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Foro

Temps

i ideals

seas darrers discursos,
President de la República
ra fer'una afirmació que per a molts
(legué
semblar
arriscada :
«So
cietat de Nactors? Comité de No-In
tervenció?
vingué a dir el senyor
Azafia—. Sí!
Peró hi ha una
cosa
que val molt més que tot aix&:
l'Exércit de la República»
Una part d'Europa, la deis petisos

En

deis

un

Temps

ca, amb

—

.1

—.

vtát----

res,

en

4/

a

estar tants

o

A

anat

infant

un

-

en

Fort
seu

les

runes

Els teus braços immebils són un vol de bandera,
i la rosa esfullada del teu cos és un crit
de sang més que un silenci... No será primavera,
mai més, en ta mirada, pere al con de la nit

co

tants amb l'ene

desagregant-se,

El nostre enemic no
imposar-sins per la força de la

podía
raó, i ha assolit les seres victóries per
la força de les armes, damunt d'uns
i d'uns pits deficientment ar
mats, que gairebé no tenien altra força
que el seu sentiment de ilibertat i de
justicia ; entretant nosaltres guanyá
vem la nostra batalla interior de dis

joves d'a

•

com
a

la

és viu

en

mar...

Quines

Davant

teu

ja

el

són

rostre
rutes

i

en

els ulls deis que

es

donen

Cesperaven,'infant?

blanqttes

totes

amb el somni d'un somni: el

teu

elles, i es fonen
cel, on no hi han

vilització,
digna,

ales negre,s i on l'alba noicluu orgies de roses
que s'esfullen enceses i sagnants. 1 on reposes...

força deis nostres ideals tenim la
força de les nostres armes, que no és
inferior a la seca. Ara ens podem ba

la
la

mateix pla. 1 d'ença que
ens hi balem coneixem la victória
Brunete, Belchite, Terol... Estem tants
tants en la força. Perb guanyem en
ideals. Darant nostre tenim un ene
mic en estat de descomposició moral.
Un enemic que no pogueren aglutinar
ni les victóries, i ara, en la derrota, no

els

quan cap de
vosaltres no existebd, els i/ostres fills,
els nets, aquells que en la cadena de
Ie generacions sápiguen guardar el
record sagrat dels que els precediren,
sentiran deis vostres llavis o llegiran
en els relats histórics les -c,ostres ges
tes. Será un legítim orgull aleshores
el poder dir del pare, o de l'avi, 6 de
l'ascendent llunyá, que fou un d'a
quells solciats de l'Exorcit de la. Repú
blica que árab el seu coratge salvaren
Cáta,lunya, i Espa,nya, el món i la ci

ciplina i de voluntat. Aro al costat de

en

glória.

Temps a venir, quan
vui s'hagin fet vells, o

ni silenci, ni boira velaran la nuesa
dele teus ulls que es glalaren en un gest sense adét4
De quin somni et prenguerén? De quin món de dolcesa?
Tot el cel que miraves era viu dintre teu

braços

en

de la indepencléncia
de la llibertat han acomplert la seva
missió estrenua com un deure, tots han
iluitat, han sofert, han mort i han ven-.
cut amb la mateixa, dignitat humana.
I sempre la. modóstia, en el sacrifici ha
constituit el més fúlgid eselat de la se
va

feta d'ulls que s'apaguen a la llum, vers on clama
la veu nostra, la torsa del teu coa —que ja és_llurn
i ja és foc— durá l'alba d'un crit nu fet de flama
i de petals sagnosos de martiri. Ni fum

descomponent-se.

tre

imposada com un
treieu orgull ni vanagló
ria. Tanmateix, des que cl món és Jalón,
des que els homes han hagut de defen
sar-se deis que voliert esclavitzar-los,
no

tots els herois

que els avions feixistes assassinaren i enterraren

rnic ; i d'enIft que estem tants a tants
ens
somriu la rictória. Moralment,
hera estat sempre superiors. Per
aixó a mesura que ens hem anat

recobrant, ehl ha

es

acompliu

deure,

amb nosaltres amb el cor, pero
que alimentaren la sera indecisió amb
dubtes i amb temences, tenen també la
raó de força que pot decantar la seca

mencem

la modóstia anónima del vostre

dent de la lluita. Com que el vostre he
roisme és senzill, és par i és hurná,
no el valoren prou en el que represen
ta significa. No és l'afany de domini
i d'opressió el que US ha portat a com
batre, és la defensa de les vostres ce
ses i
del vostre esperit. I com que

está ven

pels pits que hi bateguen i fort pel
artnament. Quant a força material,

i de la llibertat restará,

una

forc, i. la severa sobrietat del sacrifici,
potser no copseu la grandesa transcen

la seguretat de la nostra victória.
Els nostres amics d'arreu del món
ja tenen una raó sólida i vistent on so
lidificar la sera fe ; els indecisos, que

ratjós, disciplinat, abnegat i fort.

san

Vosaltres, soldats de la República,

es drel
una veritat recta
la reatitát de la l'ostra foryl

voluntat i la seca fe. I els enemics te
ja la raó que els calia per refrenar
els seus ímpetus. Tenim un exércit co

magnífic.a.

tificació.

fi

paraula

nen

sóbria i

força mítica com una fita
perdurable en la história del món. Es
en el sentit profund i grandiós de la
lluita que hi ha la seva más alta jus
amb

escepticisme pronunciat. Les prime
pero, amb un punt d'expectació ;

1.11a:

una

independZincia

les darreres amb un somriure burleta.
Ara l'expectació d'aquells ha estat
substituida per un gest d'admiració ;
i el somriure burleta ders paisos feixis
expres
tes s'ho, convertit
en
una
sió de contrarietat i de sorpresa. Les
cinc lletres que formen la paraula Te
rol han adquirit davant del món una
significació simbólica ; darrera aques
ta

a

zillesa, prendran el relleu de les grans
epopeies. El record de la guerra de la

\-

raciLlants i la de les nacions feixistes,
degué escoltar aquestes paraules amb
un

venir

venir, quan la guerra
d'Espanya es vegi amb l'aureola de
la llunyania, les gestes que avui acom
pliu vol-altrea, soldats de la Repúbli

Senyor

el

a

JOSEP

JANÉS

i

OLIVÉ

un

.

pot evitar la total descornposició. A

les

poden

°posar les se
nostres armes ells
res armes. Pero als nostres ideals no
poden oposar-hi més que les seres con

cupiscencies,

els

seus

egoismes,

la sera

descomposició. Per aixó tan segura
perqué tenim armes i pits,
amb ells defensem, no conctipiscencies

la victória :

egoismes,
justicia i de
ni

aquesta, té
de lliure i d'humana. Vos-,
altres, soldats de la República, no ne
cessiteu l'esperó de la promesa de gló
ria per a estimular la vostra valentia
que generosament ofreneu en c,ompli
ment del deure irreductible de cata
la,ns, d'espany-ols i d'hornos. Peró no
será de mes, com a justificació de l'es
forc, que en la febre del c,ombat i en
la calma del repós, se us faci present
la grandesa histórica de la lluita.
de

sinó ideals generosos de
llibertat.

en

tot alió que

•
•
•

CA TALA_

CULTURA

LA

expansió

Creixepça

5) Llibres de caralleries.
Posteriors
a les cróniques, les novel;.les cavalle
resques catalanes N1 tenen un ressó,
quan no en roben la inspiració directa
ment. I‘Zicolatt d'Olwer eseriu : «Desclot

zada. Quan Catalunya extén els seas
dominis més enllá deis territoris pró
piament catalans i realitza una políti
(a peninsular i mediterránia que ei

reviu en el Curial e Giielfa i Muntaner
en el Tirant lo Blanc». I afegeix.: «La
llegenda de l'emperatriu deslliurada
pel cornt de Barcelona que eneeta

aova esfera d'acció, ja pos
cultura
própia que pot im
seeix una
pesar o presentar coin a model a les
torres que conquista i als paises que
protegeix. Les victóries militars i po

la

Crónica de Bernat Dosclot fa de bon
en les primeros aventures
del Curial». Quant al famós Tirant lo
Blanc, ,noveLla que Cervantes posa en
altissim Roe, és, en gran part, com ara
diem, una biografia novel.lada de Ro
ger de Flor, el primer capitost deis Al

reconeixer

litigues,

per tant, susciten l'obra deis
historiadors i cronistes. Leá principals
cróniques catalanes sóa les de Jaume I,
Deselot, Muntaner i Descoll. Aquestes
quatre cróniques honren per elles soles
una llengua per llurs belleses literáries
i honren
histbric.

mogávers. Aquestes _dues obres,

un

Bernat Boades, Pere Te
que
miela etc,
ací només p-dera eS111011-

del rei En Jaume I

com.

ta r.

