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LA DECADENCIA DE CATALUNYA SOTA ELS AUSTR1ES
Voldria saber on nia, a quines profun
<Wats s'arrapo, l'arrel de tot descoratja
ment. ?Per qué, de cop, ve aquest enfon
sament de tot tu? ?I per qué, igualment,
en
en el moment més inesperat, sorgeixen
de (orces? Voldria saber-ho
tu tata mena

ternos, seria deguda al respecte
nomia atribuit als monarques.

la "Revista de Catalunya", vam insinuar
que calia fer una revisió deis judicis que
els autors catalans contemporanis han

I bé: ens hem convengut que totes dues
versions són errónies. Ha són Cidhuc quan

l'assaig que, amb el títol d'"El cli
llibertat, factor vital per a la nació
catalana", vam publicar mesas enrera a

*

*

a

l'auto

*

•

pera

tot,

m'intriga

el que

més és

poder

no

i l'altre

a

causes

"espirituals",

tre

quan

en

Més que

rit,

som

cos,

en

una

una

mudeix. Pera el

amb el món, vibra
cert

o

homes que

norma

de

totes

sos,

coses,

res

de

l'anima eufórica no sent. D'a
questes veus, la que més se sent, veritable
cercó de l'anima, és la del pregon des

plertes.

d'aquest enuig, pera, neix l'acció,
jeia sota seu, com la terra soto els
núvols. Cansat del so•iloqui, surts de la
ciutat, fastiguejat, i et perds pels camps.
I camines, cap cot, escoltant els últims res
sons d'aquelles veus. Fins que, sobtadament,
aixeques la teva mirada cansada i esguar
des el cel. De fa estofa que el sol silla
post, pera, cap a ponent, hi ha romas un
punt d'una claredat ultraterrenal. Amagat
Fruit

que

el recó més solitari del camp, et deixes
en el recolliment de l'hora. Et dei
xes endur el pensament alfa on vulgui la
mirada i, per bé que munti vers les grons
altures, tu segueixes sentint com et pene
en

prendre

la vida

bares,

capdavant

de les

—

Ferrer i

Pau

Claris,

en

*
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La decadencia de Catalunya era tan
una
realitat. Era una realitat en

mateix

(1462)

que

contentament de tu moteix, de la teva
vida passada, de la teva vida d'ara. Pel
que fa a la futura, ni esmo tens d'imagi
nar-la, ni esperar-la altrament que la que
has viscut, plena d'esperances mai acom

tra

Antoni Pere

més

relotiu que les paraules deis bornes. Per
tant, l'emmudiment de qué jo parlo no
deixo de comportar l'audició d'unes veus
interiors

al

estar

temps de Felip II i Felip III va tenir oixí
mateix Presidents i Diputats que van
mantenir amb noble enteres° els drets i
l'honor de la patria.

em

és que l'emmudiment

les

van

corporacions públiques de Cataluny° van
patriotisme, tenacitat i coratge.
mostrar
Si la Diputació del General va tenir, els
anys 1461 i 1640, dos Presidents glorio

condiciona la vibració i viceversa. Per bé
que, en un món en el qual la relativitat és
la

poble.

Barcelona i, en els moments de protesta
popular, la via pública. En general, els

divisó de motéria i espe
vibració infinita. El nostre

contacte

XVI i XVII van caure molt més avall que
pels altres costats.
Una ámplia investigació documental so
bre els regnats dels tres primers Austries,
fara possible de refer la história d'aquel'
període, que fins ara no ha estat gaire es
tudiat. Des del punt de mira de la defen
deis drets nacionals, l'época deis tres
sa
primers Austries presenta més válua i més
interés del que hom havia cregut. En rea
litat, el nostre poble mal no va avenir-se
a
la dominació de les dinasties exótiques,
i aquestes mal no van avenir-se a l'exer
cici normal de les llibertats catalanes.
La gran culpa deis catalans va ésser la
sotmissió
perqué en aixó sí que hi va
haver sotmissió —, a l'imperi de la Ilen
gua i de la literatura castellanes en per
judici de la Ilengua i de la cultura pró
pies. Políticament, Claris era tan catalei
l'any 1640 com ha era Ferrer l'any 1462.
Peró hi ha una diferencia enorme entre
la magnífica Ilengua catalana del temps
de la guerra contra Joon II i la corrom
puda 'lengua del temps de la guerra con
IV. 1. quan un hom comprova
tra Felip
que la prosa heroica del 1640 esté farci
da de castellanismes, té la impressió que
aquella Catalunya dula a l'ánima un es

En cada un d'aquests tres fronts hi va
haver fortes Iluites. La defensa del nostre
poble s'exercia al seu torn en tres Llocs:
la Generalitat, el Consell municipal de

el primer ha influit la solitud en
qué et trabes, la tardanga del que esperes
o el record sagrat dels teus morts, i, la se
gana, ha resultat d'haver fet un bon apat,
omb vi i tot, després d'una temporada de
menjar malament.
potser

sentit anticatala marcadís
en
un
sim. Pot dir-se que la primera forma d'u
nitarisme, a Espanya, va ésser la Inquisició
castellana, la qual Ferran II introduí per
força a Catalunya. Ja va dir Prat de la
Riba en el seu "Compendi de la História
excellent pel temps en
de Catalunya"
qué va ésser escrit, o sigui a les darreries
del passat segle —, que la Inquisició era
pitjor enemic del nos
en aquell període el

també

—

descobrir el mecanisme secret de l'anima.
Ho veig tot tan Iligat, al que, per a enten
dresns, anomenem corporal i espiritual,
que no arribo a saber mai on s'inicia el
descoratjament i on comenga la nava abri
vado. De vegades atribueixes l'un a causes

físiques

litat, sobretot, en el camp de l'idioma? Si
la Inquisició va ésser ací la primera ins
titució unitarista i centralista, l'adopció
del castellá com a 'lengua literória va és
ser
la primera forma d'imperialisme, i
per aquest costat els catalans dels segles

les autoritats reials de Catalunya i la In
quisició. Cal remarcar que els inquisidors,
castellans gairebé tots, no sois actuaven
en el sentit de la persecució religiosa, sinó

En
ma de

en

vegetal que et volta. I és ales
aquest instant de fusió amb el

món,

que reneix en tu l'esperanga i les
ganes de viure per veure-la realitzada.

Josep SOL

l'estat d'esperit del
dinastia d'Austria.
deguda al fet que,
era
en
documentar-nos per a escriure els ca
pítols de la nostra "História Nacional de
Catalunya" relatius a Caries I, Felip II i
Felip 111, vorn adonar-nos de la inexacti
tud de molts dels alludits judicis.
Hom ha presentat els catalans d'aquell
període com a caiguts dins una mena de
letárgia, i com a resignats a la situació
d'inferioritat a qué els reduia el creixent
absolutisrre monárquic i les seves tendén
cies unitáries. Aquesta resignació hauria
durat, segons la versió que comentem,
fins a la revolta de l'any 1640, de ma
nera
que entre la guerra contra Joan II
(anys 1462-1472) i la guerra contra
expressat respecte

a

poble soto
Aquesta insinuació
nostre

Felip

IV

(anys

la

1640-1652), Catalunya

hauria restat quieta, silenciosa i incons
cient, mentre els Austries anaven imposant
ací Ilur domini en detriment de les Iliber
tats catalanes.
Una altra versió, anterior a la que ve
nim de resumir, presenta els primers reis
de la casa d'Austria com a ben avinguts
amb les Ilibertats que conservava el Prin
cipat després de la unió de l'Estat catala
no-aragonés a l'Estat castellá, realitzada
en
temps deis Reis Católics. Així, la pre
tesa quietud
deis catalans durant aquell

revesteixen una forma atenuada, és o dir,
quan consignen que hi va haver aleshores
Catalunya alguns moments d'inquietud
a
i de disgust, o que aquells monarques in
de
Ilibertats

tentaren

vegades algun

mancament

a

tradicionals que constituien
el régim autonómic.
La veritat és aquesta: els catalans van
mantenir decididament, sota els primers
Austries, el sentiment d'afecció a les Ili
bertats própies i les van defensor tenaç
ment pels mitjans polítics, administratius
i judicials de qué podien servir-se, contra
les agressions contínues i deliberades de
la monarquia, deis seus representants a
Catalunya i deis inquisidors.
No hi va haver, doncs, ni respecte per
part deis uns, ni resignació per part deis
altres. L'esclat violent del 1640 no va és
ser un sobtat canvi d'actitud per part dels
catalans. Va ésser l'exteriorització d'un
neguit interior que ja venia de principis
del segle XVI. La flamarada yermen° deis
segadors no va sorgir d'un foc apagat du
rant una centúria i mitja, sinó de l'abran
dament d'un foc que havia mantingut el
caliu i havia estat ja a punt de flamejar
les

trágicament

en

DESFETA

DE LES TROPES

REIALS

A

MONTJUIC. (1641)

altres ovinenteses.

