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Sí, ja ho he Ilegit. L'illustre escriptor
s'ha incorporat. L'eminent polític, el divo
del partit o el sindicat s'ha enrotllat la
manta al cos i cap al front falta gent. Sí,
ja ho he Ilegit. I sovint he hagut de Ilegir
estona.
L'illustre escriptor, lúcid esperit,
treballador incansable, era l'admiració d'a
mics i d'estranys. ?Se'n podio fer una ex
cepció? Doncs, no; no vacillá gens. Li
han cridat la lleva i res: ja és a la !lista,
el criden, respon: "Present!" L'eminent
polític, el divo del partit o el sindicar, ?es
podio considerar imprescindible a la re
raguarda, en serveis delicats, peró tous?
Doncs, no. L'home ha dit: "Jo també hi
vaig, és ciar. Aquí em teniu!" Notes als
diaris ens ho expliquen.
Notes, simples notificacions curtes, ja
esta bé. Peró ?per qué, tan sovint, notes
;largues, recalcaments del fet? No cal exa
gerar la nota. D'una banda, les llistes de
circumstáncies tragiques poden
en
prendre, en l'esperit del lector, un aire de
necrológica que no és pos saludable.
nota
mérits

Altrament, la insisténcia en un fet tan
en
aquests temps anormals pot
seniblar la involuntaria delació d'una sor
"Mira, mira! Tan conspicu, tan
presa.
normal

influent i compleix el seu deure!" La sor
presa seria indiscreta, derrotista, creença
en
un
mol que no ha d'existir.
Giro aquella insisténcia. Me la miro per
un
altre cantó. ?No enclouria una descon
sideració desdenyosa envers els Iluitadors
anónims? Indiscreta almenys. Doncs, foro!
Jo reservaré les Iloances per a l'incorporat

desconegut.
Durant la guerra europea hi havia una
elmenys en qué l'aviació británica
superior a la dels altres paisos belli
era
gerants. Jean et Pierre, Fritz und Franz,
voladors estrenus, eren anomenats encara
els osos! —, per dos i tres cognoms:
Jean Triboulet de la Trebouille n'ha tom
bat
trenta-sis! Fritz Schwarzw?Id
von
Frankfurtergesocht en té vint-i-vuit al
compte! Oh, oh, oh! La Royal Air Force
no citava noms. L'heroisme s'hi escampava
en
extensió i profunditat: de pilot a pi
lar, del lbs mecánic a l'enlairat coronel.
El prestigi era de tot el Cos, i el prestigi
del Cos pertanyia, indivisible, a cadascun
dels Iluitadors.
?Lloarás, doncs, aquells que no conei
cosa

l'enganxava
jornades de

al

per dur al
Potser tenia el

les qüestions nacionalitáries, el
en
el més ampli sentit del
mostra
avui una curiosa
mot
Tant a Italia com a Alemanya,
adopta una posició nacionalitária davant
i una posició antinacio
certs problemes
nalitária davant d'uns altres. El criteri per
a
adoptar una de les dues posicions és
ben senzill: la própia conveniencia. Quan
l'aplicació del principi de les nacionalitats
pot afavcrir els interessos o els plans de
Mussolini o de Hitler, hom recorre a
aquest principi per a treure'n totes les
conseqüéncies, fins les més exagerades i
Davant
feixisme

tracte

parents,
mica sorrut; peró els seus
sentien prou la tendresa sota
amics
l'aspror del gest. Ha marxat a combatre
sense
sentir-ne gens de rancúnia.
La
l'aspror del gest, de cara
serva tata per a
una

a

—

l'enemic.

Té, aquel( altre minyó,

unes

mans

—

—

mercat

carro

suors.

1 LES

EL

xes? ?Aquells que a casa seva els conei
xen? Es clar! Precisament per aixó: per
quó a casa seva els coneixen.
Aquel! jove pagés tractava la terra amb
una dura amor que era la ufana de les fei
xes. A posta de sol es redreçava amb una
dignitat que dominava l'esplet del seu
treball. A punta de día guarnida la mula,

d'u

gua diferent que tenien sotmesos. Les Ili
bertats autonómiques eren per o les re
gions (reialmes i principats) de carácter
germánic, no pos per als territoris d'al
pes nacions anexionats al Reich, com
l'Eslesvig danés i la Posnánia polonesa. I
com
que el principi de les nacionalitats no

convenio

a

Alemanya, aquesta n'era

a

ment, bo i posant la cultura per damunt
de la raga i de la Ilengua, és a dir, la
cultura germánica per damunt de la raga
i la Ilengua dels cifres pobles.

—

La

vacillació.
Mira: un xicot elegant. Podio fácilment
saltar el taulell si hagués volgut. Peró pre
feria de moure's amb una lentitud estal
viadora del ternos. Les seves corbates
com el seu gest
i el seu parlar, que feien
el seu tracte
tenien encisades les par
roquianes, que sempre valen que fos ell
qui les servís. Per inscriure's ho hagut de
fer cua un dio, dos, tres. Ha hagut de
suplicar. Els facciosos havien destru'it el
seu poble
i no podio presentar la partida
de naixement. Se n'ha anat a la mort amb
un somrís, sabent prou que la mort el cer
caria de prop i de Iluny.
I aquell adolescent, l'estudiant? Fre
qüentava el cinema, jugava a básquet, res
seguia les dates de la historia, descobria
la ics a les equacions de segon grau. El
criden a preparar-se, es prepara; pensa
sense
defalliment: "Em tocara aviat." I
les seves rnans, habils a Ilançar la pilota,
ja fan motlle per a les granades de má.
Sí, a casa d'ells els coneixen. ?I no els
coneixem tots? Deu minifts de silenci me
ditatiu (no en record adolorit, sinó en de
sig de victoria), deu minuts de monóleg
interior en honor del soldat desconegut!
—

Sagunt.
Res de més
pressionant que sentir roncar
els (funhers» nentre camines,
distret, pels carrers de Sagunt.
Segurament que cap més ciu
—

de la

fert

República,

tants

no

bombardeigs

ha

so
com

aquesta d'antiquíssirna histtiria.
Sense comptar el grans raids
podríein dir, jora de programa
—cada dia acudeix a bombar

hidro-avió, objecte
d'ironia deis saguntins, més
dejay-la
que

un

d'espant.

•

Impavidament,

s'aixeca
?'alta inuntanya, coronada de
l'antic castell, s'aixequen les
xemeneies de la siderúrgica.
Un cop diluit el fum de les
explosions en aquesta gran
claredat de l'horta, la vida
reprIn Miniediatament el seu
curs, com si no hagués passat
res. El fum deis
alts forns no
deixa, ni per un inoment, d'e
lebar-se per l'aire pur.
com

Al mig de la pla
la meitat del camí entre
ValIncia i Sagunt, s'aixequen
tres pujols al redós deis quals
hí ha el pintoresc poble del
Puig, i no gaire iluny, el cam
pament d'Aníbal.
Des de dalt d'un d'aquests
puigs minúsculs, es veu, a ban
da i banda, la gran extensió
de l'horta, rossa de tarongers
i blats. Cap a mar, es veuen
els camps d'arrol, a punt per
la plana.

Puig.

na,

--

a

•

El Cabanyal.
També vaig
sentir roncar les payes, pas
sant
pel Cabanyal. Feia poc
havia vist, en tombar un car
rer, un grup de nens que ju
gaven damunt mateix de les
runes d'una
casa
esfandrada.
N'hi havia un, gairebé nü, que
em crida l'atenció
per la seva
—

•

Nit de bombardeig.
Totes
aquestes nits d'alarmes i bona
bardeigs continus, quan tota la
gent es llença aterroritzada cap
el refugi, jo me'n vaig a la
vora del riu, i alla, no podent
fer gran cosa Inés, em miro la
/luna dalt deis eucaliptus í els
jocs de llum dels reflectors.
Aixb feia avui quan vaig
veure que, per l'alta paret que
dóna al riu, pujava una noia
que, amb valentía, saltava per
damunt de la l'arana. A l'ar
ribar al riu, ja m'havia estra
nyat veure-la a baix, asseguda
prop de l'aigua corrent i uns
camps improvitzats.
—

Després s'assegué en un
Jo m'hi vaig asseure,
també, i vam parlar malta es,
banc.

tona.

Em

digué

el mateix 4principi fa
nosa, hom en prescindeix per a apenar a
les més ferotges tesis de l'unitarisme i del
centralisme.
Alemanya, i especialment Prússia, van
mantenir fins a la gran guerra el contrast
entre el régim
federal del primer Reich
i el régim d'opressió damunt els polone
danesas que hi estaven enclosos.
sas i els
Aleshores els alemanys eren generosa
ment federals per
a
ells, i terriblement
Gnitaris per als ciutadans de raga i Ilen

sempre

que

pels

de la

casa

on

el tenien.

produir,
produir",
digué, tot anant-se'n.

al riu, ara, d'ença que
caigué una bomba a la casa del
costat on s'estava, alié davant

"A

mateix.
Tenia

Naixement de l'admiració.-Passava pel carrer, content. Em
vaig adonar d'un nen
tin
dria cosa de dos anys i mig
que jugava, assegut en una pi
la de sorra, al peu d'un portal.
Sostenia, amb una ma, una
fusteta, i, amb l'altra, hi feia
aguantar la sorra. Quan l'hi
tenia, se la mirava una esto
na.
Després, tornava a fer el
mateix, una vegada i una altra.
Així estava, absort i llunya,
amb el seu rostre bonic i els
cabells rinxolats, quan, de sob
te, entra en el seu carnp vi
sual, un vedell, clapejat de
blanc, que menava un vailet,
lnstantaniament, amb una ra

anava

dolcíssima, i
la seva cara, que jo no arri
baya a precisar a l'ombra de
llum llunar, m'ho va semblar
una

veu

més.

encara

Ja ino/t avançada la nit, les
sirenes estriparen horrorosa
ment

l'aire encantat i

eris

aco

miadarein, aniablement, l'un de
l'altre.
El noi que

produeix,

trobava, sovint, per

El
dels

—

un

camins de l'horta. Un dia, no
sé com, potser perque vaig
trobar molt simpatica la seva
fesomia desperta i viva, el cert
és que hi vaig parlar una es
tona. Em va dir que era de
Madrid í jo me n'estranyava,
perque parlava el "valenciá"
com els
del país. Em va dir
que estava en una casa de
llaurad.ors de feia prop de dos
anys, i que venia de segar.
Ho deja amb un cert orgull,
que resultava la mar de gra
ciós, ja que encara no havia
fet els deu anys. En acomia
dar-se, em va dir: Que tinga
molt bona son! Aquest desig,
en les circumstancies presents,
és el que t'arriba més al cor.

