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EDITORIAL

OBEIR

Aquest periOdic, soldat catalú de l'Exér
sil de la República, és la primera expres

Pocs seran els soldats de l'Exéreit de
la República que uns anys carera haurien
creg,ut que l'atzar de la seva vida els des
tinaria a les funcions militars. Les seves
idees i sentiments, la pi-Copia formació pro
fessional no els encarrilava cap a les acti
vitats bélliques. Es per aixó que són molts

sió que ?'arriba a les rnans de les activi
deis "Serveis de Cultura al Front".
Aquest organisme, creat per al teu ser
vei per la Conselleria de Cultura del Ga
vera de la Generalitat, ve a realitzar vora
teu una missió éssencial en la lluita que
venir sostenint No és que aquesta missió
lurgués estat fins ara negligida; des que
empunyares les armes en els dies ja Ilu
nran,s del juliol memorable, filas aval, la
Conselleria de Cultura ha vingut treba
llant piqué no et manquessin els mitjans
desplai digne i de cultiu espiritual a qué
tenies drct, un deis drets que de/ensayes
emb l'armo al braç i amb l'esperit lene
d'ernoció. Avui, crcat aquest Exercit for
midable i exemplar, restava facilitada
torganització regular d'uns serveis que,
en la improvització deis primers temps no
podia arribar a una coordinació adequada.
Els "Serveis de Cultura al Frota" han vin
gut a coordinar aquelles iniciatives di,s
tats

perses que
crear-ne
una

El

fins

unitat al

realitzat,

avui s'Izavien

moltes ?'nitres de
sea

periódic

noves

i

a

els que senten una profunda sorpresa en
veure's convertits en soldats, en formar
part d'aquest gran organisme disciplinat
que és un Exércit.

A

_

prendre

a

donar

entregan&

a

suor

en

aqu.estes

?erres

contribuir, a primer rengle,
l-Ud?' !'una i l'altrrz.

a

qué

sar-se

d'altres

Exércits

que

l'ataeaveri,

enquadrament, organització i dis
ciplina a la deis enemic,s. Orgull, perqué
ha pogut organitzar amb esforg volunta
oposant

on

es rea

aquests

ciplina de soldats.
Nece4ssitat i orgull de la Repúlrlica ha
estat la fonnació de l'Exércit regular. Ne
cessitat, perqué es vejé obligada a defen

riós

un

Exércit cada cop técnicament més

perfecte, en el qual l'obediéncia no és de
guda a l'automatisme passiu o a la servi
tudimpo-sada, sinó a la conforrnitat en el

G IA

.

a

en

a catalans, com a espanyols, com
homes, els soldats de l'Exércit de la'
República, lluiten i cbee'xen ami) la dis

i el tau

;Laura; fingid °cesio de conéixer els nos
tres propOsits i de contribuir a la seva
realització amb el teu ajut. Perqué encara
que Corganisme que et parla des d'aquest
perióelic hagi estat creat exclusivament
per al tea servei, per a millor realitzar
seva missió
necessita també del tea
•jut. En aquest periadie hi hem de con
dure tots; vosaltres i nosaltres. I de vos
elgres, tant els que Iluiteu a Aragó com a
rAlcarria, a Madrid com a Andalusia.
El atol que hem e.scollit per al pedo
dic ha de tenir per a tu un ress5 rnolt sig
arificatiu. Valeria que arribis a considerar
corn un amic, cariz un enlial directe
ornó la teva terra, que et dugui la mateixa
emoció que deu.en durae lesi canes deis
teus andes i deis teus familiars.
Els "Serveis de Cultura al Front" vé
nen prop tea a recordar-te constantment
la veritable naturalesa daquesta guerra;
es una ?taita de la cultura que es defensa
contra l'opressió, una Iluita de l'esperit,
que vol ésser Iliure, contra vis que pre
tenen privar-li la volada. Que al final, a
l'hora de la victoria, al costal de la tic
tOria de les armes i de les idees coldecti
ves, puguis proclamar també aquella aura
victoria individual del teu esperit: la vic
toria daniunt tu mateix. Que cada para
de terreny conquistat a l'enemic per les
teves armes dugui paral-lela la con questa
?'una major llum en la teva intelligéncia.
Sense aquestes petites victaries indivi
(Iríais, la gran victaria de l'Exércit de la
República perdria el millor deis seus
sengits.
Lis "Serveis de Cultura al Frorzt" vénen

que

a

esforl. Pese',
través daquest primer full, ja

leva

major artesa

res com

era
r ~Veis, i a ta regarla un
raitja de comunicado' i un enllaç directe
entre tu i rorganisme propulsor. D'ací a
molt poca dies ja rebrús altres mostres
de la nostra activitat. Diversos Ilibres,
realitzats expressarnent per a tu, d'acord
arnb l'hora que estera vivint, vindran a

deixes la

una

aparent paradoxa de servir per a la In
bertat. Per a conservar el dret d'ésser lliu

funcionament.
un .^exe....i.a.substiguible

fer-te companyia

Voldriem dir amb senzilles paraules a
aquests amics, com poden sentir l'intim i
noble orgull, —ells, homes Iliures7- de
servir com a soldats.
No és l'afany de domini, ni l'ambició
rencorosa, ni la crueltat venjativa, que
els han fet prendre les armes, i lluitar
amb coratge fins el darrer sacrifici. Es
precisament l'exigéncia superior de de
fensar la dignitat de l'home lliure, la que
els obliga com un suprem imperatiu mo
ral. a obeir. La voluntat humana no pot

els soldais catalans
morts en defensa de les
llibertats
a

tots

Dia deis Morts, grisor de la matéria
sota la llum que ja pressent l'hivern!
Cremen en pau, al port del cementiri,
totes les Ilanties, plany- etern
del repós vacillant, de la carn morta
que no accepta del tot el negre oblit,
perqué sap que els estels vetllen en l'aire
i els sentinelles en la nit...
Oh, vides rectes, joventuts caigudes
per amor a l'honor deis catalans!
Quina suprema voluntat defensa
l'amor cordial entre germans?
Més enlla d'aquests límits de cara viva

patiu
i les

enea.: pel jurament d'enyor,
despulles sota flors conserven

el sagrament del vell dolor...
Noms esborrats, cadávers dintre l'ornbra,
vetllen la flema del silenel pur,
Oh, forces mudes que forgeu per sempre
la Catalunya del futur!
A. ESCLASANS.

propósit i en la intenció voluntariament
consentida.
No podia ésser d'altra manera en ho
mes de pensament i de cor, que
compre
nen el sentit de la finita i saben com
ha
estat inexorablement forgós defensar-se
deis que volien apagar aquella sagrada
flama íntima de la llibertat de l'home,
en
la qual es conté tota la dignitat de
Pánima i la mateixa raó de l'existacia.
Saben, els soldats que lluiten, com és do
lorosarnent necessari defensar Espanya
l'Espanya que els enemics es posen als ha
vis mentre la destrueixen i enruncn— dé
l'allau de tropes rercenares i extrange
res, que amb la seva invasió han convertit
la lluita en guerra d'independIncia. I sa
ben, com a catalans, que en defensar la
Llibertat, la República i Espanya, defen
sen la terra i l'anima de Catalunya.
Perqué comprenen l'exigéncia indecli
nable de la guerra, practiquen l'alta vir
tut militar d'obeir. D'obeir, amb una dis
ciplina conscient, que superi tots els im
pulsos, reaecions i sofriments. I aquell
que més senti els anhels de llibertat, més
meritori i exemplar és que els subjecti i vis
—

refreni,

que

comprengni

que servint és

millor vis serveix. Han d'ésser sobre
tot els que temen l'anima tivant d'ideals
oberts i generoses rebellies, els que sen.ten la profunda dignitat de l'home lliure,
aquells que per a defensar-los s'han de
sotmetre voluntáriament a una disciplina
més abnegada i més severa. Perqué avui.
el primer deure dels que estimen la ili
bertat és el d'obeir.
com
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Coneepte de la cultura
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ací totes

inicial

Període

les manifestacions

eulturals. literáries, científiques o docents,
que s'han produit en 'lengua catalana o
que, havent-se produit en una altra 'len
gua, han estat suscitades o inspirades per

1

'latí,

va

preveure el millo

produir

molt

en

científiques

en

c.stalá. Per obra

de Llull el catalá fou la primera 'tengue
románica que haei estat emprada en filo
sofia. Peró. Llull fou, a rialls, el creador
de la literatura catalana, amb les seves
obres !instigues i didáctiques, corn el Lia
bre de rordre de la cavayleria, el Libre
de mil proverbis, el Libre del gentil i el
famós Blanquerna, que és la primera
novelIa biográfica de les literatures occi
seu

El Ballester i el Parador

dentals.

—

absolut

entre

eclesastic,

l'element

(Del
Amable

que'nt respongau
qüestió: En un castell, prop

que

o

escriptoris o sales on eh 'libres
eopiats, formaven un feliç contrapés,

eren

llestee cleya que ell lo ho...io
e que, si ell no'l agués ferit, lo pa
rador no'l haguera ?robot mort. Lo
parador de-ya que ventura lo-y ha
cia donat, e que lo ballester se era

com

observa Nicolau d'Olwer, a l'absorció aris
tocrática, puix que eh clerguea eren re
alutats en tots els estaments socials. Ala?)

elergues parlessin

vol ?ir que els

eh predicadors,

ja desconfiat de trobar lo

puix

sem

quan

tenia.
Al se
3) El període trobadorese.
)e XIII, l'organització feudal s'estabilit
--

i la societat

divideix en
elergues i 'lees, sinó que aquesta darrers
te divideixen en cortesans i vilans. Aques
ta divisió escampa entre eh cortesana el

cavalleresc,

ffientiment
una

solament

no

a

poesia galana

tuosa, que té el

seu

es

favor del qual
i sovint concep

máxim exponent

en

els trobadors. El poble, pea), conserva eh
eeus canta religiosos que
moltes vegades
,5Z)n versions catalanes de cants litúrgics
Hatins, i segueix repetint, en llengua vul
gar, cançons satíriques i arnatóries, Ile
gendes i narracions que constitueixen un
fons cultural inapreciable que, per repe
tir-se per tradició
poe rastre

en

oral,

han deixat molt

el folklore catalá.

poesia trobadoresca, com la cultura
es produeix a Catalunya al
marge de la 'lengua del país, puix que
La

eclesiástica,

cervo,

Blanquerna-)

c.onjunt de la seva vida agitadíssi
d'apóstol i de savi i de la &ola obra
de pensador i de moralista, I.11,11 ha estat
Pel

l'altre. Ara vuy jo saber cont
fill Blanquerna, jutjaras a qual
de ella aquest cerco deu ésser jutjat,

ma

contra

tu,
o

anomenat

si deu ésser deis dos.