(De

2) Cróniques de Jaume I i de Desclot.
Les dues primores eróniques en data

Jaraés

—

són la de Jaume I i la de Desclot. La
primera, amb tot i dur el nom del Con
queridor i de relatar els fets com si fos
el monarca en persona qui els narrés,
és possiblement l'obra d'un cronista
a/lb/lira al servei del rei. Aquest cro
nista ons conta els fets del llarg regnat
de Jaume I, els greus conflictos inte
riors que el rei hagué de vencer, les se
ves magnifiques eonquestes de Mallor
ca, Menorca, Valencia i Múrcia i, fi

nalment, la

da

gran

traduceió

anglesa,

i si tenim pre

duida al castella al
tard a l'italiá.

segle XVII

3) La crónica de Montaner.
Muntaner,

i más

Rallan).

nat el 1265 i mort, el

1336,

lo

en

cera

mostrá
neixi

seu

davant

he

vos

veé lo

es

prineep del món e el
e el pus graciós e el pus
e cell qui fo més amat

pus savi
dreturer

gents, així dels

le totes

meses com

estranys

d'altres

vats que rei que anc fos

:

e

pri

lo món dar,

con

bou rei En

Aprés,
__

tes

aína

?oses:

justicia

e

Jacme
e

se

d'Aragón».

ama

Déus si

veritat

e

d'ell

parlar. Aprés,
grá.eia deis boas fills
e

1-ons néts
sa

en

v

e

nétes

ida, així

con

complat. Aprás
encara u
tea Déus gracia que,
abans que hagués vint ány-s com.
plits, conquée lo regne de 'Ma
llorca

-he

vos

e

tole

a

sarrains ab molt,

d'afany que -eoferí
així per batalles
de

com

viandes,

eh l

e ses

gents,

per desai

com

cem

per

malautie's

per altres raons, segons que

porets entendre

en

presó

féu de la

lo llibre que
de Mallorca.

sapiats

E encara, que vull que
qua la dita preson

gorosament

raisericórdia ;

de tot ço fo oil ben l.astat. E

aprés

veé

davant

com
e

eeren e

-s

e

pus

se

féu pus vi

baronil que

ama

preson

se

presés d'afta' ciutat

Mallorca és, qui és de les

forts ciutats del món

e

la milla

fo lo mellor d'armes que

nengun altre. E lotes

aquestes

grácies poguí

e

io

veure

murada.

segle

XV.

6) La Ciéncia morar.
Si amb Remen.
Llull la prosa didáctica catalana té so
vint

caire més aviat raístie i

un

apelo

gétic,

amb Francesc Eiximenis asa).leix un carácter más práctic i enciol
pédic. Tot i que en el seu tempš ja be
vien arribat a Catalunya les primeres
correnties renaixentiste8, Eiximenis

pensador

i un moralista Me
dieval. Un deis llibres de la seva gran
encielopédia Lo Crestiit és una mena
do tractat d'economía política intitu
lat: Regintent de la cosa pública. Fi
ximenis fou ami de Sant Vicenç Fer
encara

un

rer, una altra

inteLligéncia poderosa

ilitistrar la neta
gua catalana arnb ele seus innombra
bles i eloqüents sermons, remarcables
per llur força do persuasió. A aqueste
dos noms il.lustres cal afegir el del fra
del

temps, que

seu

va

Anselm Turineda, mallorquí, el qual
havent anat a Bolónia a estudiar, fea
convertit a l'islamisme per un deis seu,
professors. Un cop slagué fet musul
ma
ana a Tunis i es present:,
re

al sOlda. Aleshores

va

adoptar

un

árab, Abdahlah-ben-Abdallah i
churo

en

aquella llengua

nom

va es

un trucIai

per a combatre el cristianisme. Aquest
tractat que és, en part, una obra bu
gráfica, ha estal reeditat a Egipto, ne t.
-

saber,

RÁMON MUNTANER

pas

massa

temps, per

a

fer

propagande

islámica

almogávers

en

torres

d'Orient, quo

Muntaner va presenciar perqué fou
soldat i més tarel canceller d'aquell
exercit quan els catalans s'establiren
Gal.lipoli. Després d'haver c,onviscut
amb els almogávers i d'haver assistit
trenta-dues batalles, a les seves ve
lleses es retira a Valencia on escr;vi
els

records. Un historiador fran
Buchon, escriu : «Quant a la for

seus

nta

de

narració, Muntaner és superior

tots els altres cronistes. No conec cap

fans Tilde Catalunya. Aquesta obra és
sobretot interessantíssima porque nar

lets, contant-los amb vivor i destacant
hi el costat pintore,sc, no deixa mii

i les fetos d'arraes dels

(ue es

el

°kan

bones filies

les darreries del

—

dirá «lo

nitre

l'expedició

e

ano
o

ne

Déus

que, ai

temé Déus sobre te

qui

aquells qui

oiren

es

tant

a

tots

set

és després de Llull, l'escriptor classie
més important de Catalunya. Els esde
veniments que Muntaner relata en la
seva obra 'comprenen sis regnats, o si
gui més de mig segle i van des del reg
nat de Pero el Católie fins al d'Al

ra,

e

re

cés,
—

així

que

pus gran

l'escrupulosa

sent que la crónica de Desclot fou ara

vi

grácies que
comptaré parti

comptal. E aprés, que

alió que ha presenciat. I he
conta amb un esperit tan imparcial
que fins els mateixos franceses, que tan
malparats quedaren en la relació de

una

vos

miraele

ment,

«Explica

liad, al dialecte aragonés i a l'es
panyol 1 que en el segle XIX se'n va fer

sa

CRóNie.A)

aquest senyor rei

Primerament,

da.

comença narrant el regnat de
Pera el Católic, pare de Jaume 1, se
gueix clesprés contant les festes d'a
quest rei i acaba relatant la de Pere el
Gran, el conqueridor de Sicilia, fins
a la SeVa IllOrt. 1)e9elOt és remarcable
per la seva pruija de dir sempre la. ve
ritat. Un crític modem resum aixf les
qualitats del cronista i de la seva obra :

al

a

féu,

Déus u

talunya

veracitat del cronista. L'estil de Des
clot és eixut, auster».
Flom comprendrá la importancia
d'aquestes dues cróniques en el camp
de la cultura. histórica si hom recorda
que la de Jaume I fou aviat traduida

féu

c,om

qui

a

grácies en

la

En Jacme. E de les

frustrada creada a
Palestina. L'obra és escrita arab gran
aimplicitat i ingenurtat.
La crónica de Bernat Desclot, inti
tulada CHniques o Conquestes de Ca

a

nasqué rei

no

Déus fas -lentes

seva

Desclot, fan justicia

el Cu
rial i el Tirant són dues obres mestres
per llur estil i galania. La primera és
d'autor anónim ; la segona és deguda
a un escriptor valencia, Pero Marte
rol!, que la deixá inacabada. Hom su
posa que l'acaba Juan Martí de Galba,

Elogi

poble per Ilur contingut
Hi hagué cronistes menys, ira

portants,

i cultural del

país.

