduIt l'és
ser humá pels viaranys de la llibertat
i de la justicia que arreu p'en forma
i que ens han d'emmenar a la implan
tació a tot el món d'un nou ordre so
cial : el Renaixement, que l'ha ensenyat
Francesa, que
a pensar; la Revolució
acabá amb Paristocraticisme de casta
i proclamá el dret del més ágil; la Re
volució russa, que ha propagat a tots
els pobles una igualtat social en po
tencia, efectiva ja a la nova U.R.S.S.
Res no es produeix sense gestació.
I la del moment actual, la del canyi
que experimenta el món i que com a
maní festacions més frapants presenta
una crisi enorme i la naixelva del fei_
xisme per a intentar deturar la marxa
del socialisme, ha estat lenta i labo
riosa. S'iniciá segles enrePa amb la
preparació de la llibertat de conscién

retracció del mercat amb els
consegüents tancaments de portes en
algunos indústries; baixa de valors,
en cenes ocasions a plom; esfurnament
de les ren des sense resistencia. Heus
cracs;

ad el panorama actual

a

capitalista.

tot el món

I l'exércit deis sense feina, amena
gant amb la boca oberta pels badalls,

creix de (ha

en

gin possibilitats

dia,

sense

dins el

que

régim

tenir el mal.
?Pot tractar-se d'una crisi

es ve

de de

passatge

d'una d'aquelles manifestacions d
engues que en temps passats commo
vien el món de tant en tant? Si no hi
ra,

haguessin

altres motius, podriem dir
que dura per a poder
creure-ho passatger. A més, peró, les
titániques provatures que s'han fet per
a acabar amb aquesta
horrible crisi,
que fa

massa

El

feixistne i
No

sé

per

quina associa
ció d'idees, el
recent adveni
ment del fei
xisme a Roma
nia i les ame
naces
totalitá
ries que pesen
sobre Irlanda,
han fet que re
cordés aquesta
frase de Spen
gler, un deis actuals teórics del nacio
nal-socialisme.
Quan Spengler féu la famosa criti
ca de la civilització occidental, pro
nosticant la seva fi per excés de ma
quinisme i divorci total de l'home amb
la naturalesa, anunciant una •vegada
més la idea de l'etern retorn, ningú
no podia sospitar que el retorn nietzs
txiá havia d'ésser —especialment per
a Spengler— el retorn a formes pri
mitives i brutals d'autoritarisme exa
cerbat, a estats socials propis de l'Edat

Mitjana.

Possiblement

REVOLUCIO FRANCESA. LA PRESA

cia, s'intensificá

en

el XIXé amb l'a

de l'enginy, l'increment de
les ciéncies i la fluctuació desconcer
tant de les activitats espirituals, i fou
brutalment precipitada per la confla
gració deis anys 1914-1918. Durant el
darrer segle i mig, els moviments, en
llurs distintes manifestacions, han
ocorregut impulsats per móbils d'a
lliberació de carácter molt igual 1
s'han exterioritzat sota formes no
molt diferenciades; hom veu que es
tracta d'esdeveniments que constituei
xen
un
cicle, l'etapa final del qual
tot el seu
encara
no coneixem en
abast: les revolucions
franceses i la "Commune' ; abolició
d'esclavatges, servituds i galiots; alli
berament polític de diversos pobles i
ressurrecció d'altres; Karl Marx; es
clat de les literatures francesa i rus
sa; grans concentracions d'empreses

gudització

reyublicanes

industrials; cooperativisme; promul
gació arreu de lleis socials; sindicació;
nacionalitzacions;
U. R. S. S.

neixement

de

la

Aquest estat de coses havia de con
duir, forgosament, a una commoció,
que podia produir-se més tard o més
d'hora. Cada pas cap al camí de la lli
bertat havia de modificar les condi
cions de la vida, en major o en me
nor grau. L'ambient preparat des del
Reinaxement, la Revolució Francesa
portá a un canvi profund, radical;
peró la Revolució Francesa no es li
mitá a canviar l'ordre de les coses,
com
encara hi ha qui ho creu, sinó
que clogué una primera etapa i n'obrí
una altra, indubtablement més intensa.
Quan aquesta segona fase comengava

ja

trontollar, vingué, precisament a
d'aquest trontollament, la guer
ra europea —declarada, com deja l'ex
Primer anglés Asquith, "qui sap si
a

causa

amb motiu d'un moviment sobtat de
-mal humor"— que, parallelament amb
la revolta bolxevista, marcá la tercera

etapa.
Deixant

a part el món rus, on el
canvi ha estat ja operat i es troba en
vies de construcció la nova societat,
la fase actual significa una commoció
molt superior a la que portá la Revo

lució, Francesa. Llavors,
maren els

entrada al

es

Drets de l'home i

procla

es

doná

régim democrátic;

ara, una
crisi, més torta en uns llocs que en
altres, ha segat arrels ben fondes i ha
fet sentir a les classes proletáries uns
drets i l'esforg per a satisfer-los. Lla
vors, el canvi fou més visible; ara,
és més sentit, a desgrat que molta gent
es complau en
fer la seva via amb
una bena als ulls.
Dit d'una manera velog, aquesta ha
estat la trajectória que ens ha portat
,a la crisi mundial d'avui.
No cal demostrar l'existencia d'a
questa crisi; tots n'estem convenguts.
Arreu és terriblement cruel i fa moure
els hornos com a marionetes.
Augment del cost de la vida; dis
minució de la feina; temor; intirni
dació del risc; ajornaments en la li
quidació de factures; circulació extra
ordinária de les lletres de canvi; re
tnrn d'Af.mne.

sovint
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han resultat debades. Els remeis han
estat estudiats i curosament aplicats,
malgrat la diversitat, no s'ha acon
seguit aura .cosa que atenuar momen
tániament, per a reproduir-se amb més
intensitat després, aspectes parcials.
S'han exhaurit els mitjans de qué dis
posa la ciencia económica del sistema
social que impera, avui, a la major
part del món. Necessárrament, fatal
ment, la crisi ha de tenir rels fondes,
i per a extirpar aquestes rels cal re
moure el régim i capgirar-lo.

L'economista anglés Maynard Key

nes

creu

que el món

es

troba

punt mort i que s'ha de posar

en

un

en mo

viment. No obstant, el marasme és
massa gros per a pensar que una sim
ple empenta pot fer-li seguir de nou
el curs. El seu pas no avanga, sim
plement, perqué s'ha acabat el camí.
Es qüestió de mostrar-li les dreceres
per a trobar una altra ruta, el bon

cami.

Causes de la crisi? Un desequili
bri remarcable entre les forces pro
ductives i els elements treballadors.
Amb la teoria feta práctica de la pro
ductivitat del capital, que dóna l'im
puls creador el capitalisme, l'obrer re
gala, i no en benefici de la collectivi
tat, sinó a profit d'uns quants, una part
important del seu esforg i el dret ad
quirit damunt la seva obra. Des del
moment que el treballador té cons
ciencia de la seva inferioritat social,
s'origina la pugna, que va adquirint
cada dia més el carácter de lluita. I
en el precis instant en qué fallen els
suports que feien inexpugnable aquell
sistema social, s'origina un desballes
tament de totes les peces de la má
quina. La solució no pot venir de re
parar la maquinária, que de tan gas
tada ja no encaixen tots els órgans,
sinó de la construcció d'una nova.
Les doctrines classistes, la transfor_
mació deis principis jurídics, el ma
quinisme i la racionalització, no han
pas vingut debades. El segle XIXé, tan
Iluny d'ésser —a desgrat de les seves
Ilacunes, ben própies de tot període
de transició— l'estúpid que preté León
Daudet, ha estat un segle d'invents i
de desenvolupament de tota la ciencia;
l'obra de l'Enciclopedisme es veié

completada.
Les troballes cientifiques, que d'a
leshores engá s'han anat succeint, han

canviat totalment els mitjans de pro
ducció i de vida. Volguer reposar les
coses a Pestat en qué es trobaven anys
enrera, és pretendre armilar el pro
grés. La crisi anirá obrint forat men
tre no s'arribi a l'establiment de l'e_
quilibri necessari en tota cosa per al
seu normal desenrotllament.
Cal només flxar-se en el fons de l'ac
tual lluita en les terres hispániques per
a comprendre
&tuesta enorme crisi
portada per la marxa del món, per la
gestació del non ordre social. Les for
ces reaccionáries s'aixequen avui ací,
demá en un altre lloc, per a impedir
l'aveng. Les successives derrotes les
conduirá al seu esgotament, i el món
nou anirá obrint-se pas.

i grans

J. ROURE-TORENT

número ha passat per la Censura
-
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les

própies idees. ?Es

relament, quina forga popular, quina
potencialitat humana, materialment i
moralment considerades, han tingut i
han representat les idees de la demo
crácia, deis drets de 'Tome i del Ciu
tadá, les lleis i normes polítiques per
les quals s'ha regit Europa des de fa
més d'un segle! Només han tingut un
error, una falla, que pot ésser capital,
si no es reacciona a temps, si el món
europeu no es resisteix a desaparéi
xer, com a tradició de llibertat, com

civilització,

a

com a

cultura, oposant

al brutal retorn, amb la forga d'em
penta que té tot moviment de conti
nuItat i d'ascens.
Aques error, aquesta falla, no sabem
per quin fenomen de premonició, per
quin fet miraculós de Ilarga vista, per
quina meravella de clarividencia ins
tintiva, només ha estat corregit pel
se

poble espanyol.
Quan contemplem l'espectacle d'a
questa Europa democrática, d'aquests
Estats moderns en els quals intervé
de manera activa el socialisme, es
piritualment identificats amb la cau
sa

d'Espanya, intimament

en

pugna i

Huila contra el corrent autoritari
davant el qual s'aixeca únicament l'e
difici de la rebel•ia espanyola i de la

en

construcció russa, pero que, per les
seves
eternes vacillacions, amb la
constant actitud d'ajornarnent, per
abúlia o per manca de confianga en si
mateixos i en els pobles deis quals
s'han convertit en expressió i en guia,
obren a Burs peus l'abisme en qué
demá es veuran sumits, !quina amar
gor, quina desesperanga s'apodera de
nosaltres!
Han estat
aquestes vacillacions,
aquesta manca d'iniciativa i d'empen
ta, el gran error, la gran falla, que ha
obert possibilitats i perspectives al
feixisme. Les obrí a Itália, quan totes
les forces d'esquerra no saberen con
jugar-se, posar-se d'acord per abatre
l'enemic comú, la forga artificial de
Mussolini, que, en un moment de com
moció revolucionária, necessitá dis
fressar-se de revolucionari per tal de
poder imposar un programa de mas
ses, ajudat per una minoria de con
ductors armats. Les obrí novament a
Alemanya, quan no va saber-se fer una
revolució pregona. Si és un afront
que a la patria de Carducci i de Bene
detto Croce, de Garibaldi i de Mazzi
ni, de Pisacane i de Malatesta, si al
bressol de totes les llibertats i de to
les les arts, el feixisme pogués triom
far per la forga de les armes, encara
és majar l'afront que a l'Alemanya so
cialista de Rathenau i d'Ebert, d'Erich
Musham i de Kurt Eisner, Hitler arri
bés al Poder per mitjá d'unes elec
cions... perqué no saberen arribar a
un acord els comunistes i els socia
listes alernanys contra el front de ferro
de la reacció amenagadora.
T
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fraudulentes; fallides

Aquest

DE LA

Spengler

es creu fidel
que no ha es
tal, no és Nietzsche un deis teórics
de l'anomenada "nova Alemanya"? I
és que en tota idea de retorn a no
interessa qué, hi ha contingut un prin..
cipi terrible de reacció. L'exacerbació
individualista de Nietzsche, interpre
tada ara per Hitler, per Guillem pri
mer, portá Alemanya al més rabiós
pan-germanisme, agressor amb la resta
del món, retardatari i regressiu a un
punt de partenga sanguinari, despótic
i bárbar.
?Peró és que el fenomen regressiu
d'Alemanya i d'Itália está destinat a
produir-se a tota Europa? ?Es que no
ha arribat encara l'hora que els
pobles s'apressin a forjar els seus pro
pisdestins, com l'está forjant Espanya,
fent front, a costa del que sigui, a
aquest retorn bestial a l'Edat Mitjana,
reaccionat davant aquesta decaden
cia d'Occident, precipitada pel procés
de descomposició del capitalisme.
La vella civilització occidental está
en franca fallida. Es l'únic que resta
en
peu de la profecia de Spengler.
Tots els grans ideals generosos, els
principis universals damunt els quals
s'aixequen una civilització i una cul
tura, el comportament entre els po
bles, els drets de les petites naciona
litats, el respecte al débil, ajudat pel
poderós; tot aquest gran somni irrea_
litzat de Wilson, ?está destinat a neu
lir-se totalment?
I, malgrat tot, !quin formidable ar
a
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és el que ha passat després.
Abissinia havia d'esser la tomba en la
qual caigués per sempre més l'impe
rialisme de Mussolini. No ho ha estat.
Espanya havia d'ésser el clic posat per

la

d'Occitlent

decadiimncia

t.(

l'instint de 1.40ns
ció d'Europa, als
bárbars que áhiefiacen una história
de llibertat i una civilització progres