Blanquerna respos
e dix: —Senyor

pare
a son
pare: vós sa
ben té que ocasió es més fort cosa
que ventura, perqué en la ocasió és
la final intenció per la qual lo cer
co fon ferit e mort, a la ventura és
cosa que no ha intenció a si matei
xa ni a altri. E perqué lo parador

troba de

lo

El dret civil catalá, com
el dret civil de gairebé tots eh paisos de
l'Europa occidental, té per fonaments di
rectes el dret rorná, el dret canónic i el

cervo,

El

e

feya

primer

mapument

jurídic específica

estala són eh Usalges, la promul
gació deis guata, feta a Barcelona a mit
jans del segle XI, no va derogar la pri
mitiva Ilei visigoda que regia en el com
tat de Barcelona i en els altres eomtats

ment

independents de Catalunya.
Des del punt de vista cronológic, el
Usaiges aún la primera cornpilació legal

pprA rpeoq Lnane,n, dow,
provar la sageta ésser sua; ear pos
sible cosa és la sageta poder ésser
de altre ballester que hagués mort
lo cert>o, e no de aquel! qui diu que

ell lo ha

—

dret feudal.

lo cer
co fon
oecasió, e la occa
sió se convé ab aquel! qui mata lo
cerco, per lo, segons dret e justicia,
per conservar la majoritat que occa
sió té sobre ventura, den ésser lo
cerco jutjat al ballester; car si era
jutjat al parador, injúria seria jeta
a occasió, e ventura seria honrad«
de la honor que no li convé. Per
la qual rahó, jo de tot en tot fulge
al ballester lo preu del cerco, em
ventura
mort per

el Doctor Illuminat.

El dret.

6)

Evast,

El Libre del Consolat de Mar,

on

s'ins

piraren la majoria deis codis marítima de
l'Edat Mitjana, és
altre monument ju
rídic catalá de l'época nacional.
Un jurisconsult eminent, Vidal de Ca
nyelles, compilava, al segle XIII, les Ileis
particulars deis regnes d'Aragó i de Va
un

mor!.

que se'n tornava a /a ciutat.
per sa part —dix Evast—,
moltes y grans rahons la hu

.Ramon LLULL.

Inda.
d'un poble es manifestin en una 'lengua
forastera no és específic a Catalunya; el
mateix esdevé a Castella,
on la poesía
culta depén en els seus orígens de la poe
sia galaico-portuguesa.

4)
mera

Naixença de la cultura específica
La cultura especlica
catalana.
—

catalana neix amb l'eclosió del geni
de Ramon Llull, veritable enciclopedista
del seu temps. Llull resumeix la cultura

prodult exclusivament en 'latí, continui
produint-s'hi en bona part. El 'latí és
de mica en mica arreconat deis afers pú
blica,

Jaume

i així veiem que

I el substi

catalana en el moment
ha allunyat de les seves
sulmans i ha conquerit
léncia, on la 'lengua
nous domids. En certa
sumeix i tot la cultura

que

Catalunya ja

fronteres els mu
les Balears i Va
catalana assolcix
manera, Llull re
universal de tots

eh paisos cristiana, la qual cosa vol dir
que en aparlixer al món de la cultura,
Catalunya hi representa tot d'una un deis
papera més brillants, puix que hi aporta

els trobadors catalans no empren en Ilurs
composiciona el catará, sinó una llengua
woolt germana, per?) diferent, la proven

ga',

sófiques, Arnau de Vilanova realitza

una

intensa labor científica amb traduccions
i obres originals, mentre eh primers cro
nistes catalans illustren la prosa narrativa
amb

un

génere que será l'orgull de les lle
per bé que la h'stória pró

catalanes,
piament dita,
tres

que fins aleshores s'havia

Una altra autoritat jurídica en rnatéria
de dret canónie, fou Sant Ramon de Pe
nyafort, autor del famós Codi eclesiástie.
conegut amb el nom de Decretals de Gre

pel catalá en les escriptures i els
debats judicials del regne de Valéncia.

gori IX.

Així mateix comença a florir l'oratória
els debats de les Corts catalanes.

ment

tueix

en

5)

Ramon Llull.
La figura gegan
tina de Ramon Llull omple un període
cultural de mig segle. Nat a Mallorca el
1235, mor als vuitanta anys, deixant una
obra formidable, tant pel seu volum com
—

per la

seva

primer

en

la

qualitat. Ramon Llull

éa el

data deis clássics catalans. En

joventut

poesies en pro
trobadoresca. I fou, a
més de poeta, filósof, teóleg, predicador,
moral sta. jurista, metge, matemátic i quí
mic. Con a pensador no es va contentar
de separar-se de la filosofia d'Aristótil,
seva

venga',

a

escrivi

la moda

sinó que

a

tica

un

va tendir
stotélica per

Finalment, el dret polític

era

constant

elaborat pels municipis de les ciu
per les Corta catalanes, que l'oren
matéria jurídica i polítiea les ulés de

tats i

ment

el saber i les obres d'un home que fou
una de les primeres figures del seu temps.
Simultániament a l'aportació cultural
de Llull, el qual encara reserva la 'len
gua l'atina per a les especulacions filo

i aixó fina a les darreries del se
le XIII. Peró, aviat la poesía catalana
accepta un llenguatge híbid, com observa
Nicolau d'Olwer, "i ea e/ segle XV prevé a
despullar-se de les darreres formes pro
sençals que damunt d'ella graviten".
El fet que els primera poetes cultes

e

Cascú,

Ilatí, puix que
a'adreçaven al poble, ho feien en 'lengua
vulgar, que era rúnica que la gent en
pre

vull

ad esta
d'esta ciutat, lo qual és al entraat
de hun gran boscatge, se sdevengué
que ha ballester ane u eaçar al
base cercos e cabirols i altres sera
blents bésties salvatges, segons que
hacia acosturnat. Esdevengué's que
ell ferí hun cervo amb huna sageta,
que seguil tot aquell din, e no'l pa
gué atényer ni ?robar. Mentres que'l
ballester se'n tornara en vers la
cinta, encontra's ab hun parador,
lo qual portava la sageta en la me.
Dix lo ballester al parador que de
han hacia haguda aquella srtgeta, la
qual era estada sute. Respós lo pa
rador que en han cervo la hacia
?robada, lo qual hacia trobat mort
e
hacia'l venut a hun carnicer.
Qiiestió ion, entrels dos, de qui de
cía ésser lo preu que'l parador ha
via hagut del cerco, perqué lo ba

incloent-hi els nobles i els rica, que era
illetrada i ignorant.
Per tant, la cultura es confinava als
convents i la monopolitzaven els clergues
licuaba, eh quals, amb llurs escoles i
Ilurs

"Libre d'Evita

jill —dix Evast (a Blan

qu,erna)—:

monopolitzava el saber, i l'element no
relesiástic, sigui la resta de la societat,

neix

va

coa

descobrir diverses

va

A més de moltes obres

Orígens.
Com totes les culturea
neo-Ilatins,
deis pobles
la cultura de Ca
talunya es fonamenta en la cultura 'lati
na, i, específicament, en la cultura cris
tiana occidental. En els primers temps de
la Catalunya comtal, durant la Recon
questa, la cultura catalana es produeix en
'latí i és exclusivament eclesiástica, puix
que noméa els clergues eren lietrats. A
Tiesta cultura no ofereix a Cataluny-a
naracterístiques própies. Hi havia, com en
tota l'Edat Mitjana, un divorci cultural

ara

car

Ileis de la matéria i
rament deis metalls.

esperit auténticament catalá. Aquest
esperit no es manifesta plenament sino
quan Catalunya té consciéncia de la seva
personalitat collectiva, peró viu i panteixa
en altres époques, quan Catalunya no for
ma encara una unitat política o pian, des
prés d'haver-la format, sofreix un Ilarg
període de decadéncia.

no

precursor,

un

un

2)

química moderna el considera

La

catalana.-

Sota la denorninació de Cultura catalana
eomprenem

CATALANA

substituir la dialéc
sistema que abreu

en

mocrátiques i més avançades de
dat Mitjana.
7)

L'Art.—Durant

tota

l'E

l'época de la Re
s'havia ,omplert de

Catalunya
temples románica d'una arquitectura sim
ple i severa, que més d'un cop era ornada
atnb pintures imitades de l'art bizantí.
Peró, no triga a formar-se una escola ar
conquesta,

tístca, característicament catalana, que
produeix remarcables pintures murals, i
sobre fusta i interessantíssimea esculturas
ornamentals, directarwnt influenciades

gés els mitjani de

iconografia deis miniaturistes i per
l'art religiós del Migjorn francés, tot con

cia

servant

ar

a

totes

recerca i posés la cién
l'abast de tothom. Va cercar, en
les coses, les lleis d'unitat i d'har

monia i escriví l'Ars magna

generalis,

on

s'elela a les alçades de la teología i da
valla a les minúcies de l'análisi química.
Llull es servia de les fórrnules didacto
simbóliques, de l'apóleg, del proverbi i
del diáleg.

per la

reminiscéncieg de l'art rnusulmá,

lligaven perfectament amb eta ata«
orígens bizantina.
Es en aquest període quan comença a
aparéixer l'art gótic que, quan passará les
fronteres del país s'harmonitzará i con
que

viurá sovint amb l'art románic i no (leí
xará de nacionalitzar-se l'en aviat.