Tres fronts d'atac, diguem-ho així, te
nia l'ofensiva monárquica contra Catalu
nya, ja des deis temps de Caries I: lo Cort,

el seu camp polític, puix que l'Estat nodonal dels temps anteriors es convertia en
una
províncio, cada cap més preterida,
d'una monarquia absorbent. ?Era una rea

tigma de decadencia que ni el coratge ni
la victória militar no podien esborrar.
A. ROVIRA I VIRGILI

TREBALLADOIRS
Rostres colpits per sufriments, ahir!

Avui, magnificéncia de

colós que

et

redreces

com

un

crepuscle

matutí

d'oceans i celatges,
i aboques damunt de la terra la teva extremitud de mascle.
Tu eixomples els camins de la história per l'ingent desfici deis teus ulls.
Et despulles de les bares desolades
i un alé de volcó i d'iceberg et fa l'aire tebi i t'amanyaga, tot Tu!
Mireu-los! caminen pel cel de les magnalies obertes.
En cada cumbre han abocat antílops i lleons al ventre de les dones!
Per la Ciutat

voluntats proletaries
segura van a véncer a la Mort
oposant-hi una seva mort d'horitzons sublims.

avancen

i amb

Les

passa

retroben com ala d'ocell amb el vent.
la vela parida de garbi i ritme es retroba amb l'horitzó de mar i cel
i els grons destins que s'endevinen.
Com l'Espera! del vell mariner estintolat a la borda del vaixell de carrega.
Per aixl, Ells, han estellat els portals feixucs de les fabriques!
mans es

com

Uns infants aboquen damunt d'ells els rossinyols dels seus l'avis de pureza:
—Pare, tornarás?
i les seves mans que no saben de lo borona els acomiaden,
van
a
batre's de deba.
D'altres s'enfilen per les branques deis platans que somnien camins de boscúria
i cala Dona té dues

Esperes!!

Els camions sels empanen i amb ells els designis de Iluites:
van
a
véncer.
Perqué s'ofereixen amb tempestes ocultes.

"—Som treballadors
EL COLOM DE LA PAU DEL COMITE DE LA NO INTERVENCIO

tots

nosaltres!"
Jaume TARRADES
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EXITS

impossible.
Els dictadors necessiten éxits per tal de
el castig que suposen per al po
ble que els suporta. Tots parlen d'imperi,
i imperi vol dir domini damunt d'altres
pobles, domini económic, polític o mili
tar, o tot a la vegada. Aquest tot es rea
litza en el cas de les colónies i són coló
nies el que els dictadors valen fornir a
Ilurs poblacions famolenques. ?Pesó d'on
treure colónies, si tot el món ja está re
partit i l'únic país sobirá que restava a
Africa, Etiopio, ha estat envoit pels ita
lians i incorporat al seu flamant "Impe
ro"?
Es veritat que molt sovint la possessió
de colónies comporta una carrego consi
derable per a la metrópoli i que el secret
consisteix en saber aprofitar-se de les co
Iónies deis altres. Italia, la Italia moder
na, no té tradició colonial. No lo pot te
nir perqué no existia com unitat política
fins a mitjans del segle passat. Italia, pe

justificar

estava

profusament

Desprts de la unificad() d'Aiisirla

COLONIES

En la nostra crónica anterior parlávem
de pressumptes víctimes de les combino
defalliments
cions diplomatiques i deis
deis poders de primer ordre. Ningú no
podrá admetre que Espanya es compti en
tre les pressumptes víctimes perqué ja fa
dos a nys que els traidors l'entregaren als
poders tatalitaris i ha estat la resisténcia
deis espanyols la que no ha deixat consu
mar
la villania. Es, dones, una víctima
efectiva i no pas pressumpta, peró no és,
ni será mai, una colónia. A tot estirar,
els victimaris compten amb una interven
ció o mediatització d'Espanya, mai amb
la seva dominació absoluta, que la saben

só,

,

pel nord
more prolífica,

extesa

i sur d'América on, com a
barcades d'homes
enviova constantment
que descongestionaven el seu sól i pro
duien considerables oportacions de diner
i una sana renovació del seu estoc humá.
Les restriccions a l'immigració preses pels
Estats U nits en 1916 amb vistes, prin
cipalment, a evitar la invasió italiana, i
la caiguda econamica de les repúbliques
sudamericanes, han tancat els italians en
el clos estret de lo seva península, car
la Tripolitánia, la Cirenaico i la Libia, te
tes
plegades no han pogut acollir cent
italians en vint-i-sis
mil colonitzadors
onys. En canvi, Tunis, protectorat fran
cés a les portes de Sicilia, país petit
i de condicions semblants a certes regions
de les colónies italianes, n'ho enquibit,
en
el mateix temps, un nombre major, i
la puixanga económico deis pobladors ita
sarcasme
Tunis
resulta
un
lians
de
i un afront pels pobladors italians de les
colónies italianes.
La tendéncia deis itolians a installar
se a
Tunis és cosa vello. Tant és així,
28 de setembre del 1896,
que ja
en
Franga i Italia varen signar una conven
ció en virtut de la quo! "els tunisis a
Italia i els italians a Tunis, són re
buts i tractats amb respecte a Ilurs per
sones
i Ilurs béns en el mateix peu d'i
gualtat i de la mateixa manero que els
nacionals tunisis i els francesas". Així,
doncs, els italians a Tunis conserven
Ilur nacionalitat integralment i no estan
subjectes al dret comú a tots els estran
gers. Una Ilei de 1923 otribueix a tots els
infants fills de pares estrangers que resi
deixen a Tunis la nacionalitat francesa
amb dret a opció, en arribant als vint-i-un
anys, a reintegrar-se a la nacionalitat pa
terno. Aquesta Ilei no és aplicable als fills
deis italians que, per virtut de la conven
ció esmentada, conserven indefinidament
Ilur nacionalitat d'origen a través de totes

les generacions.
expirava rany 1905 i
Franga va considerar convenient denun
ciar-la. Grácies a la insisténcia italiana,

Tunis

és

protectorat

1881. El mateix

francés

Argélia i
roc, Franca ha desenvolupat els
naturals del país i ha multiplicat
que

a

Tindrá l'esport la forea moral que

des del
al Mor
recursos

la

seva

riqueso. La seva població ha augmentat
considerablement i avui s'acosta als dos
milions i mig d'habitants, el 80 per cent
deis quals són incligenes. La unitat de ra
ga i de religió entre aquests és remarca
-

ble si es té en camote la varietat que sol
existir en els paises desértics i despoblats
del nord d'Africa. El nucli principal d'es
trangers és l'italiá que, com hem dit, ex
cedeix de cent mil, mentre que els fran
cesas residents no
arriben a vuitanta mil.
L'extensió de Tunis és de poc més de

125.000

quilómetres quadrats,

una

part

considerable de /la qual está en plena
producció i amb explotacions modernes
de conreu i de transformació de productes
agrícoles. En termes generals és una co
Iónia rica i cobejable a dos passos d'Ha
lia i amb relació constant i intensa omb
la península.
El feixisme s'ho aprofitat de la bene
volenga francesa per a isolar lo colónia
italiana com si es tractés d'un poble dis
tingit i aristócrata. L'obra escolar i post
escolar s'ha portat amb munificéncia, el
mateix que l'organització de "bolillos",
grups corporatius de "Dopolaboro" i els
grups esportius i paramilitars. Una disci
plina rígida i una educació persistent han
transformat aquests cent mil italians en

Els factors polítics i socials també in
i de quina manera, en el desen
volupoment lliure del conreu de l'esport.
Els mars esportius es trobaven fins ara
encalmats. No hi ,havia problemes, i si
existien, eren tan minúsculs que es resolien
omb aquell "savoir faire" tan característic
de les relacions normals que voltaven i
dirigien a uns homes consagrats a posar
en práctica la funció específica i educadora
de l'esport, sense tenir en compte dife
renciació de secta, religió, condicions so
cials i altres prejudicis.

que guanyava una cursa. Vela com s'enlai
mástil amunt la bandera del seu país
raya
1
els altres i el públic la saludaven
com
amb tota l'educació possible.
Aixa era tot en l'esport? No, ni de
bon tras. Les reunions, els congresos te
nien una finalitot ben concreto: La Unió de
signe del
tots els homes i dones sota el
món esportiu. Les ambaixades esportives
han fet més amistat i han creat més Ili
garns forts, que els que la política amb
obtenir.
tot el seu ample sentit hagi pogut

feixista perillosíssima en cas
conflicto qualsevol entre Franca i
Italia. De més, seguint Ilur tradició de
desllealtat, els feixistes han correspost la
tolerancia francesa fent una obra d'agi
tació entre la població indígena, fomen
tant el descontentament i emprant lo pro
paganda demagógica per a excitar l'es
pera de revolto. Tot está previst i com
binat per o produir els seus efectes.
amb aquestes cortes jugo el dictador in
timidant o afalagant la víctima, pero
acorralant-la progressivament i esperant
que un dio caigui Tunis a les seves mans
i un altre dio Argalia i el Marroc. Tot (li
za, si cau Espanya, que no cou i seguro
ment no cama. ?Ha entenen bé els fran
M. SERRA I MORET
cesas?