—

xampla

puixança política

tia atés

....•¦•¦••¦••¦1111k

La história pa
paYsos nodreix la
paesia épica, a Catalunya informa so
bretet la prosa narrativa, que és sera
pre l'exponent d'una, cultura estabilit
1,1 Les Cróniques.
tria, que en allres

escriptor que sápiga transportar

ell al lector al mig de les batalles
ni que el sápiga en,ardir tant amb el
foc del ,seu entusiasme». Potser per ai
xó és el cronista més llegit i més cele
brat i si bé agunes vegades poetitza eis
com

d'ésser veridic. La crónica de Manta

fou tradulda al castellá al
gle XVI. En francés se n'ha-n fet diver
ses edicions. I hi ha traduccions a l'ale
many, a l'italiá i a l'angles.
ner

4) La crónica de Descoll.
Aquesta
altra crónica és més coneguda sota el
nom de Crónica. de Pere III, el
del Pu
—

nyalet, ja que fou per ordre d'aquest
rei que Bernat Deseen, un deis seus
scretaris, la va escriure. Com la de
Jaume I, aquesta crónica és una nar
ració pesada en boca del rei, com si fos
el monarca en persona que c,ontés els
fets. El rei, que indubtablement inspi
rá i revisa l'obra del seu cronista, hi fa
la história detallada del seu reg-nat i
hi queda retratat amb tetes les seves
grans qualitats i tots els seus grans

defectes. El seu reg,ne, qae

va del 1335
al 1387 és un deis més gloriosos de Ca
talu.nya, i assenyala un deis moments

7) L'Art.
teta la

—

seva

gótic apareix ja
força, després d'haverae

L'art

•

les condieions elimateriqut
i 'luminosos del país, és a dir, després
d'haver-se catalanitzat. L'arquitectura.
artística no es limita als grans edjfici
de carácter religiós, sinó que s'aplice
tumbé a les construccions civils. La in

adaptat

a

fluencia musulmana, que en l'art cas
tellá contemporani és evident, s'esvaeix
del tot de l'art catalá. La pintura se
Ere taula produeix aleshores a Cataba
nya, algunos de les sel,es obres ilus

tres, influenciados d'antuvl

pels

mes

tres italians i més tard per l'art fla
menc. Els oficis artístics, com l'orfebre
ria, la cerámica,. l'art de la forja, l'a
del vidre, són força florents ;
arriben a formar escola. Aquesta e"cola es distingeix sempre per la sobrie
tat d'elements

la

sea

decoratius, és

senzillesa i la

seva

dir, per

dignitat.

ELS

GBANS

CAT ALA\ S

Angel

Guimerá és una de les figu
més
nobles
i glorioses del renaixe
res
ment litorari catalá. Poeta insigne, au

dramátic eminent, Guirnerá és

tor

deis

rars

representés, amb les séves tragedies
vers, un avene considerable en gust
i en dignitat literaria, davant dels dra
mes de Frederic Soler, on imperava un
ra

en

un

i unes passions -que, tot
i essent bolles moltes vegades, no ate
nyien rnai lo regions sublims. L'exal
tació amorosa, base de les primores tra
gedies de Guimerá, és chita al teatre
pel nostre autor amb una ferrnesa de
sentiments i amb una eleveció de llen
guatge que només trobem en els grana

tipismo casola

escriptors catalans que ultra

passen les fronteres de ti

llengua

i

l'iraposon al món enter per la vigoria
de llar geni i el sentit htimaníssim de
llurs cre,acions.
Nat el 6 de maig del 1849 a Santa
Cruz de Tenerife, de pare catalá, era
encara noi quan amb els seus pares vin
gué a Catalunya,a la vila del Ven
drell, on la seva ánima s'afaieoná no
drint-se amb les esséncie:3 més pures

pedes. Gala Placídia, Judit de Welp,.
El fill del Rei, Mar i Ce!, Rei i Monjo,
són obres de gran inspiració, realitza
des amb un alt sentit poetic i amb una
gran simplicitat de mitjans, que col
peixen per llur torea trágica, per la
noblesa de les passions que posen en

de les tradicions del país. Als vint-i
sis anys es revela poeta de gran volada
amb la seva poesia Indibii i Mandoni,
de tema históric. I al cap de dos anys

ja el veiem Mestre en Gai saber, asso
lint, en una convocatória, els tres pre

joc i per les belleses del llenguatge.
Dintre d'a.questa, tónica, l'estre de Gui,

mis ordinaris deis &res Florals de Bar
celona. Mentre assolia així la més alta
distinció que un poeta catalá, podia
somniar en aquells temps, Angel Gui
mera collaborava entusiastickment en

inera

aquella revista,

en

els

entre

paYsos.

el rel'er't proleg
«Versificador imp3cabie i d'expressie
clara i natural, que s'emmotlla com
Escriu Ixart

la
la

cera

al

imatge,

seu

en

pensament

ara

;

plástic

en

pel seu
escalptural ; de

enlluernadora

Angel

Tu, catalá

Catalunya.
?Com podries ignorar la significa
ció de la lluita, si fins por lluitar
l'altra banda has hagut d'anar-te'n de

que encara, contra l'alany d'aquells
que voldrien aterrar-la, Cataluny,a fe
rida i martiritzada, continua mantee
nint-se en peu, batirás de veure-hi un
ses

,

tragedies en
vers, d'un tirat shakespeariá, i victor
huguesc i d'un esperit romántic, L'epa
assenyala, el
tud i de la

seves

en

seva

seva

ineorporació

en

pleni
el cor

Si algun
la
catalani
temps sentires la torea de
tat com un imperatiu que s'imposa per
damunt del propi voler i que respon a

designi providencial.

secret

el teatro catalá

moment de la

•

predestina-ció histórica., podrás

rent de les gratis literatures europees.

una

Fra.ncese Curet caería que amb Guime
rá comenea, per al nostre teatre, una

creare

dramaturgia opulent, vigorosa

i huma
obres, escriu

«Davant de les seves
'Cut, els crítics més insignes
na.

hague

a

la tova terra? Perque és contra La tova
torra que combats, servidor conscient
de l'anti-Catalunya. Els eamps són
prou definits porque no puguis dissi
nadar-he. ?Com s'ha, fet, a quina cau
sa obeeix la divisió? Tanmateix hi és
la ratlla que deixa a un costat els ca
t,alans, i a l'altre els que els menys
preen i els odien. Si ets creient, i pen

Una dualitat d'insniració.
i la lírica presideix l'obra poética
i dramática, de Guimera. A la pri

tual,

que

Catalunya,

en

la guerra

ac

fa més que romandre fidel a
la llei del sea destí. Si malgrat el tea
menyspreu per al poble quan aquest
s'oposa a l'interés egoista que et do
no

elements essencials o de pro cediment
propis de la primitiva dramática, cata
lana.» Hora s'explica aixi que Guime

ets

encara conserves

tu fas la guerra

nis.»

rició de Guimerá

que

dintre d l'a
una
patita
espurnade la teva
nima
condició catalana, quina pena i
vergonya deus .Sentir, tu, catada
que ets a l'altra banda! Perque ja és
endebades que els altres vulguin men
tir-te o tu pretenguis amagar-te apios
ta trista, i crua veritat : que amb ells,

Si

l'art, és fantasiós sense fraseologia al
tissonant, naturalista sense crueses
prosaiques, ver, sempre ver. Filosofies
i dograes se li ofereixen només com ma
teria artística, igualment bella, men
tre l'animi el sentiment. Es un poeta
que, traduit i entés, pot asseure's a la
tenla rodona deis poetes contempora

pertanyen les

gudes fins aleshores no fou adoptada.
per Guimera, el qual no tingué en
compte, en la seva producció, cap deis

de rendir-se d'admiració. Se'l va
discutir molt i se'l va combatre acar
nissadament ; pero hom reconegué
d'antuvi la seva personalitat i l'estirp
egregia del seu talent. Cap de les ca
rat,terístiques del teatre catalá cene

feréstec en les seves poesies patriótiques
i pels temes, d'un fons dramátic visi
ble, és adés pensador i adés lirio entu
siasta... ?Quin altre poeta hi ha entre
nosaltres que hagi dibuixat amb nous
recursos
escenes de Jadea i episodis
histórics d'Egipto,' Ilegendes vives de
l'Edat raitjana i delicats interiors de
la -vida própia, ja aquareLles, ja ai
euaforts? Tal com nosaltres estimem

mera

Guirnerá

ron

i
ara massissa
sentiment vivíssim i delicat, que recor
ro totes les notes, de la tendresa a l'odi,
de la passió superba a la humilitat
amorosa ; dele, cantant records de noi ;

color,

altres obres remar

Tot i aquesta producció magnífica,
suficient per a imm.ortalitzar un poeta,
Guimerá ha produit moltes obres dra
matiques d'en caire distint, que respon
al sentiment general deis nestre dios:
els seus drames, que si no finten un

1872 i 1886. Un any mé,s tard, hora
publicava una edició monumental de
les seves Poesies, bellament il.lustrada.,
amb un próleg de Josep Ixart, el qual
no dubta a collocar Guimerá entre els
Inés alts poetes del seu temps i de !ce,

encara

El camí del sol i Andrbnica.

la revista literária La Renaixença, que
aleshores aplegava el bo i millor de la
intellectualitat catalana,. La majoria
de les seves poesies de joventut foren

publicades

Produi

cables, com. L'anima molla, Jesús de
Na.Taretlt, Les tnonges de Swret Aymant,

a
mina,

l'altra banda...