La

C.atalunya rebel

a

opressió,

tota

Mandoni trobá la salvació en la

sem

a

Afirmacions
'Per que lluites, soldad catada de
l'Exércit de la República?
Potser t'haurás fet algunes vega
des aquesta pregunta. Es segur que
/a teva mateixa rasí i sentiment te
?'han contestada. i/olem. Deró, con
cretar

els

guerra

en

imperatius

de

la nostra

fonarnentals.
rotundes, com afirmacions
unes

veritats

ciares i
incontrovertibles.
Lluites, soldat

de

Cataluaya

i

d'Espanya:
deis militars
Per a de/ensar-te
que vol
seva
paraula,
traidora
la
guerera fer servir per a esclavitzar
el poble, la força i les armes que el
mateix poble els hacia dorwt.
Per la independéncia d'Espanya,
a

atacada cruelment per trapes i ar
mes de guerra de paisos estrangers,
els quals no havien rebut cap greu
ge ni cap dany d'Espanya.
Per Catalunya, amerweada en la
seva
manera désser, per l'odi que
senten els teus enemics per a tot allá
que en qualsevol aspecte deixa tras
palar el sendhnent de l'anima cata

lana.
Per la República que Espanya
s'havia donat lliurernent com a ré
gim polí.tic, que perrnetés decidir
deis seus destins per la sobirana vo
luntat del poble.
Per un régim de progrés econó
mic i de justicia social, obert a to
les les possibilitats, que asseguri el
benestar coilectiu. fonamentat en la
pau i en el treball.
Per la Llibertat, escarnida i vio
lada pels réginks d'opressió feixista,
que no reculen davant de cap viru
léncia per a esclavitzar els bornes i
els pobles, i sometre'ls el sea jou.
Perqué oadascú de vosaltres pu
qui conservar la própia dignitat de
l'horne, l'anima que és vostra i l'es

perit

que és Ilitare; per
n& el dret d'ésser cona

a

poder

te

sou...

No Iluitea, soldas de l'Exércit de
la República, per l'afany de domi
nar els mitres; combats amb tal el
teu valer i coratge per a defensar-te
del donrini gnu' els altres voleo lenir
damun$ kno.

morir clavat

nat

a

els

romana

en

Així pensaven

creu.

esfereir les tribus revoltades;
l'esperit de revolta que ha continuat

per?)
latent

a

cara;

no

segles, perdurava

través deis
eren

prou les

es

de cas
d'una igno

amenaces

tiga cruelíssirns, ni l'exemple

abatre l'esperit
rebel del nostre poble primitiu. Altres tri
bus es revoltaren encara contra l'invasor

condemna,

miniosa

roma,

11'18.

I així fou. Les legions romanes desem
barcaren a Empúries, i després d'una llui
sagnant cruelíssima reeixiren a fosa
gitar els cartaginesos. Catalunya fou,
dones, teatre de la lluita més gran de l'an
ga
la de Roma contra Cartago.
Els pobladora de Catalunya, que havien
hagut de imitar, successivament, en l'un
i Paltre bándol, arrossegats per la forga
deis dos exércits invasora, no van accep
tar mai la servitud. Arnies de la Ilibertat,
no van voler sotmetre's a la dominació es
trangera sense oposar tota la stva resis
tencia i tota la seva forga.

fugida.

Pesó, més tard, havent caigut en poder
deis seus enemics, el cabdill fou condena

la defensa
pre en
hornea,
assenyala
amb
Ilibertata
deis
de les
/a gesta d'Indíbil i Mandoni la ruta i l'es
perit de tata la seva história futura.
Hanníbal, el general cartaginés, havia
ja dominat Catalunya per la forga de les
armes i havia continuat la seva ruta, Pire
neu enllin cap a Italia, per tal d'abatre
la República romana.
Els cartagjnesos havien assolit ja gran:
victóries en ele campa de batalla d'Italia.
quan els romana decidiren emprendre la
uonquesta de la península ibérica, iniciant
la a Catalunya, convenguts que la con
questa del nostre territori podía ésser de
eissiva en la lluita contra l'enemic carta
peu de guerra per

Dos grans herois de la llibertat

INDIBIL I MA¦WON1
I foren dos gerrnans, prínceps ilergetes,
de Lleida, l'anima principal de les revol
tes. Les seves 'tribus són les que més bra
vament Iluitaren contra els romana. Eren
Indíbil i Mandoni.
Van algar-se en armes dues vegades,
i la lluita sostinguda per la independén
cia fou coratjosa i sagnant. A la forga de
Roma, les tribus ilergetes oposaven un
braó i una decisió fermíssims.
En la darrera de les revoltes, Indíbil
troba la mort en el camp de batalla. I la
sageta enemiga que se li clava el pit fou
causa de la fugida i de la desbandada.
El !lastre gran Guimerá, que ha escrit
una tragedia i ua poema sobre les gestes
deis primera defensora de la nostra Iliber
tat, canta així la batalla i la mort d'In
díbil:
Es nit encara: eh pobles ilergetes
sera el fort estacat a munts reposen:
soldats ja vells la fosquedat regiren
o amb l'orella en
la pols callats escolten.

Retruny

un

corrí, i

un

altre,

i

ja és el

cercle

ja l'arnple

que el mestral fa

moure:

els cavalls renillen...
estol cap a la vall s'abow.

cauen,

—A mort—Indíbil va cridant feréstec,
i amb ell Mandoni, comandant les tropes
envera les aigles que a la Ilum del dia
entre

núvols de

pols xisclant s'acoten.

massegar

els

arnesos,

els pitrals rebotre,

els dards, brunzint, en
les carns obrir-se al tau l de les espases,
cruixir les Ilances i xiular les fones.

a

mant:ngueren

i

constantment viva

la flama de la rebellio.
Aquell esperit de revolta, que va crear
amb els segles la independencia i la gran
desa de Catalunya, havia de perdurar eter
nament en la seva história. Indíbil i Man
doni havien d'ésser les figures que havies
d'encapgalar una llarga galeria d'heroia
de la llibertat. Encara avui, l'esperit que
animava Indíbil i Mandoni i els seus ha
mes, persisteix en cada un deis soldata
catalana que Iluiten per la llibertat de la
seva terra. La llista dels herois que a tra
vés deis segles &han batut per les ideas
de Ilibertat que defensem amb la guerra

d'ara,

va

encapgalada pels

seus noms

gla

riosos.

Engá els nafrats agonitzants s'unglegen,
i

ceca

rodolen,
arressegant cadavers

Í folis abraonats

i enllá

pels

poltres

orats

peus

la lluita

algant les piques ensagnades

I

de timba

en

timba els rierais s'emporten.

—esglaiador s'aixeca
de Mandoni abragat, mirant sos pobles.
fills!

mos

Avant! Avant!—i arrabassant-se el ferro
el Renga altiu als centurions que el volten.
testa sobre el pit decanta,
s'apaga, son esguard es torba,
caure en bragos deis companys en

Oh, déus! La
i

veu

a

AMIC obre

lluita

un

Concurs al

<peal

pudran

concórrer exclusivarnent eta
soldats que Iluiten ala Fronts de la

llibertat.

S'adjudicaran

tot

ja,

—Avant,

de AMIC

testes,

d'una els ilergetes callen:
ni al colpejar responen.
ni avancen
El noble Indíbil del cavall rellisca,
clavada al pit la fulla d'una esconal

Mes, ai!

Coneurs literari

giravolten.

i el pes deis morts esllavissant les roques,
carros i bous i maquines de guerra

sa

gavell d'espigues
les tendes

1 s'ou el ferro

per

tres

premis

i sis

accésiís.

1. Un prerni de 500 pessetes a
la millar narració d'un fet bétlic de

l'Exércit
viscut

a

republicá,

prefereníment

pel narrador.

Dos accésits de 300 i 200 pessetes
les narracions que segu.eixin en

mérits

a

la

premiada.

per sempre més l'han revoltat les ombres!

2. Un premi de 500 pessetes
la millar poesia de terna de guerra.

Un crit d'esglai en el combat s'aixeca,
i allá van sos guerrera, fugint sena ordre,
arreu seguits de les potents centúries
que amb sang de lliures els camina

setes

Dos accésits de 300 i de 200 pes
a les poesies que segueixin en

mérits

a

la

premiada.

emporpren.