avangada

d'un

A

DESUNIO

AlIé

Cristófol per elements civils precisament de Navarra, els successos
de les poblacions andaluses, la forta protesta contra la invasió italo
alemanya i la rebellia contra el «generaiíssim» Franco de l'histrió
Don Gonzalo Queipo de Llano, el predamini deis italians en alguns
llocs a conseqiiIncia d'aquesta agitació i la repressió dura ordenada
pels caps insurrectes, són jets ben eloqüents; les noticies que en
rebem a través de l'estranger no donen lloc a dubtes sobre la
gravetat d'aqueixa situació disgregadora, que en escriure aquestes
males és més calmada pera no dominada.
D'ença del criminal aixecament, pel juliol del 1936, que els
feixistes de l'Espanya facciosa coneixen les sublevacions internes;
el malestar i la desunió començaren de seguida.
Les primeres manifestacions foren amb «asió del trasllat a Eu
ropa, per a utilitzar-los com a material beflic, deis moros de la zona
espanyola del Protectorat del Marroc; només el terror va poder de
turar la indignació marroquina, en aquel' setembre del 1936. De
seguida, no obstant, es registren manifestacions que .havien de pa
lesar la vastitud de la descomposició imperant a les línies faccio
ses.
En diverses ocasions, hl han hagut revo/tes o gestes per a
protestar de l'acció italo-alemanya, per a lliberar els presos, per
a
matar Franco o un altre capitost (recordem l'«accident» que cos
ta la vida al general Mola), per a acabar el regim de terror i l'allau
d'assassinats, per a restablir l'ordre i la justicia, ádhuc per a coad
juvar al triomf de la causa de la República; els complots han tin
gut lioc a tota la superficie de l'Espanya rebel, sovint han res post
a una
completa organització estesa per tot el territori i de vegades
han aconseguit una !larga durada. No cal, ara, entrar en detalls i
reportar actes i jets significatius. Ens interessa, no pas l'anIcdota,
sinó la moral.
Queipo de Llano, quan donava les seves divertides i compro
metedores »charlas» radiofbniques, havía jet referIncia freqüent
ment, i no sempre amb mansuetud, a les divergIncies entre els
diferents grups feixistes espanyols. I, clavara la tivantor a que s'ha
via arribat, el inateix Franco, en un parlament que adquirí gran
ressonancia, confessa plenament la desavinença. Les topades entre
falangistes i carlins especialment eren gairebé constants, i Franco
cregué poder-ho arranjar imposant la unificació de tots els partits
de l'Espanya dominada per el1; el nott partit, batejat amb el fan
tastic nora de Falange Espanola Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
d'altra manera, una uni
va constituir tan sois, com no podia ésser

ficació

essent

una

representació esportiva,

segurs que

REBEL

després de la fusió forçosa, els falan
falangistes i els requetls continuaren essent
gai
quants exemplars,
(basta

veure
1411S
no
mateixos d'abans
deis diaris que havien pertangut a aquells partits, Sur», »Dia
rio Vasco», »Hierro», F. E.», ,,Boinas Rojas», per a obtenir-ne el

els

res,

convenciment):
Dit

en

poques

paraules,

la situació

a

la

reraguarda facciosa

és la

següent: contraposició sovint violent entre les fraccions que formen
el feixisnie espanyol; descomposició total, pot dir-se que des d'a
bans de constituir-se, del partit tínic que oficialment existeix;

absoluta d'estima pel cabdill Franco; rivaiitat entre els caps
de les distintes tenclIncies; protesta i horror per la barbarie i la
criminalitat, tolerades sempre i moltes vegades imposades des deis
llocs rectors de Burgos, de Roma o de Berlín; lluita entre espa
nyols i estrangers i esclats de tivantor entre italians i alemanys per
a
conquistar una hegemonia; descontentament de molts per la in
forjada pels capitostos del moviment, amb topa
vasió
des constants com a signe de l'odi que nia en els cors. 1 a tot aixa
cal afegir els abusos, l'atmosfera d'hostilitat al feixisrne que es
respira en tota la zona rebel i que ha tingut ja esclats evidents i
d'Alemanya.
la situació económico-política
A l'Espanya Republicana hi ha hagut, no hi ha dubte, ~meras de desavinença entre els diferents grups antifeixistes i ádhuc
s'ha arribat a situacions tivants i greus. Pera cada dia que ha pas
sat ha afluixat un poc la tivantor i la unió s'ha anat afermant, i
avui existeix un veritable front antifeixista que es troba encara en
procés de solidificació. A l'Espanya facciosa, en canvi, el transcurs
deis dies ha obert Inés les llagues i ha produit noves ferides, i la
unitat, en lloc d'estrényer-se, s'ha diluit. La República ha sabut
fer ressaltar els interessos comuns de tots els ciutadans i bastir-hi
recentment concretat en els
entorn el programa cl'accló conjunta
13 punts
inentre que l'Espanya feixista, tota ella tan insblita,
no
ha pogut trabar cap lligam i les diferIncies s'han acusat amb
proporcions enormes. Heus ací la gran moral de la situació a les
dues Espanyes.
L'exteriorització del malestar creixent. que impera a la rera
guarda facciosa podra ésser dominada en totes les ocasions? Nosal
tres només podem dir de cert que aixa és un factor que hern de
tenir molt present per al resultat final de la lluita, i que la unió
té un valor decissiu, per la qual cosa no podem regatejar mai
en cap oportunitat
els esforços per a fer més compacte i ferm en
cara el bloc antifeixista que integreni tots els homes posats al costat
del Govern iegítini de la República, des deis anarquistes fins als
catalics que no fan de la religió una plataforma per interessos in
manca
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confessables.
1. ROURE-TORENT

política?

homes que mai l'han compres, n'han
serie d'exabruptes, presentant-lo
gust, propi
com una cosa grollera, de mal
de plebs i que la gent distingida menys
preava amb la força de tota la seva igno
rancia.
De la negror de Ilurs cervells en tenien
més la culpa els prejudicis i les convenién
cies socials que els pobres arguments que.
poguessin bastir en defensa de la impracti
bilitat de l'esport. Quan no eren cervells
atrofiats, sortien "escriptors" de novelles.
cri
rases, que deien que l'esport era per
daires, per gent d'espardenya, o quan no,
bona que havien
casa
per desvagats de
perdut el respecte a la familia, a la reli
gió i a la vida de societat. Un ambient així
s'hovia creat a casa nostra durant onys
uns

fet

una

anys. Per aixa i d'aquesta manera ens tro
bávem com ens trobavem cada vegada que
teníem que lliurar les batalles esportives
amb altres companys internacionals.
s'ha vist com l'esport era de necessi
donar
tat primordial. D'exemples mil, per
ne.
No fa falta malta psicologia i molt de.
sentit comú, per dir que l'esport és la base
d una raga sana i forta, optimista i alegre.
?Qué en treuríem de cervells privilegiats
si Ilur formació física fos raquítica? L'es
port es Higa tan amb la cultura intellec
tual que no poden anar mal separades. Eh!
acaba de plasmar l'home estudias, fent-lo
fart físicament per a resistir tots els em
bcts de la vida.
Mai, fins que Hitler i Mussolini obligaren
fer de l'esport una palanca política o,
a
millar dit, de cara a la seva política ab
solutista, que a casa Ilur pot ésser excusa
ble, que no ho és, no s'obligava als espor
tius a fer política i menys en un país que
un
és hoste, resultava francament immo
ral per no emprar un mot més qualificable.
L'arma de l'esport ha estat esgrimida per
Alemanya pren
a sentar moltes apeténcies.
gué, naturalment, represálies per haver
xiulat nosaltres la salutació feixista. Italia
també es molesta quan vingueren els estu
diants a competir amb els nostres. I quins
uns, els nostres, per armar gresca amb allá

del braç horitzontal!
Austria, en alguns esports, és duna po
tencia de primera categoria. No diem "era"

perque

volem suposar que

encara

els

or

ganismes burocrátics de l'esport no la dona
ha fet la xocant S. D.
ran de baixa, com
N. en el terreny polític. Austria és, doncs,
una
potencia futbolística. Una de les mi
Ilors d'Europa. El seu famós "Wunderteam"
n'era l'admiració. I no per una d'aquelles
admiracions d'homes forts, sinó talment
perqué de l'esport del fútbol en feien un
art, com fa poc ha dit un cronista francés:
"Hom parlava de fútbol i s'encadenaven les
anécdotes a Ic ,que els alemanys no apre
claven ni concebien en el seu aspecte ca
racterístic. El fútbol vienés tenia una ele
vado i aureola artístiques, un punt de vis
ta intel«lectual." Així parlava aquest cronis
abans de celebrar-se l'acomiadament es
portiu i precisament contra Alemanya, la
seva
dominadora.
El nazisme ha envait el camp de l'es
port. Aquella pau, aquelles relacions s'han
estroncat. Alla on van ells, porten sempre
el signe de la violencia, deis braços estirats
i de les apetencies de valer ésser superior
ta

c

tots.