siva i democrática. Tampoc no ho ha
estat. Se'ns ha deixat lluitar sois amb
un enemic internacional, molt supe
rior a nosaltres. I només la bravesa
heroica, l'esforg desesperat del poble,
la seva voluntat d'ésser lliure, de su
perar el seu destí i de liquidar un pas
sat de miseria i d'opressió, ha pogut
fer front a lotes les forces reaccioná
ries de l'interior i de l'exterior, po
sades en joc contra nosaltres, perqué
assenyalávem a tots els altres pobles
l'únic camí capae de conduir-nol a la
victória i a la llibertat.
En plena lluita d'Espanya, en pie
drama nostre, s'han pogut produir
conspiracions feixistes a Franga, sen
se que aixó determini, en el país vel,
el corrent d'alarma i de protesta que
prepari les masses per tal de fer front
al feixisme amb l'energia i la reso
lució amb qué el 19 de juliol el po
ble respongué a la militarada. Vacilla_
ció sempre; sempre política de dubte,
d'esperanga illusória, sense situar el
problema en els termes clars i enérgics
en qué ,es situá Espanya i que el sitan
la própia brutalitat i els métodes ex
peditius del feixisme.
Espanya ha assenyalat el camí pel
qual pot oposar-se resistencia al mal,
que representa el feixisme —barbárie,

regressió, despotisme exacerbat, impo_
sició de tots els principis primaris de
la societat i de la vida, superats pel
mateix curs de la história. 1 aquesta
Europa nostra, aquesta civilització oe.
cidental amenagada, a l'inici d'un des
cens, d'un pendís paorós de tirania
i de miseria, en la qual els drets deis
bornes i el benestar deis pobles nau
fragará en una nit d'esclavitud sinis
tra, retornant

a un

passat per sempre

sepulte, ha d'obrir els ulls, ha
d'apressar-se a la defensa de la cul
tura, de les llibertats, de les tradicions
de l'art, de la cultura, del liberalis
me, del respecte humá, d'intersolida
ritat, d'ascens permanent i col•ectiu.
I perqué aquesta salvació sigui pos
sible NO Hl HA MES QUE UN CAMI.
Precisament el que traga Espanya amb
el sacrifici de milers de vides. ami)
l'oferta generosa d'una generació que
més

mor

per tal de redimir el món de l'o

pressió

i de la barbárie.
Situats al final d'un continent i al
llindar d'un nitre, enllag entre dues
civilitzacions i gresol de moltes races,,
Espanya havia d'ésser país predesti
nat per a aquesta missió gloriosa 1
trágica. Tots els Messias —homes i po
bles— estan condemnats al sacrifici
cruent. I ja que nosaltres, sense re
sistencia i sense protesta, amb herois
me exemplar, tranquil i sobri, sabem
complir gairebé inconscientment la.
missió cósmica que totes les forces de
la vida i de la história ens confiaren,,
que aquest gran sacrifici redimeixi el
alón del mal, contra el qual Iluitem.
I ja no hi ha redempcions passives.
en les quals el redimit actui de subjec
te, sense acció i sense sentiment, sense
voluntat determinant i dinámica. En
aquest cas el redimit pel nostre esforg
és Europa, que ha d'ajudar-nos amb
la seva acció, ami) el seu dinamisme,.
amb la seva fe en si mateixa, amb la
seva resistencia al mal, 'que és el fei
xisme, a aquesta obra de reconstruc
ció i de conservació de tradicions i
de drets sense els quals no poden
Viure ni els homes ni els pobles lliures.
Tota
tota concessió, per
mínima ciue sigui, a l'enemic, és una
nova possibilitat de triomf i d'aferma
ment que li donem. Tota desviació de
la unja i de l'objectiu principals, és.
un altre avantatge que s'ofereix. I -tot
retard en l'acció de les masses, deis.
Estats democrátics, deis homes de
consciencia liberal, de sentiment opo
sat a tota dictadura, a tot régim de
foro que conculqui constitucions
drets legitimats per la história, pels
drets i per les lleis deis palsos civilit
zats, contra aquest enemic universal
que és el feixisme, precipita, acedera
la decadencia d'Occident, la fi de la
civilització i de la cultura europees.
Acció per a vencer, per a defensar
la propia obra deis segles, les matei
xes
lleis de la naturalesa. Unitat en
aquesta acció, per tal que siguem in
vencibles. Espanya ha assenyalat l'e
xemple del dinamismo heroic. N'hi ha
prou que el segueNin els bornes
i els pobles que desitgen mantenir la
seva dignitat i els seus drets.
Frederica MONTSENY

Contrast barometric

Procés

biológie

Quan,

al llarg de la Iluita, ens ata
meditar les causes que induiren
els components de la militarada a su
blevar-se contra l'esperit comprensiu
de la República, la conseqüéncia és
contrária als hornes que, generosament
humans, volgueren mesurar la cultura
general del poble, per la própia cul
tura. I, és ciar, cregueren que els mi
litars, auténtica representació del vell
esperit feudalista de l'Espanya borbó
nica, a cópia d'atencions i de recoma
nacions, arribarien a fer-se cárrec de
l'esperit de justicia i de mutua com
prensió que animava la novella Re
rem a

pública.
El cert és que no fou així. Els mili
tars espanyols no tenien la intelligen
cia necessária per a comprendre el
gest generós deis homes que s'eregiren,
empesos per la voluntat popular, en
dirigents del nou régim de llibertat
i de justicia —de llibertat i de justi
cia segons la concepció democrática
que s'instaurava el 14 d'abril del 1931
ji naturalment, els que havien estat el
corc
destructor de l'Espanya monár
quica, pretengueren seguir rosegant els
fonaments de la República. I ho fe
ren.

hagué error en els puntals del
régim. La seva generositat —que
portá fins a l'error lamentable de

Hi
nou

els

un nivell cultural de capa
citació natural, per part deis mili
tars —no fou acceptada com una in
vitació a la col•aboració, sinó com
un signe de feblesa. I partint d'aques
ta base falsa —falsa perqué la Repú
blica és i era ferma en el fons i en
la forma, en la teoria i en la práctica
el sector dels ineptes, dels que des
oien la veu imperiosa de la realitat,
constituiren un conglomerat de per
dició per a l'Espanya vacillant d'a:
quells dies.
Calgué que la República fes sentir
la seva veu enérgica i redregadora
perqué els covards, els incults, els
Niividors que arruinaven el país, pre
tenguessin imposar la seva voluntat
—si és que n'han tingut alguna ye
gada— d'homes primitius, sense la
més lleugera noció de la civilitat i
del respecte humá. El sea cop fracas
sá en diversos intents. No tenien con..
tingut ideológic, ni raó. I la República
s'imposá definitivament, acorralant la
trádoria, la inepcia i la imbecilitat
obstruccionista. Peró aleshores sorgí
la impotencia de l'incult. I uns gene
rals sense dignitat s'algaren contra la
voluntat manifesta del poble.
El procés de la militarada demos
Ira com no hi ha la més Ileu represen
tació de l'Espanya auténtica, la que
serveix de vehicle entre dues civilit
zacions, actualment en Huila damunt
el nostre territori nacional. Els del 10
d'agost, els del 6 d'octubre, els del
19 de juliol, són la negació de l'Espa
nya culta i progressiva que ha acon
séguit de posar un mur de contenció
a les expansions colonitzadores deis
Estats totalitaris.
El procés, dones, és ben ciar. Des
prés de diverses provatures, els mi
litars, d'acord- amb els senyors feu
creure en

de la Huila

dals que ens llegá la monarquia i que
la República respectá per excés de ge
nerositat, determinen Ilangar-se al
carrer i, assaltat el Poder, destruir les
esséncies vitals del régirn que el po
ble s'atorgá lliurement. Hi havia com
promesa tota PotIcialitat. Sanjurjo ha
via d'ésser el cap del nou Govern de
forga. No podia fallar. El cop era se

gur!

I ad sorgí l'error. Error que en els.
militars no era altra cosa que deseo
neixenga absoluta de la realitat. El
món evoluciona, lentament, cap al so
cialisme. La cultura individualista crea
Estats capacitats. El feixisme es veu
amenagat de mort per Pempenta crea._
dora de les democrácies. I el poble
espanyol, que havia covat la metamor
fosi en la intimitat coldectiva, aprofi
ta la lleugeresa criminal deis facciosos
per llengar-se a l'atac i sumar el seu
esforg a l'esforg redregador de les jo
ventuts ardides que malden per pre
cipitar la caiguda deis régims de ti
rania i obrir pas a una Humanitat
'hure i sana, forta i culta.
Venguts, acorralats, els militars
traldors cerquen l'ajut d'Itália i d'A
lemanya. Amb la participació d'aquests
elements, la guerra pren caracters to
talitaris. Ja són les dues civilitzacions.
les que Iluiten sense desmai. I la culta,.
la deis homes lliures, la de la intelli
géncia i del treball, destrueix l'orga
nització feixista, a cópia de tots els
sacrificis i de fer front a la política
de vacillacions de l'Europa democrá
tica. I en aquestes condicions es pro
dueix la presa de Terol per les force&
republicanes. ?Quina importáncia‘ mi
litar té aquest fet concret? ?Es, real
ment important, enfocat de cara a l'ex
terior?
En primer 'loe la presa de Terol
aclareix un enigma. Itália i Alemanya
ajudaren els sublevats espanyols cre
guts que Espanya no oferiria resis
téncia als seus atacs. Així ho afirma
va Franco. Peró quan han vist que a
Espanya es juga el prestigi de la seva
forga militar —i aquest fet el deter
mina la presa de
Hitler i
Mussolini han fet un viratge en la seva
billa de conducta, que deixa entre
veure la possibilitat d'una participacil
•menys 'activa en la Huila espanyola.
I, per altra banda, convé no oblidar
que la victória republicana del baix.
Aragó ha donat una solvencia inter
nacional poderosíssima a la Repúbli
ca, en contrast amb la caigua vertical

experimentada pels facciosos.
Heus ací la visió barométrica de la
Iluita actual i el seu procés biológic.
Convé, en analitzar el present, no obli
dar el passat, que és on cal cercar
els

gérmens

de la guerra.

aquesta visió panorámica

Avui, peró,
ens

deixa

entreveure un canvi radical en la po
sició exterior, en relació amb l'apor
tació de l'Espanya republicana a la
Hulla, de les Jove•_nrut.s
mundials, ci
caminada a obrir, a la Humanitat, nous
horitzons de pau, de llibertat 1 de

justicia.

Manuel VALLDEPERES
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CRITICA D' UN L'ABRE INEDIT

ILLEONART
Foityuera

Premi
Que cm per
doni Mercé Ro
doreda la mala
acció de criti
un
llibre
car
inédit. La sa
tisfacció d'ha
guanyat

ver

un

Premi literari
té també les
contra
seves

partides; peró
canvi, el
tractar
d'una
obra és el mi
llor reconeixe
ment del valor que se li dóna. Es
parla poc d'aquelles que no l'Iteres
sen.
D'Aloma" se'n parlará !larga
ment. Si jo m'he arriscat a fer-ho
ábans que es publiques, és perqué
en
llegir-la m'ha suggerit observa
cions de carácter mes ampli sobre
literatura catalana actual. No podrá
4iquesta crítica cenyir-se en l'aná
lisi d'una obra forgosament deseo
neguda deis lectors; peró és que en
"Aloma" cm semblen concretar-se ca
en

•

desimboltura deis que escriuen en un
idioma polit i treballat per un Ilarg
procés literari. En la fase inicial del
nostre Renaixement semblava que l'es_
criure en catalá exigís eixamplar pré
viament el pit pugné no manques l'ale
heroic; vestir la prosa amb la retóri
ca vuitcentista i floralesca, o donar-li
un aire de suficiencia desproporcionat
al contingut de l'obra. Més tard, quan
sota el mestratge de Fabra cristalit
zá l'ordenació sistemática de la !len
gua, s'estengué el culteranisme artifi
ciós i erudit. Sortosament, aquestes
fases inevitables d'un procés de for
mació, salvades per l'exponent indi
vidual en les personalitats sobressor
tints, i que fins en les que no ho eren
representava un esforg estimable i fe
cund, han estat ja superades, i avui
els escriptors catalans es valen de la
nostra llengua com d'un instrument
dócil a l'expressió i ric de girs i ma
tisos, posat al servei d'estils propis
cada vegada més normals. Entre ells
és just assenyalar per la seva origi_
nalitat el de Mercé Rodoreda; estil
Igil i nerviós, una prosa que salta més

salvar-lo altra qualitat,
aparentment ()posada, de l'actual li
teratura catalana: la facultat molt mo
derna, de la concentració en intensi
tat. En la prosa deis escriptors joves
es troben sovint frases curtes que con
centren idees i sentiments; cárrega
emocional, lampee que ilumina els
grans imperatius de l'inconscient.
"Aloma" n'está esmaltada d'aquests
encerts, veritables troballes, imatges
atrevides, peró denses, arbitraries peró
intuitives, que en poques paraules in
clouen més contingut i desvetllen més
ressonáncies que largues parrafades
d'una buidor sonora.
Intensitat com a cinyell, disciplina
i pretni de la facilitat. No cree que
hom pugui donar millor consigna als
nostres escriptors. No deixar-se endur
insensiblement pel camí massa planer,
no regatejar l'esforg. Agraits a la faci
litat que entre tots han contribuit a
donar a la prosa, convé considerar-la
només com un instrument. La facilitat
ha d'ésser un mitjá, la intensitat un fi.
Amb el propósit d'estendre les espur
nes esperces de concentració intuiti
va, convertint-les en un conjunt cons
cientment construit d'intensitat sostin
Pot

.

ajudar

guda.

L'arnbició de l'obra ben feta exi

geix castigar la idea, la trama, l'ex
pressió, l'estil. Triar, corregir, sospe
sar. De la creació ha
d'acceptar-se'n
el goig que dóna la 'hure ventada de
la inspiració, peró també la tortura
que representa el plasmar-la en una
forma que mai no respon al primer
desig i propósit. Part de la nostra li
teratura actual sembla no prou treba
liada, sorgida de primer raig i sense
ambició trascendent. Es possible que
sigui una impressió falsa, i que sota
la fácil espontaneItat hi hagi un dens
procés de preparad& Peró cal afany
de superar-se en cada obra, 1, dintre
d'ella, en cada página. Madurar el
goig preliminar de l'esperit quan fan
tasia vagarosament sobre la possible
arquitectura de !'obra á crear que poc
a poc va concretant-se en línies defi
nides. En la mateixa "Aloma" entre
els seus encerts en la construcció de
la novela, hi ha aspectes que podrien
ésser més lligats, com per exemple, la
desproporció entre els elements sen
timentals que produeixen el confiicte
i la volada que aquest pren. Per aixó
la figura borrosa de l'amant i l'emoció
punyent de la casa abandonada, no ve
nen a ésser mes que pretext i atmos
fera per a motivar la novela d'una
ánima de dona; les queixes, l'exalta
ció, les exigéncies i els deures d'una

passió profundament humana.