Un premi de 500 pessetes a
la millar anécdota de guerra, pre
3.

ferentment contada

Soldat

catalá

de l'E)&rcit de la

República:

eonskuantent

aqueas AMIC

seas

originals han d'ésser escrita
lletra llegidora i tramesos
abans del dio 15 de febrer del 1938,
una

ala "Serveis de Cultura al Front",
Diagonal, 411, primer, amb la indi
cad': "Per al Concurs del periódic
A IC".
El luna dictaminará dintre els

guiare dies següents al
del termni d'admissió.

di/asió de les nostres publicacions,
vacitlis a suggerir-nos iniciatives per a

millorar

deis

Dos accésits de 300 i de 200 pes
setes a les anécdotes que segueixin
en mérits la premiada.

en

cornpanys, o sirnplement coses d'imagina
ció. Procura ésser breu i tingues la cer
?esa k vetare el tea nom en aquestes co
lumnes. Assabenta'ns també de les vostres
necessitata particulars i de les dificultats
d'organització que puguin sobrevenir en
no

un

Els

Tens obertes les pagines d'aquest pe
riódic a la leva collaboració. El nostre
desig fóra destinar-Fui una página sencera
rada quinzena; envidns narracions d'epi
sodis bél.lics que hagis viscut, o anecdo
tes que l'hagin ocorregut, a tu o ala teas

la

per

protagorlistes.

tea.
•

taltealnellt

Guerra

Carnet de
Primeres hores de la tarda —tarda
d'octubre-- en un poble aragonés. Ala
afores del poble unes hortes taquen de
verd el siena del paisatge. Després, tot
1s pols i pedres. Ni un arbre, ni una ma
tolls. Res. Es a dir, sí: en algun pujol la
,grisor d'unes farigoles, que els homes ar
renquen, —no hi ha altre combustible
per a encendre la llar en les llargues nits
d'hivern, que en aquestes terres deuen és
ser terribles, car un vell m'ha dit: "Aquí
padecemos nueve meses de invierno y tres
de infierno"
Aci la tarda no té la pompositat, la po
licromia meravellosa que té en terres cata
lanes: les boscúries del Montseny que te
nen perfum de llegenda, el Vallés de co
lor de palla, les terres tarragonines que,
vora la mar, tenen una bella austeritat de
paisatge cláSsic, el Pireneu, que té sentors
de rondalla, la Cerdanya que és com una
pintura de Corot, l'Empordá, que recorda
els vells miles de Silén i Amfítrite. Ací tot
és igual: terra, terra, terra. De tant en tant,
un petit bony en el Rengo' de terra: un

poble.
I,

obstant, quina bellesa! Pressentiu

no

que en aquest paisatge adust, clos, el som
riure desenionaria. Es un paisatge greu,
sever; la vida hi devia transcórrer sóbria.
Sóbria, peró bella, cona les terres, com la

llum,

els

com

Aquest

pobles...

sóc, —on recordo que era
any— és Azuara Hi ha cases
baixes, cases ombrívoles, mancades de fi
nestres, talment com si els que les habiten
temessin !'entrada de l'aire i de la Ilum.
Les cases on viuen les humanes criatures
són pobres i de dimensions reduides; l'es
glésia és d'un barroc vergonyant i mesquí,
que hauria indignat el Vasari. I hi ha
dues o tres cases de rica, sense cap gust,
sense cap
confort.
avui fa

on

un

I.

Des de
tava

primeres

hores del matí —apun
per cants de per

cogullades— els soldats de la Re
pública ataquen Fuendetodos, el poble on
naixia Goya, el més genial dels pintors es
panyols. Arriba, dar, el terrabastall del
combat. Honi distingeix perfectament sota
l'ampla i espaiada veu del canó, l'espete
gar de la fuselleria i el repiqueteig meen
dius i

fusible de les metralladores. Les noies de
la casa on he dinat, en bona companyia
d'uns soldats catalans, van i vénen, pos
acides ''una gran angoixa, d'una por pá
nica que en el combat guanyin els feixis
tes. Saben, per evadits de Fuendetodos,
d'Aguilón, de Villanueva del Huerisa, les
crueltats que cometen. Aqueste,s noies,
Guadalupe i Conxita, no saben imitar la
vella que les ajuda en les feines de la casa
i que, per a fer-se passar la por, es de
dica al vi amb un gran entusiasme. Sorto
sament, l'alegria d'aquests soldats les tren
quillitza un xic.
A mitja tarda m'acomiado deis com
panys i m'adreço a Fuendetodos. El viat
ge no és massa llarg: uns dinou quilóme
tres, peró aquesta vegada resulta un xic
accidentat. El xófer, Lluís, no ha vist un
clavegueró obert a la carretera, ni ha vist,

evitar-lo,

un camí provisional, i,
marxávem a gran velocitat,
car si no hagués estat així tal vegada no
ho contaria. Hem saltat el clavegueró,
peró s'ha averiat el cotxe i arribern amb

per

a

A LA CASA DE GOYA
detodos, la de Falange. L'església

és l'úl
tim reducte que al poble tenen els faccio
sos; tots els altres els han estat presos

pels

del 7'5
fa
de qua
tre o cinc canonades, a la façana s'obre
un esvoranc negre, talment 'com una boca
fétida, desdibuixant-se en un badall enor
me. L'Exércit de la República lluita, ja,
als carrers del poble. Els rebels cauen o
fugen. De sobte, un soroll terrible: part
de l'església s'acaba d'enfonsar, soterrant
els defensors. El poble és nostre.
Davant l'església hi ha, en una placeta
plena de Ilum blava de capvespre, el mo
nument a Goya: un cap del meravellós
escultor estala Juli Antoni. L'església s'ha
esfondrat i, en canvi, les bales han respec
tat el monument.
Els primers moments de l'ocupació d'un
poble són sempre marejadors: cal posar
les guárdies, distribuir les forces, cercar
nostres soldats. Una bateria
foc contra l'església i, al cap

allotjament per
un hospital de

que

sueltes dificultats a les línies deis atacants.
La remor del combat és eixordadora. Fu
selleria, morters, metralladores, canons. I
crits i toes de clarins que esquincen l'aire
espés de pols i fum. El poble és una cabe
Ilera de fum i de foc, que el vent despen
tina. Entre el film flamegen banderes: en
els nostres rengles la de Catalunya, que
és com un raig de sol, i la de la Repú
blica. Dalt la torre de l'església de Fuen

a

l'oficialitat, improvisar

sang.

El xófer em diu que l'averiai és mes
greu del que eh l pensava —s'ha trencat

Com

*

!'alba, subratllada

grácies

UNA 1MT

ferotge que senten els facciosos
Catalunya, és un deis móbils més
importants que els impulsá a la rebellió.
L'odi

S'han passat anys i anys enrar:nt l'am
bient a base de campanyes rabioses con
era

catalá;

suggestionar alguna

i han reeixit

a

primária

ánima
a base
de fer-li creure que lotes les desventurel
que sofria Espanya naixien de les activi
tats o del carácter dels catalans.
L'odi que senten contra tot el que és
nostre, culmina principalment en la cultu
ra i en l'idioma. La nostra !lengua —que
sempre anomenen despectivament "dialec
to"— eh és un constant motiu per a des

fogar la seva bilis.
Ara, d'engá de la

guerra civil, l'aversió
anti-catalana ha arribat a adquirir apa
rences patológ,iques. Mentre cerquen cap
tar-se la simpatia deis indecisos organit
zant emissions de rádio en catalá, el sub
conscient els traeix amb les constants ve
xacions de que fan objecte —o creuen fer
objecte-- el nostre idioma.
No cal que parlem de Queipo de Llano,
que en les seves xerrameques dedica cada
dia floretes a la nostra terra; que ha arri
bat a dir —i fa molt pocs dies— que .1
ell "hasta le gustaban las mujeres cata
lanas si no hablaban catalán." Perqué per
bé que són "guapas", quan per parlar es
posen a fer "ti, ti, ti, ti" (textual), "si
supieran lo feas que resultan!".
Pero, sobre les coses que digui el bufó
de la guerra civil no cal insistir, perqué
la nostra premsa les reprodueix molt so
vint i ja són a bastament coneg,udes. No
obstant, ja que hem parlat del general
de Sevilla, no será inoportú que repro
dila un retall d'una nota en lletres molt
grosses

com

un

anunci,

que

publicava

un

diari d'aquella ciutat
B C"— el
ella 21 del darrer octubre. Diu aixi:
•

—Per

a

dormir

no

s'amoini

minyó de l'escorta—,

un

de passar la

cotxe-- i que haurem

poble.

nit al

que

—cm

diu

ja li hem

trobat Roe.

M'acompanyen

a

una casa

en un

carrer

Una entrada espaiosa
perú, no massa alta de sostre. Una escala
s'obre a la ?reta. A dalt, en una sala que
una no massa gran finestra obre al carrer,
dues alcoves com doá nínxols. Un llit, d'es
til barroc, a cada nínxol. En un d'aquests
llits, sense despullar-me —pel fred i per
si l'enemie contraatacava— hi he dormit.
L'endemá, en llevar-me, m'ha estranyat
l'aspecte abandonat de la casa: pola i bru
tícia per arreu i vidres trencats. I m'ha es
tranyat veure les parets ornades amb re
produccions de pintures i gravats de Goya.
En eixir al carrer i pujar al cotre que
m'havien enviat d'Azuara, he sabut que
havia dormit —molt malament, per cert
a la casa
en
havia naseut Goya, sord i
genial com el músic gloriós deis quartets i
de les simfonies.
Lluís CAPDEVILA
i costarut.

estret

parla l'anti-Catalunya

contra

tra tot el que

l'eix del

EL UNICO IDIOMA DE LA UNIDAD
NACIONAL

Alfonso Sala es un catalán
siempre
el idioma nacional

Don

habla
co,

en

en

el que

une

y

Alfonso Sala deben

no

que
úni

separa. De don

tornar

ejemplo, aquí

Sevilla y en toda la Espana liberada,
los catalanes —muchos por desgracia
que se. muestran reacios a arriar su anti
pático prurito de herir los sentimientos
de unión nacional y persisten tercamente
en el uso
público y a voces! del dialecto
regional, en las presentes circunstancias
en

de

una

impertinencia

notoria.