Per

un

no

res

deixen d'anar

on

sels convida amablement. Altres vegades
atrocitats amb Ilurs contrincants
sol fet de guanyar, perqué així he
mana el Dictador.
Han creat un conflicte serias a l'Europa
esportiva que dormia tranquilla. Les Fe
deracions o bé hauran d'admetre aquesta
monstruositat o bé tancar els ulls a totes
les normes del Dret Internacional i de res
cometen

pel

pecte als pobles. Austria, políticament, no
existeix. Austria, pera, consta inscrita en
la Copa del Món que s'ha de celebrar a
París. Es cap de serie, igualment que Ale
manya. En algunes esferes es parla de que

per tá
va convenir que es continuada
cita reconducció any per any. En 1919 es
va
plantejar altre cop la qüestió i es va
acordar una tácita renovació trimestral,
pera segons el protocol especial anexe al
pacte fet en 7 de gener del 1935 entre
Laval i Mussolini, en 1945 finira aquest
régim particular atorgat als italians i pas

l'equip

nazi será tot auténticament aus
millor dit, els austríacs formaran
l'onze de l'Alemanya d'Hitler. Austria sera
"forfait". Será aleshores la forma més ele
gant de saltar un problema.
Vindrá després la disputa de combats de
boxa. El petit Weis és un dels homes més
qualificats per a disputar el títol d'Euro
pa. ?En nom de qui demanará la "challen
ge"? Ell té la Ilicencia austríaca. ?Podrá
Alemanya sollicitar-la? Un altre conflicte
en
portes. Vindra després la Copa Davis.
1 será un altre. l per fi vindrei la disputa
dels Campionats d'Europa de Natació, que
enguany es celebren a Londres. Aleshores,
si hem de creure en la imparcialitat britá
nica, i en les seves normes al respecte al
dret de gents i a l'opinió, ?qué hi °posara
enfront de la representació nazi? ?Invocará
els Reglaments de la F. I. F. A.? ?O bé
si segueix les doctrines de Mr. Chamberlain,
ho donará con) un fet consumat? Pera no
oblidem que les regles de l'esport s'hon
mantingut fins ara impermeables a tota in
fluencia d'ordre polític, que ara mateix
s'esta efectuant una campanya per no ce
lebrar la propera Olimpíada al Japó men
tre aquest país es trobi en guerra.
Que els esportius aviat formen grans
aglomeracions que poden influir qui sap, en
protesta ferma i decidida de no trobar-se
davant els enemics de la lliure expansió.
El cop d'Austria ha estat molt fort. Els
polítics l'han encaixat amb un estaicisme
fantástic. Pera, ?faran igual els estaments.
esportius? Ja hem dit al començament que
fins ara havien demostrat tenir la pell més
sensible que tots els altres ciutadans. Hi ha
tres ocasions que poden ésser simptomatí
ques. Esperem-ne el resultat i aleshores po
drem dir la força que pot tenir l'esport
dins el terreny moral i polític. Per avui res,

tríac,

aquests al régim comú a tots els
un
encaro
per bé que resta
període de deu anys per a que els fills
dels italians de Tunis s'inscriguin amb lo
nacionalitat paterna. En finir aquest pe
ríode, o sigui en 1955, les escales reials
italianes de Tunis deixaran d'ésser reials
passaran
al régim d'escales privades
estrangeres. Quant als italians que exer
ceixen professions liberals, podron conti
nuar
Ilur exercici els que fossin ins
crits abans del 28 de marg del 1945, pe
saran

estrangers,

d'aquella data en avant es subjectaran
régim comú d'estrangers.
Aquest intent d'assegurar en dato rela
-

•

estar

damunt el paper, i,

gistes seguiren

es

tivament propera la sobirania francesa
refrendat per la
damunt
Tunis
fou
Cambra i el Senat francesas, segons la
Ilei de 27 de marg del 1935. Hom no
sap els rnotius pels quols la ratificació
prevista no silla portat a terme i s'ha
continuat amb el sistema de la tácita re
conducció trimestral del conveni de se
tembre del 1896. Potser hi ha influit el
pésim efecte que produeix als francesas
aquesta repetida abdicació clava tst les
exigéncies italianes; potser ha influit tam
bé el desig de treure encara naves ovan
tatges per part d'Italia. No hi ha dubte
que
la situació de França a Tunis re
sulta cada dio més desairada i que les
audacies feixistes l'han portada a la ve
xació de consentir l'existéncia d'un Estat
dintre d'un altre Estat. l no es tracto
simplement de moviments més o mertvs
espontanis deis immigrats italians, sino
de forandoles i impudícies que tenen tot
l'aire d'actes oficials i que presideixen
encoratgen els cónsols i representants 412.
la Italia feixista.

anava

era per a l'esdeve
per o una repetido de visita. I és
que els esportius, a més, posseeixen aque
lla candorositat, una cordialitat extremada
fins d'olla més i uno amistat feto a base
d'una veritable convivencia i afinitat d'i
dees.
De l'esport, i sobretot al nostre país,

La convenció

ra
al

on

podeu
nidor,

L'ESPANYA

Des de fa niolt de temps que tenim la convicció que el malestar
creixent que regna a l'Espanya facciosa ha de produir un dia una
exp/osió fu/minant que esquerdara d'una manera decisiva l'edifici
artificial anamenat franquista. Eh rebels espanyols i els seus aliats
veuen acusar-se cada dia més la desunió
entre ells. Recentment, els
succcessos de
Pamplona, l'ajut donat als fugitius del fort de Sant

ha Ungid la

L'esport era el fogor de tots els que
sentien l'ansia renovadora del millorament
físic i espiritual, el contacte sincer i cor
dial d'homes de diferents latituds i manera
de viure. Per entrar als cercles esportius
només havia que acreditar una cosa: és
ser-ne.
Fora d'aixa, no valen tarjes ni eti
quetes de cap altra mena. Dins l'estadi
tots eren iguals.
No hi havia menestrals,
treballadors i aristócrates. El mallot i el
pantaló curt els posava a una mateixo
ratIla: esportius a seques. El més bo era el

flueixen,

una

no

o

mes,
L'EIX

ROMA-BERLIN-TOQUIO, QUE EN

RUS

S'ANOMENA

«AST,

Llorenç

GIBERNAU

OL•LAB O RA CI o
ANDRE MALRAUX I WALDO FRANIZ

André Malraux ha vingut a portar-nos
milions de francs. Waldo Frank ha
vingut probablement a endur-se'n mate
rials per a un 'libre que explotará a Amé
rica. Aquest és el tema del meu comen
tad. Seguirem endavant.
La nostra guerra és la guerra de tos.
La cultura ventilo principis i nosalt,o3 a
més, ventilem el nostre sol contra la in
vasió. Jo crec que la intelligéncia ha d'és
ser
sempre belligerant, pera molt més ara
que es jugo el Iprofund dubte substan
cial de l'ésser o no ésser. Si el feixisme
triomfa, la cultura moriria com el bros
sall de l'herba entre les ruines. Si el fei
xisme és vençut, la cultura conservaraá la
llibertat, que és la seva vida, que
seva
és la seva atmosfera, que és l'element del
seu

desenvolupament.

..Prendre
tancies

no

munistes,
com

els

del que ja ens havia donat
ternos ha: l'adhesió d'una de les intel•li
géncies més valuoses de França.
I una adhesió total i íntegra com la
d'aquest obscur combatent, com la d'a
quest veritable voluntari que des de qual
sevol país sent ferida la seva consciencia
per la injústicia del feixisme i s'allista a
la Brigada Internacional,
Abans de la guerra, Malraux va venir
a
Espanya amb Cassou i Lenormand a
portar-nos una salutació del Front Popu
lar
francés. Al començar la guerra torné
amb les primeres ales de la Ilibertat que
volaren sobre el nostre territori. Després
marxá als Estats Units a remoure cons
ciéncies. Ara torna amb part del fruit ob
tingut. Demá marxa novament omb do
cumentals i pellícules a prosseguir lo seva
batalla o favor nostre. Gran i generós
amic d'Espanya! Malraux és la intel•li
géncia que es defensa vitalment a sí ma
teixa. I com sap que aquesta está en pe

Es a Espanya, és a la nostra estimada
espanyola, on es lliura la primera
terra
gran batalla d'un Ilarg període de Iluites
que sols admeten comparado amb les del
Renaixement. Així ho ha volgut el destí.
Es la tornada d'Esponya a la História, i
ací estem, donant al món la.primera Iliçó
d'energia, de coratge, de dignitat moral
front a la desencadenada barbarie del
en
feixisme.
Es lógic que davant la magnitud de la
Iluita que es ventila al nostre país, les as
sisténcies i les presencies siguin nombro
Mai tingué Espanya, tan poc conegu
ses.
do abans, millors amics! Al nostre costat

•

partit en aquestes circums
és, com podio opinar abans el

individualisme, posar-se una casaca
estreta i cenyida. Prendre partit és pren
dre decisió en aquesta ccintesa deis volors
vell

planeta prendrien també partit.
La intelligéncia també pot suicidar-se.
intel

Per aquesta autodeterminació hi ha
lectuals que són feixistes. Es l'excepcio
nal, el morbós. Que la intel•ligéncia s'en
gegui un tret a si mateixa és tan anor
mal com que la vida se l'engegui al seu
cor.
Es per aixó que hi han pocs intellec
tuals al costat del feixisme. Gairebé tots
estan al costat contrari, al de la vida, on
és possíble la conservació i el cultiu de

la intel•ligéncia.