D'aquí

que

em

—

concepció nacionalista germánica

era

per a ús exclusiu deis alemanys. Si Ale
manya tenia dret a la seva independencia
i a la seva completa unitat nacional, no
en virtut de cap principi general apli
era
cable als pobles diversos, sinó en virtut
d'un privilegi especial de poble superior,
escollit, i destinat a imposar, per la forga
si calia, la seva espiritualitat i el seu do
mini en el món. Aquesta concepció, sor
'tida deis filásofs, concretada pels Pacta
distes de Dret públic i practicada pels po
litics, va ésser el senyal distintiu de l'im
perialisme germánic en els temps del
Kaiser.
En aquells temps, Italia pesava ben poc,
políticament. Si, dins la Triple Alianga,
Alemanya dirigia i Austria era el brillant
Redice resultava un tercer que no
segon,
brillava gaire. La seva doctrina política
ensems
nacionalista i unitária. L'i
era
ideal del "Ri
deal de la Italia única
coexistia amb una orga
sorgimento"
nització interior fortament unificado. L'u
nitarisme italiá contrastava amb el fede
ralisrne alemany. La unitat política de les
dues nacions havia estat estructurada se
gons concepcions diferents. I la Itália que;
amb Pasquale S. Mancini, havia definit
jurídicament el principi de les nocionali
tats, rebutjava amb Giuseppe Mazzini la
bastida del federalisme.
Abans de la gran guerra hi havia,
doncs, una Alemanya imperialista i auto
crática, organitada federalment per dins,
i una Italia pállidament liberal amb una
—

discutibles. Quan
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robustesa i cara sornrient.
Mentre jo passava i me'l mira
va, eh l anava seguint la meya
mirada, i, a la fi, em va son:riure. Des d'aquel' nrament,
vaig caminar content, a despit
de la temor que sentía.
fa fora deis carrers deserts,
vaig veure com s'acostaven per
la banda de mar, les fatídiques
"payes", deixant rera seu sen
gles esteles ce fum. fa damunt del port, amagada sobre
els núvols, avançá la primera
esquadreta vers ValIncia. La
segona, així que estigué sobre
el Grau, descarrega totes les
bombes.
Al cap de poc, espesses co
lumnes de luna muntaven cel
amunt, al mateix temps que
les sirenes d'alarma et fibia
ven el cervell.
Jo continuava
caminant, ara a través deis
camps. 1 en la meya imagina
ció, la boca somrient d'aquell
infant, s'anava allargant, aliar
gant, fins a esdevenir una ga
nyota esgarrifosa:

—

—

MUSSOLINI

APUNTS

ILLEITANT

con

despit d'haver-lo invocat abans
en
interes propi, i els seus más famosos
teoricistes polítics
el combatien asara
trária,

deralista i ádhuc ultrafederalista quan es
tracto de Txecoslovaquia. Per a oixó in
principi de les nacionalitats. La
voca el
'República txecoslovaca, segons els nazis,
ha de donar una vasta autonomia políti
ca
als sudetes, als eslovacs, ols hongare
sos,
als polonesas, als rutenis...
La Premsa italiana
amb l'excepció
d'algun collaborador que no deu llover
rebut la consigna
sosté la mateixa te
si, Després d'haver sacrificat Austria a
l'eix, el feixisme italiá guaita, no ja amb
indiferencia, ans bé amb complaenga,
forg alemany per desfer Txecoslováquia.

*

dura habilitat. Sota d'elles
amoroses en
la destresa dura —, el ferre
era
dócil i prenia posats servicials. En
sortien
aparells d'una precisió acerada,
servents de l'home en els treballs de la pau.
La metralladora correspon ara dócilment al
seu
deure de Iluita, on no hi ha hagut
na

ANTIFEIXISTA
Preu: 50 céntims

organització unitaria.
*

tat
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•

departís,

tot

content, d'aquell vailet.
Després, si jo no m'adonava
d'ell en passar, em cridava, so
bretot quan menava el carro.
Ahir el vaig tornar a trobar.
Em va dir que venia de treba
llar, també. Jo Ii vaig fer: Així,
digues que treballes del »latí
al vespre... Em va explicar que
l'altre dia havia guanyat sis
duros en un dia, Aquests dos
últims dies, pero, treballava

a

ern

—

—

HITLER

*

Durant la post-guerra, Alemanya s'ha
transformai dues vegodes. El primer Reich
imperial es transforma en el segon Reich
republicó, i aquest en el tercer Reich to
talitari. I mentre que la República ale
manya va mantenir, tot atenuant-lo, el
sistema federal, Hitler l'ha suprimit radi
calment, i ha convertit Alemanya en un
Estat unitari. No ha fet tan sois excep
ció de l'Austria, violentament anexionada.
Així veiem que l'acció hitleriana és ple
nament unitarista. Després de fer desapa
réixer el federalisme del Reich, l'ha fet
desaparéixer d'Austria. El federalisme de
la posta del qual vam
tipus regionalista
remarcar nosaltres ja fa temps
ha per
dut en pocs anys dos Estats europeus.
Perti heus ací que Hitler, decididoment
unitari quan es tracto d'Alemanya, és fe
—

?Es
tornat

un régim
d'opressió i
assimilació al Tirol i a les comarques es
lovenes del seu reialme. I quan es tracto
de l'estructura d'Espanya, el feixisme ita
liá és férriament unitari. No hi vol re
gionalisme, ni federalisme, ni catalanisme.
"Una Espanya una i unida", deia setma
Popolo di Roma", donant a
nes enrera "II
la frase el seu pitjor sentit unitari i assi
milista.
Del centre d'Europa al sud-oest, la
concepció del feixisme canvia segons les
própies conveniéncies. La seva veritable
tendencia, peró, és imperialista, i unitaria

d'aixó. ltoiia manté

fins al grau més alt.

pidesa

que podríem qualificar
d'electrica, s'aixecá, bo i Ilen

çant la

fusta

anib la sorra,

assenyalant amb la
ma i l'index estesos el vedell,
es
dirigí al portal, repetint,
amb defectuosa pronunciació,
com si no h capigués la parau
la a la boca: "Mira, mira!" 1
corrent i

la seva cara reflexava el trans
pon de la més extrema admi
ració.

Després, tot caminant, jo
peniava que éš el tot poder
conservar,

en

el

curs

de la vi

da, davant del món fenomenal
la mateixa espontania admiració
que feia aixecar a l'infant.
Recordava, perb, que tot se
guit que el vedell hagué en
trat en un estable, el nen tor
na a agafar la fusta i continua
amb el mateix aire, absord i
encantat,
volguent-hi f'e r
aguantar la sorra inestable.
-

Josep SOL

—

—

Avul

no es

pot sortlr, fIlls

meus.

...?
Es que

es

reunelx el ComItt

de No

verament
els feixistes s'han
federals nacionalistes? No hi ha res

que

Intervenc16.
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LES PARAULES DELv GO
IVERN DE LA REIPUBLICA

Estimats:
Agalo la ploma per explicar-vos coy» hem
passat la vigilia de Sant loan jo i els meus
companys de parapet. Ha estat una nit me
ravellosa, sota un cel atapeit d'estrelles, que
Iluien mil vegades més que les d.e la manega
del nostre oficial, un xicot molt simpatic que
només té el defecte d'usar brillantina per al
cabell.
La festa comença a les deu tocades. De
primer vam fer una foguera imaginaria en la
qual cremarem els trastos vells que tots
teníem a casa. lo hi vaig llençar la calaixera
de la padrina, aprofitant l'ocasió que ella no
ho veia. Digueu-li, pera, que vaig tenir molta
buidar previament els calaixos i
cura a
vaig posar, molt ordenat, con a ella li plau,
damunt les cadires de la sala, tot el que vaig
trobar-hi dintre. Vaig cornetre la indiscreció
d'obrir una capsa on hi guarda unes cartes
per mitja de les quals he sabut que quan
era jove
i bonica, segons he vist per un
retrat tot e.sgrogueit que també hi he tro
bat, i per la qual cosa la felicito —, havia
jet tronar i p/oure i havia tingut tres pro
mesos.
Tres! Ami, el seu posat de monja!
Mai no ho hauria dit.
Després de la calaixera de la padrina, vaig
tirar al foc aquell armani de la cambra de
la tieta Roser, que tenia avorrit d'ença que
van fer-me la brama
per espantar-me, ara
de tancar-m'hi, llavors que te
ho entenc
nia vuit anys, perquI vaig buidar el pot de la
confitura de poncem que hi havia al rebost.
De llavors ença lí tenia una tirria al tal ar
mari, que avui m'ha passat per sempre en
sentir-lo crepitar jet estelles, llepat per les
llenques del foc, que pujaven tan amunt del
cel, que estic cert que n'haureu vist la res
plendor des de casa, si haguéssiu estat a

L'ofensiva feixista que, grocies al quan
tiós material importat per Alemanya i Ita
lia amb talen:inda o pusillanimitat deis
nientors de la vella
Europa, començo al
Iront de l'Est el passat mes de marq, ha
conduit recentment a nous instants d'im
mensa gravetat i
de gran perill, al front
de Llevanr, que ha culminar amb la cai
guda a poder de les forces invasores de
Castelló, d'acord amb els plans del co
rnandament italia
diu obertament "II
Popolo
secundats pel gene
ralíssim Franco. Seria un error fatal, que
ens emmenaria
a
un
pesimisme estéril i
entrebancador, creure que el mommt és
insuperable i que la sort está ja decidida;
pero seria igualment perniciós pensar-se
que la pérdua d'uns quants quilómetres
més de terreny i de noves poblacions té,
—

després d'haver-se refet l'Exércit Popular,
una
importáncia secundaria. Els esdeveni
ens han por
situació dificilíssima, i cal que
tothom la mesuri segons el seu just valor.
La República viu unes hores molt greus.
Eren sumoment més greus, aixó no obs
tant, les que emplenaren el mes de març
i conduiren l'enemic fins a la nostra Ca
talunya. I Ilavors el nostre poble sabe su
perar-ho tot, i el perill minvel considera
blement. Ara, també, s'ha fet sentir ja la
reacció, auguri de situacions millors.
Resistir, resistir i resistir! Aquesta va
ésser la consigna donada en aquella °co
sió. I aquesta continua essent la consigna
de l'hora present, i es mantindra de ma
nera
inexorable fins que la República es
irobi en condicions de passar de la defen
siva a
l'ofensiva. La resistencia és la ga
rantia de la victoria. Si avui sabem resis
tir bé, la nostra força creixerd progressi
vament
i
aconseguiró contrarrestar i
enul.lar la força de les hosts italo-germa
no-marroquino-franquistes que avui han
acumulat damunt el sól hispdnic el millar