Creernos oportuno insistir en nuestra ex
hortación a todos los catalanes, para que
no desentonen, con disidencias idiomáti
cas que pueden inducir a juicios de sos
pecha, del fecundo momento de fusión
espanola pura, sin reservas y sin condicio
nes, que vivimos.
Airó és fort, innegablement. Peró, en
cara

queden altres exemples força con
L' "Heraldo de Aragón" publi

!Qué necio empeno separatista el del
estancamiento de las diversas hablas re
gionales, como si el provincialismo y aún
el ruralismo pudieran conducir a otra cosa
que al aislamiento y a la decadencia!
Cundo en Cataluna se desterraba el idio
ma espanol, suave y armónico, musical y
vario, sacrificándolo al dialecto regional,
se multiplicaban en todos los países las
cátedras, donde miles y miles de alumnos
se preparaban para hablar y escribir nues
tra !,>,tza.
Coas eut seure's, la fóbia anticatalana
au l'autor d aquest anide no té iímits.
Perd ets es-tres i es Renga a les afirma
cions mea grotesques; tal, per exemple,
la que diu que el fet de donar oficialitat
el que el! anomena `*dialectos", tingués
per objectiu descatolitzar Espanya. Es ex
traordinari, peró encara no és tot. En
aquest artide ja s'estableix el programa
per al demá (sempre comptant amb la vie
tória, és ciar). Diu, textualment, que:
Habrá de prohibirse el uso de los
dialectos, no tan sólo con una finalidad
oficial, esto queda descartado, sino con
afanes de propaganda, o de exhibición
anti-espanola.
Airó de l'exhibició antiespanyola es
molt elástic, és ciar. I per a un home com
l'autor d'aquest article, per al qual l'ofi
cialitat deis "dialectos" vol dir afany de
descatolitzar Espanya, antiespanyol ho
deurá ésser, per exemple, l'edició de lli
bres. catalans. Airó com a mínim.
Peró. seguim, seguirn:
Empleo constante del espanol en todos
los grados de la ensenanza; pero funda
mentalmente N sin excepción alguna, en
La escuela primaria, donde la intetigencia
tiene mayor receptividad para el hábito y
para la asimilación. Uso constante y ex
clusivo del idioma común en todos los
actos de la vida oficial y de la relación
pública. Sin olvidar la predicación y la
catequesis, muy interesantes a leste res
pecto. Y desde luego, en la radiodifusión.
Cuando todos los ciudadanos de nues
tra Patria conozcan el espanol desde la
infancia y estén en condiciones de hablar
lo correctamente, como lo que es, como
lengua madre, su propio interés les lle
vará normalmente a usarlo.
Es ben ciar, no? Dones, per si encara
no basta, heus ací el text d'un han del
governador de Sant Sebastiá:
Preocupación de toda autoridad debe
ser el eliminar causas que tiendan a des
unir a los gobernados. Y si esto debe ha
cerse en épocas normales, mucho rrui.1 debe
serlo en las anormales en que nos ha
llarnos.
Para nadie es un misterio las diferen
cias que han existido entre algunas regio
nes de Espana, y, sin meterme a analizar
las, sí considero de mi deber aprovechar
estos momentos de convivencia en esta po
blación de personas de todas las regiones

diferencias

vincents.

para suavizar

el 13 de novembre passat, un article
titulat: "Hacia el imperio.—Por la Cultu
ra y el Idioma" on, per començar, ja es
deia airó:

la buena voluntad de todos, vayan fun
diéndose en un exaltado amor a la madre
Espana en apretado abrazo de sus hijos,
hermanos de las diferentes regiones. Para
ello, uno de los mejores medios de de
mostrar esa compenfltración de carino y
de ideas es emplear el idioma común, so
bre todo cuando se dispone, como nos
otros, de uno tan hermoso como el caste
llano para poder expresar lo mismo nues
tro carino de hermanos, corno los enar
decidos gritos guerreros, propios de los

cava,

En el período de preparación e implan
tación de la odiosa Constitución Republi
cana uno de los episodios más bochorno
sos fué sin duda, el de la exaltación
del

separatismo regional, bajo la forma bien
poco encubierta de autonomías y estatutos.

El ciclo era bien notorio.; dar oficiali
dad a los dialectos para desespanolizar,

deshispanizar,

esas

y que, por

descatolizar, en defi momentos que atravesamos.
Como ésto en nada indica menosprecio
nitiva truncar, la sagrada unidad de la
Patria, hiriéndola en doble filo en su con -de los idiomas regionales, sino una exak
ciencia, en su idioma, para dejar Espana !ación patria que nos apine en las mani
festaciones de nuestro entusiasmo, espero
convertida en nn "puzzle" sin la menor
del patriotismo de todos contribuyan •
cohesión espiritual.
para

Els

paraules

una

fermesa i

seguretat parti

culars. Vivia amb la seva dona i una
filia soltera, ja granada. En tenien una
altra, la gran, casada a Barcelona amb un
negociant de fruita. Cap deis tres no hae
via estat mai a Catalunya. A vegades, el
vell Fermín treia un paquet de postal*
amb vistes de Barcelona, i Lebrau i Base
—que n'aren fills-- les "explicaven" e.xnb
tota classe de detalls. Vila, quan la cosa
durava massa, intervenia amb bromea í
preguntes continuas, fins que el vell aga
faya les postals i les desava.
Lebrau era de pare francés i mara ca
talana. Sobre el seu pare n'hi havien per
vingut unes vagues referéncies de vida tur
bulent i d'una mort obscura al Canadá,
on se n'havia anat alguns mesos abans que
terna
ss.gee-s
rasar
i als setze anys, Lebrau, no podent
suportar més temps l'ambient de la fa
n

se,

n'asá de casa. Llogá una habi
del Paradís, el balcó de
la qual donava enfront mateix de l'absis
de la catedral. Des del seu llit estant po
dia veure bé les gárgoles i els alts fines
trals. Els matins treballava de delineara
de
a casa d'un arquitecte i les tardes les
dicava a les sayas aficions. Li agradava
la música i la poesia. S'havia aprés de
memória óperas italianas senceres. Dates
tava Wagner. Era un home totalment
urbá, o millor, barceloní. Sentia la seva
ciutat com una cosa viva. Acostumava dir
que no havia estat mai més enlaire del
Tibidabo ni més arda d'Horta, barri on
havia tingut un "cavall blanc" —segons
expressió seva—, un embolia sentimental.
Era baix i grassonet, cabells negras i ulls
aius, que esguardaven amb una certa fi
xesa insolent. Es movia amb brusquedat,
com si sempre tingués quelcom urgent a
fer.
Bosc era un minyó franc i expansiu.
Podia estar explicant facécies durant una
setmana sense esgotar-les. La saya vida
havia transcorregut sempre e.ntre llibres
de comptabilitat, campionats d'escacs i
excursions. Tenia uns peus enormes i fu
mava en
pipa. Quan Lebrau tenia ganes
de molestar-lo només havia de fer que
posar-se a contemplar-li els peus, movent
ileugerament el cap en admiració mofeta,
transe dir ni una sola paraula, fins que,
esaotada la capacitat de paciéncia, Base
exclamava: "El que a mi em sobra de
pees a tu et falta d'algada, impertinent
esquitx". Per fi, esclataven a riure tots
dos.

milia,

se

tació al

Vila

carrer

era

blava el

el més jove deis

més gran.

contes

seguits de vida

Després de dos
de trinxera es tenien ben guanyats uns
quants dies de repós en aquell poble de
se'ls veia
Iß reraguarda del front. Sempre
companyia
sels do
junts tots tres. A la
Tam".
Tam
"germans
nava el motiu deis
ajuntá
a la
els
inicial
que
simpatia
La
caserna, abans de sortir cap al front, es
convertí, per la convivIncia en els perill3
entranya
i atzars de la campanya, en una
solidaritat
en
una
amistat,
ble i profunda
que anullava els egoismes individuals.
Havien tingut la sort de poder ahogar
mateixa casa. Eren molt
se tots tres a la
ben tractats per la senzilla familia cam
perola. El pare era un home d'una sei
xantena d'anys, eixut de carns, espigat i
vigorós encara. El seu rostre, solcat d'ar
semblava fet d'una meseta d'atza
ruaues
beja i bronze. Enraonava poc i sense ges
ticular, la qual cosa donava a les seses
Ille505

tres i

Impressionava

sem

per la

rant més

posar-se

.

menys estona, acabaven per

o

a enraonar

ells amb ella. Adhuc,

alguna comengaren a cantar cangons del
repertori particular, amb la conse
seu
que escoltaven el fo

güent protesta deis

nagraf.

DOLÇA

córpora ingent de gegant apacible.
Era fill d'un poble prop d'Olot, Sant
Joan de les Fonts. La seva viva curiosi
tal infantívola divertia molt Bosc, qui no
deixava perdre ocasió d'explotar-la, fent
interminables les facécies que li contava.
De totes maneras, Vila no estava mancat
d'una certa murrieeca ni certer discerni
ment.

Feia estona que, aquell vespre, Lebrau
i Vila havien sopat. Bosc era fora. Havia
sortit a primeros horas de la tarda i en
riavia tornat. El Ilurn d'oli de da
munt la taula pampalluguejava sense pa
rar. A fora el vent brunzia amb furia. El
vell Fermín dormitava en una cadira. Le
brau es passejava amunt i avall, fumant.
Cada vegada que passava per davant la
porta de la cuina pagaya una furtiva mi
rada a la fina, que hi feinejava. "Es Ilet
ja, tanmateix —pensava—, peró té encara
un cos esvelt i uns ulls tristos, molt bells.
Un cavall gris, vaja! La dan haver besa
da mai ningú?"
cara no

va-.

-Leyes.

oulhro "ITISI

Caria

CRIC

havia acabat d'escriure. Respirá amb alleu
jament, satisfet d'haver-la acabada, i es
guardá un paquet que hi havia en un recó,
prop seu. De sobte, adregant-se a Lebrau,

digué:
—Vols dir que Bosc és al polvorí? Tro
bo estrany, si és així, que no estigui ja
de tornada.
—Quan poses la banya en un forat...
--contestá Lebrau sense aturar-se--. No
t'he dit ja deu o dotze vegades que el
capitá l'ha cridat per anar a fer no sé
quin recompte de material! El que passa
és que tu tens unes ganes bogas de saber
qué és el que hi ha dins el paquet que
ha arribat per a ell.