nes

és

una

Dissabte passat, dia ir de juny, va fer
cent anys que naixia a la ciutat de Reus
Maria Fortuny. MERIDIA ja s'ha ocupat ex
tensament d'aquest centenari. Ha detallat
lotes les fases de la constitució del Comitl
organitzador deis actes commernoratius. 1 les
pagines s'han honorat amb la pub/i
seves
cació d'estudis de plomes prestigioses sobre
l'art i la vida del gran pintor reusenc.
Dissabte passat, al Saló de Sessians del
Palau de la Generalitat, i amb assistIncia de
Les autoritats de Catalunya i del Govern de
la República, es commemora solemnement
el naixement de Mara Fortuny.
Fuster Valldeperes, secretani del Comiré,
2numera els diversos projectes que es por
taran a terme per a honorar /a memoria de
rillustre artista. De la vida d'aquest parla
loaquini Ciervo. De la seva valua univer
sal, Alfons Maseres, el qual féu una crida
a
tots aquells que conserven autbgrafs i al
tres docun3ents de Fortuny per tal de com
pletar la seva biografía. Francesc Pujols, en
una
dissertacié plena de gracia i amenitat,
glossa el caire d'universalitat que, Sf/ISe dei
xar d'ésser ni un sol momen1 catalana, re
vesteix la figura del gran pintor. I l'alcalde
de Reus Fermí Ortega, alludí, en un dis
curs
emocionant, a <(aquells que en la seva
Roma guarden el cor de Fortuny i bol»,
bardegen la seva ciutat natal».
El sentit polític de la vida i de l'obra de
Fortuny, l'exposa amb claredat i verb calid
el Conseller-Regidor de Cultura de rAjunta
ment, Víctor Calomel., el qual encapota el
seu
brillant discurs recordant que honorar
la memoria de les figures cabdals del nostre.
poble, no sois és de justicia, sinó que és
social i patribtic, car així estiniu
un derive
lern /a joventut a realitzar un esforç cons
tara de superació. Colorner constata també
que Fortuny, eixit del poble i vivint les
seves

inquietuds renovadores, impregna la

seva
obra d'até popular, i subratila que hi
llagué dos factors importantíssims que van
contribuir a la floració del genial artista:
l'escalf apassionat del seu avi i l'ajut de la
Diputació de Barcelona. Cotomer afirma que
aquest ajut és una experiencia que cal apro
fitar. Heni de promoure la formació de nous

artistes i educar la sensibilitat del poble. En
aquest període gravid cié la nostra história,
alhora que organitzem noves fabriques de
material de guerra, ens cal posar en moza
escoles i institucions culturals, i posar les
<obres d'art a l'abast de les masses populars.
Finalment, el conseller .de Cultura de la
.Generalitat, Caries Pi i Sunyer, clogué els
parlaments arnb un magnífic assaig sobre
la personalitat i l'obra del mestre reusenc.
Caries Pi i Sunyer, «a l'empar tradicional
,de les pedres del Palau de Cata/unya», vol
gué destacar sobretot eis trets profunds de
catalanitat de Fortuny. Aquest, maigrat
J'allunyament material, malgrat la seva vida
,de rodarnón cosmopolita í l'aparença exte
Prior de 'la seva pintura, fou en realitat un
OSSOS, més encara, un tipus
,catall
<de catará representatiu. Pi i Sunyer afirma
rque el que cióna consistIncia humana a les
figures més exiitiques i conviencionals de
-Fortuny és la condició tan catalana que es
lonamenten ,sobra una base fernia de sentit
(de la realitat. Realitat que veu Fortuny sota
altre angle genuinament catala: Si trans
forma la realitat en fantasiosos miratges de
gracia, rinfon, a tnés, la forma catalana de
la mordacitat, de la crítica, de la ironia. E/
mestratge,
domini, la traça a qué arriba
en l'exercici del seu art, és una altra mos
tra de la catalanitat de l'obra de Fortuny.
Assistiren a aquest brillant acte cornme,
moratiu destacades personalitats del món ar
tístic, !iterani :polític de la nostra terra.

res

egrégies de
per qué,

ad el

la nostra Renaixença. Vet
del Dr. Doménec Martí i

Juliá només se'n destaca el patriota, pera
l'home d'estudi, el professional conscien

l'home de gabinet, resten

o

tres i el

H

hi han les

intel•ligéncies més preades del

temps actual,

antifeixisto, cal ésser-ho nítidament,
decididament, peró no s'ha de guardar la
ésser

fronteres no
donen com les dels nostres enemics, ves
i aridesa,
sants d'ombres
sinó les valls
i

les

nostres

traició sota l'amistat per a fer més greu
el dany.
Si Waldo Frank ha volgut veure, houra
vist que a Espanya solament hi ha una
estreta unitat antifeixista.
La unitat que
exigeixen els moments. La unitat que de
termina la Iluita per la independencia.
Que quan torni a América i rebi 'libres,
la seva advocacia sigui per aquesta unitat
i no per lo discórdia.
L'enemic no és tan ximple de presen
tar-se
amb la cara descoberta. Utilitza
tots els recursos de
les disfresses, i una
d'elles és el trotsquisme. El menys que es
pot demanar és que aquesta veritat no

més ciares de la humanitat on els homes
miren de comprendre's i no matar-se.
Per aquestes ,fronteres ideals vénen i
van
sense
cap altre passaport que l'anti
feixisme, els valors més auténtics del món
actual. Venen a confortar-nos, i quedem
confortats amb les nostres dolors i la nos
tra grandesa. Se'n van
a
propagar pel
món la nostra veritat i la nostra raó, i
per Ilurs missions di
ens sentirn agraits

fusores.
D'entre els grans amics amb qué comp
ta l'Espanya antifeixista no és cap prefe
rencia destacar André Malraux. Es ve
ritat que ara ha vingut a portar-nos set
milions de francs. Peró aixó és com a un

es

desconegui.
César M. ARCONADA

pass á

i

anys

tren fa

primeroment
metge intern,

,

com

a

després

com

cap

a

de secció i, per úl
tim, com a director.
Dos anys abans de
la seva
mort, el
1915, sortia de

dolentes.

aquests defensors desconfiats?
Llur defensa els complica a ells també.
El carácter de la Iluita entaulada no per
met equívocs. Si es creu un deure moral

batxillerat a

la nostra ciutat, es
tudia medicina i ob
tingué el títol de Ili
cenciat als 19 anys,
mentre feia el servei
militar. Als 25 anys
entrava a prestar els
seus serveis a l'Ins
titut Frenopatic de
les Corts de Sarria.

l'Institut Frenopátic.
Posseia el doctor
Martí i Juliá una
gran capacitat de
treboll i una gran
sensibilitat recolza
da per una intel•lec
tualitat forra i vi

Cal guardar-se d'aquests amics perilla
En el procés de Moscou quedó demos
trada la complicitat dels actasats amb el
feixisme internacional.
Igual que ací.
Igual que per tot arreu. Qué pretenen
•

la pe

El doctor Martí i Julia nasqué a Bar
celona l'any 1860 i morí el 20 de juny
del 1917. Va morir, per tant, a 57 anys.
Féu les primores Ile

sos.

Monsieur André Malraux

en

nombra.

procés de Moscú. Per la mateixa raó de
fensora els trotsquistes espanyols que san
branques d'un moteix tronc i troncs d'un
mateix arbre: de lo reacció, del feixisme,
de Venemic.

qüestiq d'idees,

EL CENTENARI
DE FORTUNY

Realment, els estudis biográfics, no han
tingut fins ara els conreadors, en qualitat
i quantitat que ens caldria. I no és per
qué ens hagi mancat fortes individualitats
representatives en la vida artística, intel
lectual, científica i técnica. Catalunya
compta amb una !larga !lista d'homes que,
si no han estat genials, salvant algunes
excepcions, posseien prou personalitat por
qué la sevo vida i la sevo obra comptessin
amb aquell mínim d'interés exigible per
la col
a crear les condicions favorables a

Frank, advocat de causes en nom de la
llibertat, ha defensot els trotsquistes del

sino més
substancialment d'existencia. 1Per aquest
imperatiu vital, per aquesto passió de vida
de la intel•ligéncia envers la própia intel•li
gencia, estan contra el feixisme tant els
escriptors católics com els escriptors co
No

DOMENEC MARTI I JULIA

rill a Espanya, ací ve amb tots els seus
dons de privilegi a prendre part en la Ilui
ta. Malraux és la Cultura en tránsit bél•lic
de defensa.
Waldo Frank el viatge del qual ha
coincidit
arnb el Malraux, ha vingut
a
Espanya a portar, a endur-se'n o a in
quirir? Frank és d'aquests homes que per
no voler casar-se amb ningú es cosen amb
el dimoni. Sacrifiquen la veritat en nom
de la llibertat i aixó és greu perqué es
consideren advocats de totes les causes
sense
haver determinat primer si són bo

morals. El món está dividit en dos camps.
Dividits estan els homes en les passions.
La contesa és tan decisiva i grandiosa
que si Mart fos habitat i tingués comu
nicacions amb la terra, els homes d'aquell