MERCE RODOREDA, PREMI CREIXELLS 1937

racterístiques comunes a la majoria
dels nostres escriptors joves. I que em
perdoni encara la gentil autora d'a
questa petita facecia de prometre una
crítica, i acabar amb un enfilall d'idees
divagacions que, en realitat, tenen
poca relació amb !'obra criticada.
Una de les qualitats més remarca
bles de la literatura catalana d'avui és
la facilitat. No és difícil observar an
tecedents anteriors d'aquesta caracte
rística, peró els casos isolats s'han
convertit en qualitat general. Els es
criptors catalans d'ara manegen la
nostra lengua amb aquella normal

no llisca, i d'una facilitat despre
ocupada i arbitrária, graciosa i sin

que

cera.

Remarquem

amb carácter general i
referint-nos al cas d'"Aloma", que
l'excessiva facilitat és un auxiliar mas
sa cómode. Sovint, pel pendent
del
que no exigeix major esforg, s'arriben
a malmetre fondes possibilitats de ma
duresa definitiva. En la nostra litera_
tura no manquen exemples de la fa
llida de promeses ambicions, deguts
al parany de la facilitat. No será,
dones, caure en doctoral petuláncia
recomanar l'evitació
d'aquest escull.
no

Bé está que en la nostra literatura
ressonin aquests crits de sentiment au
téntic. De vegades les plomes femeni
nes donen una lleu artiflciositat, ama
ble, peró poc sincera. "Aloma" és un
testimoni directe del sentir, amb un
fons dens i complexe, de les noies que
viuen entre nosaltres. Una ánima de
dona enamorada de la casa tradicio
nal i deis records de familia, que són
a l'ensems una nosa i un empar, sensi
ble a la petita i trista tragedia del
nen malalt, sotmesa a les urpades de
la passió cega, i que recorda, per l'ac
cent, la d'una Katherine Mansfleld, que
en
loe de créixer a la cala neo-ze
landesa de Karori, ha viscut en els
barceloníssims carrers de Sant Ger
vasi. Un mirador arrapat a la terra pel
posit d'una vella civilització, peró
amb l'esguard obert, enllá de la ciutat,
als lliures horitzons de la mar.
Ja comesa la malifeta de parlar
d'una obra no publicada, voldria al
menys que aquestes idees suggerides
per la seva lectura fossin com un au
guri de l'interés que despertará la no
ve•a de Mercé Rodoreda. I del judici
favorable amb qué l'acolliran la crí
tica i el públic, del qual n'és ben me
reixedora, entre altres encerts, per la
graciosa i expressiva agilitat de l'es
til i la forga apassionada i humana de
la seva sinceritat.

Caries PI SUNYER

•••¦¦.,

La concessió a Josep Lleonart del
Premi Folguera 1937 consagra, d'una
manera oficial i pública, un escriptor
catalá adnairat de tots els qui el co
neixien —l'homo i l'obra, tan intima
ment lligatsi— per l'exemplar i altiu
desinterés de la seva vida dedicada a
la poesía i per la seva poesia despu
liada i patética.
"Cal prendre's la poesía com els 'to
mes de
debó es prenen qualsevulga
altra professió i pensar que demana
laboriositat, estudi i renovació cons
tants. Recordi's sempre l'autor que el
vot del creador que és dins d'ell
quan hi és— té una gran importán
cia. Escolti, calli i vagi fent. El cen
surin o l'alabin, dl sempre ha de voler
ésser més perfecte". Aquestes parau
les de Josep Lleonart —orgulloses i
humils a la vegada: humilitat d'ar
tesá i orgull de creador— en el seu
próleg a un llibre de versos d'un poe
ta jove, que podrien servir de lema a
la seva obra, ens ajudaran a compren
dre la seva personalitat, més comple.
xa i
difícil del que molts semblen
creure. En efecte, Lleonart, com a poe
ta, és un home de debó, treballador
constant i exigent, crític implacable
d'ell mateix. Aixi veiem que el seu
llenguatge, tant en prosa com en vers,
és directe, apretat, hirsut, amb una
violencia llisa i plena, que contrasta
amb la discreció suau i amable del
seu
tracte. Es el seu, un pensament
d'arestes netes, condult amb una se
guretat confiada; una forma que s'em
motIla estretament a una ánima ar
dent; que s'eixampla i es desplega a
la seva mesura. En aquests temps en
els quals l'estil més o menys brillant
no és sovint altra cosa que la másca.
ra d'un esperit buit, ajad) sol fóra ja
suflcient per a situar Josep Lleonart
entre els rnillors poetes catalans. La
seva influencia, peró, comengava tot
just a fer-se sentir. La glória —la mo
desta glória d'un premi literari a casa
nostra— arriba, dones, a temps per a
donar a conéixer a un públic més vast,
un poeta dotat
espléndidament, que
ha sabut dominar la facilitat.

L'aldarull que s'ha fet entorn del
"Premi Ignasi Iglésies" i de Pruden
ci Bertrana el considerem excessiu.
Excessiu i fora de lloc. Els premis
literaris de la Generalitat van ésser
creats per a premiar la millor obra li
terária —de novela, de teatre, de poe
sia-- que prengués part en el concurs.
I exClusivament a aixó s'ha d'atendre
el

Jurat;

la millor obra i no pas al
Una obra d'un autor emi
nent també pot tenir falles. No s'ha
de premiar l'autor; s'ha de premiar
l'obra. No hi fa pas res que sigui l'o
bra d'un inédit la que es premii. Mi
lor. Si cada any s'esdevingués així
guanyariem un nou valor per a la li
teratura catalana.
Del prestigi d'un autor, el Jurat ha
de prescindir-ne. En els prestigis no
hi hem de creure gaire, i els Jurats
menys. I ara menys que mai. La re
volució laa descobert imites coses, les
quals ens han permés conéixer que al
*guns prestigis eren de guix i no pas
de pedra picadaQue hom no sigui tan
ingenu de creure que les revolucions
únicament es fan per tal que els des
heretats aconsegueixin un major be
nestar. Les revolucions de la mateixa
manera que trasbalsen les coses d'or
dre material i económic, trasbalsen les
d'ordre espiritual. Fixeu-vos si les

Junior

a

nom.

PRESTIGI
trasbalsen que en aquests moments ja
ens
sentim impacients perqué volem
que sorgeixin noves personalitats, puix
que ja trobem a mancar el poeta, el
novelista, el dramaturg que represen_
ti l'hora transcendental que vivim.
Es ciar que d'aquest naufragi se
n'escaparan alguns noms; molt pocs,
peró. I aquests noms seran els d'a
quells prestigis que ja tenien acusada
una forta personalitat, la qual no s'ha
sentit defallir pel capigament actual.
1, ?qui sap si aquell poeta, novelista o
dramaturg de la guerra i la revolució
que esperem amb impaciencia sor
gira, encara que en dubtem, d'un d'a
quells valors que tenien acusada una
forta personalitat que els permetés
copsar la bellesa d'aquest tránsit i. en
volar-se amb eh?
Sorgirá, peró, aquest valor que es_
perem; sorgirá4egurament, del cor de
les trinxeres amb sentors de pólvora,
amb clarors de les fogueres deis bi
yacs, empolsat per l'argamassa de les
cases
ensulciades, i espontániament,
com
el llampegueig de l'explosió de
les bombes.- Els grans novelistes de la
post-guerra van •sorgir aixi mateix.

Trigaren

un

temps, peró sorgiren.

Potser amb tot aixó darrer que us
hem exposat, a primer cop d'ull, us
semblará que ens hem desviat del que

en comenlar ens proposávem. Ho hem
fet amb la intenció de demostrar que
no hem
d'entestar-nos a consolidar
prestigis en aquests moments que l'es
petec de la metralla obre esquerdes
en
llurs pedestals, que si bé alguns
no arribaran a caure,
tentinejaran, i
no aconseguiran tapar els esvorancs
de les esquerdes, sinó que amb el
temps s'obriran més i es faran més
pregons; i de passada per palesar que
a Prudenci
Bertrana el considerem

d'aquells comptats

noms

oue

La regla essencial de la seva esté
tica és la de fugir de l'artificial i de
l'excepcional per a pouar en el tre
sor comú a tots els "tomes, per tractar
d'expressar, de la manera in és total
possible, l'home etern després deis sig
nes exteriors efímers. Per aixó menys
prea tot art, per brillant que sigui,
preocupat únicament de les aparen
ces. En lloc
de pretendre —absurda_
ment— hnposar a les coses la seva vi

e

e

e

L'actualitat ha voltat Josep Lleo

nart de comentaris, l'ha cobert d'ar
ticles i de critiques. Tothom coneix
avui les seves característiques perso
nals i familiars, la seva biografla suc
cinta 1 la llista detallada de les seves
obres. La seva suavitat gairebé fran
ciscana, el seu amor pels humils als
quals dedica el millor del seu pensa
ment, els títols de les seves noveles i
de les seves narracions, deis seus 'li
bres de poemes, de les seves traduc
cions de l'alemany i l'anglés, els trets
mes visibles de cada una
d'aquestes
obres, han estat divulgats. No
cal in
sistir. L'homenatge millor que
séTi
pugui ter és llegir-les, o rellegir-les si
ens eren ja conegudes
o
Ai
xé ens el fará conéixer familiars.
més íntima
ment que la série de tópics,
més o
menys exactes, més o menys intelli
gents., que 11 han estat dedicats.
Veurem les seves preferéncies, les
seves simpaties literáries
i humanes,
Ja seva evolució espiritual que
va del
Poema de la Merla (reeditat
ara a la
collecció de "La Rosa deis Vents") a
Odes i ciutats de visk, passant
per
Tizianelk, un deis millors
inai no hagin estat escritsnoemes que
Ens aturarem davant la sevaen catalá.
tual I— Oda a l'hozne cansat:—tan ac

Gloriosa és

ma

ven

per lal

tan de bo el tea colín
que, de cantar

com

fongués,

t'ha

[iba!;

ella
[el bel

en

blanícies, l'aflaqueix o
El'esguerra.
la

1 tu, si a cops
Idea o la
se't fuguen a matar damuntIVecessitat
la

endavant, germá

mea:

a

la

[huila,

pobre

[terra,
vida, a la

al treball!
No cal conquerir Troia per
cantar un
[dia al cel
en el bloc deis herois,
amb la veu d'or
[del qall.
ens

emocionarem amb L'home i el
abrandará la
nífica Oda a la Llibertat. seva mag
Goethe? Maragall? objectes
de la
seva predilecció,
escriptors estimats 1
tutelars. ?Quins són els
promotors d'a
questa insubmisa i humil
naturalesa?
La meditació

interior, el geni ambiciZs
i la serenitat
aristocrática del primer,
el lirisme cósmic
i la vena racial del
segon, han contribtift,
certament, a
la seva formació. Es,

peró, a llur lí
on cerca Lleonart
els
la seva poesia. Podriem objectes de
parlar
deis grana mistics, per bé que eltambé
mis
ticisme de Lleonart sigui més
aviat pa
gá. De la seva lucidesa inquieta,
a
mit,

JOSEP LLEONART

sió própia, vol acostar-sli amb una
ánima lliure, per bé que apassionada,
plena d'humilitat i d'amor, a fi de cop
sar la vida en el secret mateix de la
seva elaboració. Una actitud semblant,
més que dels escriptors qué- Ii són ad

judicats rutináriarnent com a fótits,
sembla provenir deis grans
tes alemanys i russos, de la poesia
unanimista i, en un determinat sen
tit, de la filosofla bergsoniana.
Aquesta posició, profundament hu.
mana, és la que dóna als poemes de
Lleonart, el seu encís i la seva preni
tut.
e

ft

Imaginem-nos

la vida de Lleonart,
a través de les seves obres. Josep Lleo
nart neix l'any 1880. La seva infan
tesa és plácida i tranquilla. Massa
tranquilla, potser. No coneix. durant
els seus primers anys, altra cosa que
joies i joguines. Joguines mecániques,
noves aleshores, que s'entreté a des
muntar amb una gran paciencia. Al
seu entorn, tot s'agita. Des de la seva
cambra, amb cortinetes de mussolina
i puntes, sent els ecos de les festes.
Adolescent, la vida li és fácil, almenys
en
aparenga. Freqüenta els salons
de l'época; assisteix i brilla en les
reunions més elegants. Aquesta vida,
peró, no el satisfá. I comenga a es_
criure lentament. Mig d'amagat, pot
ser. Poc a poc, prefereix la solitud i
comenga els seus viatges. Ha publicat
ja alguns libres —traduccions i poe
mes— que Ji obren les publicacions
els medis literaris. No té altra ambició
que la literatura, la poesía. I escriu
sense repós, com ho demostra la lista
ja larga de les seves obres. Tots els
seus llibres ens poden ensenyar a
lle
gir. Hom es sent fascinat primer; do
minat després. Quan Ilegim Lleonart
i l'anem seguint pas a pas, limitem
el nostre esperit, considerem el pre
sent. L'autor s'encarreou del futur. La
seva
poesia és subtil? Sembla fácil,
massa fácil sovint. Sobtadament, peró,
veiem que no hem compres, que ens
cal reprendre, concentrar-nos. Es len
ta i aspra. S'exposa, s'eleva i s'evapora.
Els seus primers poemes oferien un
accent d'insistencia decebuda i ja pa
tética. Es aquesta mateixa angoixa,
esmortekla la seva violencia pels anys
i per la coneixenga deis homes i de les
coses ("Pantic ball de la sang no tor
na a néiser") la que es precisa 1
afua
en Les Elegies i els Jardins, obra gua
nyadora del premi, que aviat podrem
Ilegir en l'edició que prepara la "Ins
Mudó de les Lletres Catalanes".
Lleonart és un poeta que no sap
mentir. Per armonitzar el seu pudor
innat amb la seva altivesa creadora
(Orgull, si ets mon cástig, també ets
ma 'liberta°, s'embolica de misteri. Es
únicament a forga d'amor i de com
prensió que podrem trobar el camí que
mena al fons veritable de la seva poe
sia.