engruna del
respecte catalá a la voluntat democrá
tica, comprendrás potser que Cata
serves encara una

lunya lluita, perque tenia institucions
representadores del sentiment deis seus
fills, que la defensaren i continuaran
defemant-la d'acord amb el voler de
la majoria deis catalans. I si per fi, la
mesqUinesa materialista t'ha fet tan
car en un escepticismo eixorc, que ja
no creu en res, i tot ha imputes a l'at
zar, la desvalorització de la

i la noblesa de la lluita

no

grandesa

esberrarani

atenuará el fet que des de l'altra ban
da fas la guerra

a

Catalunya.

culpa la tova, catalá que
has renegat de la terra. Porqué sigui
designi providencial, destí históric, vo
Trista

carácter obertarnent social, poden as
solir-ne alguns d'ells la categoria, com
La [esta del blat, Marit Rosa i Terra
Baixa. Aquestes tres obres sAaen Gui
mera entre els primers dramaturgs
d'Europa i una d'elles, la darrera, ha
estat traduida a diverses llengües i ha
railers de vegades
Terra Baixa és una de
les obres Inés sinceres i més generosos
de l'autor, el qual s'encarna, amb el po
ble i lluny d'afalagar els seus apas
sionaments, flagella durament la seva
ceguesa mental i la covarffia deis quí
han d'arroátrar els pmblernes más es
estat

representada

pertot

erren.

pinosos. El poeta, digne i valent,

es re

volta contra la injusticia
La popularitat de Guimera data d'a
questa, obra mestra "i vigoro-a, d'un
realismo sorprenent i d'una poesia, col

social.

pidora.
popularitat del dramaturg fou
reforeada per la del patriota. La seva
La

intervenció

el moviment de

en

espiritual

brament

exemplar.

El

de

len

llengua,

data

una

en

veneració

fott

reivindicant els

asse.ny-a
d'aquest re

catalana

l'evolució

cobrament. El 1909

Catalunya,

Catalunya,

famós discurs de

sea

l'Ateneu Barcelones
drets de la

reco

es

va

iniciar,

a

que cada cop sentia més

pel

seu

poeta, la idea de

homenatge públic,

re

luntat del poble, o senzill atzar, la
realitat és aquesta : que els soldats que
tu aties o entre els quals Iluites, com
baten contra soldats catalans, potser
parents o amics teus. Que són els avia
dors estrangers a son de la facció els
que assasinen dones i infants dels ger

tre-li

vostres. Que la terra que ells ve
len trepitjar i destruir és la que fou
la teva terra. I qué l'anima, que ul
tratgen i éscarneixen és aquella que
has hag,ut d'arrancar a troços del tea
col. per a poder estar amb ells, a l'al

bote. La seva, mort, ocorreguda a Bar
celona el 18 de julio! del 1924, va com
moure tots els catalans i el sea ente r
rament fou una imponentíssima naani
festació de l'amor del poble al seu poe
ta insigne, que havia sabut interpretar
els seus anhels i les seves passiond, i al
patriota exemplar que havia, nodrit
sempre la seva fe en un ideal de lll
bertat i de germanor.

mans

Culpa sense perdó que et
condemnará per sempre a arrossegar
amb tu, arreu on vagis, la pena i la
vergonya.
tra banda.

un

el que

es

celebrá, a Barcelona el 23 de maig, amb
gran entusiasme, prenent-hi part tot
el poble i les primores autoritats. En
commemoració d'aquell acto s'encunya
medalla i l'Ajuntament de Barce
lona el proclama fil adoptiu i predi
una

"¦111111111
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Els contes de l'AMIC

Dília

Romain
Ella resposigué
—Aixb m'ha fet tant ntés de plaer,
senyor, quan veus ací que és la pri

Fa dos a,nys, en primasera, jo se
guia a peu la riba de la Mediterránia.
Voleu res més dala que fantasiar, tot
caminant a grans passos per una car
retera? Marxeu dins la llum, dins el
vent que acaricia, al flanc de les muna
tanyes, a la vora del mar ! I somnieu!
guantes d'il.lusions, d'amors, d'aven

si m'haguessin anunciat un
desaparegut
vell amic
vint anye ha.
Sóc una mona, jo, una veritable mor..
ta, de la qual ningú no es recorda, en
qui ningú no pausa fina el dia que ere

raogut

tures passen, en dues hores de cama
dins una ánima que vagabundeja!
Totes les esperances confusas i joioses
jis entren amb l'aire tebi i lleuger ;
hom les beu dins la brisa, i elles fan
néixer en el l'ostra cor un apetit de fe
licitat que s'engrandeix arab la fara

Sant Rafael

prés tot s'haurá acabat per a mi.Va era_
mudir, i continua després d'un silenei.

marxa.

va a

Italia,

o

—I aixar

més ben dit,

que sembla fet per a la representació
de tots els poemas d'amor de la terra.
I pensava, que des de Cannes, on es sol
posar, fins a Mónaco on es juga, la gent
és
no ve a penes en aquest país si no
per fer-ni nosa o reventar el dinar, per
presumir sota el cel dc1iiós, dins

fina

ven

a

la teulada.

jardí :

I el
un mantel' de flors, de
tatas les c,olors i totes les adaades, bar
rajadas en un desordre coquet i buscat.
L'herbei n'estava, farcit ; cada graó de
l'escalinata en portava una tofa en sos
oxtrems, les finestres deiXaven penjar
sobre la faaana esclatant raims blaus i
grocs ; i la terrassa de balustrades de

pedra,

que

mansió,
mes

cobria

estava

aquesta graciosa

engarlandada

d'enor

cmpanetes roges semblants

a

ta

guas de sang.
Al darrera s'albirava una Ilatga
avinguda de tarongers florits que arri
baya fas al pen de la muntanya.
Sobre la porta, en patitos lletres
d'or, aquest nom «arada d'Antany».
Jo cm demanava quin Poeta o bé
quina fada, vivia alli, quin solitari ins
pirat havia descobert aqaell 'loe i creat
aquesta asa d'ensomni, que semblava
brotada dins d'un
Un

picapedrer

la carretera, una
vaig demanar el

d'aquella. joia.

ram.

pobre
mica més lluny. Li
esberlava

nom

del

roes

propietari

respongué

I
—Es la senyora Júlia Romain.
Júlia Romain ! En la meya infan
tesa, altre temps havia sentit parlar
tant d'ella, de la gran aetriu, la rival
de

Raquel!
Cap dona

no

haaaa estat més

aplau

D'a

nana?»

Una tristesa indefinible, punyent,
irresistible m'estrenyia el oor, la tris
tasa de les existancies acomplides, que
es debaten encara dais Is records de la
mateixa

cupídic.

daaant un base salvatge d'avets que
se n'anava al lluny per darrera
entre dos grans congostos sense ca,mins
i potser senas sortides.
Un d'aquests xal•ts em fu aturar en
sec davant la porta, de tan bonic com
era : una caseta blanca, amb fustatges
bruns, i coberta de rosas que s'enfila

llarg ara.

somreia, que sorareia a aquesta ve
llo, a aquesta caricatura d'ella matei
xa ; després esguardá els dos bornes, el
poeta desdenyós i el !misia inspirat que
semalaaen aír-se : «Qua vol aquesta

vils cobdicies, i ben mostrar
huma tal com és, rastrea ig

Tot de cop, al fons d'una de les ha
dios encisadores que es traben a cada
revol de la muntany.a, aaig apercebre
algunas viles, quatre o cinc solament,
de cara a la mar, al peu del mona i

será pas

Ii

aquest país de roses i tarongers, totes
les baixes vanitats, les pretensions xim

norant, arrogant i

no

alguns meses, d'ad alguns dios, daa
questa doneta encara viva només eit
restará que un petit %guatea
Alais els ulls vete el seu retrat que
eí

aquest llarg decorat saperb i canviant

ples, les
l'esperit

cona

moriré de bo de bo ; i aleshores tots eh
diaria parlaran, durant tres (tiesa de
Júlia Romain, amb anacdotes, amb da
talla, records i elogia °m'atice. Des

Les idees rápi
das, encisadores, volen i canten com
ocells.
Seguia aquest llarg canaí que de
excitada per la

vegada

que semblant cosa passta
uslan
donat
la voatra tarja, amb
Quan
el mot graciós que portava m'he cona
mera

i guantes d'as entures ressonants1
Quina edat tindria ara, aquesta seduc
tora? Seixanta, setanta, setanta cinc
anys? Júlia Romain! Aca en aquesta

ella,

casa! La dona que havia adorat el més
gran músic i el poeta més rar del nos
tre país! Era reeordo encara de l'amo
ció que s'eleva per tota la Franaa (jo
tenia aleshores dotze anys) a causa de
la seta fugida a Sicilia amb l'un, des

préa de la

seva

ruptura escandalosa

amb l'altre.
Se'n
na

va anar un

vespre,

primera representació,

després d'u
en
la qual

seguidas

; se'n va anar amb el poeta,
cadira de posta, tal com es solia fer
aleshores ; travessaren la mar per anar
a estimar-se a Villa antiga, fila de la
Gracia, sota l'immens bosc de tarongers
que envolta Palerm i que hora anome
na la «Conca d'Ore.
en

Va ser contada llur asemejó a l'Ea
i com s'estaven abocats sobre l'im

Cráter, abraaats, la gaita contra
gaita, com si es volguessin llanaar

mens

la

actriu i un viu prec de ser rebut. Pot
ser ooneixia el meu nora i consentiria
obrirane la porta.
El vailet s'allunyá, després retorna
demaná que el seguís ; i cm féu
entrar en un saló net i correcta, d'astil
i

al fons de la timba de foc.