3

Catalans representatius

sobrepuig

tant els escriptors conservadors
escriptors anarquistes.
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EL QUE PORTEN ELS UNS 1ELQUE S'ENDIJEN ELS AIRES
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DR. DOMENEC MART1

lecció biográfica,

no

de tipus popular

i

1

JULIA

amb

el carácter de simple reportatge periodís
tic, sino com a síntesi de les recerques
documentals i de la investigació histórica
fetes amb tota rigorositat professional. Es
per aixó que, a hores d'ara, tenim, d'ho
gens ne
mes que han jugat un paper no
gligible en la vida del país, una idea in
completa, parcial i fragmentaria. Només
coneixem aquelles anecdotes superfi
en
cials que no aclareixen, sinó ben al con

trari, el séc psicológic que els caracteritza.
La

veritable personalitat de Verdaguer,
anar més erina, encara está
per és

sense

fons. La seva tragedia no
i crític alhora que li
pertoca; del mateix que diem de Verda
guer ho podríem dir de tantes altres figu
ser

estudiada

ha tingut el

a

biagraf

gorosa que li perme
tia arribar a con

clusions lúcides i
ciares amb gran agi
litat mental. El seu dinamisme el porta a
ocupar simultaniament llocs de govern
diyerses corporacions científiques i fou, en
conseqüencia, president i un dels promo
tors
de lo Societat Catalana de Psiquia
tria
curs

tori

i

Neurologia. En 1908, professa un
de Psiquiatria a l'Academia i Labora
de Ciéncies Mediques de Catalunya,

.evidenciant les

seves

dots d'expositor

con

cís i, més encara, amb punts de visto ben
.

propis.
Els seus treballs de medicina mental
publicats a la "Revista de Ciéncies Medi
ques de Barcelona" son nombrosos. Hi
tracto sobre el deliri, l'obsessió,
l'impuls
morbos, la fóbia, el concepte de la perso
nalitat, de la guaribilitat dels trastorns
psíquics, el diagnóstic, la medicina legal
de l'epilepsia i la responsabilitat davant
dels tribunals de Justícia

CARTA D'UNA PROMESA DE GUERRA
Estimat, rnoit estimat...
...Quin enyorament, ama.
De

De tu! Deis teus
deis teus braços... d'anar

tu...

vis,
fent via pels

corn si
sempre,
com
si hagués estat així sem
pre. Com si els vuit dies que
hem estat junts no s'hagues
sin d'acabar mai tnés. Aquí,
escrivint, sola, record° totes
les teves paraules i sento en
cara les teves mans dintre les
nieves i
?'olor d'aquella rosa
que vas donar-me i que qui
sap on és. lo voldria, oi? per
a bé teu i mett, deixar de pen
sar
tant en tu. Llavors t'es
criuria unes curtes alegres que
et
farien trobar el cel ciar.
Peró no puc. Es més fort que
jo mateixa el meu enyorament
COM
MéS amor més enyora
ment i com més enyorament
Inés amor... Ajuda'm a no
pensar tant en tu.
Si sabies els projectes que
faig... Les coses que voldria
i que mai no seran de debb.
Avui el cel m'ha dut el color
del mar i he pensat que, quan
s'haura acabat la guerra, amb
els peus descallos trepitjarem
la sorra de la platja i una ma
a
la ma no temerem res de la
vida. I a l'hora en que acaba
el dia, el mar tot gris i només
la petita remor de les onades,
el teu braç a la nieva cintura
potser sense pensar en mi
només sentint-me vora teu,
dintre el teu cor més que no
al teu costat, en parlaras deis
teus dolors i em diras tots els
teus sarrinis d'home. Que fas?
Que penses? On ests? Voldria
imaginar el iloc, endevinar el
color de la terra, sentir la fú
ria des combats i fer-te com
panyia en l'enervant calma
deis fronts. Estic segura que
tu ets un home per a la guer
ra, que has nascut per a la
liuita, perb que t'és impres
cindible
un
amor
pro fund
com
és el meu per a deixar
reposar el teu cor i perqué

hagués

d'ésser

carrers

així

t'empenyi amb més força

a

batre't.

teus

Aquí fa

tarda mo/t tris
ta. El cel és cobert de núvols.
Fóra bo de tenir-te al meu
costat i d'estimar-te tendra
ment, dolçament... Pera amb
barroeria lienço iluny de mí els
meus
egoismes i trobo, ales
hores, que la mort no exis
teix per a la gent valenta. I
has d'ésser valent si m'esti
mes a mi.
I jo no perdo, ni
vull perdre el coratge, perqué
et sé vora meu.
A les nits, jo, que estimo
tant la nit, vinc a tu. Tu no
em veus, perb
jo sento el teu
respir i els meus dits tot just
sobre el teu cor, penso en la
vida tan nostra, que ningú no
ens pot prendre.
Horno.. que
no ha veus, que t'estimo?
Fa malt de temps que res
piro la guerra, que visc de la
guerra, i jo estimo aquesta
guerra que »l'ha fet adonar
del que val la vida i de com
és bo estimar. M'adono ara,
els teus llavis estimats damunt
la nieva pell i el teu ca',' con
tra la 'lleva anima, que al cap
davall hem nascut pobres cria,
tures tnortals arnb la defensa
nornés dels nostres sentiments
més nobles. Mai com ara, que
de prop he copsat la mort, no
he sentit la teva força que és
la nieva força, ni he respirat
tan ample ni
tan
profunda
una

.

ment.

Jo sé
veure't

que quan

els

tornaré

braços
d'abraçar-te,

tneus

a

no

tindran esma
que
l'emoció sera tan intensa que
no podré riure ni plorar. Perb
la teva presIncia omplira el
tneu món que gira al teu vol
tant i seré feliç de Saber-te a
la

néixer els anys... els
anys encara !aves— Perb
el dia que de debb et tindré
quan sentiré la te
vora meu,
va veu i la teva rialla d'home
meneen a

vora.

Si fossis junt a mi ara sa
bria dir-te moltes coses, tin
dria prou paraules dolces per
a fer bé al teu cor, sabria be
sar-te alla on hi ha la mort
dintre la teva ma i a,sseguda
a
la teva falda sabria estimar
els teus ulls cansats en co

tota la ruqueria de
la méva anima i ni esma no
tindré de dir-te un mot. Sé

bo, vindra
que

em

comprendras.

Tu

sa

bras liegir dintre meu i alta an
es fan les paraules trobarls
quelles més plenes de tendre
sa que
ara
et
dina si fossis
meu
pero que temo no
saber dir-te mai per por que
no
et riguis una mica nonlés
vora

de mi i deis meus sentiments.
Pels carrers d'aquí han flo
rit les acacies. A terra és pie
de flors. Darrerament ha plo
gut molt i jo he caminat sota
la pluja, sense adonar-me que
estigués núvoi i sense heure
esnient

que

piogués.

Saps?,

duia una carta estimada a la
butxaca. Una, que de tant
ja no es pot llegir. En
la carta cm dius moltes coses,
pero tinc tanta set de tu, que
és com rsi no hagués rebut
cap carta poca estona des prés
d'haver-la
liegida. Recordo
cada paragraf, veig les lletres
i resta dintre els meus ulls
el color de la tinta damunt
del paper. Escriu-me més i
més i cada dia i sense carsar
te'n
Tens awrics? Qui
són? Quin és el més estimat?
Qué penses, quan penses?...
.Riu. Riu-te de mi si vols. Jo
sé que la guerra és dura, que
cal emmagatzemar
ardidesa
per a les hores greus, pero riu.
Una mica només. Que jo pu
gui veure les teves dents... I
ara et beso.
Un petó al front,
perquI en els teus pensaments
hi hagi noblesa. Un petó als
ulls que voldrien mirar-me i
dins deis quals em veig jo.
Per qué' t'estimo tant?
He deixat d'escriure i s'ha
fet un gran silenci. Un silen
ci de nit gran en qué totes les
coses
respiren quietes. Vina
amb mi... Estimarem aquest
silenci i no sera desclat...

Lleno de vora teu aquesta
última paraulal... Hi pot ha
desolat si t'estimo
tant? Si amb amor només pots
ornplir la vida.
Estimat...
Aquests darrers dies he
ariat a passejar pels 'loes on
vam
anar
junts. He passat
ver

res

pels

carrers que vam trepitiar
tots dos i he volgut saber-ne

els noms per a recordar-los
sempre. Carrers vells í obs
curs.
Recordo l'estona que
vam
anar
d,arrera aquells dos
que discutien. I he segut quan
queia la tarda, en aquel' banc
d'aquel' pare. He tornat a
sentir el perfum fort de la ter
ra i novament
he vist la ciu
tat contra el mar i aquest
contra el cel... Era l'hora de
tancar i ja no quedava ningú
pels caminets. Nornés les flors
que s'adormien. I el silenci
per entre els arbres pie de
petites resnors. Un dia vull
tornar amb tu a aquel' pare...
Jo no sé perqué pensava en
els amors de Léonia Leon que
sempre »l'han commogut rno/t.
Pensava en els homes que han
sabut encarar-se amb la vida
i han sabut superar-ne totes
les amargors. I pensava que
tanmateix tot és ben simple:
un
home, una dona... i el
món! Tu i jo, forts contra tot.
Es va fent fosc i no vull
encendre el llum. (Tu ja com
prendras per qué). Romandré
aquí tota sola, amb la nieva
pobra carta contra el meu pit,
pensant, com sempre, en tu.
I ara, altre cap, et beso. El
petó no és eniloc, peró el sen
tiras. Va de dret als teus !la
vis, a les teves dents, ben en
dins de tu: alla on hi ha tots
eis teus sentits i la teva ani
ma.
Et beso com una dona,
no com
una noia.
Amb tota la
meya puresa i impuresa.
T'estimo, t'estimo, t'estimo.