—Caram, noi,
nial! I amb

un

penetració ge
burleta, afegí: I tu tens

ets

to

ganes d'entrar

unes

hi, home; ja faré

d'una

a

la cuinal... Entra

veure

que

no

ho

veig.

Lebrau s'arrongá d'espatlies. Callaren
durant alguns minuts.

—renganyes —féu Lebrau, aturant-se
davant el seu amic—, si et penses que el
paquet conté menjar. Sé positivament que
no.

—Tu qué saps. Qué vols que hi hagi,
dones?
—No ho sé; peró no hi ha res del
que et penses.

—rho deu haver dit un ocellet. O el
deus haver ensumat molt bé. Peró, com ho
saps, a veure?
Lebrau somrigué.

gobernador militar, Alfonso Velarde.
El governador prega, és suau. Pesó, es
pera que no haurá de corregir. No és prou
El

ciar?

!I pensar que aquests hans els puguin
signar bornes que han fet que a la zona
lats

dominada, els idiomes

'dguin Pitarra

i

Lebrau agafá una nova placa, passejá
l'esguard per damunt els seus companys
somrigué amb una estranya dolgor. La
cangó comengá:
Dolga Catalunya,
pátria del meu cor...

CATAL N YA...

seva

per ells

ello, sin que tenga que corregir resistencia
alguna.
San Sebastián, 16 de abril de 1937.

després d'escoltar du

terminat dise i,

més par

l'alemany!

Paró, el veritable récord de l'anticata
lanisme de la facció el bat el ja esmentat

Tothom ernmudí. S'anaren apropant len
tament

—Sempre

que ha rebut paquete amb
manjar venien de casa seva, els hi en
viava la seva mara, i
lletra del nom
i l'adrega d'en Bosc era tremolosa i mal
feta, d'una persona que no sap gaire d'es
criure. En canvi, la targeta d'aquest pa
quet és segura i elegant. Aquest paquet,

dones,

no

l'envia la

seva

mara:

.és

d'un

ande o deis companys de treball.
—Aixó que acabes de dir podrá pravar
que no és de la seva mare, pera no prova
de cap manera el que no hi ha dina.
—Ja ho veurem.
—De bona gana l'obriria —féu Vila—.
Qué hi dius, tu? No som tots uns?
—Ens guardarem ben bé prou de tocar
lo! T'agradaria que t'ho féssim a tu?
—Em seria igual —digué. I una idea
súbita el fati rire—. Estaria bé que hi

haguessin mitja dotzena de jocs d'escacs!
Eh aquell moment Bosc entrá. Mentre
deixava el capot damunt un escambell ar
rambat a la paret, Vila aná a cercar el
paquet i el posá triomfalment damunt la
taula.
—Ja has sopat, Bosc?—preguntit La
bran.

—Sí,

ho he fet amb el

capita. I,

esguar

dant el paquet: Ah, ja ha arribat
—Magnífic! —exclamá Vila—. Sabias
que arribara i no ens havies dit res, eh?
—Pero, si he rebut la carta aquesta
mateixa tarda, en sortir d'ací!
—Bé! i qué conté?
—Obre'l tu mateix, apa!
Vila no s'ho féu repetir. Comengá a
tallar el cordill de l'embalatge, sarasa pres.
sa, arnb una lentitud estudiada, com si ja
no li importes. Per fi, després deis enc,e
nalls i paper, va aparlixer la caixa d'un
petit fonógraf i un álbum amb plagues.
Quan anava a destapar una rodona cap
seta de cartó, Bosc la hi prenpré de les
mans:

—Compte! Ací hi ha el diafragma. Si
es trenqués no podríem tocar. Deixa'm, ja
muntaré jo l'aparell. Qué et sembla, t'a
grada el regal?
—Sí, és molt interessant —digné Vila
amb un cert desmenjament—, paró, qué
vols que et digui, trobo que hi haurien
pogut posar també alguna cosa de torna:
una ampolla de conyac, tabac, qué sé jo.
—Deixa'l cantar a aquest —digné Le
brau—. Es incurable. Posa una placa, que
sentirem com toca.
Atrets per la música entraren alguna
soldats deis que s'hostatjaven a la casa
vaina. I després d'altres. Examinaven el
petit aparell, preguntaven si hi havia de

"A 13 C" de Sevilla, que amb un gran
luxe tipográfic, com és costum
diari sempre que parla de les nostres co
ses, publicava el segiient entrefilet:
Hay en la zona nacional numerosos ca
talanes. Nosotros no decimos que son ro
jos. Pero lo parecen cuando tienen la des
fachatez de utilizar entre ellos su odioso
dialecto. Hay que acabar con esa porque.
ría. En Espana se habla espanol y nada

vers

més

estar

a

l'aparell,

...qui de

tu

si

com

prop de la

volguessin

cangó enyorívola.

s'allunya...

Tots se sentien agermanats per una
mateixa emoció. Les notes de "L'Emi
grant" eis parlaven de la pátria Ilunya
na, aixecaven records i sentiments en llurs
ánimas. La música, com una correntia en
tre terres de silenci, els portava cap a re
trobaments interiors, cada vegada més pre
gons, cada vegada més intensos. Acudien
a Ilurs esperits, fent més viva l'enyoran
ga dintre el coz, flots d'imatges d'un pas
sat de hure' i de vida. I ells s'hi abando
naven, posseíts d'una inefable sensació de
frescor i d'ingravidesa, desitjant d'una
manera obscura no aturar-se enlloc, con
tinuar... Venían remembrances de paisat
ges oblidats, d'escenas d'infantesa i d'ado
lescéncia; s'hi illuminaven rastras feme
nina de promesas, germanas i mares; re
cords de muntanyes, de perfils tan fami
liars i sabuts com els deis rostres dele
éssers estimats; de camins que hom ha
via fet moltes vegades i en qué cada pe
dra i cada arbre aren fites emotivas; d'una
veu que cridava el vostre nom en una caza
on havíeu viscut anys i anys, i no sor
tíeu del lloc on estáveu amagat de por

de

sabíeu

no

poblase de

qué; records de ciutats, de
de crepuscles dolcís

carrera,

sims prop del mar, de núvols... I, tota
aquesta riquesa íntima eixia d'un fons de

nostálgia activa, perdia els treta indivi
duals, i s'amplificava en
sentiment
molt més profund, molt més vast, més
total. En cada ánima s'estremia la pi
un

tria...
La

cangó

gué. Una
a

cessá. Peró

digué
desar la placa:
ven

—Torna,
I

torna

a

tots assentiren.

qui amb el gest.
Lebrau canviá

a

ningú

Labran,

no

es

que

mo

anava

posar-la.
Qui amb la mirada,

l'agulla, posá de

nou la
donar carda.
Paró, una volta a la maneta donada amb
massa forga feu trabucar el fonógraf i la

placa
placa

plat

al

va

i

caure

comengá

a

terra,

a

trencant-se

en

molts bocins.
Vila s'ajupi a collirne els trossos i res
ta amb ells a la má, sense saber qué fer
ne. Una idea felig illuminá el seu s'ostra.
N'allargá un tros aT company que tenia
més a la vara, i un altre al següent, i a
l'altre, fins que no li'n guata cap.
—Guardeu-lo com a record. No ha esa
tat cap

desgracia irreparable

que

s'hagi

trencat; ja n'enviarem a cercar una altra.
Quan tots hagueren marxat, el vell Fer
mín se li acostá:
—"No le ha quedado ningún trocito
para mí?"
No, no li n'havia quedat ni un. Els ha
via repartits tots. Lebrau, que es dorar
compte de l'escena, feu tres trossos del
set.' i en doná un a cada un.
A fora el vent continuava udolant.
A. B.
no lo comprenda así en la
cárcel está haciendo falta.
Que eadascú hi faci el seu comentar/

más. Y el que

Els humoristes catalans

3

explicaran als soldats de l'Exercit
de la República l'actidit que els
ha fet més gracia
La idea no és própiament nostra. Un
gran humorista catalá, tan gran corn jove,
és qui la va tenir. Nosaltres l'hi robern

l'apliquem

l'hora actual. Pera, com
a cadascú el que sigui
sea, declurem des dad que la idea per
tany a Pere Calders, que és el gran hu
morista jove que hern
Fa prop de cinc anys que Pere Calders
ars iniciar aquesta enquesta en un peria
dic barceloní. Va quedar frustrada perque
que és

—

F.enc aclaparat de saber que heu enterrat la
dona.
Si, pere que volieu que féssint si

vuetra
—

estaerta.
*OSES DE MARINERS
En

aquel! periedie

del port, dos marinera
tirrats entren a tomballons. S'apuntalen
prop d'una taula, es miren, i s'abracen.
La desfan de l'abrasada i comencen a
«rielar:
—Ola, Pere!
—Ola, Joan!
—Quant de temps sense veure'ns! No
et recordes de l'ultima vegada que ens
voten
trobar a Marsella? Quin daltabaix
van] rnoure! Erem eis amos de la ciutat.
---Oh, sí! Totes les noies estaven per
ilosaltres i no hi va haver taverna que no
taverna

una

buidéssim.
—Brindem?
—Brindem!
I es van asseure. Després d'uns quanta
gots es començaren a ensopir. Passé un
quart d'hora i un d'ells comença a eixo
rivir-se; amb una grapada agafá l'espat
Ila del company i va sac.sejar-la.

jo

—Ep! ep! minyó! Perqué
no

ho

sép.gues

die Pere ni m'he trobat mal

em

amb tu a Marsella.
I l'altre, amb eta ulls

a

just donar

entelats,

respon

-Jo tampoc em dic Joan i l'ase ern
furo si t'he vist mai.
—Aaaah! Dones devien ésser una al
ter% marinen.
Es van tornar a ensopir, i al cap d'una
«sima, el que no es deja Joan s'aixecit.
ondulant i fent brandades, com un vai
'011 en plena borrasca, se n'aria vera la
porta.
—Escolta! —li cridá el que no es deia
Pere--. Si te'n vols anar, a fora troba
rits dos taxis. Agafa el segon, que el pri
mer no hi és.

va

interrompuda

la
n'hi hacia proa amb

acure

ja
el sol inici, perque hom pogués adonar-se
de les grans possibilitats de l'enquesta.
Aleshores, és ciar, l'enquesta no tenia el
seca

vida. Pera

carácter que té

ara.