Lluís MONTANYA

l'espetec

de les granades no obriran esquerdes
en
el seu pedestal, perqué no el té
de guix, sinó que de pedra picada, i
perqué sabem que és d'aquelles comp
tades personalitats fortes que la guerra
impulsará, sinó a superar-se, a reno
var-se per tal de situar-se enmig de
les noves valors que de la guerra sor
giran, en el seu loe d'honor de sem..
pre. D'un novelista que ha escrit "Jo
safat" pot esperar-se'n tot.
Peró que hom hagi volgut emparar
se com
sembla, amb el seu prestigi
per tal d'atorgar-li el "Premi Ignasi
Iglésies" ho creiem injust. Injust i des

plalat.

vegades roenta de volunta I, de la qual
es desprén el perfum del fervor.

—

passat i ens

EL

1957

a

Ja hem dit en coniengar que el Pre
mi Ignasi Iglésies va crear-se per tal
de premiar una obra d'un autor, la mi
llor entre la d'altres autors. Peró voler

que el Premi s'atorgui a un autor pen
sant en tota la seva obra literária, en
el seu prestigi, és agafar el raye per
les fulles. La Generalitat encara té de
crear-lo aquest premi. Un ilustre com
pany que forma part del Comité del
Centenari de Fortuny em deia, no fa
gaires dies, que la millor manera d'ho_
norar al gran pintor consistiria en
qué la Generalitat crees un prerni que
portes el seu nom per tal de premiar
!'obra pictórica de la vida d'un artis
ta. L'obra de tota una vida, qual premi
podria atorgar-se cada cine anys, con
sistent en ua quantitat digna. El mateix
es podria
fer en l'aspecte !iteran;
crear un premi que portes el nom d'un
nostre autor insigne, el de Guimerá,

exemple, puix que ensems que
perpetuaríem el seu nom dignifica
rlem i glorificaríem tota l'obra i la
vida deis nostres escriptors eminents.
per

Aleshores

hi hauria lloc a tals con
que adequadarrient
es tindria en compte aixó mateix que
en esperit creiem que en el cas Ber
trana pretenien els seus admiradors.
Si l'admirat company Pi i Sunyer,
com a Conseller de Cultura de la Ge
neralitat, escolta la meya suggeréncia
i la porta a terme, jo seria el primer
a
votar l'estimat Prudenci Bertra
na perqué
s'emportés el premi que
glorifiques tota la seva vida de gran
escriptor i dignifiques la seva vellesa.
A. F. V.
no

fusionismes, puix
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FORTUNY, VIST DE PROP
Entorn del

seu

una de les prime
copsareu si sou una
mica observadors, és que l'ambient de
la meya ciutat nadiva, té unes carac
teristiques ben diferents de les altres
ciutats de Catalunya. Sobretot si arri
beu un dilluns de mercat, havent dinat.
La seva plaga de Prim, amb el monu
ment fatxendós a l'heroi de la guerra
d'Africa, amb els seus porxos que us
recordaran els de la plaga Francese
Maciá, sota els quals i al voltant de
les taules deis cafés, hi veureu caros
ben distintes les unes de les altres.
Hi veureu les galtes rebegudes del pa
gés tarragoní, sota la barretina, i els
gorra negra de
xavos cargolats i la
seda ilu,ent del carreter, alhora mig
corredor de vi o d'avellana, que mas
tega la caliquenya, i els bigotassos o
les barbes sumptuoses que pengen da
munt les borles deis cordons que lli
guen al coll la brusa negra d'un gitano
opulent. I aquel! cel tan blau, damunt
del qual aquel! sol tan fort retalla amb
foc les comises de les faganes, i els
falziots que xisclen i. els coloms que
repassen ami) el 1eu vol l'amplária de
la plaga, us diran que tots aquells po
bles en els quals va viure el nostre
Fortuny, en el seu caminar d'artista
rodamón, tenien una semblanga amb
la nostra ciutat, i per aixé el nostre
gran artista s'II' trobava bé en. resi
dir-hi.
En el nostre llibre "Perot l'Estel",
ja déiem coses semblants referents al
nostre artista. Ho déiem recordant-lo
dins la nostra ciutat i pels setis vol

Si

res

aneu

a

Reus,

coses que

eenteuari

la gent senzilla de tots elá pobles
amb els sants de guix que foja, i que
el seu nét acoloria amb els colors ilam
pants de la seva retina exaltada.
aquesta educació infantil, d'ofici
d'ambient, va fer d'ell un deis més
grans artistes del segle passat, i el
precursor de l'impressionisme.
Part d'aixó que deixem assenyalat
ens
ho ha suggerit la conferéncia
Fortuny i Catalunga que va donar, fa
pocs dies, al Casal ,de la Cultura, el
nostre admirat company i estimat amic
Francesc Pujols, la qual conferéncia
ens
dol conéixer-la només que frag
mentáriament pel que ha publicat la
premsa. Fins ara el nostre artista hw.
via tingut a Catalunya, exceptuant
Ixart, valoradórs mediocres, i tal ve
gada en aixó radica que Fortuny no
obtingués el lloc que li corresponia a
Catalunya. Peró ara, que un deis nos_
tres valors intel•ectuals més recone
guts ha enarborat la bandera reivin
dicativa de l'artista reusenc, cal tenir
ho en compte i cal procurar que no
•es trobi sol en la croada empresa per
assolir aquesta reivindicació.
saya

M'honora

d'haver

estat

nomenat,

,anys endarrera, membre del comité
pro monument a Fortuny. M'honora i
ensems ho lamento, porqué de vega
des penso si ha estat per culpa meya
,i de tots aquells que compartien amb
mi la tasca de glorificar amb bronze
el nostre artista, que s'hagi demorat
tant, porqué sembla mentida que a Ca
talunya, a l'hora que arriba el més
'gran esplendor de la seva renaixenga,
,

la sentia ádhuc valla fer
la plástica, la qual cosa aparentava
assolir-ho maldant amb les gosadies
decoratives que circumden les seves
obres cabdals. I aquestes gosadie.s el
portaVen a evocar amb una semblan
ga imponderable totes aquelles escenes
que Mozart va viure. Francesc Pujols,
per tal d'assimilar-lo a Mozart, evocá
"La Vicaria", i sens dubte que el que
a ell va' colpir-lo més d'aquest quadre
meravellós, és aquell personatge que,
acotant-se a signar vora els nuvis, mos
tra l'encisadora linia de la seva ca
saca Lluís XV i .1a grácia del perfil de
la seva cama cenyida amb la fina muja
de seda. Peró Fortuny té una agua
rella que se'n diu "II Confino" que
porta el mateix títol d'una obra de
Mozart, i que ben bé podria passar
pel retrat adolescent d'aquest músic.
Cal tenir en compte, per tal d'ex
plicar-se exactament la producció
complexa de Fortuny, la seva proce
déncia, la contrada on va néixer. Con
siderant-lo només com a home, ja us
ho explicareu clarament. El tall de la
indumentária que velti tota la vida,
el sac curt, l'armilla óberta, els panta
lons de camals estrets cenyitl a la bo
tina roSsa i la seva cabellera, li donen
un aspecto agitanat. Al seu entorn de
seguida us imaginareu les caros ne
gres deis gitanos, les caravanes de
carros al .11arg de les carreteres pol
soses, les manoles del Divendres Sant,
desplagament de torres ilunyanes, (en
qualitat menor, amb Baldomer Galo
fre també veureu les eugues murcia
nes, enjoiades de borles i felpons, i
amb Llovera la clássica mantilla ma
drilenya i el baleó andalús atapeit de
manoles, com un cistell de flors, imi
tació de- Goya i de Fortuny) i les ca
valleries fatxendoses i llampants, en
ganxades als xarrets i carretelles, les
quals foragitá la invasió deis automó
bils, i encara dura, com una guspira
d'enyoranga, la carrete•la atrotinada
del baró de lIontoliva. ?No copseu
m'esta nota de color d'un lo comar
calista únic? Dones és per ací per on
?e tant

MARIAN FORTUNY. "RONDA DE NIT". MUSEU D'ART
(Foto Arxiu Museu.)

la seva infantesa; sobretot al
de la platja de Salou, tancada
per un costat per les verdes pinedes
de Vila Fortuny, i per l'altre, pel ro
quisser del Llatzaret, amb• el seu bosc
de pins atapeits i amb les cabanes
deis pescadors arrimades a les roques
vora les barques i les xarxes esteses.
La platja de Salou, amb el castell• en
runat del Llatzaret, amb les palos de
les figueres de moro, l'atzavara i el
pou blanc de cúpula rodona i l'estesa
de les jonqueres que abriguen els es
tanys, emergint de les quals veureu el
canó iluent de l'escopeta i el salt del
gos perdiguer del calador que va a la
cacera deis ánecs salvatges, us recor
dará tot seguit les escenes marroqui
nes, les quals tant agradava pintar a
Fortuny, en fer córrer la pólvora als
.cavalls i genets morescs.
Heus ací, com de seguida compren_
dreu la pintura de Fortuny i la seva
trajectória. Perqué de petit ja tenia
l'esguard. amarat de llum i del ilam
pegueig del nostre sol que prodiga
aquell contrast de morats i de cad
mis intensos, que és tot alló a la re
cerca del qual va anar sempre la seva
paleta, ja que en altres terres tan 11u
niinoses com les nostres, per les qualá
passava, només hi veia una repetició
de l'esclat liuminós de la nostra terra.
I el seu esguard subtil afitorava en el
nostre paisatge i enla nostra gent,
aquells detalls opulents, ádhuc que es
tractés de gent camperola, que el pro
digi decoratiu amb qué envoltava les
seves obres n'era la conseqüéncia. UL
tra les coses que deixem apuntades,
va iniciar-lo en aquell tránsit intens
de la seva vida fugag, el seu avi, que,
amb el mateix amor que va donar-li
la má per guiar-lo, com diu la llegen
da, a peu a Barcelona, perqué pogués
començar la seva carrera gloriosa, va
portar-lo per les fires amb la seva
barraca de firaire, dins la qual enci
tants

en

llarg
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no hágitn honorat aquest
tista com es mereix.
Cal conéixer-lo de prop, Fortuny,
per a saber de qui es tracta. Cal haver
lo seguit des de la infantesa per a saber
en l'edat madura quin ha estat el seu
valor. !Com enyorem, ara, eis dies de
la nostra infantesa que mancats de
mitjans per a veure'l de prop, ens de
lectávem fullejant els álbums que re
produien la seva obra, els quals ens
dejen que a més d'ésser un gran pintor
era un aiguafortista i un dibuixant in
comparable! Ara, en el nostre caminar
a la recerca de les coses belles, que
ja hem vist Rembrandt i Goya de
prop, amb llurs aiguaforts, i les me
ravelles de Cellini 1 Donatello, i Ra
fael, sobretot en aquells retaules mi
niatura de sant Jordi i sant Miguel,
cada u al costat de "La Gioconda",
al Louvre, el qual record encara ser
vem
tót fresc, ens diuen com For
tuny els seguia ben a la vora fins ar
ribar a aconseguir-los i posar-se amb
tot el seu prestigi entre ells. Perqué
Fortuny era un pintor amb totes les
grans condicions que han tingut els
més eminents artistes del Renaixement
com digué Gautier, amb cap de llurs
detectes; no era tan sois un pintor;
era alhora un artista gairebé universal
en les arts de la plástica; i si no acon
seguí en les altres arts que cultivá
ésser-ne un mestre, va cultivar-les amb
tot l'entusiasme del seu esperit, puix
que com a qualsevol deis artistes flo
rentins, Ii plaia tallar en la fusta be
lles tornamentacions decorativos d'un
preciosismo que ja traspuava en les
en
seves obres pictóriques, i marcar
les fulles i en els punys dels punyals
i les gumies, i en les culates de les
espingardes aquells arabescs en els
quals tant excelliren alguns deis artis
tes que adés hem evocat.
I no solament en les arts plástiques
s'abocava el devessall del seu esperit.
encara

(Foto Áríitt Museu.)

MARIAN FORTUNY. "L'ODALISCA". MUSEU D'ART DE CATALUNYA.

La música era una de les coses que
més l'encisavén (recordeu "El guitar
rista", el "Faust" de Gounod) perq0
com

comengá Fortuny

la

de
que.
la seva sensibilitat depuré i convertí
en una gran qualitat per brunyir les
seves obres. I és per tot aixó que .en
tenem que per tal de comprendre el
valor de Fortuny, de tot allo que féu i
que deixá incomplet la seva mort pre.
seva

carrera

pintor sumptuosa i opulenta;

peró

matura, cal veure'l de prop, porqué
si no, no es pot tenir una comprensió

exacta de la seva obra, fins ara titila_
.da. dé fora,na, porqué qui la qualificá
aixi
tingué en compte moltes coses,
part de 'les quals hem esbossat amb
'aquestes ratlles.

A. FUSTER VALLDEPERES

MARIAN FORTUNY. REUS 1838

-

ROMA 1874.

ar

MARIAN FORTUNY. "FERRADOR MARROQUI". MUSEU D'ART

DE

CATALUNYA

(Foto Arxiu Museu.)