..Peró alió que aferma definitivament el
prestigi com a home de ciencia són,
al nostre entendre, el seu !libre "Estudis
de Psiquiatria General" i els articles que
sota el nou genéric: "Per l'Escola Biológi-.
ca
Catalana" publica en els "Annols de
Medicina". Es ací on la persona docta del
patriota es 'liga estretament amb la seva
significació catalonesca. Renovador en tot,
de criteri Socialitzant, havia d'imprimir als
seus
estudis de gabinet el séc de pensador
seu

agudíssim

personal.

El

seu

estil,

sobretot

assaig completís
ciencia", escriu: "La
totalitat de les disciplines científiqu. es en
lloc d'actuar i desenrotllar-se en la plena
Ilibertat de Ilur concepció general, accio
d'aquests

sim.

En

enunciats
"La clínica,

un

recoses en
la cel•la de la didáctica
per aixa passa, que els problemes cientí
fics són plantejats sempre ben defectuosa
nen

i, fins, que molts problemes resten
insolubles, perqué la didáctica és obstacle
ment

a

que siguin racionalment formulats".

Vegeer el que diu, establint la primacia
de les ciencies biológiques: "L'home més
savi si no és bibleg, es troba enfront de
les essenciolitats i bccidentalitats de la
vida, en la mateixa situació que l'home
ignorantíssim, que l'home que té l'esperit
embolcallat pel misten".
El Dr. Martí i Julia fou, en conseqüén
cia, un digne i agregi representant de la
ciencia catalana a la qual va dedicar-hi
fervorosament tota la seva vida amb un
pensament
Francesc MONTORIOL

Annabel
Merel RODOREDA

i

aquests articles, límpid i modélic que
diríem ara, revela els trets psicológics del
seu carácter obnegat, sensible i dotat d'u
na
aristocracia mental i d'un esperit de
purat i selecto. La individualitat biológica
humana; la clínica, ciencia; deficiéncies
de la medicina general; el cervell, órgan
fisiológic; la higiene; l'etiologia creagena;
l'herencia; l'ambient, formen cadascun
en

Passeig
gall,

29,

de Pi i Mar

pral. Teléfon 12289. Barcelona
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UNS DIBU1XOS DE
J. NAVARRO RAMA
El dibuix té els seus adeptes fervents.
Són molts els omadors de les arts, en efec
te, que, poc sensibles ols matisos i quali
tats infinits
de la matéria pictórica, rica
i sumptuosa, densa i sobaras°, fresca i

que saben expressar tot el relleu i fins i
tot el color.
Serveixin aquestes notes preliminars per
o presentar uns
dibuixos de Joan Navarro
Ramon, guanyador, amb Ramon Gayo, del

CARNET

E LES itanrs

Els vuitanta-cinc aiguaforts de Goya gra
entre 1810 i 1820, durant i després de
l'ocupació napolebnica d'Espanya i titulats
«Els desastres de la guerra», han estat ara
editats a França. Formen un recia,' de re
produccions del format deis originals amb
un prefaci del malaguanyat Elie Faure
escrit
a la fi de la seva vida («Edit. du Phaidon»,
2, rue de l'Echelle, París).
«He vist aixb», ha inscrit sovint Goya, el
rnés gran visionari del real que ha existit.
«He vist aixe.»... Es a dir, els afusellaments,
el cadafalc, les carretades de cadavers. A
questes obres d'un patriota, estremit de do
lor i d'indignació davant de les atrocitats de
l'invasor, tenen encara, i tindran sempre l'e
loqüencia i l'actualitat de les grans obres
vats

classiques.

T

s

La qua

litatg ve
ritable

punt
ileurálow
gic enla
como

liudó
Curiosa exposició, i d'un gran interes
(Galena 1. Rodríguez-Enriquez, Paris), la de
catorze pintors les obres deis quals, dedi
cades, foren «canviades antany entre ells»,
com
indica el catIleg. Aquests artistes són
Arigrand, Bonnard, Cross, Matisse, Lapra
de, Lautrec, Luce, Pissarro, Renoir, Rous
sel, Seurat, Signac, Valloton, Vuillard. I,
com
ho fa remarcar, en el seu prefaci, el
més enginyós deis directors de galeria, J,

Rodríguez:

"Un artista que tria una tela
pren la més important, la rnés acabada,
la més fácil: el seu instint li fa preferir la
més significativa i sovint la nzés rica."
no

sensual, Ii prefereixen les seduccions del
negre i del blanc.
Val a dir que el dibuix, art profund i
íntim, adquireix, tractat pels mestres, una

primer premi

de

pintura

de la Primera Ex

posició Trimestral d'Arts Plástiques, exhi
bició fantasma que
cara

no

ha

estot

per

raons

secretes

inaugurada,

a

en

desgrat

Aquesta exposició plena d'ensenyaments no
té solament una amenitat sentimental, sinó
que revela algunes intencions de mants mes
tres, confiacles amb la condició que el se
cret sera ben guardat a llurs amics o a llurs

iguals.

de l'ad
deis

és tan emocionant com l'exposició
de "Alguns mestres deis 18.1 i 19.1= segles"
a
la Galería Durand-Ruel de París. Aquest
"alguns mestres" són, en realitat, una bona
vintena i nurs obres poc conegudes són l'a
fortunat complement d'aquesta altra reve
lació que és la pintura francesa de les col
leccions suisses, exposició de la qual ME
RIDIA s'ocupava fa poc. No s'alabara mai
prou Charles Montag per haver pogut, en
aquests temps terbols, portar aquestes col
leccions helvItiques a París. No se subrat
liara mai com es lnereix el desinteres i el
zel del doctor Albert Charpentier, que
aconsegueix, cada an), reunir, a la Galeria
Durand-Ruel, les rnés rares obres mestres a
profit de l"Obra de la infancia dissorta
da". Esta a l'abast de tothorn de fer un
resunz de
la pintura de Watteau a Pierre
Laprade, pera ?quin amateur hauria estat
capaç de treure de les colleccions més tan
cades unes obres tan representatives de
Fragonard i de Lardin, de Corot i de Seu
rat, de Cézanne i de Manet, de tots els
impressionistes? I de posar a l'abast del
públic aUo que els museus no ensenyen mai,
con
per exemple: "La mise au tombeau"
de Géricault, 1"EvIque de Liege". de De
lacroix, i tants de perfectes Renoirs deis
quals, dos almenys, absolutament descone
guts, el "Retrat de dona", del 1871, el
"Retrat de Mme. Renoir", del 188i, són
veritables obres mestres. El cataleg de l'ex
posició "Alguns mestres deis 18.1 i 191.
segles" és precedit d'un bell prefaci
bert Charpentier.

110$1111.3~'

11110140,1~:.*zír:.

pluralitat d'aspectes dins
procediment. El dibuix no és
gran

la unitat de
un

art

mo

nóton, sinó que ofereix facetes variadís
simes.

d'haver anunciat diverses vegades la seva
obertura solemne.
Joan Navarro Ramon s'inspira en temes
de la nostra guerra. L'éxode dramátic de

Z+t

no

Una important exposició hortícola se ce
lebra a la ciutat francesa de Montreuil cada
cinc anys. La del 1938 sera completada
per una exposició d'obres d'art que tindran
per assurnpte les fruites i les flors. S'hi
veura, al costat de belles tapisseries fran
ceses,
una
tría única de pintures degudes
a
alguns grans holandesos deis segles XVII
i XVIII, als mestres lionesos del XIX, a
Delacroix, Courbet, Manet, tCézanne, Re
noir i a alguns contemporanis de qualitat.
Un comite compost de ministres, colleccio
nistes i artistes esta en formació. I Mon
treuil fornira l'últim episodi de la "Saison
de París".

Tot aixó expressat amb frescor i fran
Amb una entendridora ingenuitat
de pessebre o d'ex-voto. I aixó no és pos
un
blasme. Tot el contrari. Perqué aquest
candor no abunda gaire en aquests temps
de cuino pictórica complicada i de massa
savis rebuscaments. Aquest candor, aquest
miniaturisme inhábil, que, totes proporcions
guardades, ens fa pensar en Giotto i en el
duaner Rousseau, en alguns pintors mexi
cans tumbé, autoritza a parlar davant els
dibuixos de Navarro Reman de primitiu
modem, d'artista popular, com fa la crí
tica francesa davant les obres de Bombois
i de Bauchant, de Vivin i de Peyronnet.
Fervor i escrúpol, amor de la veritat i
necessitat de somni, contenen aquests di
buixos de Joan Navarro Reman, orfes d'ha
bilitat técnica i de trucs d'ofici, peró ama
rats de carócter i de poesía.
queso.