Els hurnoristes

conta

els acudas al gran públic normal;
avui els contaran a un públic gran i ex
cepcional; els soldats del nostre Exércit.
illeshores hi havia qui posara difical
tats. Ili hervía qui consideraca que la cosa
era poc importan! i se la prenia d'una ma
nera frívola. En Calsina, per exernple, que
és un deis artistas més extraordinaris que
té Catalunya, no és precisament que s'ho
prerzgués d'una manera frívola, pera es
veu
que s'arronsara d'espantes. Segons
ens conta Pere Ca/deis. en Calsina trae
traca de subornar-lo. El voleo concencer
perl tal que tos ell qui ti expliqués un
"xisto" que estés té, i deja que ja tauto
ritzaria a publicar-lo. Pera, davant la seca
intransigéneia es va hacer de resignar. 1,
després de fer un petil comentad sobre
l'humor anglés, que és el que dl troto
d'una mllor qualitat, —n'hi ha prou amb
qué un acudit sigui anglés perque pro
yoqui la seca hilaritat, segons diu— vtt
explicar-li l'acudí! segiient —angles, és
Ciar— que realment és d'antologia:
"Són dos explorados que s'han perdut
en el desert i es troben en un punt des
d'on només es veuen horitzons de sorra,
plans, desolats, sense la més petita !riostra
de vegetació. I un deis exploradors diu a
l'altre:
ren

----01.-

"Sí, home, sí! Si

no

en

toca

a

Boli:rail.
—.10 ?robo preferibles, deja, els acudas

dara ntott:
"Dues amigues es !roben al
!'una din a l'altra:

—Mira,

carrer

!robo en un conflicte, per
veig la solució. Denla passat
és el sant del meu promes i no sé pos qui.
regalar-li.
—Regala-l'hi un !libre, dona...

qual

em

no

.

—Cal... Abans hi hacia pensat en aixó,
que ja en té un..."
Hern cornençat ja els trebalLs a la cap
tura de respostes. I, ja en tenim diverses,
Lotes
elles molt bones. Hem dernanat,
tumbé, que si rolen les illustrin amb isa
ninot. 1 aixa als escriptors sembla que els
ha agrada: molt. Es possible que surti
alguna rerelació i tot.
Gairebé tots ells han acollit la idea
amb una arcovani Ile. moit in 4.1¦•-que consideren que una de les coses
més serioses que es pot fer per als soldais,
és proporcionar-los distracció. I s'izan po
sal muns a ?'obra amb veritable entusias

pera resulta

•••

—Amor meu,

taimas que
a

Bota

et

no

siguis

prego de

no

pesat. Fa Inés de deu
jugar a fer bombones

l'aigua.

Quan Rabelais
mort,
a

estava

uns quants metges
consulta.

en

van

seu

Ilit de

ésser cridats

Qui hi vol (en? No podem esquivarlo
que li vaig donar l'ora& d'un client.
—

L

d'enk

ENGINY CONTRA ENGINY
Eta lleons del desert estaven esveradís
sims. Havia arribat un cavador tan des
he que no errava un sol tret. I veieu e&
sistema que tenia: caçava sempre de nits.
I, quan veja eta ulls ?'un Ileó fulgurar
en
la tenebra, patri! i els encertava ea
mig del front.
Eta !leona del desert es van reunir per
posar fi a aquel' desastre. I ,lcus ací el
que van acordar: tots els lleons, de nit
aninen a parelles i amb un ull aclucat.
I va ésser la salvació. Quan aquell pro
digi es creia fer blanc, la bala passava
en el buit, entre la pancha de lleons.

En el número tinent començarem

o

publicar les respostes. Pera, volem apro
Jitar aquest preanibul per advertir als
nostres

huntoristes,

que

en

_--Estimats cavallers
seus
doctors, traient

sois la
me

seva

morir de

cara

mort

digué
entre

el

geni

els Ilen

esllanguida—, deixeu
natural!

deuare et.cauar, os en 41 141 1 Iraula
nt'heu de dir com ho beu fet per
obrir l'armari on la nieva dona tunca el wisky.
—

Ja

tie

perZ) primer

L'ESPECTRE
Un pobre heme va cornparéixer davant
del scu veí, amo ?'un castell, i amb la
cara tota
esblaimada, li va dir que ha
via vist un fantasma.
—Quan i on?
va preguntar el veí.
—La nit passada. Caminava prop del
vostre castell, i dalt d'una paret he Ilucat
un espectre.
—1 en quina forma se us ha aparo
gul? —pregunté el senyer.
—Era una cosa així com una mena
d'ase molt gran.
—Aneu, aneu-vos-en a casa i no ho
conteu a ningú. Sou un ximplet, i us heu
espantat de la própia ambra.

UN CAVALL MASSA EDUCAT

Kosciusco, l'heroi polones, desitjava
enviar algunes ampolles de bon vi a un
seu
amic de Soleure; doné l'encárrec a
un xicot deis seus, anomenat Zeltner, i va
voler que prengués el cavall que el! ma
tkix :toba cavalcar. Quan retorné Zeltner,
<Ligué a Kosciusco que no volia cavalcar
Inés el seu cavall, si al mateix temps_no

11 donava la seva bossa. Kosciusco va
oler saber per qué, i el minyó va res

nondre:
--Quan un pobre per la carretera. es
»s'a el c,apell i demana caritat, el cavall
s'atura immediatament, i no vol tornar
Itlarxar
fins que he donat quelcom al
neendicant; i quan jo no tenia diners cm
vaia obligat a fer veure que donava al
nia;rta a fi de poder deixar el cavall sa
Mat.

a

me.

—

L'ULTIMA VOLUNTAT

aquest goe

•••

el

.

temu

en

que tenen un sentí: educatiu.
I va contar aquest, que deia que li agra

al

Cout ée que eempre

porta?

Ili hacia, també, qui descobria en l'en
questa unes gratis possibilitats educatives,
com

(ON

les cinc, són dos quarts

als

sabia d'altre...

l'antiquari!
Imagineu-ros un indicidu

El xisto de

les deis i
de nou".

es

que necessita

—Perdoni, voldria parlar un moment a
soles amb costé..."
Ricard Opisso ja tractava l'afer d'una

dijerent. El tractava amb una gra
vetat profunda, i després ?'una estona de
reflexionar, exclamara:

•¦••••

dirigeix casa
d'un antiquari. —Voldria que in'ensenyér
Jiu un bon relloige de paret...
L'antiquari n'hi ensenya uns Tiaras de
vulgars, i per fi, el porta davant ?'un gran
rellotge de caixa, i diu:
—Act en teniu un de magnífic. Va mal:
bé, pera s'ha d'engendre. Osan assenyala
i

l'Exércit de la
República no hi ha unitats alemanyes.
Així és, que els preguem que no confin
als nostres solclats un acitclit que, segons
en _llora, fa riure
extraordinariament. Es
un acudit alenzany, que
ehl va sentir con
tar en una penya d'alemanys. No el va
entendre, naturalment, pera diu que tots
reien tant i tant de gttst...
Ré, que no el conti ningú, perque els
nostres soldats tampoc no l'entendrien...

manera

O*

rellotge de paret,

un

Pesca„major

o

sorpreses de vida marinera

rN PEIX BEN PAGAT

UNA RESPOSTA XOCANT

Lord Firestone, passava la Huna de mel
d'ItáLa, i esteva a punt de
en un castell
celebrar la capvuitada del seu casament.

Frederie el Gran sofrí una formidable
desfeta a Kolín. Passá el temps, i un día,
en una revista. s'encará amb un soldat que
tenia una profunda cicatriu a la galta,
li va preguntar:
—Amic, en quina baralla de taverna
t'has fet aquesta esgarrinxada?
—Me la vaig fer —respong,ué el sol
dat— a Kolín, on Vostra Magestat paglt
el beure.

El temps era espléndid. El palau tot
Els rebosts plena. L'olor de ros
tit s'escapava de les cuines. Tot feia es
perar que la festa seria magnífica.
Només l'oca semblava que tinguéz in
terés a deslluirla.
Tota la vigilia havia estat tan oratjós
que no hi havia hagut manera de pescar
ni un sol pela. t aix6 era un gros contra
temps, perqué el senyor hi era molt afi
aionat.
No obstant, el dia de la festa, de boa
matí, un pobre pescador aparegué amb
formidable, que semblava
un llobarro tan
ereat per a aquella ocasió.
L'alegria corregué per tot el castell, i
el pescador fou introduit en el saló, on
el lord li preguntá quant volia d'aquell
peix, que tot seguit li seria pagat.
fuetades a la meya esquena, és
el preu del meu peix —respongué el pes
cador— i no vull prrdre ni un sol cop.
Lord Firestone i els seus convidats van
quedar atónits, pere, el nostre heme estava
reaolut, i era en va contradir-lo.
—Bé, bé, el company és un humorista,
i com que el peix ens convé, colpegeu-lo
Ileugerament, i que el preu li sigui pagat

engalanat.