Ell morí, l'home deis versos torba
dors, tan profunds que havien dat el
vertigen a tota una generació, tan sub
tils, tan misteriosos, que havien obert
un mate nou als novells poetas.

mamarias, frases de trioraf
i de desesper, pun:vents, embogidores.
Ella era allá, ella, dins d'aquella
en totes

joves, boniques, riques,

nas

les

caseta velada de flors.
No vaig vacil.lar gens, vaig trucar.
Un criadet vingué a obrir, un noi

nega dins

sortoses

hornea somrients i satisfets. Ella seguí
el rneu esguard, comprengué el mea
peatsament i murmura amb un sornriu
re

resigna
—flom

em

no

pot pas

ser

i haver

•s•

tat.

Lluís-Felip, amb els mobles freds í fei
xucs, deis quals una minyoneta de set
ze anys, de cintura prima, pera no gai

vaig dir :
—Com deu haver esta bella la vida
per a vós!

bonica, aixecava les fundes en honor

Ella deixii escapar un gran sospi r
Bella i dolaa. Es per ala?) qua

re

Després, vaig

romanche sol.
Sobre els murs, tres retrata, el de
l'actriu, en un deis seus papers, el del
poeta amb la gran levita oeuyida al
flanc, i la camisa amb ruixes d'aquel'
temps, i el del músic, assegut davant
d'un clavecí. Ella, rossa, encantadora,
pera amanerada a la faisó de l'época ;
somreia sa boca graciosa i son ull
blau ; i la pintura era acurada, fina,
elegant i eixuta.
Ells semblaven llucar ja la prope

posteritat.

ra

Tot allo sentia laantigor, els jorns
acabats i les persones desaparegudes.
Una porta s'obra una doneta en
tra ; valla, molt valla, molt patita, ami-)

Jo Ii

l'enyons tant.
Vaig veure que estava disposada
parlar d'ella rnateixa ; i doloment,
amb precaucions delicadas, com guau
hora tooa dolorosas cama, cm vaig ra
sar

a

interrogar-la.

parla deis seus axits, de les se
ves embriagtteses, de sos amies, de tota
sa existancia triomfant. L; vaig pre
Ella

guntar:
—Les més vives joies, la
citat, les deveu al teatro?
Ella respongué vivament
—Oh !

vara vers eh dos

trist

quea una veritable rateta blanca rápi
da i furtiva.
Em dona la ma i digné, amb una

No

conservada
brant
•

fresca,

sonora, vi

—Gracias, senyor. Com

és de

gentil

pela homes d'avui dia de recordar-se
de les dones d'altre temps! Asseieu-vos.
I jo u vaig explicar com la seva
casa mlavia seduit,
com havia- volgut
conaixer él nom de la propietaria, i

ha-vent-lo conegut,
sistir al

desig

no

com

havia pogut

de trucar

a

la

porta.

re

feli

ella continuas ele
retrats un

esasuard

:

—A ella
nar

itera

no.

Vaig somriure,

garbes de cabolls blancs, calles blan

veu

L'altre també era mort, l'abando
nat, que havia trobat per a ella frases
de música tals, que romanien gravadas

es

Des del nasal lloc, veia passar per la
carretera els velticles, brillants i rápids
anant de Niça a Mónaco. 1, a dins, du

meu.

el públic l'havia aclamada durant ma
ja hora, i la féu sortir onza vegades

na

de divuit anys d'aire barroer, de mans
tosques. Vaig escriure en la nieva tarja
un compliment galant per a la valla

que hom

aigua profunda.

una

dida, i raés amada, més amada sobre
tot ! Quants de duels i de staicidis per

manera

ern

vaig poder

estar de deik)a

:

—A

quin?

tots dos. Ele confonc igual
ment un xic en la meya mamaria de
valla, i d'altra banda, santo

remordíment
l'un,
per

ami dia.
senyora, no és pas a
ells, sinó a l'amor en si que va el vostre
agro:imana Ells només n'han eatat

—Aleshores,

intarpreaa
—Es

prets!

possible.

Perb

quino inte

El servei de

Biblioteques

L'Ag,rupació d'Escriptors

Catalans
darrers
inicia, des dels
dies del mes
d'agost del 1936, la tra,mesa de llibres,
c,alits per llurs autors i per algunas
editorials, a. les milíces catalanes que

En l'actualitat hi ha installades i
en
funcionament regular unes dues
cantes Biblioteques, tant a les divisions
i bateries del front com a les casernas
hospitals, loes de rapes, aeródroms, etc.
de la reraguarda. Els libres en circu
lado són actualraent uns 45.000 i la
xifra d'adquisicions del registre d'en

lluitaven al front d'Aragó. Aquesta
iniciativa particular, arab tot i haver
arribat al cap de poc temps de funcio
nar el servei, a la xifra de setze mil
voluras, no tenia la suficient eficacia

mes

la construcció d'un espPmdid biblio
bús, segons els modela més moderno ex
circulado a Anglaterra i els Estats
Units, capaa per a 5.000 llibres. Aquest
camió fará, el recorregut de tot el front
i facilitará d'una manera extraordina
ria el eanyi i el prestec de llibres, al

ni l'abast necessari per a satisfer les
necessitats del front. Li mancava, so
bretot, la garantia d'una organització
eficient. Fou aleshores quan la Conse
lleria de. Cultura, donant-se compite de
la conveniencia d'organitzar aquest
servei sota el patronatge oficial, volgué
establir la tramesa regular de llibres
als fronts i organitzar una veritable
xarxa de Biblioteques, assessorada per
la Direcció tecnica de Biblioteques Po
pulars. Amb aquesta finalitat loa creat
per Decret d'aquella Conselleria el

qual donará

demandes de llibres de tots els sectors
del front i de la reraguarda que sóa
atases amb una gran rapidesa, dintra
les possibilitats, cada dia en augment.
de la

«Institució de les Lletres Catalanes»,
en la forma segiient
Hi ha un dipósit

tots

sos

pensaments,

totes

ses

horas,

tot

ésser ; mentre que aquests us ole
non dos rivals temibles, la Música i la
Poesia ?
Ella, exelamá, amb foraa, anab aque
lla veu conservada joyo, que feia vi
brar quelcom dins l'anima :
—No, senyor, no. Un alta° potser
m'hauria, estimat més, paró no haurja.
astimat om aquells. Ah ! és que ells
seu

m'han cantat la música de l'amor, ells,
cota ningú en el món no la. podria car
tar ! Com m'han transportat ! Fs que
un homo, un homo qualsevol, trobaria
aló que ells sabien trobar, ells, en els
sons i les paraules? Es que n'hi ha
prou d'estimar, si hora -sio sap posar en
l'amor tota la poesia i tota la músi„a
del cel i de la torra? 1 ell saiaen de 19
tioa
que hom fa tornar boj
dona amb cants i amb paraules ! Si,
potser hi havia en la nostra pass;5,inés
d'il.lusió que de realitat ; per') a,eielles
illusions se us emportaven als inívols,
mentre que les realitats us deixen sem
pre per clamunt la terra. Si d'altres
in'han estimat más, per ells sois he com

manera,

pres, he sentit, he adorat l'amor
I tot de cop,

es

Plorava, sense
desesperadas.

posa

a

!