ASPECTES
'Fa algun temps, al Teatre de la Re
naissance de París, tingué lloc l'estre
na de ,Pas de ga, chez nous, onze qua
dres de John E. Moffitt i Sinclair Le
wis, en una versió francesa de Jac
ques Chabannes i Sabine Berritz. L'o
bra fou presentada pel Teatre del Po
ble, patrocinat per la •Confederació
General del Treball.
Simultániament, al nostre Circ Bar
celonés, una altra pega fou presentada
per un altre Teatre del Poble, aquest
del Sindicat de la Iridústria de l'Es
pectacle. L'obra que es titulaya Ven
ciste, Monakof 1, fou escrita per un
tal Ignasi Steimberg i anunciada com
revo
a "expressió authtica de teatre
lucionari". La seva estrena aná pre
cedida d'una propaganda que ens atre
virn a qualificar de lleugerament des
proporcionada per tal eom el seu au
tor era comparat a Shalcespeare, a
Calderón, a Goethe i lins i tot a Es

DEL

el Teatre del Poble —ha escrit Cré
mieux— : el d'escollir obres teatrals 1
de valor milla i tan falses en el seu
génere COM les peces patriótiques d'a
bans de la guerra. Podem acollir una
pega dolenta d'un proveidor burgés

1tEVOLUCIONAR1

TEATRE
amb el somriure, sense in dignació, per
tal com es tracta d'un te,atre que ago
nitza, peró cal reaccionar contra totes
les equivocacions d'un Teatre del Po
ble, perqué aci és l'esdevenidor del
teatre que está en joc".

catan tips de dir-li en tots els tons.
Vol escoltar al teatre un altre Ilenguat
ge. Després de la dura tasca de cada
(ha, l'obrer no tolera els atapeiments
de crani. Vol evadir-se. Vol oblidar.
Vol distreure's. Per aixó deserta els
locals que li serveixen trascendentalis
mes encaparradors
i omple les sales
que Ji ofereixen una distracció, sales
que aci, trist és confessar-ho, són les
que fan revistes verdes i sarsueles tro
nades. I que .no ens diguin que si en
cara hi ha teatres que cultiven aquests
géneres lamentables és perqué el pú
hile els demana. El que afirmés tina)
demostrarla tenir una trista i equivo
cada opinió deis temps gloriosos que
vivim i dels bornes que els viuen. Si
el poble omple aquest slocals, és per
qué els nous empresaris que 11 han
sortit a l'espectacle no són capagos de
donar-li una altra cosa per a distreu
re's.
Per consegüent, cal treure amb ur
géncia l'obrer d'aquests locals embru
tidors. Cal oferir-li obres divertides,
perqué com que Huila, sofreix i treba
lla, té ben merescudes unes hores de
distracció, peró obres dignes i de qua
litat. A aquestes obres es referia se
gurament Lenin quan deia : "Cal que
els obrers no es tanquin en el marc
artificialment limitat de la literatura
per a obrers sinó que aprenguin a
comprendre cada dia més la literatura
general. Els obrers Ilegeixen i voten
llegir tot el que s'escriu per als in

quil...
Qué

eren aquestes dues obres? Exis
leix un teatre auténticament revolucio
peró de valor teatral nulla. Exis
teix també un teatre molt "teatral",
•gosariem dir, per?), orfe de sentit re
volucionari. I existeix flnalment la fu
sió ideal: les peces revolucionáries
que són al mateix temps obres d'art.
.Pas de ga chez nous i Venciste, Mona
kofl no pertanyien a cap d'aquestes
tres categories.
La primera era un melodrama, un
.

.vulgar melodrama, d'indigéncia artís
Mea absoluta. Es possible —digueren

els erítics francesos— que la novella
de Sinclari Lewis, d'on l'obra As tre
ta, abundi, en nobcions satíriques pre
ses (o més ben dit imaginades) en la
realitat. Sinclair Lewis, en efecte, ha
imaginat els Estats Units víctimes d'un
régim totalitari de tipus hitleriá o
mussoliniá, i s'ha divertit pintant les
reaccions d'un cert nombre d'ameri
cans mitjans ben reals davant aquesta
hipótesi poc versemblant. Peró els mil
detalls saborosos que sens dubte do
naven un to picant a la novella, han
desaparegut en l'adaptació teatral que
no ha deixat subsistir més que fantot
xes
sense yida i unes imatges gros
seres sense cap contacte amb la rea
litat.

•

"EL' REVISOR", DE GOGOI., POSAT EN ESCENA PER MEYERHOLD.

Quant a Venciste, Monakof !, era una
obra plena de slogans gastats—que han
perdut tot sentit a cópia d'ésser pro
digats—i artisticament mancada. No te
nia res de teatral. Sense gota d'acció
—no

hi passava res—, la

tragédia

hi

explicada verbalment. De més a
més, la presentació era equivocada. Es
tilitzava el qué volía ésser realista,
una tranche de vie. Francamént, eren
més vibrants i més teatrals, apassio
naven més les masses, El Cristo Mo
derno, El pan de piedra i altres obres
semblants, que nodrien el repertori
era

del vell Teatro. Apo•lo.
Cal denunciar els perills d'aquest
teatre demagógic, la barroeria del qual
fa que el seu valor de propaganda si
gui prácticament nul. Un critic illus
tre, Benjamín Crémieux, des d'un set
manani francés,' "Vendredi", antifei
xista fervorós i defensor apassionat
del teatre popular, no ha estalviat els
blasmes al teatre falsament revolu
cionari : "Un greu risc pesa damunt

Correu de les Arís
• S'está

procedint

la constitució del
Comité que tindrá cura de commemo
rar dignament el centenari de la nai
xenga de Fortuny, que s'escaurá el din
11 de jung d'aquest any. Aviat dona
rem els norns de les personalitats que
compondran l'esmentat Comité.
a

111 Prop de dues-centes mil persones,
han visitat, de nits, el 1937, les sales
d'escultura egipcia, grega, romana i
francesa del Louvre de París. Una guía
d'aquestes colleccions ordenades i HM
minades era necessária. Acaba de sor
tir "Le Lotzvre la nuit", (Ahthaud,
els seas autors n'han fet un
bell llibre, des d'ara indispensable a
aquells que no van al Louvre com a
snobs o com a curiosos de les festivi
tats nocturnes.

Diverses exposicions franceses a
a la Galería Pierre Matis
se:
un conjunt de Georges Ronault; a
Nova York:

PICASSO
L'obra de Picasso,' que és fila de
l'art del Greco i de Goya al mateix
temps que de l'Orient, és un continu
teixir i desteixir, una succéssió verti_
ginosa d'aspectes oposats i contradic
toris... Les époques blava i rosa amb
els seus esguerrats sinistres i els seus
arlequins esllanguits, époques malal
tisses 1 decadents, plepes de qualitats
extraplástiques, bonesi per a entendrir
poetc.‘ i literats, '1. el lirisrne de les
quals André Salmon ha cantat millor
que ningú... Les austeres teles cubis
tes, Ilunyanes abstraccions en les quals
la natura era plegada amb la passió
més vibrant al propi ritrne de l'artista
i de l'home... 'El retorn a Ingres",
amb aquells dibuixos gairebé escurtó_
rics, d'un realisme obsessionant, sota
el qual hi havia, latent com la calor
deis cossos, tota la geometria cubista...
Davant aquest seguit de variacions
estétiques, hem sentit dir moltes ve
gades a l'espectador superficial: "Ca
da any, a la tardor, Picasso ens porta
les novetats de la temporada". Aques
tes paraules, que l'espectador miop ha
pronunciat amb ironia, nosaltres les
hem acollides sempre amb alegria.
Perqué en aquesta constant renovació,
en aquest continu teixir i
desteixir,
radica la qualitat de l'obra de Picasso.
Aquesta perpétua renovació consti
tueix la seva salvació. Aquests virat
ges constants, en efecte, no obeeixen
a un desig immoderat d'acatar l'últi
ma moda, ni a un afány inveterat d'es..
tar sempre á la page ni a unes ganes
ingénues d'espaterrar el burgés. No
obeeixen a un gust clownesc per la pi

pintor de la Goulue. Quan s'engresca
amb Ingres, les seves genials contre
faeons són tan bones com els origi
nals del pintor de Montauban. Si Pi
casso s'hagués deixat
arrossegar per
aquesta traga monstruosa la
artística

no

seva

hauria pas tardat

mort

gaire

a

produir-se.

Imaginem Picasso,

en efecte,
atu
de les seves múltiples
etapes. Imaginem-lo considerant la se
va época rosa, la seva época blava, el
séu cubisme o el seu neoclassicisme
com
un fita
on calla aturar-se
amb
l'única preocupació d'anar perfeccio
nant les troballes realitzades. Picasso,
víctima de la seva prodigiosa facilitat,
no hauria tardat gaire a amanerar-se.
Hauria aconseguit, ningú no ho dubta,
una perfecció formal atabaladora, pe

rant-se

en

una

Aquests viratges constants són el die
segur que Picasso oposa a la facilitat
desbordada, i el mitjá més eficag per
a colltórcer l'amanerament. Picasso és
un home d'una faeilitat fantástica, d'u
na

habilitat formidable, d'una traga

que fa literalment rodar el cap. A vint
anys, la pinta com un mestre. Quan
s'enamora de. Toulouse Lautrec, els
seus prodigiosos décalqués igualen el

rat, noves dificultats a véncer, nous
obstaeles a superar, ens ofereik l'es
pectacie magnífic d'una admirable ma
duresa, més jove a cinquanta anys que
molts joves que no han conegut mai
la

inquietud.

Darrerament, per a figurar ene! pati
d'Espanya a l'Exposició de
París, Picasso ha pintat una gran pin
del Pavelló

desesperada, brau patéticament
immóbil a punt d'embestir furiosa
ment, munt de runes i de dolor, de
clarors i d'ombres, d'on surt, esquei
xador, el crit terrible d'un cavall,
aquell piafó, dramáticament pintat en
obsessionant, ric en una
forga trágica trasbalsadora, és com
blanc i negre,

i compendi deis desastres de
la guerra, és la imatge colpidora de la
resum

PICASSO. AIGUAFORT EXTRET DE "SUENO Y
MENTIRA DE FRANCO".

ró el contingut de les seves obres se
n'hauria ressentit immediatament.
Picasso, peró, s'ha adonat clarament

d'aquest perill. I ha curat ávidament
de controlar continuament, sense in
terrupció, la seva facilitat, de domi
nar-la 1 de reduir-la a la impoténcia.
Fila d'aquest afany, ha nascut la se
incessant evolució. Picasso es juga
constantment la vida en aquesta inlas
sable aventura. La vida de les seves
obres. Si mai la seva habilitat pogués
va

destrucció.
De Picasso són també una série d'ad
mirables aiguaforts, "Sueno y menti
ra de Franco"
que han estat editats
amb el subtítól: acto de execración
del atentado de que es víctima el pue
blo espanol. Animals monstruosos, sim
bols atrogos de la destrucció de la be
Ilesa i de la vida, guerrers horribles
cavalcant cavalls 'esventrats, braus fu

riosos, mares enfollides, ciutats`devas
tades, han fornit els temes d'aquestes
lámines implacables, que van acom
panyades, d'un text ardent de Picasso,
l'artista genial que, tot just esclatada
la guerra, es va apressar a posar el
seu art i la seva persona al servei
de
la lluita que sostenim per la llibertat.
S. G.

Els "Amics de Steinlen", formats en
acaben de commemorar, al
cementiri Saint Vincent de París, l'a
niversari de la mort del gran artista i
de l'artista de gran cor. Després es
tra.slladaren al Square Constantin
Pecqueur, que decora el monurnent de
Steinlen. obra de l'escultor Vcuznier.

societat,

•

Sebastiá GASCH

Correu de les Lleires
Ha mort Raozzl Ponchon, el "cantor
vi", popular poeta francés, creador
d'un génere literari que va fer fortu
na: el comentan i poétic de l'actualitat,
del

la "gaseta Filmada". Encara que deixa
escrits cent cinquanta mil versos, és a
dir, vial mil més que Víctor Hugo, el
més fecund deis poetes francesos, no
volgué reunir-los. mai en volzzm, i sola
ment, grácies a la izzsisténcia i a la
calaborció deis seus amics, en va pu
blicar uzzs quants, l'any 1920, sota el
tito! de "La Muse au Cabaret".
• Llibres interessants publicats dar
rerament: "Batailles dans la montag
ne", de Jean Giono (N. R. F.); "Le
drame de Marcel Proust", de Henri
Masis Corréa; ".La Machine á lire les
pensées", d'André Mazzrois (Galli
mard); "Campagne", de Raymonde
Vincent (Stock), guanyador del Prezni

Orlan (N. R. F.); "La Chasse au Mo
Jean Prevost (N. R. F.).

Anglaterra: L'hispanófil E. Allilozz
Peers, autor de "La Tragédia Espa
nyola", acaba de publicar "Catalonia
infelix", clan —diuen els editors— de
la guerra espanyola. Després de se
gles de lluita,-Catalunya guanyd la lli
bertat i l'autonomia. Ara, una vegada
més, lluita per la seva vida. L'estudi
del Professor Peers sobre el passat, el
present i l'esdevenidor de Catalunya,
és essencial per a la comprensid de la
•

suissa, W. Deonna
pregunta: "Brueghel el Vell,. ha passat
per Ginebra?" La confrontaci6 d'un
detall de "La colilla" (1565) i de di
verses fotos, fetes als voltants de-Gi
nebra, a Archamp, podria fer-ho creu
• En una revista

historiador d'art,

Crespin, aporta una hipótesi diferent.
Brizeghel hauria pogut inspirar-se d'u
na regió diferent situada prop de Po

ne, a la vora nord del llac Leman. D'al
ira part, es pretén que els "Caçadors
en la neu" del museu de Viena, del
mateix pintor, haurien estat pintats,
.segons un.'; records del Valais, quan
Br.ueghel anava a 'tedia o en tornava.