—

—

l'aguait.
Volia augmentar la foguera amb el banc
tant corcat, perb va semblar-me sentir
la veu de la mare que s'hi oposava, retreient
que hi havien jet becaines l'avi, el besavi i
el rebe.savi, i vaig deixar-ho ccirrer. Pera se
»l'ha ficat al cap que així que torni a casa,
un cop haurem guanyat la guerra,
el primer
que faré sera .fer-lo adobar, perque si no, un
altre any potser no podria deturar-me.
Els altres companys tots hi Ilençaven tani
bé alguna cosa. Cadascú feia el respectiu in
ventari deis trastos vells o inútils que tenia
a casa seva, i era molt divertit veure com el
foc els tornava caliu i cendra.
Un company hi va tirar tots els Ilibres del
seis pare, que és metge i s'havia jet
que el seu fill seguiría la mateixa car
rera. Un altre, que és pintor, va deixar nues
les parets del pis deis seus pares de quadres
d'alta més (,ponipier», deia eh l colleccionats
pels seus ascendents. Un altre que d'ença que
és al front
i hi és des del principi de la
ha reunit un capitalet, ha deixat
guerra
la seva torreta d'Horta totalments buida,
perque vol amoblar-la i proveir-la d'útils, de
cap i de note, amb l'ajut deis seus estalvis.
No acabaría inai si anés especificant tot
alta que alimentava la foguera encesa per la
nostra fantasia, i la qual va fer que moltes
vegades les onibres de la nit s'esvaissin i el
cel es tenyís deis colors d'una posta de sol

escó,

ments

darrerament registrats

tar

una

a

de Ilurs efectius. I
món sencer que té

ha palesat al
formidable puixan

Espanya
una

en
Ig resistencia i que el seu esperit
decau gens ni mica.
El Govern de la República, en estret
contacte
amb el poble, legítim representant de la voluntat unánime dels hisponics,
com sempre que les circumstáncies ha han

ça

no

requerir ;ha volgut •adreçar-se
a exposar-li
la situació i demanar-li i
exigir-li la collaboració que tots els ciutadans estem obligats a donar-li sense regateigs. El Dr. Negrín, en nom del Govern, ha parlat des del micrófon de Madrid. Ha parlar clan i amb sinceritat. Les
paraules segures brollaren de la seva boca
per a encomanar la contiene(' i recordar a
tothom i a cadascú el seu deure.
"M'adreço al poble espanyol per a fonamentar davont els combetents del front
i els treballadors de la reraguarda la nostra confiança en el triomf que no minvara
i previstos en una guerrevesos previsibles
per

desgrácia, encara será Ilcirga i
contratemps", digué en iniciar
el seu parlament el Dr. Negrín.
El cap del Govern no amagó les causes
deis avantatges aconseguits pels rebels i
expose, el panorama actual de la nostra
potencialitat creixent. Quan el feixisme
internacional començó la seva ofensiva, la
República es trobava gairebé mancada de
material bellic, i avui en disposa ja en
ro

que, per

pródiga

en

bona quantitat, té reserves,
hi ha una
moral molt superior i es treballa amb ritrne molt
més accelerat. Les dificultats no
es vencen en un tancar i abrir d'ulls, pero l'essencial és que se sápiga posar en
condicions de produir el que calgui, augl'esperit, i
mentor la puixança i trempar
aixo es fa i cada dio amb mejor eficácia.
Lluitem per lo independencia d'Espanya,
per la nostra llibertat individual i
tive. Aixo obligo o tots els sacrificis; si es
Iluités per qüestions particulars, egoístiques, en canvi, no voldrie la pena d'esmerçar esforços que produeixen grans vessaments de sang. Peró els interessos atacats
pels rebels i els invassors són els més alts

i sagrats de tots i seria criminal i impar
donable negligir-los. Que es desenganyin
equells que, lassos d'una guerra cruenta
cap altra i que causa dibriament cen
de víctimas al front i a la rera
guarda, pensaven en la possibilitat d'una
entesa, que ara només podria ésser una
com

tenars

capitulado. Espanya
no
pot capitular. El

no

capitula; Espanya

Dr. Negrín, en nom
d'un Govern que sap plantar cara a les
circumstáncies, té dret a que tothom cre
gui les seves paraules; i, per la mateixa
raó, té dret a exigir la cooperació i el sa
crifici de tothom. Espanya té elements su
ficients per a salvar els moments difícils
i, en definitiva, vencer; i vencerá, fatal
ment, necessáriament, si tots els hispénics
compleixen amb l'obligació que la Pátria
els imposa. Només els homes mancats de

dignitat, els traidors, poden defugir el
compliment del deure.
En el seu parlament, el Dr. Negrín glos
se] amb extensió els tretze punts del pro
grama fet públic, setmanes enrera. Decla
nació per a l'endemá de la victória, la
glossa fou tan segura i terma que només
podio fer-la l'home que, amb máxima au
toritat, sap que no és possible que la vic
tória es decanti cap a l'altre costat si no
hi ha defallença i que sap alhora que les
virtuts

hispéniques

follaran.

no

Col resistir i superar-se ininterrompuda
ment, posseir una confiança férria i no dei

dominar mai la serenitat. En aques
el resultat final de la con
menor dubte; els es
tesa no ofereix el
forços i l'empenta dels feixistes no po
dran res.
El Dr. Negrin, en nom del Govern de la
República, en resum va exposar aix5 a
xar-se

condicions„

tes

els pobles i ciutadans hispónics. Aquells
que es neguessin a col.laborar en l'obra
magna de salvar Catalunya i tota Espa
nya, es trabaren al costat dels nostres
enemics i caldria tractor-los amb lo seve
ritat que els traidors mereixen.
tots

ROURE-TORENT

J.

ELS MUSICS REVOLUCIONARIS

WAGNER A LES BARRICADES

—

Aquells dies glaçats de gener de 1849,
Ricard Wagner es trobava atrategat plane
jant la Tetralogia "L'anell del Nibelung".

--

Deixava escrit: "En el mite nibelúngic hi
podem reconéixer una concepció comuna a
totes les roces i una manera extraordiná
riament característica de considerar "l'es
sencia de la posessió així com la natura
lesa de la

que encegava.

Quan era així de ciar, els meus campanys
i jo ens llançarem a les ones d'una mar que

semblava d'or i nedávem i capbussavem com
els peixos.
El bany, com podeu suposar, ens féu
venir molta gana. Teníem a punt, per al cas,
coca monumental,
rossa com
les espi
una
gues, clapada de pebrot vermell escalivat, sar
dines d'argent, cireres confitades i ruixada
antb sucre i pinyons. No cal que us digui
que ens la vam cruspir amb 14 mateixa il
lusió que l'haviem pastada, i que vam re
gar-la amb cada trago de malvasia que els
angels hi cantaven.
Després, cadascú va pensar en la seva
xicota o en la que voldria que ho fos. I
cadascú tria una estrella, per a ell sol, i la
féu descendir per tnitja d'un cordill a un cap
del qual havia Iligat una pedra. Tots, amb
l'estrella corresponent portada dins el puny,
ben dos perque no li pogués fugir si s'es
pantava del soroll de l'artilleria, ens vam dis
persar pel parapet. I no es sentia res més,
al cap d'uns minuts, que una enorme piula
dissa d'ocells i un frisas batec d'ales que
anava d'un extretn a l'altre.
A les dote tocades, el castell de focs. Els
globus de paper de colors vius que nosaltres
havíem elevat imaginariament, es transforma
que tapaven les es
ren
en
uns avionassos
trelles que havíem deixat al cel per tal que
n'hi hagué.s per a tots els altres soldats es
campats arreu deis fronts. Llavors de les
nostres
línies començaren a sortir-ne unes
bengales vermelles, molt belles i iluminases,
i de seguida petaven els trons deis antiaeris
i les piules de les metralladores. Nosaltres,
amb la nostra respectiva estrella molt pre
muda damunt el cor, presenciavem respecta.
ele magnífic de veure com queia ences un
aparell enemic a pocs metres d'on ens tro
bavem, i s'allava una foguera, ni so tan alta
la que havíem ences nosaltres, força
com
més real.
Hi correguérem tots, com corríem, quan
érem nois, per arreplegar un tros de la bom
ba de paper que queia pels volts de casa.
Vaig recollir un tros de tela d'una ala de
l'avió que volia matar-me. La guardaré tota
la vida. Com el record d'aquesta nit sublim
que acabem de passar. Com la visió d'aques
ta estrella que n'ha fugit per formar a un
punt del firmament que únicament el sé jo.
Em sap greu no poder-vos explicar on cau,
perque vosaltres, cada nit, de deu a dotze,
poguéssiu veure com respon, esdevenint més
!luminosa, al solliloqui amorós que denla
cornençaré a dedicar-li, en compliment de la
promesa que li he jet abans de desprendre
me'n perque d'un vol tornés al seu niu.
Es la nieva bona estrella, que ha promes
no abandonar-me, i a la qual, per bé que no
conegueu, cm consta que des d'ara l'esti
meu tant o més que a mi mateix.
Amb un amor idIntic al que sento per
ella, us abraço de tot cor.
Rafel.
Per la transcripció,
Avelí ARTIS
—

•

,

.

propietat".