Flonjors velades de somni o precisió sen
rigidesa del contorn que basta per a
expressar tata l'opuléncia carnosa dels yo
se

lums; detallisme calmós i greu de l'acodé
mia o tret rápid i nerviós de l'apunt; mo
delat robust, ric i pie, de les formes en
repós o síntesi del moviment cagada al vol,
tot °izó i molt més ens ofereixen les sub
tileses alimitades del blanc i del negre,

dones i criatures que, com a ramats deses
perats, fugen de la bestialitat feixista.
Mares enfollides davant els cossos dels seus
fills bórbarament destroçats per l'aviació
assassina. Tata la grandes° trágica de les
trinxeres on els braus soldats de la Repú
blica es cobreixen de glória... Escenes de
desesperació i d'heroisme, d'odi i de ter
ror.

Sebastiá GASCH
Illustrat amb tres dibubcos de

J.

Navarro

Ramon.
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Cal reconéixer que, díntre el desgavell a
ens ha portat el cúmul de teories, ten
déncies i apreciacions diverses que, d'ençá
de cent vint-i-cinc o cent trenta anys ve
nen succeint-se en els medis artístics, hi ha
un fet innegable que no
pot negar ningú:
el que, a desgrat de tots els alts i baixos,
l'art no ha pos deixat de fer el seu comí,

qué

i poder parlar-se de crisis i fro
els mitjans per arribar a la crea
ció d'aquest ort, hom pot assenyalar un
seguit de fites o monjoies, que permeten
afirmar rodonament que l'art contempora
ni pot haver tingut una certa complexitat
que fa que no sempre sigui assequible a
tots els amateurs actuals, perá el que no
podrá dir-se mai, és que s'hagi desviat de
la seva trojectória normal, ni hagi deixat
i que,

Res

,

r.^..,,t0),,r.untromustizz,'

tot

cassos en

MELANCHTON.
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pecte als procediments desiguals i un xic
desgarbats dels nostres dies, en canvi, per
que afecta a la concepció i a la interpre
tado de la mojarla d'obres d'aquells dos
segles, hi trobem no ja el desvari i l'ex
centricitat que avui escandalitza l'autor
"L'Art i la Revolució Social", sino les més
apocalíptiques visions i el més desnfrenat
dels vertigens.
Recordem, sino, el tema de "Les Temp
tacions de St. Antoni" (2) en les quals el
famós pintor flamenc Jerome Bosch va
guanyar-se la fama d'haver estat un deis
pintors que més ha reeixit a donar la sen
sació del "caos", i no direm res deis al
tres temes que com: "Els pecats capitals",
i

l'"Apocalipsis"

eren

de

tema

el ben entes que quan algun
un
cert éxit,
no deixaven de

obligat

ami)

d'ells tenia

multiplicar

sois les copies, sinó també les inter
pretacions amb diverses variants.
D'aquí, que pel que es refereix a aquest
coire de la qüestió, porser no haguem nos
cut en uns temps massa dolents; oi més,
si tenim en compre que aleshores els reis,
prelats i dignataris estimulaven la produc
ció d'aquestes representacions terribles en
vistes a l'esmena de pecadors i delin
qüents. Una prova de l'increment extraor
dinari !que va assolir aquella producció,
és que se'n traben influencies en les Es
coles contemporanies i en les que varen

d'existir un sol moment.
El difícil d'aquesta situació és destriar la
veritable qualitat en les diverses manifes
tacions de l'art, no sols dintre la diversa
valoració que cada técnica distinta ofe
reix, sinó també en el nombre molt cres
cut de matisos que col distingir en l'art
deis nostres dies, tasca gairebé impossible
de resoldre si no s'admet un acord previ
entre una serie d'extrems que, represen
tant el millar de cada una de les tendén
cies, oscillen des de l'art "pompier" i aca
démic al més desenfrenat art d'avant

se

guarda.
D'aquí

succeir-les en diverses contrades d'Europa,
així: els frescos d'Orcagna i més tard els
de Signorelli a Italia, 'els quals es pot dir

que sigui poc odmissible que el
pintor Ferran Collicó (1) es permetés, fa
poc més de dos anys, tractor una qüestió
tan delicada amb no tot el tacte que ens
sembla era del cas, per tal que pretén de
fensor les seves apreciacions a base d'un
retorn a la correcció classica i a la natura,
si els assaigs fets pels romantics
com
Cornelius i Overbeck a mitjans del segle
passat i pels Pre-rafaelistes a principis del
present, no ens haguessin alliçonat prou
encara

de fins

on

pot portar-nos

una

ad

missió freda i sense esperit de la correcció
per ell preconitzada.
Per altra part, mentre que en el próleg
escriu que s'ha propasar no teoritzar i, en
més d'una de les pagines del 'libre, s'es
quinça les vestidures davant certes inter
pretacions de l'art modem, nodreix lo ma
jar part del text de la seva obra a base
de donar-nos, a raig fet i amb un sentit
de la selecció força desigual, un seguir
de teories i apreciacions degudes a perso

artístiques i a crítics de diversa
solvencia, la qual cosa no deixa de situar
lo en lo posició força cómoda del xaval que
tira la pedra i amaga la mei, tot fent el
nalitats

desentés.
Ara bé, tots sabem de sobres que la pin
tura moderna, com la pintura de tots els
temps, té les seves falles, que l'snobisme
i el bluff l'han sostingut en més d'un dels
seus
aspectes avui completament desacre
ditats, i que, per a valorar-la, s'hi ha es
peculot més del que aconsella la dignitat
dels bons colleccionistes; pero, entre aixó
i sostenir que

Poussin,

després

deis

Rafael, Ingres

i

altres artistes de fama, ja
s'ha acabat el món i no hi ha més comí
possible que calcar-los o seguir estricta
ment les normes sostingudes per ells... és
evident que no pot admetre's, i preferim
mil vegades les preocupacions i adhuc la
entre

desorientació

portar-nos

momentania a que
innovacions dels

certes

puguin

nostres

temps.
Es l'inconvenient de tractor aquestes
qüestions des d'un punt de mira mosso
exclusivista, quan el que s'ha de fer és
enfocar-les a base d'una revisió de con
junt en ordre del temps i de l'espai; re
visió que els moderns mitjans de reproduc
ció donen les maximes facilitats perque si
gui realitzada, per tal com ens ofereixen
un
vastíssim camp d'informado, minan
çant el qual és fácil comprovar que, din
tre
uno
tónica general de procediments,
l'art de totes les époques no deixa d'ofe
rir també els seus punts flacs. De mane
situar-se als segles XV
ra que cal només
i XVI per veure que si la técnica extrema

dament detallista de la pintura flamenca
d'aquells temas (deguda al record de les
miniatures)

produeix

un

cert contrast

res

no

que culminaren

en

el

mur

immens que,

a

la Capella Sixtina, va pintar Miguel An
gel representant el Judici Final.
De la mateixa manera que, en el gra
var, Albert Durer havia tingut el prece
dent deis boixos de la "Ars Moriendi", té
un
bon xic espaiats en ordre del remos,
els seus successors: Breughel, Callar i
Goya, tots ells un xic diVits en relació o
les concepcions primitives, pero, les obres
dels quals deriven innegablement d'aque
!les fonts.
En quant al caire obsce que acostuma
o fer-se notar en
alguna de les exentrici
tats dadaistes, ens sembla que té un va
lor massa relatiu perqué calgui donar-hi
importancia, per bé que n foro difícil
oposar-hi un bou nombre de representa
cions semblants entre els capitells i re
Ileus de l'Edat Mitja, d'una visualitat
bastant més compromesa i difícil de fer
passar

desapercebuda.

Ara bé, si dintre l'abundosa producció
dels J. Bosch, P. Breughel, S. Lochner, P.
Huys, J. Patinir i I. Parentino, entre molts
altres, hom fa no sols .una clossificació
de valors, sino que, dintre d'ella, hi ha la
possibilitat de seleccionar aquelles obres
que, per ésser realment reeixides, predomi
nen
per damunt de les altres; que no po
drá fer-se en l'art dels nostres dies, en
el qual el caire de la visió personal de
l'artista ha pres un tan fort increment
que, eldhuc en el cas d'agrupar-se diversos
autors protegits per algun de tants "is
mes" avui coneguts, sempre será possible
classificar-los d'una manera ben definida
i apreciar, al marge mateix del factor
temps, la seva veritable qualitat.
El que cal, doncs, és situar-se previa
ment des d'una ample punt de mira i, no
sols enfocar les questions amb una visió
de conjunt, sino també saber proveir-se
d'aquella dosi de flexibilitat i de compren
sió necessáries en cada cas, a fi de no
deixar-se influir massa per cap de les
parts que es troben en pugna i, sobre tot,
per arribar a una maximc equanimitat en
les apreciacions que definitivament puguin
establir-se, la qual cosa intentarem en un
altre article en el qual procurarem pre
cisar el que, dintre la pintura moderna,
pot considerar-se com la seva qualitat.
Ramon de P. VAYREDA
(1) F Callic6.—«L'Art i la revoluci6 social,. 1936.
(2) Vegi's referent a aquest tema, l'article de (lau
de Roger-Marx en la'revista «La Renaissance de l'Art
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