.p'orar

fer remar,

llágr;mes

—Veieu, senyor, quasi
mi, aixe

cor
no

envelleix
pasaa. El

meu

té vint... 1 veas ací

tots els
En
pobre cos té
en

amb el

seixanta-nou anys, i el
en

Vaig acceptar

tot

seguit.

les

I3iblioteques puguin

seleccionar i
sollicitar els títols que creguin més
convenients. ,Amb els libres s'envíen
mobles per a guardar-los, de diferents
tipus, segons el lloc on está destinada
la biblioteca.

organització.

poder atendre les demandes deis loca
próxims ala punts on estan instal.lades.
Aquest Servei, la utilitat del qual
no cal demostrar i que galesa la preo
cupació del Govern de la Generalitat
per

a

elevar el nivel cultural del

batent alhora que
tracció

se

li otereix

indispensable

les horas de tensió
ra, ha estat

per

a-

una

espléndidament

beneficiats. Contínuament

es

rebut

pels

roben

car

gracias pels llibres en
en les quals es manifesta

tas donant les

viats, cartas
la joia deis soldats en veure que la re
raguarda gansa contínuament en ells
i procura, alleujar-los el sacrifici que
Inri per

a

la

patria

i per al honestar da

tots.

va

trucar, encantada ; després quan hagué
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algunas ordres a la patita ser
vent, m'ensenyá la casa.
Una mena de galana vidrada, ple
donat

d'arbuatos, s'obria al costat del men
jador i deixava veure de cap a cap la
'larga avinguela de tarongers, exte
nent-se fins a la muntanya. Una cadi
ra
baixa, amagada sota els plátans,
na,

atri ion
a

aties

Ií

lama

uotes»

meu

cos.

Tor

1

indicava que la valla actriu anava so
vint a asseure's allá.
Després vanaanar al jardí a mirar
les flors. El vespre venia dolaament,
un d'aquests vespres encalmats i tebis
que fan exhalar tots els perfums de la

quasi no feia, gens de claror
quan ens vana asseure a taula. El di
nar fou bo i llarg ; i vam esdevenir
amics íntims, quan ella hagué ben

pobre

compri3s quina simpatia profunda

es
•

desvetllava per ella en el meu cor. Ha
via begut dos dits de vi, com es deja

.Telpiftfi~j/IPP.

...

.

cor

parqué vise tota

(Segueix

a

la

pagina "!3)

dis

própies de la guer

—

Ella

com

compensar

terra. Ja

Jo feia cota qui no se n'adona i mi
taya al lluny. Ella continua després
d'alguns minuts :

éssars el

entre les flors i entre somnis...
Iti hagué entre nosaltres un llarg
silenei. Ella s'havia calmat i torna a
parlar tot somrient
us burlarían de mi, si vós
sableu.... si vós sabían com passo les
11185139 vetllades... qua,n fa bon temps !
Eta faig vergonya i pietat a la vegada.
Per Inés que la vaig pregar, no ein
volgué dir do cap manera que feia ;
aleshores em vaig aixecar per partir.
Ella va exclamar :
—Ja?
I, com que li vaig fer saber que ha
via, de dinar a Monte-Carlo, era va de
manar arab timidesa,:
—No voleu dinar amb mi? Aixó em
faria molt de plaer.

seva

A les Subcentrals de Sarinyena
Alcanyia funcionen sales de lectura que
es veuen molt concorregudes pels sol
dats lliures de servei, ferits, etc. Aguas
tes subcentrals dispesen també d'uta
dipósit considerable de !libres, per a

Aquest Serve; funciona avui, d'una
manera gairebé perfecta, a cura de la

sola,

gran mobilitat.

A les oficinas del Servei de Biblio

esmentat

—Esteu segura que no heu estat, no
kaurieu estat tan ben amada, més bert
amada per un homo simple, que us ha
gués ofert tota sa vida, tot el seu coa,

una

taguas al Front (Rambla de Catalunya,
núm. 41, pral.) es reben contínuament

«SERVEI DE BIBLIOTEQUES AL
FROI\TT», de l'organització del qual
queda encarregada la «Comissió de les
Lletres Catalanes», del Departament

de libres i la Central del Servei, ins
tal.lats als locals de la Institució. Les
adquisicions de llibres es fan a carrec
del Departament de Cultura. Els llibres
són registrats i catalogats per Biblio
tecarios de la Generalitat, les quals els
preparen per al servei de préstec, po
sant un sobre en la coberta interioramb
dues fitxes, una per al llibre i l'altra
per al Cataleg de les Sub-centrals, ins
tal.lades, en contacte amb els fronts,
una a Sarinyena i una altra a Alca
nyia. S'han fet ja dues edicions del Ca
táleg dels llibres de fons al Servei, que.
serveix per a que els responsables de

ja en 60.000. Dintre d'ua
aproximadament estará acabada

trada ratlla

a

EL BOMBER

LA JMANERA
DI4 FESTEJAR SEGONS L'OFICI

<*.

-

L'SPVA KER DE LA RADIO

Vis humoristes catalans
expliquen als soldats de l'Exercit
de la República l'acúdit que
els ha fet mes gracia
L'Apa,

en

Joan Oliver i

Juneeda són els

en

que avui tenen la
FELIU ELIES

EL METGE

VOL APROFITAR EL FUM.

paraula

(APA)

El gran caricaturista ha estat el primer a, enviar-nos la resposta. Sense
preambuls i sense rodeigs ens ha tramé aquest acudit de l'humorista francé.4
Georges Delate, ildtistrat de bell non per a ell a requeriment nostre, i que ve
ritablement és

una

peça

d'untologia :

EL JUGADOR DE RUGBY

L'INSPECTOR DE POLICIA

.4ft 4

•

—?Ja has dit a l'estanquer que et donés ans rnistos millors que els de
vegada, que no s'eneenien?
—Aque.sta vegada són bons, tots s'encanen ; els he provat d'un a un.

l'altra

JOAN OLIVER
EL VENTRILOC

El conegut escriptor, que ha popularitzat el seuddnirn de
amb el qual assoli el Premi Folguera 1936, ens escriu:

Pere

Quart.,

?Un acudit?
Una vegada hi havia un matrimoni. El marit dinava i ella, asse
guda davant d'ell,
mirava amb impaciencia. No pogué aguantar-se rnés
i exclamá : —Afanya't qu tinc gana! Només tenien una dentadura.
JOAN G. J-UNCED,A
\—

EL FLAUTISTA

Es molt difícil arribar a saber quin és el millor acúdit qua un hom liagi
sentit o llegit en la seva vida—ens escriu el popular dibuixant.— Més aviat
podria
una mena d'antologia que arribés a un centenar, c,om es fa
amb les poesies. Ara us diró, dones, un deis que més m'han agradat per la sa
ya flinura i esperit. Es d'un dibuixant frances que jo admiro per damunt de
tots els altres, que es diu Jordi Delaw. Va apareixer a la darrera página d'un
setmanari de quan la Gran Guerra titulat «La Baionette» :
Dos «peluts» s'ocupen de les feines de la cuina, estant pelant patatas.
'Un d'ells dia :
—Sembla que acaben d'inventar una máquina, de elar patates.
l'altre, pel que es veu enamorat del sea ofici, replica :

presentar'

UN HOMF4 COMPETFNT
Un comerciant va anunciar que ne
cessitava un dependent honrat per es
tar-se al despatx de tretze a catorze
hores diáries.
No tardá a presentar-se un subjec-e
sollicitar la placa.
—Voleu dir que podreu resistir-ho
aixe d'estar tancat tantos horas?
—Si, senyor : m'he passat set anys
reclós a la presó.

a

MES CLAR

anem....

com

les

coses

fetes

a

mil!

No cal que advertim que darrera d'aquestes repostes en
vindran d'altres.
Ja en tenim moltes més, pero fidels a les normes de racionament que
imperen,
no volem menjar-nos-ho tot en an dia.
Tres avui i tres en el número vinent, i
tres en l'altre, etcétera.

QUE L'AIGUA

pages

caminava molt preocupat
sendera entre vinyes de cara
a, la mar, quan va topar un company
que li va dir
Un

per

—Sí, paró

una

—Si, horno!

Tira, i

senyalant4i la mar :
—Veus aquella Unja tan
—Si, noi !

ara

fa blanc.

—Així ho fas tu. No encartes ni
recta?

hi caic!

—Quinos cabóries portes, Peret?
—No ho entenc, Jaume, no ho en
tenc. L'apotecari del poble m'acaba. de
dir que el món és rodó c,om una taron
ja. Ho entens tu? rho creus? M'ho
pots ter veure?

no

EXERCICIS DE PUNTERIA

en

el terma.
a tirar, i tampoc fa
blanc.
—Així ho fan els altres tan ases

Torna

com tu.