•

tín", de

•

altre

diva

Fémenia; "Retour d'Espagne", cl'Azz
dré Chamson; "Bella-Vista", de Colei
te (Férenezi); "Masques sur mesure" i
"Champ Domineau", de Pierre Mac

pintor.

un

les seves perspectives rápides, els seus
tons sonors i plens, les seves passions
tan próximes de les nostres, que dura
ran tant com
les societats humanes,
a«radava als refinats peró també agra
a la massa, perqué era un teatre
auténticament popular, d'abast gene
ral, com actualment ho són .les
cules de Chaplin, que plauen a savis
i analfabets, á rics i pobres, que plauen
a tots els públics.
I és que cal convéncer-se d'una vega
da que no s'ha de classificar el teatre
en moral i ,immoral, en burgés
pro
letari, sinó en bo 1 dolent. Són les
obres bones les que interessen.. Tota
la resta són equilibris sobré el filferro.
Són improvisacions de guitarra o d'a
cordió.
Tenia tota la raó l'escenógraf San
tiago Ontarión quan deia fa poc des
de "La Voz" : "Jo cree i he cregut
sempre que fer la revolució en el tea
tre és simplement fer-ho bé".

tura mural prenent per tema la des
truceió de Guernica. Fugida angoixo
sa deis veins de la casa en fiamos, sol
dat estés a terra, infant assassinat,

Seligmann, obres de Picasso
(1903-1923); a la Valentine Gallery:
pintures recents (1934-1937) del mateix

Perá

tellectuals".
Aquesta és la sana doctrina. Aques
tes obres destinades als intellectuals,
si són bones, també agradaran als
obrers. N'estem segurs. La prova n'és
que el teatre de Shakespeare i de Mo
liére, el teatre deis autors de farses
de misteris, amb el seu moviment viu,

mare

•

rueta.

més que no las ell, les seves obres
eixirien autornáticament mort-nades
deis seus pinzells. Peró Picasso, home
extraordinari, artista excepcional, pot
més que la seva facilitat. Sap domi
nar-la. Sap controlar-la. I les seves
obres neixen sempre vives. I, reno
vant-se sempre, cercant sempre, adale

la Sala

re.

Monakof 1, obres que, en vista de llar
poc éxit, hagueren d'ésser retirades
rápidament del cartel!.
I és que l'obrer, al qual pretenien
adregar-se aquestes dues peces, no vol
respirar al teatre l'aire que respira a
la fábrica i al taller, ni pot sofrir que
els comediants Ii repeteixin alió que
els oradors de míting i els seus diaris

L'eminent critic té tota la raó. 1 no
nosaltres sois a donar-11. La hi
donaren també els obrers que no ana
ren al Teatre de la Renaissance ni al
Circ Barcelonés mentre s'hi represen
taren Pas de ga chez nous 1 Venciste,
som

reraguarda de la guerra actual d'Es
panya. Esperem rebre aquest llibre per
conéixer el judici que al bou amic
del nostre poble mereisien els esdeve
niments trágics que actualment el
'ommouen i tras balsen.
a

PICASSO.

PLAFO QUE FIGURAVA

EN EL

PAVELLO D'ESPANYA A L'EXPOSICIO

DE

PARIS.

UNS

QUANTS

L'infant deixá el pit i s'adormí, amb
les mans guarnides de clotets, ben
obertes.
La nit fugia trista. A les acácies del
vingueren ocells a ter avalot.
carrer
L'aire, que passava fi pels brots més
tendres, mig ensunyats de tot l'hi
respir,
vern ésser morts, fregá, sense
la finestra.
—Dorm...
Alba deixá el menudet al bressol i
s'estremí; va apagar el Ilum i de tot
es féu mestressa la claror somorta.
"Les noies són una cosa molt de
licada : no res les taca de fang i de
vegades el trepitgen sense adonar
se'n." Ho havia dit, feia una colla
d'anys, el pare a l'oncle. Aquell oncle
que entrava sense dir res, s'asseia,
quan ja estava cansat, se'n tornava
sense haver badat boca. El pare d'Al
ba raonava: "?Per qué ha d'enrao
nar? ?No veieu que només de sentir
trasnassar ja está con
me passar i
tent?" I aquell (ha en qué el pare ha
via dit aixó de les noies perqué ella
aquell matí havia tingut uns mots de
rebellia sobre ara no recorda quines
coses, ronde, excepcionalment, havia
respost amb un somris part damunt
del sotabarba bo i atapeint la pipa
de tabac. "Aixó, veus, está ,bé. Els
consells, perqué siguin profltosos, han
d'ésser donats tot passant". I ha via en
cés la pipa beatíficament.
Ara s'apropa novament al bressol
perqué li ha semblat que el menudet
grinyolava. No és res. Una mosca que
el festeja. Si al costat no tenien tan
tes gallines... S'embadaleix perqué el
petit somriU.
?Quines coses deu
somiar o potser somriu perqué no so
mia? Amb la má, en un gest incons
cient, empaita la mosca que reinci
deix en apropar-se tossuda. I ajusta els
linestrons que la claror s'ha agradat
de l'infant i entrava tota.
Alba es fica al lit. Encara és MatiSa
d'hora per a llevar-se. ?Podrá ador
mir-se, peró? En tirar amunt la gira,
malgrát la fosca, veu les seves mans.
El cor Ji fa un sotrac perqué els ulls
hi veuen tots els, petons. "L'amor és
aixó". Deja ell, i l'omplia de carícies.
Alba diu als pensaments que fugin.
Ahir va fer tard a l'oficina que Carme
va ésser triganera per culpa de la llet
i ella no podia deixar el nen sol que
ja s'havia despertat i tenia gana i va
rebutjar-li el pit perqué a aquella
hora tenia el costum del biberó... A.
l'estiu el banyará amb aigua assolella
da; la durá al terrat. Quan será més
grandet ella li inventará una história
per a cada estrella i cada dia comen
garan a comptar-les que será feina de
mai no acabar. Riu com un boig quan
el banya. Vinga cops de peu contra
l'aigua i visquen els esquitxos i vinga
ravenxinar el cap per a no ofegar-se.
Quan tindrá dents, será "mes bufó!...
peró es fará gran, i será un home.
La claror fa dues espases a les es
cletxes dels finestrons. Cau contra el
paper esblaimat de la paret: és blau
amb flors petites: dtiés tires són mal
ajuntades i el dibuix no encaixa... Pe
ró el cel té un altre blau que aquest
blau del paper. "Ce!..." deja ell i l'es
trenyia fort fins obligar-la a quei
•

MOTS A UNA ROSA

—

seguida.

El roser puja del jardí de
baix: Alba havia lligat una branca ami)
un fil, fins a la finestra que ara obre.
Quin perfum, el matí! La rosa, en
cara no ben badada, és vermella. Se
gur que és la més avançada de tota
la primavera. L'ha deixada la nit, que
haurien volgut endur-se-la les estre
lles. La culi. L'aroma fa Ilanguir i
pensar en coses d'amor que més val
no

pensar-hi.

,

--Cel...

MERIDIA

-

Pbg.

murmuri,

sense

veu

gai

amorosa,
com

si et

Quan
got d'aigua".
dir aixó ella va rumiar-hi
un

ell li va
molt. Pensava : si és una set i res
més, i beus un got d'aigua i et passa
la set, ja no penses més en l'aigua
fins que torna la set. Seria com les
bestioles. Jo penso en el! sempre. El
que val, en amor, són els pensaments,
l'assedegament de records i d'estones
per a fer-ne records. Set de tendresa.
?Set de tendresa? ?De paraules, no
més? Set de companyia, d'una má a
punt quan una altra má necessita és
ser estreta.
La rosa, que li ha dut tanta de fres
cor als llavis, ja no en
té gens. La
mosca, girada d'esquena i a cops d'a
les, baixa i puja pels vidres com una
boja. Fa un sorollet que abalteix.
I advé un gran enyorament que cm
mena desigs. No. Com si et beguessis
un got d'aigua, no. Com si endinses
sis les mans en un corrent d'aigua, i
el cos, i tot tu.
I amb els llavis contra la rosa:
"L'estimo, saps, malkrat tot? Potser no
el veuré mai més, peró l'estimo". —I
l'enyorament és com una má estretr,
voltant del coll.—No hi entén, en amor.
Qué sap el!? Per a ell s'han fet les
guerres, les actituds heroiques, els pe
tons que ofeguen, segur. Peró la vida
part de dins, la que neix del cor, de
la sang, amb Iluites obscures... ?Qué
sap el!?
"Les noies són una cosa molt deli

/".

./

cada..."

Dibuix

dorm damunt del coixí. De la pregun
ta li ha vingut una gran tristor, una
sensació punyent d'abandonament. La
soledat menys sola que no pas ella.
La mosca s'ha posat a la gaita del
menut, Alba la fa fugir contenint la
ira. Guaita el fillet. L'ombra que les
pestanyes deixen sobre les galtes, les
ungles al capdamunt d'uns dits que
de tan xicarrons fan riure. La del dit
gros té una taca blanca. I la mosca
altre cop, quina mania! Amb l'esguard
Res
cerca quelcom per a espantar-la.
a
l'abast de la má, peró com si la
claror hagués vingut només que per a
la rosa, fa que Alba se n'adoni de

genda

que la

fa doblement

captiva

dora.
La vida
•

de l'escriptora irlandesa
Margaret Power, la qual esdevindrá la
famosa Lady Blesington, ens diu el
que inspira una bellesa inteligent:
amors sublims i enveges irredemptes.
.La seva gracia copsada, per Lawren
ce, explica, a bastament aquestes ins
piracions i fa comprendre encara,
molts episodis de la seva existencia.
La.sola contemplació d'aquest quadre
fa pressentir una vida atzarosa a la
bella dama de les mans enllagades i
fa inteligibles aquelles paraules que
deja a Bulwer Lyton: "Hi ha tan poca
gent davant de la qual una pugui mos
trar-se felig". Lady Blesington, peró,
oposará a la Maledicencia el seu som
riure i a la dissort una fingida ale
gria; Jean Aubry en analitzar la fi
gura d'aquestaescriptora dirá: "...el
seu rostre era ta. n formós que no volia
enlletgir-lo amb gestos i plors". Les
malaventures que es van descabdellant
en el curs de la seva llarg'a vida, par
teixen de la seva bellesa; Lady Ble
sington sabe, més que ningú, a quin
preu es paga el goig de saber-se en

Power té quinze anys quan
amb el capita Former, al
costat del qual la vida se li fará poc
temps després impossible. Aleshores
torna al costat del seu pare, home
amargat pels desenganys i per la rui
na, peró fuig de la casa paterna i es
llenga als bragos de Jenkins, capita
anglés, el qual és el primer en apre
ciar la bellesa extraordinária i la de
licada sensibilitat de la futura Lady
Blesington. Al costat de Jenkins passa
cinc anys a Hampshire i oblida el món
en la solitud deis camps, peró la irre
gularitat de la seva vida desfá les Ilen
gües, i la jove irlandesa tasta, per
primera vegada, la maledicencia, que
mai més ja no la deixará. En aquells
anys, i després de les primeres mur
muracions, adquireix l'art del somriu
re, darrera el qual amagará, amb un
•
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un

"beguessis

••¦

vejada.
Margaret
emmarida,

LADY

en

robé.
—No. Jo trobo que no.
1 mira el fill, tan doll.
—L'amor, la necessitat
l'impuls sexual, ha d'ésser
1)

de

Mullen..

a la má (per a
si ve) s'asseu a ter
ra, junt al bressol, que la son qui
sap on para.
Pel carrer que té acácies passa un
carro. Patrip-patrap, fan les potes del
cavall. El dia será pie de núvols.
"Compren que és el deure... i l'a
separem.
mor és aixó... Si convé ens
Ho comprens, oi?
Si...
Aixi m'agrades."
I se n'havia anat.
•"L'amor és aixó".
Repenja el cap contra la ma que té

I ara, amb la

empaitar la

rosa

mosca

I' lit O UDIION4

rosa.

rosa,

BELLESES
La história ens fa conéixer, al llarg
de totes les époques, figures femenines
que ens captiven per la grácia deli
cada del seu taranná, que endevinem
a través de les seves obres, o bé per
la inspiració d'un artista que ens ha
deixat en una tela l'ambient, el co
lor, la Iltun de tot aló que els anys
han envellit. Sovint, en contemplar la
bellesa d'una dona, estergida en un
quadre, sentim com una reminiscen
cia d'aquell moment llunyá; sembla,
talment, que la história s'aprimi i els
anys reculin; aleshores, aquella dona
bella, immortalitzada per l'art, ens fa
enyorar la seva época, quan ella do
minava amb la sola influencia d'un
somriure. La seva filgura agegantada
per l'anécdota, té una sabor de lle

Un (ha, ell, u havia fet un
gran sermó. Deia que, de la revolució,
els homes i les dones, n'eixien nous.
Amb l'altra má, ara, agafa la rosa i
l'apropa, tan fresca, als l'avis: roman
així. La revolució ens fa millors, la
fem per a ésser millors. Lluiteni per
la llibertat. I vosaltres, les dones, ho
heu d'entendre ben bé i bregar per a
aconseguir-la. L'amor és diferent d'a
bans.
Alba diu aml) els llavis contra la
la

assaig sociológie

"PI 1 NIARGALL

1

Demá haurá de telefonar que vin
guin a neteiar la máquina. I veure si
Roca, l'orde- nanga que liga becaines
amb becaines, va recordar-se de cur
sar les Iletres...
El menudet torna a somicar. Salta
l'esta del llit. Obre el finestró.
—?Qué tens?
diu baixet—.
?Per qué no deixes dormir la mare?
Per qué?
pregunta amb tendresa;
i s'acota a besar-li una maneta que

—

xar-se.