FUROR TEUTONICUS
—

—

Dantzig, l'Anschluss i Colimies, per començart
!
Ai, ai, ai! que ja torna estar "uber
a

preséncia nostra.
en
Quan li van haver adm:nistrat cinquan
ta fuetades. el pescador exclama:

Al'hatira de perdonar, avi, peri) avui terina
visites de compromís i hem de mirar que la_casii
—

—Prou! Prou! Tinc un soci en aquest
afer i és just que rebi la seva part.
—Com! Es possible que hi hagi dos
ximplets corrt aquest en el món? Dignen
qui és i que %ingui de seguida.
—Bé —respongué el pescador; el tro
bareu a la vostra porta; és el vostre propi
porter que no em volia deixar entrar si
no era amb la condició que ti donaria la
meitat del que tragus del meu Roban°.
—Oh! —exclamá el senyor—. Porteu
me'l tot seg,uit, que rebrá la seva part amb

faci

un

cert

goig.

EN EL RESTAURANT

—Ecolteu, cambrer. Tinc molta gana,
i vull fer un bon dinar. Preneu la pro
pina per endavant, i a veure qué cm re
comaleu?

—Que vagi

dinar

a

en

un

altre

res

taurant, senyoret.

En

estricta justicia.
I quan aquesta cerimónia fou acabada,
destituí el porter, i recompensa ampla
3ffal>nt
•

una

altra taula,

pagas s'entre

un

tenia mastegant l'escuradents.
—No s,guis mal educat
va dir el
menja,
no
eompany—.
Aixó
no
es
seu
mes es xucla.

CONSELLS DE MARE

—Desenganya't, fila meya; no en
llegir. Ala hornea no
res de tan
ele agraden les dones sávies. Més s'esti
men que
sigu'n ben ases.
treurás

—Pero, mamá;
eón

—Qul pasea que fa una colla de clics que
amb el rellotge de paret sota el braç?
—Veureu, tinc el de butxaca a adobar...

com

el

que et penses que tots

papá els bornes?

aneu

INEXORABLE
Un cavaller que molt sovint era mo
iestat per un visitant !latina, ordená al
seu
criat de no detxar-lo entrar més, i
d'avisar-lo arnb tota cortesía. No va pas
l'empipador sub
ear molt de temps que
jecte es va presentar, i preguntá si el
senyor

era

a

—Si senyor.

casa.

El foc també

t'inexorable

se

n'ha

anat

en una

servent.

Un senyor

delxar vint-i-cinc pesse
per dos o tres dice.
Com que esteva segur que no les hi tor
nania es va proposar de no deixar-n'hi

—Bé, ja l'esperaré. Peró com que fa
fred, m'agradaria seure vora del foc, en
el saló.

vol

UNA VEGADA PASSA...

quelcom.
—També és

?Que els

—No, no cal,tiri-mels voste mateixa per sobre.

—No —respong,ué el criat—, ha sortit.
—Voldria veure la senyora, he de dir

fora, —replica el

pólvors insecticides.
capseta?

—Em dará 20 catims de

tes

—respongué

un

va

amic

seu

mai més.

servent.

Per?), veus ací que l'home va tenis una
gran sorpresa en veure que les pessetea

FUNCIONARISME RURAL
L'autornobilista.
Quants kilómetres
hi han d'ací al poble, se,guint la carre
tera nova?
El peó caminen
Per ara cap, per
qué encara no han posat les indicacions.

ti

eren
retornades puntualment.
Passat un mes, el mateix amic torni.
I aquesta vegada necessitava una l'oda

—

quantitat.
—Ah, no! —li
—

Vena home? Ja t'ho deja que

no

usessisZencenedor portant el coll de

celluloide.

va

dir el

Que m'enredéssiu
pasear, peró duela, no.
mo—.

—

una

nostre

ho

vegada pot

ELS POETES

DF,

LA

GUERRA

Tren

Gerniá
que vas a la guerra...

de soldats

Adéu, germá. Te'n
I.—TARDA

lluny

Te'n

el fum brut de la máquina
agita mocadors negree
que fan adéua al paisatge.

ciutat,

nostres germana i

els

pares!

L'estació que és darrera
fa voleiar una campana
que es fon, com en boira fina
es perd eL senyal d'un astre.

i deixa

camp! Qué
mare

a

casa?

deu mirar el cel

mentre renta

roba blanca.

Per la finestra del tren
va passant, a glops, la tarda.

llisquessis, vísió:
tren-hospital que creuaves
amb els ferits plena de benes,
Mal

un

Cie

ponent de magrana.

morta

plom furiós, de ressoniincies
de terna ofesa i d'apocalipsis d'hospital*.
Poques, molt poques han plorat.
A voltes estigué a punt de trair-les un sanglot,
que prompte fou ofegat
rialla absurda del tot.
Són les germanes, les esposes, les mares.
Les de llavi que vol i de cor que no sap;
les de pit madur i de mana no ayeres;
les de faldes profundes i de mocador al cap.
La mateixa obscura por gregaria
una

del ramat

Vares anar-te'n molt lluny,
vera
la ciutat estimada.
Com its envejo, ferits:
veuren els fanals i els arbres.
Tots eh companys han callat:
havia un que plorava.
La rnort, amb cara de Huna,
espiava des deis aires.
III.—NIT

Ferroviari, qué

tena

que sembles pres de basarda?
Sota una nit de carbó

clavells blanca

tenis

a

les

galtes.

Enyores anar pela raiLs
d'argent de la via láctea,
bé el disc blanc de la l'una
no dóna pas a tes Ansies?
o

La vida és tot un enyor:
enyor de les enyorances.

vlbstioo:6,

de

per

II.—CREPUSCLE

entre

tren ja no es veu. Han quedat a les andenes
de Pestació totea les dones. Hom dina
que el món ha perdut les baranes
i que ala estimbat la pena i l'alegria.
Ells viatgen cap a temudes distancies

El

deuen fer

en

perdut

les ajunta sobre el brut
paviment. Són una muda
d'anima i

Pregária

d'entranya.

Romanen immóbils

com

esculpit

arab

nocturna

i silenci

gris

pedra

un

fria

de cendra d'urna.
Tenen agonies de colon en llurs carca marcides,
campanes de boira es gronxen en els seus
gélides Ilums les ronden, com feres amansides,
i esquelles de llágrimes pesen en els sena ulls.
La ciutat les espera amb els sena febrils tumultes,
amb la taula escassa de pa,
amb les nits
sirenea ocultes
i un ocell mort a la ma.
I se n'hi van. Se n'hi van, a poc a poc, totes juntes,
ajudant-se la pasea, sostenint-se el cos.
Arrnaseguen un llast d'esperances i preguntes
i trepitgen del din les últimes flors.
Son les germancs, les esposes, les mares.
Les de llavi que vol i de con que no sap;
Les de pit madur 1 de mana no ayeres;
les de faldes profundes i de mocador al cap.

.

i

trágiques fragatas

enclusa d'una

com

nova

veig anar cap a la guerra
amb els ulls oberts i cándida vera la
immortalitat.
Te'n vas
i viurás tot !'horror del clima
de trinxera, d'obús i de gas,
el dia pesant, la nit prima...
Peró el nostre clima,
germa, Penyorarás?
no pote enyorar-lo. Tu tens
aquell aire formal
del qui porta enganxada a les dents
Tu

la victória final.
Sota un cel foraster
la metralla, el martiri,
et seran com In lbim del

carnet

que et recorda tan pur com el
I en les horca de dol, quan la

glasea

del fum envaeix tot l'ambient
i es fa lenta la pasan,
tu serás el resso més potent
/ el més brau combatent
de la raça.
Tornarás amb una ulls de perfuns
i un fusell de brillante a les mana,
i la Patria et dirá que eta la llum
i entrara's en el con dels infanta.
I un bon dia
—germá, jo el veuré-quan enfilis el llarg del carrer
de la riostra alegria,

Oh, germa! Si pogués Iluitar amb

tu,

donar el pit i la sang pei non món...
Si pognés tenir el braç com el teu, tan
segur...

Eh rnalalts... !si ens volguessin al front!
Lluitador d'una causa sagrada,
davant ten m'agenollo, germá.

Catalunya
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et
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Aguad BARTRA.

miaus")

noves

el carrer et será un cálid, perenne llorer
que et J'ara companyia.

la muntanya

Ramon BECH.

(Accinuit al ndllor poema de guerra. Con.curs de l'"Agrupació d'Escriptors Ca.

sorra

i et

ELLES

Ai, silenci pastoral
del
La

per

i aquesta

humanitat,

enrera

l'escalf d'una foradada
on el silenci musica
la seva oda inacabada).

teu,

terra,

Monóton ritme del tren;
La teva marxa, que llarga!

fuig

profanada

escollida

Podrem retornar tots quan
la guerra sigui acabada?

tren

rera

fina
regada amb sang' per l'odi d'uns piratee).
Esguardo el rin,:m i estimo més la nostra

Retornarem altre cop?
Els meus companys ja no canten.
Quina enyorança us ha mort
els colorns de la paraula?

(El

pensatiu.

vas, i

I el record teu comença a créixer
com un Déu.
Cerina: pels arbres la tardor va espolsaat
l'ambre
d'un sol convalescent i fi.
Jo penso en tu, perdut dintre ma cambra
immaculada de fadrí.
Penso en tu i viatjo aquell viatge
infinit per !'Ideal
i m'estenc, com ahir, damunt la platja.
I vibra, al teu record, mar i corral.
(La nostra mar !latina

I nosaltres fem adéus
dintre el silenci de nacre:
enyorem la

rastrea

aquel! carrer que t'ha vist néixer
va repartint bocina del teu adéu.

apar que s'animi

que

com

torna

es

sota

els

frane,

rostre

del fressar cálid de l'estiu
i al cel el bellugueig deis altres

Per la finestra del tren
va passant, a glops, la tarda.
El

—el

vas

l'esguard inofensiu—.
quan l'octubre va ofegant ela

(Prerni de l'"Agrupació d'Escriptors Casalans" al mi
flor poema de guerra).
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