Un capitá feixista pren el fusell
«un soldat que no fa blanc, i Ii ditt :
—Fixa't bé com ho faig.

I per fi enc-erta.
—De la manera que
ho fan ele que en saben

ara
c,<)m

he

jo.

tirat,

A L'ESCOLA
El mestre.
De dos a dos guata;
n'hi van?
Silenci deis deixebles.
El mestre posa. un exemple :
—Suposem que porten dues pesset,—

la butxaca i que les perded : qua
queda a la butxaca?
El noi més aplicat de la classe :
—Un forat.
a

tu,

BATEIG
Una yugada, Adam i Eva estaver
molt enfeinats a posar noms als ani
mals. Tot de cop, pel mig d'un prat
passá una bestia magnífica, trota.nt so
bre les SOVe S quatre potes, la crinera
la cua al vent. I Eva va clir a Aclara.

—Mira, alió sembla

un

cavall.

LA PENA DE MORT

Quan

Espanya

CATEGORIES

suprimir la

es v3

Un serg,ent molt tivat, del temps de
Dictadura, instructor de recrutes,
una végada mentre feien l'exercici eI

pena, de mort, un inatí, en un departa
nent de primera d'un tren del litoral
catalá dos senyors opulents se'n la
mentaven en termes per l'estil :

la

—Com

passat

El

escoltant,

senyors, que

viatgers

se'l

van

va
us

es

posi

a la Ileugera.
—Ja ho cree que han parlat a la
Ileugera. No saben pas qué és estar dies
i més dies enterrat en un calabós fose,
hurnit i pudent, amb la certesa que

l'han de matar. I v6 un matí d'aquells
tan .grisos i freds, gris de plom i fred
(le glaç com tots els de presidi, i comen
ça ressonar el timbal per tots els cor
redors de la -presó...
--Caram! caram...
vosté

Un

viuen,
seves

—?Com definirles l'hivern?
—Molt fiteirment : Una temporada
amb «penetIons».

que

comenga amb

panellets

i acaba

les

veure

les millores de l'establiment

:

les novetats de l'establiment ; vull sa
ber quin efecto els hi fan, abans
que els invitats de demá les coneguin.
Se'n

em

seguida van
un

—Qué? —pregunta aouest— Els lu
agradat?
—No pot fer-se'n arree! Estan en
tusismats ! Ho han recorregut tot amb
ha

arans

.—No s'esvérin,

humorista de mala

no

s'esVerin

deliri!

ja
LA PENURIA DEL TABAC

—va

fer amb tota la calma l'estrany sub
jecte.— No fa pas gaires dies que
anant per la línia de Vic,, vaig fer la
mateixa broma a un company de viat
ge. Aquell s'ho va va prendre més a la

—Si,
na

a

la

via,, tambó

em

ves...

planta

ens

hent d'espavilar.

Vaig plantar

Concurs literari de AMIC
un Concurs al qual
concórrer exclusivament els
soldats que lluiten als Fronts de la

Un premi de 500 pessetes a
3.
la millor anécdota de guerra, pre
lerentmcnt contada per un deis seas

llibertat.

protagonistes.

AMIC obre

S'adjudicaran

tres

premis

i

sis

accesits.

Un premi de 500 pessetes a
la millor narració d'u,n Jet badic de
l'Ex,ércit republicá, preferentment
viscut pel narrador.
Dos accesits de 300 i 200 pessetes
segueixin en
a les narracions que
merits a la premiada.
2. Un premi de 500 pessetes a
la millor poesia de tema de guerra.
Dos accesits de 300 i de 200 pes
setes a les poesies que segueixin en
mérits a la premiada.
1.

--Ja ho veus ! Com que
rail m'afaito davant del

no

tino mi

meu retrat.

qui

UNA HISTORIA QUE SEMBLA
DE FOLLS

ha sortit.

podran

desperto !

ealiquengo i ja

un

vejen

El director del Manicomi, sorprén
deis seus asilats que amb una ca
nya i un fil,, está com- si pesqués davant
del lavabo, i, per seguir-li la corrent,
li pregunta :
un

valenta que vostes. M'arribá a la cara.
Per?) jo que m'aixeco, l'engrapo pel coll,
obro la portedla del vagó, i al punt que

llençar-lo

demostracions d'entusiasme. Pe

ró, sap el que més els ha cridat l'aten
ció ? La piscina! ! Quin entusiasme!
L'un s'hi llançava de cap, l'altre foja
el salt del peix, l'altre el salt de l'án
gel... tots s'hi han llançat ! Quan doma
l'inaugurem, amb aigua i tot, será un

prendre'ns

I tant es van anar enfilant que
s'havien aixecat per pegar-lo.

el conserge i al cap d'un
a veure el Direc

tor.

reaccionar.
a

va

parell d'hores torna

—Quina barra! Pocasolta!

a

en

cial, el Director digué al conserge :
—Avui, ensenyeu ala insans tetes

mena!

anav.a

manca

i, el dia abans de la inauguració ofi

—Senyor! No s'hi val
Vosté és

elements que, hi

en

jardins, aving,udes, camp
tennis, velódrom, camp de futbol,
skating ring, piscina, etc.
Als malalts, peró, no els era dei
xat

Els dos senyors que ja tenien la
pell de gallina i els ulls els fugien del
cap, van quedar com si els haguessin
tirat una galleda d'aigua.

pél!

un

bojos.

Hi ha fet

tremolaven quan
vaig veure el cadafal. Vaig fer el eor
fort. Vaig valer morir com un home.
Ja pujo les escales. La corda ja em vol
ta el coll. I llavors, puf ! em desperto !

el

trobin res
hores de raó.
no

a

de

—Sí, senyors. Aquell matí el timbal
callá a la porta de la meya cel.la. I va
entrar una gent negra. I els soldats
esperaven a fora, els que se'm van em
portar al pati.

De

metge alienista ha instal.lat

magnífic Sanatori per
Ha volgut que els

-

carnes

l'aparell?

a

UNA HISTORIA DE FOLLS.

massa

Les

ho és menys.

Un dia el lloro del metge Xercavins,
fins al teléfon, marca un número i
diu : «Aló! ?Vol fer el favor de dir a
la cotorra del metge Xalabardé, que

mirar.

hi heu trobat mai vós?
—I tant, i tant si m'hi he trobat.
—lis demanem novament que ens
perdonen. Potser hem parlat una mica

trobar?

no

El metge Xercavins, té el lloro col
locat en un peu de llauna, molt apron
del telófon.

no

—Home, perdoneu, que potser

va

igual

metge Xereavins t6 un lloro molt
i el metge :.:alabardé, una

cotorra que

han
mai els horrors d'estar condern
mort. D'altra manera parlarien.

nats a
Els dos
açtorats.

ser

intelligent,

interrompre :

es veu,

son una

penseu
colla d'ases.
us

UN'A HISTORIA DE LLOROS

capital?
TTn subjecte un bou xie estrany
que viatjava en el mateix departament
va

jo,

que

pena

lot de cop els

:

—Si vos.altres

—Com volea estimat Pajades, que
hi pugui haver ordre, seguretat, si no
s'esearraenten els malfactors ,amb la

i foja estona que se'ls estava,

dir

va

—Qué? Com va? Piquen? Piquen?
I el boig se'l mira i Ii diii : —Que
pregunta? Que si piquen? Que és xim
ple? Que no vea que és un rentamans?

Dos accesits de 300 i de 200 pes
a les anécdotes que segueixin

setes
en

mérits la

premiada.

originals han d'ésser escrita
Iletra Regidora i tramesos
abans del dia 15 de febrer del 1938,
Els

en

una

als "Serveis de Cultura al Front",
Diagonal, 411, primer, amb la indi
caci': "Per al Coneurs del peribdic
AIIIIC".
El Jurat dictaminara dintre els
díes següents al taneament
del termni d'admissió.

quinze

—Et voldria d'una raça que fossin
més alts, perque sóc. molt eurt de vista.