Podríem deduir del que ara rellegim que
Wagner, amb la seva crítica severa cana
litzava el seus pensaments a retener les
facultats de la monarquia prussiana i de
l'església per a donar Ilibertat i mitjans
d'actuar a la gent capacitada i
Perque si rellegiu els seus drames lírics hi
trobareu el Colós agitant-se en un roman
ticisme dionisiac, pánic, i que és trenca
dura de Iligams i pos Iliure a lb personoli
tat, des de l'angelical a la demoníaca. Ro
manticisme, el wagnerisme amb tendencia
l'home al nu i sense cap mena
a mostrar
de guarniment. Wagner no és tan sols un
romántic. Es, abans de tot, un revolucio
nar
i hom podrá comptar el seu nom en
tre els romantics-revolucionaris genuins re
presentats en el prop-passat segle. Aix6 és,
els de l'época moderna que serien per a
mi, amb el creador de "L'anell del Nibe
lung", Beethoven, Gaya i Dostoiewski.
Wagner
clarament ha demostra en la
seva obra teórica "L'Art i la Revolució"
aspirava sempre al desenvolupament d'una
civilització que contingués una uni
nova
tat perfecta. No foro, doncs, dificultós tra
bar una relació entre el profund sentir re
volucionari del gran músic i les teories de
Corles Marx així com dels moderns sindi

tituir els exércits monárquics per l'Exercit
Popular dimanar de lo nació armada i en
peu de guerra". No et ve gens de nou, Ile
gidor, és cert? Prou recordarás que al co
mençament d'aquesta crónica deia que
Wagner era terriblement revolucionan i i a
l'acció lliurat, com tot home convençut.
Cal encara rellegir-lo: "Les pregones mas
ses
del poble reclamen reformes socials
que han de conduir-nos a l'assoliment d'u
no era de felicitat universal i a la Pau per

de les cendres com l'au Fénix subsistint
eternament: la Novena Simfonia de Bee

thoven!"
I segons

"Dissortats

*

havien fet per aixecar-lo, dels advocats
que tenien els ulls i les mans cansats de
servir-se del Codi com d'un trabuc, dels ad
ministradors municipals que deixaven sen

menjar a milers d'inclusers esqüellits
amb el ventre inflar i que anaven a raure
al cementiri a dedicar-s'hi a la cria del
cuc amb
les seves carns fotes... Tot aixó
he anat rellegint en les seves "Memóries".
Es evident que el músic se'ns presenta hu
i
terriblement revolucionani
manitari,
prompte a l'ecció.
Wagner ens diu: "La vida moderna re
posa damunt una monstruosa iniquitat pri
mordial i és del tot necessori que s'alliberi
del jou i es vessi en el gresol d'on en bro
liará una ánima nava". I jo, que com tots
vosaltres visc aquesta guerra nostra i amb
ella, la revolució deis oprimits, continuo
abstret en aquestes "Memóries" wagneria
trabo que el Geni escriu: "Ha de
nes on
prevaldre la llibertat de la Premsa i subs
se

canta

Lichtemberguer,

his

aquells

que

us

oposeu

a

les

nos

realitzacions!... Aixequeu l'esguard,
remar
d'egoistes, cretins homes d'Estar,
mireu-nos o nosaltres que finalment ens
decidim a arrencar aquest món de la seva
miseria. Nosaltres, els que treballem i pa
tim, som els únics elegits per la vida, eter
i incessant transformadora de
na creadora
la banalitat així com de tot alió que sigui
moribund!"
tres

caI istes.

En aquells començos de 1849, Wagner
tradi
no solament creia que la tirania i la
ció pesaven damunt el teatre sinó que la
falsedat de tot el que hom havia consti
tuir amb el seu egoisme com el culte uni
versal pel diner eren prou per escanyar no
sinó que arri
tan sois el gust per l'escena
boyen a asfixiar l'amor entre els humans.
I l'humanitat per al creador de "Sigfrid"
ha podreu Ile
era primera categoria. Aixó
gir en les seves "Memóries". I ategia que
abominava de l'idiotisme deis autócrates i
dels rics, dels que embrutien el país i res

ens

toriador de credit wagneriá, en aquella tar
da, agermanats en una abraçada i en pie
camp, el nihilista Bokunin i el creador de
"La posta deis déus", arrencaren el cant
amb veus fortes i senceres, i fent-se escol
tar en lo "Oda" de Schiller i Beethoven del
Final de la "Novena"! "Joia que ets deis
déus guspira generada dalt del cel!... I
tots els homes s'agermanen!..." Al costat
de Bakunin, el fort, i Roeckel, l'asceta del
proletariat i el sant del taller, en una reu
nió Pública, un míting en el que cremen
els cervells com les pipas i els Ilums de
gas que els rodegen, parla Wagner. I el
gran músic, talment com si ja composés
el seu final de la Tetralogia, pronuncia:

G.

R.

WAGNER

Demaneu, exigiu la igualtat
pels humans, la supressió dels privilegis dels
grans hisendats, la protecció dels desval
guts 1 la redempció deis explotats. Sempre
sempre més.

m'he trabar militant en el partit, fono
mental per mi, dels que sofrien fret i fam".
Així i tan sois produint-se d'aquesta
manera, escrivia Wagner en el "Diari de
Dresde" a la fi de mere de 1849. Poc hi
mancava perqué el músic oferís el seu pit
a
les bales Iluitant en les barricades con

trg l'autocrócia prussiana.
Peró abans...
*

*

*

En aquestes disposicions o siguin les
d'aspirar a la regeneració del genere
Wagner abandonava en absolut tota
mena
de composició literária o musical.
Així ho escriu

cionária als
cupa desfer

la "Comunicació revolu
amics". Nomás el preo
societat agonitzant.

en

meus
una

Apareix el mes d'abril. Perseguit pels
policies russos i austríacs, es refugie' a
Dresde, el nihilista Bakunin hostantjant-se
revolucionan i R(Seckel, insepara
a casa del
ble amic de Wagner. El músic intimó amb
Bakunin. Pels camps voltants de Dresde hi
passegen l'anarquista rus i el compositor
en
de "Tannhauser". Wagner, descobreix
Bakunin l'idealista ardent, el dialectic to
gós, així com la poderosa voluntat de l'a

poble,

sóc al

Ja

sembla,

n'hagi

que

novament. No m'ho
absent durant més

estat

d'un any. Potser el temps contribueix a
que retrobi unes linies generals que con
corden amb les que la seva fesomia mos
Principal
trova el maig de l'any passat.
ment, és una coincidéncia de clima, de
temperatura. L'estiu ve retardat i pertot
hi ha la mateixa preséncia primaveral d'a
leshores de la meya partida pel front: el
groc de les ginesteres i el roig que pun
teja vivament els cirerers, el verd tendre
envernissat de les fulles, la sentar embau
moda de les acacies, el perfum penetrant
deis eucaliptus. 1, quan ha plogut, com a
questa matinada, l'olor acida i primaria de
terra humido que et fa bategar els narius
i t'esgarrinxa l'espinada de sensualitat...
El marc és el mateix, pera el poble i la
Les cases semblen más blanques
de les fumeres del front, i els vilo
fans tenen una expressió greu que no te
nien. La impressió predominant és que hi
ha més silenci, aro. Potser és un endéria
aquest
ment meu, pera se m'afigura que
silenci que es al meu voltant, aquest ins
tintiu boixor el to de la veu en parlar amb
mí que adopten els amics i els coneguts,
és motivat per les nieves crosses i pel que
en
la
veuen
pel que "no veuen"
ha passat una
meya
cama esquerra. Tot

gent,

no.

després

—

—

mica tal com jo preveia. Te'n recordes, Te
resa? En varem parlar en les breus hores
que varem passar junts en el meu pas per
la ciutat, comí del poble. La more, sobre
tot. El moment de la meya arribada, abans
d'ahir, ha estat pitjor que el transcendental
esforc d'ajustament que precedeix un com
bat. Al cap i a la fi, en la Iluita cm domi
naven una
voluntat i un entusiasme posi
tius: no cm feia cap nosa la punza del
sentimentolisme, préviament refusada per

inútil i nociva. Pera amb la more °iza no
resayo.
Estic content d'ella, per l'esforg
situació di
que va fer per estalviar-me una
fícil que no sé si m'hauria vist amb cor
de contrarestar. Ha estat com tu, com
tots: Va escatimar-me les paraules. Va mi-,
d'entre
rar-me, abaixar els ulls cap al buit
mig de les crosses i va Ilangar-se als meus
bragas com si volgués quedar-s`hi per sem
pre. Tu, vas fer-ho mirant-me als ulls sen
manera
se una 'lagrima i besant-me d'una
que em va fer estimar-te més encara. I
ella m'ha deixat la cara humida d'un plor
seguit, sense sotracs, amb el qual no va
barrejar-s'hi cap paraula innecessaria de
protesta... Després, ja no va plorar. Va
rem parlar
hores i hores. Va colgar-se al
!lit i jo

punt

a

trobava

no

aquel, dialeg

el

moment

que

de posar

tantas

vegades

havia trobat a faltar cilla a les trinxeres.
Vaig ficar-me a la meya cambra a les ha-.
res petites de la nit... No vaig dormir gai
cansament i de la blan
re a desgrat del
dicia temptadora del Hit casola. Com en
nits d'hospital m'esfor
pensar en qué era un mutilar,
pera aixi com oleshores el reflex neurál
gic actuova dolorosament en la meva ca
ma inexistent, ara l'activitat valenta de lo
meva
mere
provocava la projecció en el
les

primeres

meves

gava

I Bakunin, emocionalment, respon a
Wagner: "Quan tot l'infecte sigui destru'it
i del militarisme res en quedi, renaixerei

—

*

i el compositor es traben
per la seducció que flueix
d'aquests dos homes extraordinaris. Wag
ner, tot emoció, Ii diu: "Dempeus tots els
pobles de la terra, dempeus tots els des
posseits, els oprimits i els miserables. So
lament poden existir dos pobles en el món:
l'un, l'humá que ens segueix; l'altre, el de
les costes que se'ns resisteixen. Al primer
el conduirem a la Pau i felicitat universal
i a l'altre l'escombrarem amb els centics
ritmes de la marxa triomfant de la Re

empresonats

volució!"

—

*

gitador. Aquest
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a

no

Ileng de
múltiples

la

meya

imaginació excitada de

de guerra viscudes; d'a
questa guerra que tu i jo i centenars de
milers de germans sentim vivament com
un deure indefugible, pera que no hauríeni
volgut que hagués estat provocada, no és
cert

escenes

Teresa?