Un exceblent

Cert. Es quan Alba diu a la flor :
"...peró tenen fills que les salven.
Perqué tu ets una rosa i no pots sa
ber-ho, peró jo et dic de debó, ara
que ja no ets tan bonica, que l'amor
no és aix6, vull dir alié del got que
no sé acabar-m'ho: l'amor és la meya
criatureta que dorm, i l'alegria de la
meya criatureta quan es desperta. Dei
xa-m'ho creure aixi... No cm diguis
que és abséncia, abandonament... i no
em diguis que són les abragades for
tes, els mots que van de dret a l'a.
nima, les mans que enyoren qui aca
riciar... et creuria i no et vull creure.
Peró tampoc no m'escoltis a mi que
potser die mentides. O potser tot ple
gat no és sinó una história inventada
per a fer-me passar la son i poder
vetllar el meu fill."

Mareé RODOREDA

Mai com ara no s'havia sentit tant
la necessitat de conrear, en llengua ca
talana, una disciplina intelectual ben
meritissima i no gens negligible : l'as
saig sociológic. Al teatre i a la no
vel•Ia, a la poesia i a la literatura pura,
i, en una
a la ciencia i a la técnica
paraula, a les diverses branques que,
amb sort diversa, han tingut a Catalu
nya bons conreadors, cal afegir-hi
aquesta nova aportació al nostre pa
trimoni espiritual i cultural que, se
gons sembla, la "Revista de Catalu
nya", suara apareguda novament, aten
drá com pertoca. La sociologia, en
l'accepció rigorosa del mot, no ha es
tat flns ara, al nostre país, un genere
intelectual gaire treballat. Fa escassa
ment dos anys intentávem la publica
d?) d'una Biblioteca Sociológica Con.
temporánia, noblement ambiciosa per
que volia crear les condicions propl•
cies per a bastir els fonaments edito
rials de la sociologia catalana' en pie
període de naixenga. Circumstáncies
de tothom conegudes deturaven, de
moment, el propósit. Peró avui, ádhuc
amb el trasbals confortador que vivini
i potser per aixó mateix, es fa ne
cessária la reedició d'algunes de les
obres publicades el 1936 i la conse
güent aparició d'altres degudes als es
tudiosos catalans que, en l'hora actual,
es troben al costat de les masses po
pulars que aspiren a noves formes eco
nómiques de vida, cosa que, a la lar
ga, també vol dir fer arribar a les ca
pes quantitativament més denses del
cos social els benifets de la cultura. I
entre les obres que apareixien ara fa
dos anys, n'hi ha una que no podem
deixar d'esmentar per la seva persis
tent actualitat i, sobretot, per la seva
válua intrínseca, per la seva alta va
lor sociológica i, en síntesi, per la
seva
rel i significació profundament
catalanes. Ens referim al libre d'An
toni Rovira i Virgili, "Pi i Margall i
Proudhon". Aci ho trobeu, sota la
prosa cálida i modélica del nolre ji
lustre periodista i historiador, les
raons documentals i teóriques que, es
vaint velles Ilegendes sobre la perso
nalitat de Pi i Margall estableixen al
hora les diferencies fonamentals entre
el pensador catalá i el pensador fran
cés. Peró Rovira i Virgili, animat, al
mateix temps, per una flama interior,
arriba a conclusions encara molt més
interessants i socialment definitives.
Demostra la falsedat de la creerlo se
gons la qual les idees de federació i
pacte del teoritzador del federalisme
hispánic eren tretes de les a Pierre
Joseph Proudhon establia en"Du prin
cipe fédératif". No. L'autor de 'Las
Nacionalidades" no fou de cap de les
maneres un transcriptor de doctrines
sinó un creador arnb sec i vibració
própies. I per últim, en aquest libre
sempre actual, Rovira i Virgili es pro
posa, i, al nostre entendre, ho acon
segueix plenament, posar de relleu,
amb relació a les idees i l'esperit de
Pi i Margall, la insobornable catala
nitat del qui oferia, d'acord a les ca
racterístiques de tota mena del seu
temps i ambiciosament renovador, so
lucions justes al problema de la unitat
i de la diversitat deis pobles hispanies
fonamentat en les diferencies tempe
ramentals i idiomátiques.
F. S. FORNER

INTELeILIGENTS
noble orgull de dignitat femenina els
sentiments de la seva ánima i la ruina
de la seva felicitat. Jenkins li brinda
la companyia d'uns llibres que Ji ser
viran per a conéixer un món que pres
sent a través de la consciencia de sa
ber-se bella i admirada. Poc temps des
prés la i•usió esdevé realitat. Lord
Mountjoy, enamorat de !'amada del
amic, no pot oblidar-la en Pab
seu
séncia; la seva conversa intelligent,
la seva bellesa captivadora és més es
timada en l'enyorament i, quan l'any
1816 esdevé comte de Blesington, úni_
cament pensa en la irlandesa, la qual
roman encara al costat de Jenkins. El
comte conveng, peró, l'amant, i
nou
la mort trágica de Fanmer, esdevin
guda l'any 1817, allisa els obstacles.
La fila del taverner de Knochbrit,
quan compta vint-i-nou anys, esdevé
Lady Blesington i, al mateix tenaps que
els salons s'obren i les damas angleses
senten enveja de la nova lady, les
murmuracions creixen i la jove aris
tócrata milionária coneix el perill que
'reporta ésser massa bella. La seva con
versa, al voltant de la qual hi ha
invariablement un gran nombre d'ad
miradors i que li valdrá l'estima d'es
perits selectes, és un nou rnotiu d'e
nemistats. Les dames angleses no per
donaran mai la humiliació de la in
significáncia en qué els ha fet caure
el talent i la bellesa de Lady Ble
sington; per aixó, quan l'any 1821 Al
fred D'Orsay, dandy francés, freqüen
ta la casa deis comtes i s'enamora, amb
la impetuositat dels seus vint-i-dos
anys, de Margaret, la qual en compta
ja trenta-dos, les murmuracions s'ac
centuen i les dames troben un pretext
per a menysprear Lady Blesington.
L'enveja, dissimulada per la moral,
agafa proporcions inusitades, tant, que
els comtes de Blesington, juntament
amb Alfred D'Orsay, abandonen Lon
dres i vaguen per Itália.
A Génova, Lady Blesington vol co
néixer Byron. Ambdós han tastat la
forga de la maledicencia •i saben del

que és capag l'enveja; una mútua sim
palia els agermana i el seu orgull
identifica les seves animes. Byron que
roman fora de la seva pátria des del
1815, i de la qual mai més no pet
jará el seu sól, menyspreat en els sa
lons de Londres, compren el cas de
Lady Blesington. El q-ui va escriure,
davant la campanya difamadora, "An
glaterra és indigna de mí", obre el
seu cor a la bella dama, companya de
dissorts. Durant més de tres mesos
Byron i Lady Blesington es veuen gai
rebé cada dia, i la bella irlandesa, irn
pressionada pel geni, devota de la sin
ceritat, escriu "Conversacions amb
Lord Byron", libre que reivindica el
millor poeta d'Anglaterra en el se
gle XIXe i constitueix, avui, un deis
documents mes importants per a es
clarir el motiu i el perqué deis es
cándols que l'obligaren a exiliar-se

d'Anglaterra.
Mentrestant,

el comte de Blesington
fa emmaridar la seva fila Harriet Gar
diner, nascuda del seu primer matri
moni, amb Alfred D'Orsay; aquest, pe
ró, segueix enamorat de Margaret, i
la seva muller que ho endevina, coya
un odi mortal per la seva madrastra.
Quan l'any 1829 Blesington mor a Pa
rís i deixa la major part de la seva
fortuna a Alfred D'Orsay, les murmu
racions s'ageganten. La vídua comtesa
de Blesington, viu amb el seu amant i
no té cap pressa per a tornar a Lon
dres, peró quan després de vuit anys
d'abséncia es veu obligada a repren
dre la vida a la capital anglesa, planta
surt
cara a les circumstáncies i en
victoriosa. La seva bellesa és immu
table, i les dames angleses, que se
gueixen envejant-la, han de passar per
la humiliació de veure els seus salons
buits, mentre Lady Blesington obre
les portes de casá seva a la inte•ectua
litat, i al costat seu s'acullen Bulwer,
Disraeli, Dickens i —conta Aubry
"un jovenet singularment malencónic,
el qual havia d'ésser deu anys més
tard Napoleó III". Es aleshores quan

LORD BYRON. 1788-1824

publica "Conversacions amb Byron",
i la narració deis viatges per Itália.
Alfred D'Orsay despén tota la for
tuna del difunt comte de Blesington i
ha de fugir d'Anglaterra. Margaret,
aleshores, cloia una vida de luxe i es
retirava a París, mentre la societat an
glesa assaboria la seva ruina. Lloga
un pis rnodest
i es resigna a viure
del poc que li queda; peró, com si tal
ment el fat que l'havia feta milionária
no volgués abandonar-la, li clou •els
ulls per sempre, la mateixa nit que per
primera vegada dorm a la cambra
senzilla d'aquell París que ella havia
conegut als seus peus, quan la societat
londinenca la foragitava pel sol de
licte d'ésser molt bella i pel gran pe
cat, també, d'ésser tan inte•ligent corn
bella.
J. M.
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I VERGES

Els Mires i la

CINEMA
EL VILL DE LA MONGOLIA
L'E Q U I PA G E (Capitol)
"Él fill de la Mongólia", obre una
flnestra d'aíre renovador en els nos
tres cinemes. Es un d'aquests episodis
del qual avui el món és grávid, encara
que no ho sápiguen veure els miops
que no comprenen la poesia deis nos
tres temps. Ens presenta un 1111 de la
Mongólia lliure, en les terres oprimi_
des de Xina, sota l'amenaga japonesa.
Hi veiem els princeps corromputs, ve
nuts a l'estranger. Hi veiem un poble
gemegant en la miséria. Hi veiem per
petrar-se els cástigs més severs, més
desproporcionats, més injustos. Els
sentiments de revolta del protagonis
ta, davant de tot aixó, se'ns fa enco
'

!

„

Guerra

(Colisemn)

PORTUGAL

nes— dels actors soviétics 1
que l'han realitzat.

mongólics

Un film que, contráriament traeix la

composició és "L'equipage". Dintre
el génere convencional d'una história
empescada, és a dir, que no surt deis
carácters ni és un resultat fatal de
l'ambient, el film és perfecte. Perfecte
i, qué voleu?, ens sembla poc. Dona
part d'aquesta perfecció per una
mica més de vida en la história nar
rada.
I, no obstant, Kessel, l'autor de l'ar
gument, ha tingut un magnífic docu

,

1936,

per

Ralph

Fox.

—

Ediciones Europa-América; Madrid

Barcelona,

1937.

L'excelIent escriptor anglés Ralph
mort al front de Córdova el 3 de

Fox,

gener del 1937, lluitant com a volun
tul al servei de la República Espanyo
la, publicá al Daily IVorker de Lon
dres una serie de cróniques de Por
tugal quan havia ja esclatat la guerra
d'Espanya. TradUides al castellá, han
estat aplegades en un volum per les
Edicions Europa-América.
Ralph Fox manifesta en aquest tre
ball tot el seu talent d'escriptor. L'o
puscle constitueix una obra de la més
alta importáncia, que esdevé necessá
ria per a conéixer la intensitat de l'a
jut de la dictadura lusitana als feixis
tes espanyols 1 la vida actual de la

velna república. Portugal 1936, és

profund de la situació
nómica i política imposada per

un

•

examen

eco

Ol
veira Mazar. El régim hi és analitzat
a fons i amb veritable ciéncia. Portu
gal 1936 resulta un assaig perfecte, que
haurá d'ésser de consulta obligada
per a l'estudi de la história lusitana
sota el jou déspota d'aquest home co
vard i jesuitic que és el Dr. Oliveira

Salazar.

ELS PERILLS DE LA RERAGUARDA,
per Manuel Valldeperes.
Editorial
—

Forja; Barcelona, 1937.
El

companys

Manuel

ofereix, amb la
periodista, un perfil

"EL

FILL

LA MONGOLIA" OBRE UNA

DE

FINrcTRA D'AIRE RENOVADOR
CINEMES

manadís. Es, naturalment, el que el
film es proposa.
Film, dones, de propaganda, film
polémic. ?Caldrá encara reivindicar
el génere?... No oblidéssirn que moltes
de les obres millors i més populars de
Dumas, d'una evident forga teatral, són
pollémiques. ?Que són sense poesia?
Doncs no oblidéssim que també són
pollémiques moltes d'Ibsen. Que un
deis moments més roents —més roents
que els d'avui—, del teatre europeu, és
el moment que algunes obres d'Ibsen
trobaven una réplica en els matei
xos escenaris. Altrament "El Alcalde
de Zalamea" pot passar com una obra
de propaganda. "Fuenteovejuna" n'és.
?I no hi ha poesia?
Potser el cas és quel 'autor no guaiti
l'escenari o la pantalla, que no Ji en
devinem present, i que no esvaeixi
aixi, Pa•lucinació presentada. En "El
fl11 de la Mongólia" l'autor no hi guaita
mai. Sembla un document hurná. Hi

EN

ELS NOSTRES

ment humá entre les mans. El compa
nverisme, la solidaritat, la fraternitat
eitablerta entre els dos companys que,
durant la gran guerra, formaven la
dotació d'un avió de bombardeig. Ara
que aquella história tan casual, aquell
sentimentalisme una mica marcit, no
ens semblen un vehicle de gaire qua
litat per a posar a prova la compene
tració deis aviadors engegats junts, en
un
mateix aparell vers l'heroisme i
vers la mort.
Peró té interés. Estimula els senti
ments heroics, l'amor al deure per da
munt de tot, l'esperit de sacriflci. De
fensa uns sentiments nobles i, al film,
com al teatre, l'obra que defensa sen_
timents així té gairebé assegurat l'é
xit.
Després está molt ben realitzat. A
estones la pantalla pren perspectives
sorprenents. Sembla que hi podriem
caminar. I els ambients són ben re
llectits. El mateix els del campament

Valldeperes

agilitat de
de les diferents
modalitats de persones perilloses que
pullulen per la nostra reraguarda, ja
per ésser francament feixistes que rea
litzen una obra sagaç a favor de l'e
nemic, ja per llur tibiesa que els fa
sembrar la desconfianga: l'indiferent,
l'home que ho sap tot, !'explotador,
Fexiliat voluntari, l'emboscat, el pro
vocador, l'especulador, el qui fa la "se
va" revolució, el tolerant i el negligent
desfilen per les págines de l'opuscle
retratats de cos sencer.
Manuel Valledeperes penetra la psi
cologia de cada un deis personatges
presentats i ens els pinta amb lotes
les seves característiques. L'encert ha
presidit el seu treball.
La flnalitat del llibret és depurar la
nostra reraguarda per tal que pugui és
ser forta i sana i s'escurcin així, els
camins que ens han de portar a la
victória de la República. Lloable i
magnific objectiu! L'exeçució de l'o
puscle, veritable anatema, era el que
havia de decidir l'obtenció de la fina
litat perseguida; i Manuel Valldeperes
ha sabut en Els perills de la reragziar
da, harmonitzar la forma i el fi.
ens

seva

R.