GUERRA

PO ETES DE LA

ELS

Estranya

Setembre

Estranya nit de suburbi

Damunt la terra mona
iii dematí de setembre.
Paisatge senzill de plana,
meitat cel i meitat berra;

totjust

i roges estrelles al col.

a

inquietud el món ele

arab un vel de tenebres.
Ehl bé prou que va sentir-la,
la por que als hoteles sacseja ;
pr5 el perill de cada dia
llieó d'indiferencia.
com

risc, un joc, i la vida
una posta aventurera.
I fou l'atzar qui el féu calera
El

daniunt la plana deserta.
A.mb la má apretava l'arma ;
la sang, una taca espessa ;

roja flor de l'heroisme,
com més anesaim, Inés bella.

I la

estrangers i renegats
que envilien ta nissaga.

Salut, eiutat de Terol

perduda

mal

i ben

guanyada!

Pubilleta
Ensems brófega i suau,
geliva i assolellada,
torreges com un castell

que

Si

t'empolvora

la

mal

una

i ben

guanyada!

expansiva.

més vives. Era sembla que tots els meus
records són allá dins, i no haig de fer
res més que contemplar-la perque em

revinguin

de seguida. I també... a ve
gades, al vespre... m'ofereix un bonic
espectacle... bonic... bonic... si vós sa
bleu!... Per?) no, us burlaríeu massa
de mi... no puc pas... no goso... no...
no...

vaig suplicar :
—A veure... que? Digueuan'ho ;
prometo de no burlar-rae'n...
juro... a veure...

da:pels Serveis de Cultura al Front
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Adreça: Avinguda del 14 d'Abril, 411, 1r.
Tel. 72006

Niza 2
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BARCELONA

Segona quizena de

gener del 1938

alguns

mots

a

de pressa. EH

La

esplai del soldat

i contra vent,

neu

dir les

us

us

he

L'avinguda

les seves
mans, ses pobres rnanetes tan magros,
tan fredes, i les vaig besar l'una des
prés de l'altra, melles vegades, com ells
feien altre temps. Ella en fou emocio
nada. Vacil.lava.

prometeu de
—Si, ho juro.

no

Es va aixecar. I guau el criadet,
rástec dins la seva lliurea verde, apar
tá la cadira darrera d'ella, li va dir

jovenetes.

Eni va prendre la má
—Mireu...

:

Vaig quedar estupefacto
QUART

tarongers

de cop i tornant dins l'ombra de segui
da. Ell anava vestit de satí blanc,
com en el segle passat, i portava un ca
pen cobert d'una ploma d'estruq. Ella

portava mirinyac i

pentinat em
polvat de les bolles dame g del ternps
del

Regent.

A cent passes de nosaltres, es van
aturar, í dempeus en mig de l'avingu
da es besaren tot fent manyagueries.
I vaig reconlixer de sobte els dos

veri
La Ilu

era

veure.

i embada

lit... Allá baix al fans de l'avinguda,
dins la sendera do lluna, una parella
jovençana venia, agafats per la cintu
ra. Anaven
venint, enllaçats, encima.
dors, a petites passes, travessant els
claps de 1111m que els ji lumináven tet

na, alta

ja, la lluna plena, llançava
mig una minsa sendera d'argent,
una llarga unja de claredat que queia

petits servents. Aleshores,

al

tes ganes de riure terribles que

damunt la sorra groga, entre les testes
rodones i opaques deis arbres ombrius.
Com que estaven en flor, aquests
arbres, llur perfum violent i dolç om

meu

ren

res.

les

entranyes

em

una

disquete
us

recargolá

seient. No reia pas de tetes

Resistia, malalt, convuls,

quell

devo
en

el

mane

colo

a

qui

plia la nit. I dins llur verdor negra
hora veía voleiar milers de lluernes, a

tallen una cama resisteix
a la necessitat de cridar que li obre la
gorja i la mandíbula.
Per5 els infantts se'n tornaren

granets d'estrelles.

el fons de l'avinguda ; i van re
tornar, deliciosos. S'allunyaven, se n'as

questes mosques de foc que semblen

Váig exclamar :
—Oh, quin decorat per

-

naven,

desapareixien,

com

desapareix

somni. No es van veure més. L'avin
guda buida semblava triste.
Jo tambó me'n vaig anar per no
un

una escena

—0i que sí? Oi que sí? Ara veureu.
I era féu seure al seu c,ostat.

Murmurá :
—Veus ací el que fa enyorar la vi
da. Peró vosaltres no hi penseu gaire
aquestes coses, els homes d'avui
Son uns borsistes, uns comerciants,
i
uns práctics. Vosaltres no
sabeu ni
parlarenos. Quan die .parlar-nos», vull
en

a

vers

d'amor!

riure?

veniu.

de

BARTRA.

més que la dona, desapareixeu ; pere
si eetimeu la dona per danaunt de la
nota, paguen. Galdosos costums...
ealdoses tendreses !...

forella, molt baix, molt
respongué:

tablement admirable de

nova.

Els amors han eade
unions que sovint tenen per co
mençament una nota de modista, incon
fessada. Si us sembla que la nota val

—Sí, senyora, tot seguit.
Ella prengué el meu braç i Etl.C111mená sota la galeria.

Vaig prendre

—Era

alta

vingut

,(Ve de la pagina 5)

—Anem a mirar la lluna, em va
din Jo, l'adoro, aquesta bona llana.
Ha estat el testimoni de les meves joies

a

casa

•¦•¦¦¦¦•

Bomain

Pel cel velen els corbs rasos
i són molt lluny les estrelles.
No resta un nom que et recordi,
ni vanitat satisfeta ;

per

vorera.

Agutí

26 desembre del 1937.

juiia

Vacil.lava.

del dolor

gávia de grili-.trist i prefund

ini

guanyada!

PERE

más

quinzenal

i ben

Besa, ciutat de Terol,
la bandera que t'empara!

«lúe temps, i esdevenia més confiada,

catalá de l'ExIrcit de la República edita

perduda

.

gent deshonorada,:

ni... de volees,

després

Al baleó «una

les fosques i a les ciares
han bregat perque Terol
no desdigui de la raça.
I han caigut els traidors,
per justicia per venjança,
en llurs mans sang de germá,
i en Ilur front segell d'infámia.

banca l'estada darrera.

•AMIC

lluny que et trobes d'Espanya!

Damunt

Rústega tápia d'argila

Joan IIARLET

de

Bes de falla i

a

seus

dolor i claror de bandera.

com

d'Aragó

Ve't ací que el teu Nadal
ha estat naixença més alta.
Espany-ols i catalans
reconquisten la teva ánima.

neu

cornpanys el portaren,
els ulls i sense queixa.
Aanics pensatius el vetllen
en una culebra modesta.

sutura. Silenci

menja pa see amb Huna

sembles mes alta
i ullcluca tota t'ajups
quan bufa la tramuntana.

perduda

no

--eemb testes i

encara

mal

que

Salut, ciutat de Terol

damunt els horts i la plana
El Túria llisca a tos peus
cona serpent ensinistrada
i perfuma el teu aflat
la .Pineda del Rei Jaume».

seas

de tot,s ens ha estat defensa.
Soldat de glória, ignorada,

Niulet, breu, del darrer tren

TEROL

Tu que antany els sarraIns
combateres amb coratge
i veneeres reis i'estols
que volien for-te esclava,
de sobte perds el breó,
la llibertat i la fama.
Et tenien sota peu

pr5 el tett pit, escut amb vida,

sardanes

?legres nenúfars de pena

ui collita sense seinbra.
De no poder dar la -vida,
més ens valdria no néixer !
Sense planys tu l'has. donada
un dematí de setembre.
has caigut damunt la terra.
Ombra la triste despulla,
raig de sol la baioneta.

blanquee

i les clara,boies floriut

Salut, ciutat de Terol

soldat que amb el front enlaire,

dalt els terrats

mar

ballant

Tot esforç vol sacrifici,
i coratge tota empresa ;
mes no hi ha mort infecunda,

Publicaci6

de falleis,

amb fum adormit als arbree

Una bala l'encalçava,
quan l'agresió no es preveia ;
caiguó, la mirada enlaire,
damunt d'un grumoll de terra.

Ela

pállida

teta

l'erna s'endevina
la ratila de les trinxeres.
Amb un escamot sortiren,
arma al braç, de descoberta.
L'aire recull el silenci,
raés de pau que no de guerra.

La

nit de suburbi...

que aquel!
espectacle havia de durar molt de
temps, que desvetllava tot el passat, tot
aquest passat d'amor i de decorat, el
veure'ls Inés ;

can

comprenia

passat fictici, enganyador i seductor,
falsament i veritablement encisader,
que foja batre encara el cor de la vella
comedianta i do la vella amorosa!
GUY DE MAUPASSANT
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