Escriu-me sovint, sempre que trobis un
moment propici enmig de la teva admira
ble activitat. M'ha impressionat formida
blement poder constatar directament el
que cm deies en les teves cortes durant la
meya campanya
i em satisfa molt, molt,
el teu sentit de responsabilitat i de sacri
fici des del teu lloc de combat a la rera
de la meva peregrina
les converses amb els
meus companys, sóc optimista sobre la col
laboració que puc prestar des d'ací mentre
es decideix
la meva situació actual a la

guarda. Jo, després
ció pel poble i de

nostra

la llibertat.
porta amb mí

Iluita per

sempre,

com

es

El Mestre,
ha fa

com

pare i m'ha emplenat de confianga.
tindré al corrent.
Ara he de plegar. El correu surt dintre
uns moments i no vull que el perdi la carta
que t'adrego, i o la qual espero amb delit
ria
Ja

et

la

teva

un

resposta. Car

tu

ja

saps:

m'enamora una fadrina,
des del cabell fins al turma,
i en cada pos, perqué és altiva,
i duu a la sine dos estels."

"Que
Pel maig, la revolució. La nit anterior a
la revolta, Wagner, treu d'una impremta
clandestina, una proclama, en la que es
Ilegeix el seu nom, incitant als soldats del
rei de Prússia a que no tirin contra el po
ble i que Iliurin els fusells a aquells que
serveixen la causa proletaria. Les trapes es

impermeables als alentadors
Ricard Wagner, fusell en ma,

mostren

per dir-t`ho amb els
passeit, al qual tu i

versos

jo

tant

Pere

de Salvat Po
estimem.

GUARDIOLA

con

com
sells.
bat a les barricades aixecades en els car
rers
de Dresde. Wagner, incansablement,
crida: Visco la República! Wagner cau fe
rit.
La revolució queda ofegada pel prussia
nisme autócrata. Wagner amb el cap em
cervell únic posat generosament
benat
perse
al servei d'una causa del poble!
guir per la repressió i reclamar pel milito
risme, fuig una nit. Durant la seva fugida,
—

encara va

repartint proclames revoluc:onó

ries. Wagner es refugia a Jena i a la casa
de Liszt. El 24 de maig, travessa la fron
tera que passa amb nom fals. S'expatria
d'Alemanya i del prussianisme i es refugia
Zurich. Wagner ha expulsat 1 eliminat
a
de si mateix una Alemanya autocrata i mi
litarista.

LA

Rafael MORAGAS

Em semble

NOVA COMBINACIO
remeno de frene

que

COL•LABORACIO

MERIDIA
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DE LA NOSTRA PERSISTENCIA IDIONATICA

L'época moderna, amb els moviments de
transformació social que han tingut lloc a
diversos pdisos i amb la Iluita conseqüent
per a mantenir i ampliar les conquistes
democreitiques, ha portat, per extensió i
per sentit de totalitat, que els postulats
de la cultura arribessin, lentament peró
continuadament, a les zones inferiors, des
del punt de vista económic, del cos social.
Les masses populars i, sobretot, la joven
tut estudiosa, s'ha sentit atreta, bifurcant
se, a la técnica professional i als estudis
universitaris. Está clar que no sempre els
resultats han estat satisfactoris. Gairebé
podríem afirmar que només un nombre re
duidíssim s'assimila facilment a la discipli
na i al métode que exigeixen aquestes pre
ocupacions més elevades de l'activitat in
tellectual. Sobretot quan, com avui, a la
teoria i a la funció verbal del professorat
hom ha d'afegir-hi, amb les emes 'de la
boratori i de taller, la investigació cientí
fica i la comprovació matemática i mate
rial. On, en realitat, aquesta universalit
zació de la cultura ha tingut un camp vas
tíssim ha estat
ganitzadora de

a

l'escala secundória,

or

i conferencies, i lloc
per a la tria d'alumnes
les concessions becbries. Es ací
cursets

d'experimentació
aptes per

a

l'esperit catalá

on

do la EME

1 la

lis eslills

no

ha de perdre

con

per a garantir la persistencia idio
mática i la depuració del léxic, a base de
l'organització periódica de Iliçons de gra
módica i literatura catalanes. D'aquesta
:aconseguim dos •objectius:. pro
manera
duir noves aportacions, per mitjá de la
joventut estudiosa, a la ciencia i a la téc
nica del nostre país i alhora donar a l'una
i a l'altra el segell inconfusible de la ca
talanitat i de la universalitat.
tacte

C0114 CINTA MARIUS
Es allá, damunt d'aquell tossal, on canta.
com
les nostres barques deixant un estela de somnis
als t'Os, als Ilavis, als músculs
deis trebolladors del mar.
Ells, que vénen de la Mediterrónia, l'escolten escampats d'ad d'allá;
d'albos que ventaven el blat a les eres deixen les forques.
El cap-al-tard el fa Colós mentre les bateries obren ventalis de gentileses;
també hi són les Dones
els camperols que han perdut el somriure en els soles de la terra dura.
Márius exulta el cantic de l'Univers en fiamos!

*

La

La noble preocupació d'ampliar el pósit
de coneixements que ha distingit la jo
ventut económicament no privilegiada ha
tingut un parallelisme que havem d'asse
nyalar amb notable satisfacció: sortint-se
dels claustres de la Universitat i al marge
de les aules, fredament marmóries, dels

olkials d'ensenyament superior,
nombre de catedrátics i de professors
meritíssims han irradiat la seva obra doc
toral a les institucions populars. Vegeu,
per exemple, la conseqüéncia liberal i de
mocrática d'un dels homes gentiinament
representatius de la filosofia catalana, el
revelada en
doctor Jaume Serra Hunter,
aquesta aportació contínua de les seves
inquietuds étiques i estétiques al patrimo
centres

cangó

Risco

bon

Vint-i-cinc anys de professió
a
la Universitat de Barcelona i una con
tinuada labor biográfica, oscura i silencio
sa, no són prou per a fer-lo caure en l'an
quilosi mental ni en el conformisme. Fa
prop de tres anys que, trobant-nos a casa
seva
i escoltant-lo amatents com parlava
ni

1

I

SERRA

HUNTER

popular.

animadament de la seva vocació filosófica,
el situávem doctrinalment cartesiá i, enca
ra més,
des del punt de vista simplement
catalanesc. Aleshores ens produí una certa
amargor el constatar que l'obra persistent
del Dr. Serra Hunter no ha estat justament
valorada en el nostre país i caldrá que, en
l'esdevenidor, sigui més coneguda de les
joves generacions autodidactes.
o*

A la catalanització efectiva de la Uni
versitat i a la persistencia idiomática en
els estudis universitaris cursats a les instí
tucions secundáries i a les escoles profes
sionals han de contribuir-hi el personal do

"—Revolta entre els bornes de bona voluntat!
soleado per les naus banyudes, avui, s'ha perdut
entre les nostres mans d'homes.
Portem cada u un pi, un cel i una cola: murmuris de pits per véncer.
Entre les nostres mons de durícies floreixen Oasis paradisíacs!
I és cert que la polseguera deis camins és la núbil esperada
pels que marxen amb cangó enérgica!

que la

i els alumnes. Potser caldria extendre
d'establir cursos d'história de la
cultura amb la finalitat de donar una vi
sió de conjunt i encaminar-la, al mateix
temps, a establir les bases d'alió que so
cialment és i representa, per a nosaltres, la
cultura catalana. A propósit, plau-nos es
mentar un breu peró recomanable assaig
de carácter pedagógic i didáctic escrit per

terra

cent

el

costum

Josep

Lleonart: "Com faig un curs comen
la história de la cultura". Caldria que
les obres d'aquesta mena fossin publica
des amb més continuitat, ampliant-les,
peró, en el sentit de publicar manuals d'i
niciació a les diverses ciéncies. D'aquesta
contribuiríem a la popularització,
manera
tant

sense

coure

en

vulgaritzacions pernicioses

II
CAMPANA,

ja

tápic considerar For
un
valor universal de la pintura
moderna. Es, doncs, acceptada per tots la
unNersalitat del seu art. Peró alió que
cal remarcar, alió que potser no s'ho dit
aquesta universalitat és
encara, és que
d'arrel catalana i que fou el seu catala
nisme inconscient allá que el mena a l'u
niversolisme.
Potser els pobles territorialment petits
tinguin tendIncies més universals que els
altres i caldria assegurar-sein bé; alió que
és cert, és que Catalunya, l'esperit cata
la, ha tingut sempre aquesta tendáncia.
Almenys la majoria deis seus grans bo
rnes
s'hon mogut espiritualment i quan
certoment
un

CAMPEROL,

han pogut territoriolment, en esferes tan
vastes, que han arribat a atinyer la uni
versalitat: en tenim magnifics exemplars
amb la vida i l'obra d'un Remen Llull,
d'un Arnau de Vilonova, d'un Turmedo,
d'un Cristófor Colom (posat que fos ca
taló com tot indueix a creure-ho) d'un
també),
Servet
( probablement catalá,
d'un Sibiude, d'un Ahi-Bey; i en els temps
moderns, d'un Miló i Fontanals, d'un Bal
mes, d'un Sinibald de Mas, ádhuc de po
lítics com Prim i Pi i Margen, l'acció i
quals ultrapassava les
l'idealisme deis

peninsulars.

fronteres
No trobant

Catalunya una tradició
a
artística definida
els primitius i els
pintors gótics catalanas eren desconeguts
o
poc estudiats a la seva época i Vilado
mat, l'obra del qual pegué condxer, era
poca talla i sense significa
un pintor de
Fortuny, artísticament, fou
ció racial
d'antuvi un pintor sense pltria. Aixó el va
incluir a girar els ulls devers Europa, de
vers
el món. I el món artístic, als seus
primers temps, era representat pel neo
d'Owerbeck
classicisme dels "nazarens"
les teories estétiques del qual tenien per
oracle, o Catalunya, el germó gran de Mi
ta i Fontanals, el catedrátic de Llotja Pau
Ei jove reusenc no podio avenir-se
amb el credo artístic deis "nazarens", tot
i el gran respecte que el seu professor
.d'estética Ii inspirova, car rideolisme fred
aparatós que aquest predicava era con
trori a les qualitats natives de Fortuny;
aquestes qual,?:ats, essencialment catala
artís
nes, eren el seu anhel de sinceritat
tica, el seu esperit de ponderació, la seva
pruija de sinceritat. I per aixi) quan es
sentía las o cohibit pels ensenyaments
que rebia de Llotja, el jove pintor se n'a
fer croquis del natural, a dibuixar
nava a
i a pintar alió que la realitat Ii oferia;
—