GUSTAU COCHET. PASTEL

GUSTAU COCIIET
la
de

Cochet ha exposat fa alguns dies, a
Pinacoteca, una nodrida collecció

dibuixos, pastels, aquare•es, boixos,
aiguaforts, etc. Durant el període que
comengava el 19 de juliol, Cochet ha
celebrat dues exposicions, contrastant

la seva actitud i la seva labor amb
la manca d'agitació que s'ha posat
de manifest en les galeries barceloni
nes, les quals, enlloc de posar-se, d'a
cord amb el moment, a intensificar
la continuitat de les exposicions i de
donar acollida a les noves inquietuds,
han trobat més cómode de fer el gran
"caldo" amb !'arribada deis compra
dors que voten especular, aquests
nou-rics que han nascut de la revo
lució. Cochet és, en aquests moments,
el que escau a un artista del seu tem
perament : l'inquietud.
Paradoxal
ment, peró, ara que l'ambient está

d'energia dinámica, ací
produeix davant d'aquest esde
veniment, cap actitud que respongui
a la preséncia de l'obra inquieta d'a
quest artista. Quan lluny estem d'a
quells comengaments de segle, quan
prou carregat
no

es

Brull enfonsava la punta del bastó en
el bodegó de l'arengada de Nonell, que
ara guarda en un lloc d'honor el Mu
seu
d'Art de Catalunya. Ah!, no in
vitem pas a emprar la violencia, en
tengui's! El que ens sembla és que,
davant de l'art de Cochet,, que parla
amb un llenguatge que posseeix tots
els accents, a hores rudes, aspre, dur,
a hores dolg, tímid, ingenu, caldria
encetar una polémica. L'art actual d'a
quest artista i la polémica són un pro_
ducte dels moments actuals. Peró els
entesos i els amateurs inte•ligents,
A.
prudentment, callen.

Una edició transcendental

GRAMATIQA

RUSSA

UNA DE LES ESCENES MIES REEIXIDES DEL FILM "L'EQUIPAGE"
un poble que pateix i un heroi que
lluita. La ficció no es• veu per enlloc.
Semblen trogos bategants de vida, nas

ha

cuts amb el mateix desordre de la
.vida. No traeix mai ni l'escenari ni el
maquillatge. Tot produeix, en la seva
brutalitat, una impressió de veritat
que •esgarrifa. Aquella tempesta de
vent en el desert mongólic és inenar
rable. Aquella visió fugag de les tes
tes decapitades és a•ucinant.
D'aquesta sensació de veritat i de la
magnífica naturalitat —tot i el drama
tisme, la violéncia d'algunes esce

,

que el del cabaret. O més encara, el
cabaret. A desgrat del convencionalis
me de la história, tenen vida.
Alguns actors, especialment el pro
tagonista, en fan una composició de
carácters molt acabada. I Annabella hi
está, naturalment, admirable. Tanma
teix el que hi ha de convencional en
el seu paper ens fa més enyoradissos
aquells papers de floja desimbolta
alegre, fresca com una rosa deis films
de René Clair.

Domenec GUANSE

•
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Les edicions C. A. D. C. I. han tingut l'en
cert d'acollir la primera gramática russa edi
tada en catalá, la qual ha estat redactada pels
professors N. Dubinsky i S. Roca
Roca.
Les dificultats que l'empresa comportava a
causa de la manca de tipus d'impremta rus
sos, fa doblement meritória la labor deis edi
tors que, d'una manera palesa han sabut sa
tisfer una necessitat que en aquests moments
apremiava d'una manera especial. Els profes
sors, ja per la seva condició de nadius de les
dues llengües que la gramática enllaga, ens
mereixen confianga, peró la competéncia que
a Dubinsky i a Roca i Roca és reconeguda,
ens infon la certesa de qué aquesta "Gramá
tica Russa", respona a una probitat exigent,
de la qual els nostres estudiosos n'obtindran
un proflt que es fará sentir en l'intercanvi de
relacions i en l'afecte que per tan nobles mo
tius agermana els pobles de la Unió de Repú
bliques Soviétiques i d'aquesta Catalunya que
acceleradament aferma la seva poténcia i mar
xa vers la seva futura grandesa.
P.
•

(Foto FOJA.)

A1VELI

ARTIS

Avelí Artís que, al Teátre Catalá de la ComMia,
obté
i

un

notable hit amb la

Amor»,

una

reposició

de les millors

de

«Seny

obres del

teatre

d'ençá de la seva estrena, no
representada; que és una de les
preferides dels quadres d'aficionats de Catalunya;
catalá modern que,

ha deixat d'ésser

que traduida al castellá, ha estat

representada a Ma
Espanya una infmitat de vegades; que
ha travessat PAtlántic i que interpretada per la com
panyia De Rosas i altres ha obtingut també una
drid i

a

tot

bona acollida

a

les

Repúbliques

de Sud Arnrica.

MERIDIA

-

Pag.

7

MITJA

PAGINA

D'HUMOR

10000,

C0,7
ciu?e

jLs...e.tytcfc.,

k/Y1L1--

2011.

lArY14. TCLY5 0,4t•X/t
,CA.11

,

cal

cu•

ei,m7i,tne,~0..2,

L-#°

VIII"

Je:

„

tix,

I YvUKI

ILVáree
VIAAVYVD
ekylle0J

°

,JEL ;1/45,

8e

Clín"1/6

ate./YY\a/n.

I

Tht9-1

tcyt-

•

-

La Direcció General de Belles Arts,
que fa molt bé les coses, no vol negli
gir els valors catalans per a posar en
práctica les seves iniciatives. Tot el
contrari. I de rnoment alguns
tuals nostres ja han estat nomenats
per a formar part d'una Comissió Tea
tral de Lectura, Censura i Repertori,
que, com l'esmentada Direcció Gene

DE

BEC
donzella es consolava, temps era
temps, obsequiant amb dedicatóries
insinuants, deis seus llibres, a la pri

ral, depén del Ministeri d'Instrucció

na

Pública i Sanitat.
—I Sanitat?, va fer algú, estranyat.
—Sí. Es que volen sanificar el tea

mera

ti-e.

DESIL.LUSIO
No es pot ésser

massa somiador en
la facécia de l'amor.
Sabem d'un escriptor que per a es
vair del seu pensament, el refús d'u

modisteta que passava en deam
!miar a l'atzar pels vells carrers de
Barcelona.
Una d'ágil i rossa fou per al nos
tre escriptor, más preferida. No dor
mia pensant-hi. L'esperava a la sorti
da del treball, no pas per dir-li cap

finesa car el nostre home no sap par
lar més enllá de dues sillabes i sem
pre amb veu de nyau, nyazz.
I,'esperava per esperar-la i seguir
la. El nostre home perdia la ,virginitat
als 40 anys.
Tant la seguí una tarda, que la noia
per esquivar-lo, es ficá dintre una es
cala i pujava fingint viure en el pis Inés
alt de la casa.
El nostre home ja es fadigava. La
floja trucá a una porta i aquí ve el
desenllaç i la desillusió.
—Senyoreta, diu l'home: aqui. us
dono un llibre meu on hi va el meu
cor.

pisos?
UNA NOVA VERSIO DEL TENORIO
En

a

un

determinat lloc el

nom

del

qual no volem recordar..., com dina
Cervantes, representaren rally passat

a referir és bo i de
de no ésser inventat.
Volem dir que ha succeit i que a
nosaltres ens ho han contat.
Un amic nostre, aná l'altre dia a
treure la cédula personal a una ofi
cina de cédules.
—?Cómo se llama usted?
—León.
I l'empleat u digué, tot fent broma:
—Caramba, caramba. Tiene usted
nombre de tigre...

Aixó que

l»

La noia Ii respon amb tota natura
litat :
—Ai, ai! Que en reparteix a tots els

UN PETIT CONTE VERIDIC

debó
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ADMIRACIO
Acabada la conferéncia que doná
Nicolás Guillem, el poeta cubá, al Ca
sal de la Cultura, en la qual recitá
versos scus i parlit d'ell matei.x.en ter
cera persona i ami) una culta expres
sió castellana gairebé romancesca, s'a
tansa un espectador a un deis que pre
sidien l'acte i Ii (ligué abrandat d'hd_
miració :
—Dispensi, la grácia de vosté? He
quedat meravellat de com "redacta"
aquest home... i més donades les cir
cumstáncies actuals. Com m'agradaria
conéixer el propi 'poeta!
—El poeta —(ligué l'atropellat—, és
el mateix conferenciant, sinó que per
un refinament d'estil parlava en ter
cera persona.
L'admirador marxá donant inequí
voques proves que li rodava el cap.

(farn

CA/

el famós drama de Zorrilla "Don Juan
Tenorio", adaptat al moment. Algú que
va
presenciar el fet ens ha referit
aquesta significativa mostra de l'ima
ginació deis adaptadors:
Escena de la Hostería del Laurel.
(Entra Don Joan i diu:)
—?La Hostería del Laurel?
—En ella estáis, camarada.
—?Está en ella el responsable?
—Estáis hablando con él.

anem

desgrat

PARNASIANA
1NTERVIUS BADIADES

El dibuixant Porta va dedicar fa
dies un pergamí dibuixat per dl
a un bon amic que feia el seu comiat
de solter, amenitzant-lo amb un arrós
que fou abundós i pie d'humorística
cordialitat.
El pergamí de Porta, portava a més
a més uns versos, molt trasuts, per
cert, dedicats a l'imminent desposat.
Algun deis convidats trobá molt
bons els a•udits versos i demaná al
dibuixant Porta qui els hi havia cscrit.
En Porta tot modest corn és el!, di

En una de les darreres interviús ra
diades que vénen suportant els rádio
oients a l'hora de dinar i de les quals
solen ésser protagonistes els més po
pulars artistes teatrals de la localitat,
fou presentada dies enrera una super
vedette, superfrívola, que no calcirá
que

anomenem

pel Seu

uns

nom.

Potser aquest petit fragment de l'in
terviú será suficient per no remarcar
massa la indiscreció.
La supervedette,
Iterviuvador.
superfrívola X. por su simpatía y su
clara dicción y perfecta declamación,
etcétera.
Interviuvada.
Muchas gracias.
Interviuvador.
Marujita, ?quiere
usted recordar a los radioyentes aquel
fragmento de "Me acuesto a las ocho",
clamo
en el que alcanzaba usted tan
rosas ovaciones?
Con mucho gusto.
Interviuvada.
?Está usted satis
Interviuvador.
fecha, Manija del público catalán?
Interviuvada.
Es el público ca
talán el que más quiero de todos los
de la "pinínsula".
Menys mal que la doblement deli
ciosa supervedette s'acomiada de tots
els rádioients con un beso bien apre
tado... bien apretado.
Textual. Eren tres quarts de tres i
cinc!
—

gué :
—Ah,
poeta!

—

—

AMICS DE LA POESIA

—

—

-
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versos

—Es que
replicá el ninotaire—,
sóc de la poesia secreta!

—

NERIDIA

m'éstigui

malament el
també són fets meus.
sí! No sabia que fossis tambe

—Encara que

dir-ho, els

L'ESFONDRAMENT DEL "PANAY", REPORTATGE PRES DURANT ELS FETS. MOS
REPORTATGE QUE PROJECTA EL PUBLI-CINEMA SOBRE
L'AGRESSIO JAPONESA CONTRA AQUEST VAIXELL DELS ESTATS UNITS. DAVANT D'AQUESTA
TRA COM FOU PERFECTAMENT DELIBERADA
NO PODEM DEIXAR
QUIN ES L'ESPERIT 1 LES INTENCIONS DEL FEIXISME JAPONES,
AGRESSIO INQUALIFICABLE, QUE MOSTRA CLARÁMENT
EL GRAVAT REPRESENTA
ESTAT DE DECLARAR UNA GUERRA.
NO
S1HAURIEN
TEMPS,
PER
MOLT
MENYS
ALTRES
DE RECORDAR QUE, EN
QUE ELS FERITS PER LA METRALLA JAPONESA ABANDONEN EL VAIXELL.
EL

Presentat per Ernest Guasp, el poe
ta cubá. Nicolás Guillén ha donat una
lectura dels seus poemes al Casal de
la Cultura.
La manera de recitar de Guillén ha
vía de plaure molt al delegat de l'auto
ritat, perqué aquest, tot just acabat
l'acte, es va acostar a Guasp i Ii va dir,
tot satisfet:
—iCómo redacta, ese joven! Y más
las actuales circunstancias.
en