—

n'anava a rebre la lligó, no deis mes
i teoritzadors, sinó de la natura, su
prema mestra en tot. I, en certa manera,
dl creava el seu art, segons el seu tem
perament. 1 el seu temperament el guiava
pels camins de l'idealisme, sinó del
no
realisme, el mateix realisme que je havien
trobat els pintors i dibuixants romIntics
franceses i que poc temps abans havia
imposat el geni de Goya. I així l'art de
se

tres

Fortuny es va emparentar
Van universal.

tot

seguit amb

L'orientajisme que més endavant va
duir la paleta de Fortuny era tumbé

se

ill

sentiment realista; no era, com
una imposició de la moda
més aviat fou ell qui va imposar la moda
sinó l'anhel de
deis temes morescos
pintar coloracions violentes, el desig de
copsar la vibració de la Ilum, la pruija de
fixar a la tela o al r a per amb teta fide
litat escenes i 'loes remarcables per la
matisació del color i 'a veritat de les fi
gures. El seu orientalibme, pintoresc i tot
era, només fou una forma del seu
com
universalisme. I ho fe/en també les seves
escenes amb
tipus del segle XVIII i de
començam thts del XIX, els seus famosos
senyors amb casaca i perruca, els seus per
del

seu

pot semblar,

—

que

tu

ets

seus

tipus

t'hon obert els ulls,

consats

embruixada de farigola

tanta

esperances!
maula? Empra-la i vino amb nosaltres
et corbi en el carni el bagatge d'una

espera,

som

altra
la música. Canta'ns!!

cangó.

si el Diví Praxitelles hagués pressentit lo vostra
bé us hauria fet una eternitat de marbre.
Pero la teva Eternitat la cantaran els estels i la natura tota,
perque ets una Eternitat de foc i d'ales d'angel.
No endebades la vostra sang de vint anys ha abrigat l'argeloga!

Oh, els

meus

germans!

nuesa,

Qui us recordaró?
Tanmateix seré jo perqua sóc més Diví que el Diví Praxitelles:
sóc la Veu!

portaré per Oceans de multituds
adoptat al vostre torg perfecte
Jo

us

i els diré que el maüser

esdeveníeu més que somnis de gestes mediterranies!
V

paraula

musical d'una Dona idítlica
amb ses mans esbocino l'aire
entreteixint amb els musicals insectes de l'herbatge la forma puro?
Tots! Home del mediterrani a la meva paraula somrius:
benignitat Universal que et fa flexible i somniador:
la imotge esta present!
El ventre de la nostra amada la pentinen meteors
i se sent possaida pels abismes Iluminosos: és la nostra mort de magnálies
que abocarem damunt d'ella.
I els seus pits són incandescents per les paroules mógiques:
prompte ha estat fecundada.

No

decanta la

us

que

—

JOSEP

LLEONART

i mediocres, de les especialitats professio
nals. Indirectament, haurem servit els alts
interessos de la nostra persistencia idio
mática que, per ara, vegeu com ha d'in
no
gens ne
teressar una minoria selecta
gligible: literats i periodistes, homes de
ciencia i homes de técnica, crítics, pro
fessors i joventut estudiosa. En el proper
article parlarem del seu aspecte pedagógic
i de cara a l'escota primária.

Mentre el jonc és abrusat per la

nostra

amada amb silenci,

dins vostre, aquesta tarda.
Adorem-lo aquest silenci d'ala engrandida que encén les
oh, gentils! ja no hi ha ombres sinistres.
em

sento

fogueres:
Jaume TARRADAS

Juny, 1938.

F. S. FORNER

—
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—

Miguel TORRENTS

seca
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—

Marroc fou la posició en que es va man
tenir durant tota la seva vida davant
l'espectacle del món i davant el món ar
tístic que eh l creava. Amb aquesta posició
meditativo i racional, per no dir raciona
lista, el seu art havia d'ésser per forga
universal. I ha fou. I així va influenciar,
dl tot sol, la pintura de la seva época,
ódhuc la pintura francesa, que era la cri
dada o donar noves normes i o obrir nous
horitzons a l'art. I així va néixer el "for
tunyisme", que com totes les escales que
gran mestre, moren
tenen per base un
amb ell, car els seus imitadors només so
len copsar-ne alló que les dites escoles
tenen d'efímer i de passatger. Peró el pri
renegar del "fortunyisme" fou For
mer a
tuny, car com a veritable creador, no po
dio romandre en les aigües estancades
d'un art imposat pels convencionalismes
de la moda. I aquesta mena d'apostasia,
del seu credo artístic de veritat, de
no
ponderació i d'equilibri sinó deis temes i
dels resultats que el gust corrent exigia
del seu art, era també dictada per la uni
versalitat del seu esperit i condicionada
pel seu temperament racial. Pintor uni
versal, hem dit, en comengar; peró pin
essencialment cataló, malgrat l'exo
tor
tisme deis seus tipus i la varietat pinto
resco i
desconcertant de la seva fantasia.

terra

l'Ebre!,
i cadavérics de
a

les

popu

lars. Car cado tema era triat i resolt com
el resultat de la seva meticulositat ve
rista, en la qual esmergava el seu geni
pacient i arrevatat alhora, fet de pende
roció i de fantasia. Car aquestes dues
qualitats tumbé eren en eh l racials i no
les devia a cap imposició teórica ni a cap
influancia forastera.
Es evident que omb aquestes qualitats
amb els dons realment meravellosos que
Fortuny posseira per al seu art, ajudat, tot
piegat, per la seva tenacitat i pel seu im
mens amor al treball, el nostre pintor, si
tuat, per altra bando, dins un medi or
tistic universal, com era lo Roma del seu
temes
i fou Catalunya que li envió
la seva obro havia de moure's i d'evolu
cionar dins rórbito de l'art universalista
o, si volem, cosmopolita que aleshores im
perava. Per tant, les circumstáncies .1i im
posaren la universalitat deis seus temes
artístics; peró ell els va servir portant-hi
el fons catalanesc del seu seny i de la
admirable adaptabilitat; car és sa
seva
but que el carócter cataló és per natu
ralesa adaptable a tots els climes espiri
tuals. Fortuny podio pintar moros i "con
tinos", i personatges goyescos, i bibliófils
amb casaca, i académics reposats que es
colten tragédies clássiques, i tot el que
volgueu; era un catalá que veía tot all6
a
través del prisma del seu seny racial.
En fi, que la seva universalitat esteva en
raó directa de la seva catalanitat.
que si en dl
I oquesta catalanitat
no
va
ésser encara catalanisme fou per
qué en el seu temps els artistas encara
sein deien
la trobem pertot. Re
no
cordem el retrat que en feio un deis seus
componys a la campanya hispano-marro
quina del 1860: "Fortuny és un jove de
vint-i-dos anys, molt robust, ben plantat;
esquerp, concentrat, ta
un cataló un xic
citurn decidit en els moments difícils; es
ta avesat a patir i está sempre disposat
a
tot". I més endavont afegeix: "Gairebé
sempre silenciós, peró sense tristesa i sen
se
malhumor, fácil per a la vida, afee
tuós i benevolent, indiferent a les coses
banals, Fortuny vivia entre nosaltres ab
sorbit en una contemplació fecunda i sol
licitat de pertot pels milers d'episodis
brillants, pintorescos, inesperats i dramá
tics que es descabdellaven al seu dovant".
Aquesta posició seva davant la guerra del

fet d'história de

paradís d'horta,

Nosaltres

sonatges anacrónics, els

fatigades.
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UNIVERSALITAT DE FORTUNY
com

redreces les esquenes

trencat

ENTORN DEL CENTENARI

Es

no

la Ilegenda hierática deis teus planys i les mons de les Dones
són com alas que ens criden a la !linda de la seva casa
oferint-nos pa i gerres d'aigua.
Els palpebres tremolen d'encesos desigs de reses
que les Noies porten al ventre l'ingent desvari de les esperes.
Cada u de nosaltres els hi hem dit la poraula, allá, dessota l'embra
d'una pomera de fruit macla,
i hem escoltat l'embruixament de l'Ebre.
S'ha

La meya
i que no

tuny

de bronze que dónes oixopluc als gossos famélics,

orga

En el rarn religiós que essent la branca niés alta del arbre de la
humanitat, plantat a la terra, com els arbres del nión vegetal que
són els nostres primers germans de vida. i mort, es la branca menys

conreada de totes, perquI pocs l'abasten i perque veient-la tan
endarrerida al bell mig del progrés de totes les actívitats humanes,
molts la prenen per passada, confonent el passat amb l'endarreri
ment, hi ha encara la creença que la idolatria, prbpia dels ternps
•olitetistes és superstició, nentre que l'acioració d'un sol Déu, prb
pia deis temps monoteistes, és una superació de la superstició, en
la qual cosa s'enganyen i enganyen als altres, con anem a demos
trar ara nosaltres només que explicant que és en essencia la supers
tició, per fer veme que tan idolatria és el politesisme com el mo
noteisme.
La paraula superstició que ve de la paraula l'atina superstitio,
que es pronuncia supersticjó, perquI en aquest cas la t, fa c, vol
dir exactoment sobre estant, aixó és, estar damunt, pero amb la
particularitat que en aquest concepte de superació, en lloc d'inclou
re-hi la superioritat, com sembla deduir-se deis norns i deis jets,
hom hi inclou sempre el concepte d'inferioritat, perque s'usa in
variablement en el sentit pejoratiu d'haver anat massa enlla, per
ignorancia, més erina del que cal estar a sobre, ço és, Inés' arnunt
d'allá ors cal estar situat, en el sentit despetiu .1.1'haver passat els
límits de la raó. La inferioritat resulta de no estar allí on cal estar
segons la raó. Es el que en catará diem fer-ne un gra massa.
Pero aquesta paraula, que nornés fa referIncia a la l'eligió, no
s'empra en tots eh casos on hi ha aquest traspas que ultrapassa el
que cal. A un complidor massa zelós del seu deure o a un mestve
d'escola que castiga amb rigor excessiu el deixeble, hom no els tit
ilara mai de supersticiosos. Aquest traspas de iímits nornés s'aplica
al que fa referIncia a un culte que va més enila del que cal i per
aix6 els diccionaris defineixen la superstició dient que és un culte

indegut.

Aquest culte inclegut que constitueix la superstició, ha estat aPli
a
la idolatria, sense veure que es pot aplicar a tot culte,
des del més vulgar al més sublim i des de l'amulet que hom porta
a
la butxaca, o penjat al pit com els escapularis, fins a la divini
tat més alta que hom pugui concebre, passant per tots els objec
tes que representen o no representen relacions am12 la divinitat. Hl
ha home que té tanta por de posar-se els rnitjons a l'inrevés, com
de no obeir les lleis divines. Hi ha qui no començara mai res en
dimarts ni. en .divendres, que essent eis dies que el paganisme va
cat sois

respectivament al deu cig la guerra i a la deessa. de Vamor,
ésser considerats nefastes per les supersticions que van seguir
les paganes.
Ni en divenclres ni en dirnarts
no
et casis ni t'embarquis

consagrar
van
a

diuen els castellans. Ni ha qui té por deis números
tenen por d,e1 13. i d'ésser tretze a la taula, perque

els que
record del

com
en

SUPERSTICIO
ciarrer sopar de lesas, arnb els dotze ap5stols, hom diu que abans
de l'any se'n té de morir un. Hi ha creient que no podra sortir
de casa sense senyar-se fent la senyal de la creu. Hi ha qui
primer moriria que destruir l'imatge que venera. ja no parlem de
la superstzció tan arrelada al cor de l'home que fa creure en la
eficacia de les oracions pensant que el Sant o la divinitat invo
cada escolten els precs inútils de l'anima humana que ni ainb l'ex
periencia diaria de tants segles no ha vist que aquesta relació
moral amb eis poders invocats no existeix.
El coma denominador i la base que higa totes aquestes desvia
cions de la raó religiosa, que en aparença són tan diferents, té
per element anic el jet de donar valor moral al que no en té. Un
amulet, una irnatge, el Déu únic deis semites, israelites i isrnaelites,
el Déu de Plató i Aristbtil, el Causa causarum de Ciceró com el
Primum movens de l'Escolastica, considerats per l'home com a do
tats de valor moral, passen a ésser iguaiment supersticions. La
superstició ha d'ésser, doncs, definida com la creença en la rela
ció moral arnb el que sois hi tenim una relació materia/.
Mentre la Hiparxiologia no havia explicat el fonament de la mo
ral, descobrint-ne el mecanisme que fa veure que no té res a
veure
amb l'altra vida, perque no és més que l'efecte de la se
paració operada per la materia damunt de l'espera, horn compren
que la supersticio s'hagués refugiat en Déu considerant-li el nut
teix valor moral que a l'home, perb un cap descoberta la amora
litat absoluta de la divinitat, aliant els lesultats de l'experiencia
amb els de l'observació, el culte a Déu esdevé no sois superstició,
com
la ido/atria, sinó la maxima superstició humana que deixant
d'aplicar-la a les parts, l'aplica al tot.
Aleshores la idolatria puja fins al cel i en iloc de fer déus deis
ídols fa un ídol de Déu, perque en lloc d'elevar l'ídol,a Déu, bai
xa a
Déu fins a l'ida L'idolatría escampada per la terra, unifica
elevant-se al cel.
No perque l'idoiatria s'elevi fins a la força creadora i separa
dora que ens fa néixer, viure i morir, no deixa d'ésser idolatra.
de
La mateixa indiferIncia moral té per nosaitres l'ídol de pedra,
fusta o de fanc, adorat pels selvatges al mig del bosc, que la
causa
creadora i separadora que com tots sabem i veiem és tan
cega i sorda davant nostre coni la mateixa pedra, la mateixa fusta
fang de Vídol. Si en alguna cosa Déu i l'idol s'assern
o el mateix
bien i poden passar l'un per l'altre als ulls i a les orelles de l'ho
pura
me, és precisament en la indiferIncia moral i en la relació
ment material en que estan respecte del nostre esperit.
La religió, doncs, que estabieix una relació mora/ entre Déu i
l'home, és una superstició igual que les que estableixen una rea
ció moral entre l'horne i l'idol. Idolatria i superstició, per mes que
s'eniairin, són sempre icilntiques. La religió catalana és l'única que
estableix les veritables relacions de l'home amb el tot, rentant
la religió de-la idolatria i de la superstició que l'embrutaven.
Francesc PUJOLS
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Serrano de Casanova, que vo
luntáriament es posa sota les seves ordres
per a majar éxit del gran certámen, no
pogué prescindir de la valuase] cooperació
d'altres destacats elements artístics i so
bretot de la personalitat de renom mundial
que era l'illustrador Josep Lluís Pellicer.
per Eugeni

Aquell jove amb aire de trobador ins
era
Josep Lluís Pellicer.
Aquést era un liberal insubornable. I,
en
la .seva joventut, tan revolucionani en
zo.

pirat

pintura cbm ha fou Nonell més tard. El
seu quadre
"Silencio que pasa la ronda",
que abans de trametre a Roma exposá a
can
Monter, escandaritzá la mojono de
clients de la caso, que el qualificaren de
"renec artístic", tot i essent malgrat aixó
adquirit després per l'Estat a Madrid, els
seus altres quadres "La
marxa
deis quin
tos" i "Una fira a Sevilla", foren copiosa
ment discutits.
En política, figura en la tongada d'en
Padró i en Moliné, iniciant-se en la car
artística com a caricaturista amb el
rera
pseudónim de Nyapus, illustrant "La pa
ródia del profeta", un deis "Singlots poé
tics" de Pitarra, i conaborant en setma
naris satírics com "El Xanguet", "El Ti
buron", "L'Esquella" i "La Campana".
Aprofitava totes les ocasions per a defen
sor
les seves idees estetiques, i ha feia
sempre amb malta sorna i serenitat. En
la seva joventut, es feien la majaría d'ex
posicions en el lloc on després s'edifica
el Palau Marcet, a la Gran Vio, cantona
da Passeig de Gracia, que aleshores era
la Societat d'Artistes. Una vegada s'hi ex
hibí un quadre de gra'ns dimensions que
no
oferia a la vista més que una Ilarga
línia d'horitzó i una barca. Els rutinaris
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LLUIS
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T
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altres• aspectes.
Una conferencia que donó sobre els de
sastres d'aquestes Iluites fou emocionant
de deb6. Aquest apostolat l'exercí tota la
vida. Tot el seu art fou una apoligia en
cesa de la pau. Talent multiforme, cultiva
va amb
traga tots els generes artístics. La
decoració, l'anunci artístic, les arts del
'libre... Tota mena d'idees útils i aspira
cions generases trabaren en eh l un colla
borador fervent.
La seva técnica era filia directa del na
turalisme de Martí i Alsina, del qual era
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editava la matexa casa. Fou també fun
dador i primer president del "Instituto Ca
talán de las Artes del Libro".
D'ánima gran i esperit obert a totes
les manifestacions del progrés, visqué al
compás deis més nobles ideals del seu
temps. Fou el gran protector deis desval
guts. La visió de la guerra transforma el
seu formós
tipus de trobador en una si
lueta de trets molt acusats, suavitzats pel
seu
esguard dolç i profundoment melan
giós. El seu verb era cálid i persuasiu.
Delatava la seva ánima amarado d'un
amor intens a lo humanitat. I per aixe) en
els seus dibuixos de la guerra s'obstinava
en presentar-ne els horrors tot i negligint

¦.1 /AM
.
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prestigi artístic com Pellicer, el nom del
qual havía traspassat les fronteres. Els
seus
intencionats dibuixos, en efecte, opa.;
reixien sovint a les págines de "Le Monde
Illustré" de Paris i "The Graphic" de Lon
dres. Aquí, conabora en la "Biblioteca
Universal" de Montaner 1 Simon, essent di
rector
de la "Ilustración Artística", que

•OSEP LLUIS PELLICER
Quan Francesc de P. Rius i Taulet s'en
carregá de la magna empresa que fou
l'Exposició Universal del 1888, iniciada

A

nos

Pellicer aconseguí que es respectés inte
rinament la nau central del que fou Pa
lau de la Industria, i a les obres adquiri
des per l'Exposició afegí una serie de re
produccions de les obres escultóriques i
monumentals més notables d'Europa, tot i
essent nomenat, degut a aquesta circums
táncia, director del Museu municipal de
Reproduccions i Belles Arts de Barcelona,
que fou el primer museu de pintures bar
tre

celoní.
Si hi havia un home que es meresqués
un
cárrec oficial era aquest, Josep Lluís
Pellicer, l'Aventurer tantes vegades malmes
per lo fortuna. La seva qualitat
trador el convertí en periodista, tot i fent
de corresponsal artístic de la "Ilustración
Espanola y Americana" en el Nord durant
la guerra civil. Aix5 Ii permeté d'exercir
un
cárrec idéntic en la guerra d'Orient,
a
Rússia i Turquia, bo i seguint la cam
panya en l'Estat Mejor del general Gurko.
Les penalitats sofertes en aquell peno
de de la seva vida les portava retratades
en
la seva fesomia de trets durs i poc
cordials. Aquest aire rebarbatiu tingué se
gurament la culpa que una vegado el
prenguessin per malfactor i el detingues
sin durant un viatge que féu a Franca.
Entre les moltes anécdotes que se li
atribueixen, n'hi ha uno que tingué per
tela de fons aquells dies bulliciosos de la
Revolució de setembre. La multiud recor
ria els centres oficials a la recerca de re
trats de la reina Isabel II per tal de do
nar 'hure
curs
a
la seve indignació. En
l'Escala de Belles Arts, n'hi havia un de
magnífic, pintc:it per Madraza, que els de
pendents de la casa havien amagat per a

I ara heus aci el "Salan", el famós "Sa
lan", el vcritable, el secular. El que hem
alludit repetides vegades més amunt. ?Qué
és el "Salan"? Es la reunió de dues sacie

risme manso'.

mort, de més

tats, els "Artistes

le",

dio,
El XV Saló de les Tulleries,

que

s'ha

obert "avenue Rapp", prova sobretot la vi
talitat de l'escultura francesa. Entorn de

Despiau, s'han agrupat, amb alguns joves,
els homes que, de vint anys enlá i després
de Rodin i de Maillol, han conegut éxits

justos: Wlerick, Arnold, Drivier, Malfray,
Coz net, etc. I, evidentment, Gimond que
es revela admirador
cada dia més fervent
de Maillol.
El hall ocupat per l'escultura és decorat
amb sis "panneaux" molt reeixits: el de
Lhote, que és un detall d'una decoració en
curs d'execució
i els purament geométrics

Jacques Villon, Robert i Sonia
Delannay. Heus ací uns lloables encerts a
la glária del color.
Quant a la pintura de cavallet... Podriem
preguntar a Jacques Baschet el qué en
de Gleizes,

14 de maig,

pensa. En l'"Illustration" del
escrivia
VAL

MES

AQUI QUE A

CAL

propasa

a

Frangais,

APUTACARL

Société

del "Salan"

nationale")

:

("Artistes
"Les dues

societats han de romandre ecléctiques tot i
procurant de no encoratjar els abandons,
les extravagancies. Representen una tradi
PORTADA

DE

L'ALMANAC D'<EL XANGUET›, DIBUIXADA

se'n sabien avenir. 1 no paraven de
criticar-lo. N'arribaren a malparlar tant,
que Pellicer, amb la seva proverbial irania,
els digué:
—Quan l'autor en sápiga més, alesho
barca.
res treuró la
Altre període destacat de la seva vida
fou la revolució que la seva simpatia ar
ma entre els alumnes de Llotja, que s'in
dignaren de valent en veure que Pellicer
les quals
a
no triomfava
en les oposicions
prengué part per tal d'obtener una cáte
dra en l'Escala de Belles Arts. Tots els
deixebles sense excepció es posaren al cos
tat seu. Deixaren d'assistir a les classes.
1 si bé no pogueren aconseguir que ell fas
el preferit, assoliren que no prengués pos
sesió del carrec el seu contrincant. Real
ment fou una injusticia el bandejar un
no

—

a aquest:
---Deixeu-me-la per mi... Es meya. Fa
arribat
massa ternos que la valla. Ara ha
la nostra!
I amb traca inaudita ficei el ganivet a
nivell del marc i arrencb tota la tela,
Ilançant la resta a la multitud, cridant:
—Ara ens veurem les cares... Ja et tinc!
amb frenesí enrotIler la seva cobejada
presa, tot i salvant així l'obra de Medra

fanátics, digué

•

PER

PELLICER

gendre, i del realisme de'Simó Gómez del
qual havia estat deixeble. La influencia
artística del primer és ben visible en el
predilecte de dona tan semblant
seu tipus
al de Martí i Alsina. I la seva rigorosa
subordinació al model, que el seu com
pany Apenes Mestres amb certa enveja
involuntaria qualificava de defecte, reve
Simó Gómez
lava la influencia
tan realista
que no era capaç de crear
el natural al davant. Aquesta
res sense
honestedat artística li donava aquell se
gell tan propi que li permetia de traduir
íntegrament, amb tota fidelitat, aspectes
grafics del correr i de les escenes que ha
vio viscut, per tal com tenia una gran ha
bilitat per a copsar reipidament els trets
essencials de tot el que vela i després

plasmar-los

en

composicions plenes

de vi

da i de detalls evocadors.
En un altre aspecte, la seva serenitat
valor heroic en to
a oroya de bomba, un
les circumsteincies, en féren un repárter
gráfic excel.lent i de renom mundial.
Contava 'Apenes Mestres de Pellicer
tes

que, fent aquest de periodista durant la
guerra civil, s'instal.la un dio en un tuno
net, darrera unes roques per tal de pro
tegir-se de les bales perdudes. Una vio
lenta batalla s'estava Iliurant més avall i
Pellicer volia dibuixar-ne tots els incidents
des d'aquel' magnífic punt de vista. En
aquell moment l'home ;s'esborrtiva, des
cpareixia. Només existia el caçador d'i
matges. Quan més concentrat esteva, tot
i traslladant nerviosament al papen els
episodis de la Iluita, uns mots bruscos i
indignats, alternats amb gemecs dolorosas,
el sotraquejaren de cap a peus. Era un
jove que s'havia .arrossegat peniblement
fins a allá. Un ferit que, amb els ulls foro
del cap, exclame] amb veu enrogarlada:
—1 vós, que hi feu aquí, sense fer

res?...
Pocs moments després, expirava. Pelli
cer, íntimament trasbalsat, per?) aparent

impassible, prosseguí la seva tasca...
Era el seu deure. I, per a ell, el deure
ment

era

sagrat.

Lluis Pellicer va néixer a la
12 de maig del 1842
tra ciutat el
moria el juny del 1901.

Josep

LA
DE

INDUSTRIA, EN EL QUAL S'INSTALIA
REPRODUCCIONS

EL

nos

i hi

Joaquim BAS 1 GICH

ció. Llur rol és sovint ingrat, per tal com
és fácil d'acusar de "pompiérisme" els que
defensen les Ileis permanents necessaries...

Com jo preferiria

la defensa d'un
del passat, pera
d'una soba nova, la fórmula de "Tradició
vivent" a la d'"Art yivent" que conegué
fins el desordre..."
Aquestes línies haurien d'ésser el prefa
art

per

a

evolucionista, digne

Tulleries, saló de bones
maneres a desgrat
de la participació bor
delesa Marquet-Lhote, la presencia del ce
ramista Artigues, el nostre Llorenc, Arti
gues, de Camoin, de Vlaminck i d'altres
ci del Saló de les

pintors "vivents". El Saló de les Tulleries
fou

fundat,

fa

uns

qUinze

anys, per

uns

Franlais"

i la "Nationa

representen alió que hi ha de mes

que

putrefacte,

de mes mediocre
francesa. Com déiem l'altre
aquest "Salan" exposa l'ex-infant

pintura

la

en

evitar-ne la ylestrucció. I, en envair la
multitud l'edifici, ensopegaren amb un al
tre de molt mediocre, que no tingué pos
la virtut d'engrescar-los gaire.—No, no! Aquest no. Volem el bo!
que, pel que es
va exclamar un de la colla
veu, devia tenir certes nocions de pintura.
No tingueren més remei que treure l'o
bra de Madraza. Peró així que un d'a
quells apassionats hi va posar les mons,
un jove
amb aire de trobador inspirat s'a
podere] violentament del quadre i, esgri
mint un ganivet arrabassat a un d'aquells

NAll CENTRAL DEL QUE FOU PALAU DE
MUSEU MUNICIPAL

A París, ha tingut Iloc la inauguració
deis tradicionals Salons de primavera. Com
cada any, hi ha hagut pintura per a tots
els gustos. Per a tots els gustos académics,
naturalment. Perqué, pictóricament, aquests
Salons acostumen a ésser d'un conservadu

en

prodigi

Grau Sala.

George Besson,

un

deis crítics francesas

independents,

mes

aquests

ha dedicat al "Salan"
saborosos que segurament fa

mots

les delícies deis nostres lectors:
"El "Salan", el gran, el veritable, s'o
bre, després del "Salan des Arts ménagers"
ran

i abans de la Fira de París, al Grand Pa
que és escombrada la porquería
de cavall del Concurs hípic. Seria injust de
no
lloar la tenacitat del seu estat majar

lais, així

i de les

seves trapes, aquests artesans que,
defecte de saber pintar, occepten de tre
bailar segons el catecisme de l'Institut per
tal que duri el "Salan". Aquest representa
la pintura per a la burgesia francesa i no
a

té pintors, representa
l'escultura per o
l'Estat francés i per als comités a la re
cerca
de monuments commemoratius i no
té escultors.
?Qui visita el "Salon", foro de Monsieur
Lebrun, i alguns socis de círcol fonatics del

bridge,

el dio del vernissatge? ?Quin his
toriador fa allusió a Géróme, a Bougue
reau, a Henner, i quin amic de la pintura
fa allusió a Ilurs successors Leroux, Cay

Guirand de Scevola, sinó per

ron o

dar Ilur mediocritat?
El "Salan" hauria

d'ésser

a

recor

tancat

per

d'higiene, pera caldria interdir tom
bé el museu de figures de cera Grévin, els
quadres vivents de les fires i els cinemes
pornografics. Com que les ocasions de riu
mesura

i de divertir-se

abunden, el "Salan"
existéncia.
Rectificació: hi ha un pintor al "Sa
lan". Sí, només un: Van Dongen. Pera no
Ii retreieu de trobar-se allá. Seria capa5
de contestar que adora certs llocs incon
lesables i que no li agrada trobar-s'hi
sol."
re

continua la

seva

no

secreta

artistes fastiguejats
cuitat del gloriós

(sic) de la promis
"cal drapaire", tan
necessari que és el Saló dels Indepen
dents. En 1925, el Saló de les Tu
llenes
no
representava més que les
"Ileis permanents" del just medi exigit
pels fundadors d'un cercle de bona
companyia. ?Per qué no ho ha de repre
sentar tumbé en 1938, ja que va de Char
les Blanc
ne

Dreyfus-Stern,•de Kvapil a
a Glucómann,

a

Cimiére, de Jaulmes

ofereix sinó

gancia"
pintura?

o

Rei
i

el contrari de rextrava
de l'audacia i fins i tot de la
tot

secular. I el president Lebrun. l'inaugura
com a tal. I, si els
marcs de tots els estils
i de totes les pátines porten cadascú la
marca d'un
fabricant famós, el noranta
nou
per cent d'aquests rectangles de fus
ta i de guix no limiten més que l'arpillera
de les parets de la Galeria Charpentier
on hi ha installat aquest Saló Nacional In
dependent. Aquests marcs magnífics i en

Iluernadors, en afecte, no contenen ni un
centímetre quadrat de pintura. Res, el buit,
talment com si aquest Saló de la indepen
déncia oficial fas la galeria d'exposició d'un
consorci de fabricants de marcs a la recer
de clientela.

EXTRA VAGANT
Avui he vist el

carro

de la Mort

no

El Saló Nacional Independent, nou Saló
d'art "independent", és, per segona vegada,
el refugi deis membres dissidents del "Sa
lan", del famós "Salan", del veritable, del

ca

SONET

per l'estretor
—ella

que,

si el món

d'ignota carretera,
adés, havia desconhort

no

Aquesta Mort
tétrica i

greu,

li servia de sendera!—

no

és pos

aquella Mort,

de les histáries grises.

o paradoxa! Ara pateix del
i té
El

mig rovellades

carro

de la

brandava al
com

Mort,

pos

cor

les frontisses.

d'un

nu

ruc

de velam,
que, al sol, Hui°,

se•rdida guitarra, el costellam.

S'ha fos la Mort a l'escalfar del dia
i, en allunyar-se pel comí perdut,
dit, melangiosament: SALUT!
Frederic ALFONSO I ORFILA

