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Els

els

mes

"

millors
Si no estéssim segurs de la reté qu
ens a-ssisteix en fer la guerra, si la nos
tra fe racilda, només hauriem ?'es
guardar el món i reure quines só z les
veus i quins són els cors que vibren a
l'unísson amb nosaltres. Els Inés i els
malora són a/ nostre costat.
que detensen' la senten
tots els homes que amb
la sera suor i el seu esforl creen el pro
grés i la riquesa coldectira. I la def en
en amb la sera paraula i el seu ardoi.
els noms tnés representatius de la in
tel.ligéneia de cada país. Les masses
populars i les seleccions inteldectuals
són al costat nostre.
La

com

a

causa

prOpia

Aquesta felir coincidencia, no •
beeix pas, juró, a un fet casual. Una
guerra com la que ens fan els estats
totalitaris, la més cruel, la més injus
ta i la Inés inhumana de totes les guer
res
per forra havia de revoltar les fi
bres més sensibles de tots aquells que
no tenen el cor cobert d'egoismes i de
baixes passions. Els cors generoso*
d'aqutlls que per tot patrimoni només
tenen la própia forra creadora, havien
d'ésser necessáriament amb nosaltres.

L'adhesió dels obrers de tot el món
ha estat manifesta. També ho és la deis
intel.lectuals. Paseada /a impressi:
elets prirners moments, les reus autén
ligues de la inteldigéracia han vingut
mI costal nostre.

sigui dolorós consta
que une, de les causes

Per més que

tar-ho, és

cert

que han conttibuit a la caiguda de la
humanitat contemporánia en el baix
mesqui materialisme que h encés ti
foguera deis odie i violéncies feixis
tes, és que la inteIdectualitat no ha
complert la sera missió de guiadora de
pobles. Encara avui hi ha inteldec
tucas que no han arribat a superar la
amodapassiritatdels que voldrien ells
entendre's de les coses del món. Arreu,
perá, l'exemple del nostre sacrifici,
junt amb el respecte que infon la for
ra i el coratge del nostre exércit, ha
despertat ele adormite. i creix mol de
pressa el rombre deis s:mp ditzants
és mes decidida la sera acció. Aquesta

mobilització de les seldeccions inteldec

tuals, unida

nadares, ha
d'orgull i de

a

la de les

d'ésser
serena

tr(ba
noble motu
confiança per ale
itiasses

un

soldats. Podenz fer l'afirmació
que ele més i els millors eón amb nosal
tres. I no podia deixar désser aixi.
nos tres

Que

es just que arreu del rizón es for
mi el Front de l'espera, quan és en de
fensa de l'esperit, que és tata com dir
de la llibertat i la dignitat humanes,
que lluiten ele soldats de la República.

EL

NOU

DIA

d'aquestes estrelles taciturnos,
més enllá d'aquesta 11a,rga nit de mane crispades,
per damunt dele meandros de sang i foc,
per damunt deis munts de runes fumejants i tenebres xopes de llágrimes,
per damunt del dolor deis vius i deis morts,
aixecar-se la mágica claror precursora.
Vindrá enmig del gran silenci de tots,
d'un gran silenci inefable de sang aturada i d'ala que s'allarga.
Vindrá lentament com una llum coronada de seranis naixents
i d'innocIncies porugues,
com una plenamar de tremolosa placidesa i d'escumes de pures
nostálgies,
com un bressol eurull dIstres recents, d'aigües immóbils
d'estupors i d'aurores boreale exánimes.
Pujará al món com una sabe calent amb anhels celestes.
I les aloses es perdran a l'infinit emportant-se les darreres angoixes,
les neus eternas deis cims es fondran per fer-be abracada cl'ample riu,
de sobte els perfils deis horaes tornaran a ésser humans i familiars
i cada énima será un íntim repicar d'hosannes.
Sí, hom veurá més enllá

Agustí BARTRA

(Segueix

a

la darrera

página).

Qui

la voldrá,
costar-li ha"

En un deis moments més difícils de
la histhria de Catalunya, envoltada
d'amenaces i perills, jugant-se en l'a
ventura imposada la própia indepen
déneia, aquell que aleshoies regia la
nostra torra. contesté amb fe i dignitat
exemplars als representante deis que
volien conquerir-la: «Qui la voldrá,
costar-li ha».
Era en el regno de llegenda de Pe
re el Gran, en unes hores sacsejades
pel vent de l'epopeia, quan semblava
congriar-se contra Catalunya l'ombra
pavorosa d'un conjur de condemna i
de mort, i del qual, amb la force de la
voluntat i del coratge, sortí triomfa
dora. La lluita, primera contra el rei
de Franca s'havia, convertit en un con
fliete de mejor amplitud. Fi Pontificat
hostil donava per raons polítiques ca
rácter de croada a la invasió de la nos
tra terra. La traició de Jaume
Ma
llerea corrrertin un gerrná en enernie.
La indiferéncia deis aliats peninsulars
restava soldats indispensables ale nos
tres estols combatents. La passivitat
d'Anglaterra, d'Alemanya i de Bizan
ci era ja gairebé com el reconeixement
d'un fatalisme conformista. L'exércit
francés després de travesear el Pire
neu, envaYa l'Fmpordá i asetjava Gi
Torta. Les esquadres enemigues volien
enseny-orir-se del nostre mar. I eit l'ho
ra angoixosa, que semblava de desespe
rance, voltat de paranys i de perills,
d'entredits i d'excomunions, Pere el
Gran, fort del coratge deis catalans,
contesté altivament a l'Ambaixador
del rei de Franca i al Cardenal-Legat
del Papa, cobejosos de Catalunya
«Qui la voldrá, costar-li ha».
Com aleshores, avui el moment és
confús i difícil. A l'ateo de la facció
espanyola s'ajuntal'amenace delsexér
cite invasors ; als danys de les armes
i deis enginys de mort estrangers, la
maniobra- d'aparentar una falsa crea
da ; a Finten eneionisme brutal dele
agressors, la passiva indiferéncia deis
que haurien do sentir-se'n amenacats

bé,
pedran traidors
ni estrangers contra el nostre eoratge.
I si en un redrec heroic Pere el Gran
desfén les esquadres enemigues i l'e
xéreit invasor, que hagué de traves
sar, de retorn, fugitiu i vencut, el Pi
reneu, ara també la forca, coratjosa do
ant

cota

com

nosaltres mateixos. Dones

aleshores,

l'ExAreit de la

res

no

República

és la millor

garantia i fermanca del nostre triomf.
Catalunya! Espanya teta! «Qui la
voldrá, costar-li ha». I com en tantee
altres imites asprament superados i
victoriosament resoltes, la voldrá i nc
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Ressons del Renaixement elitssie
di. Les poesies d'Ansias Mareh son
traduides a l'espanyol, per Baltasar de

La noret.la. —Decoraptant les
novelles cavalleresques de qub ja hera
parlat, durant els segles XIV i XV es

1)

va

produir.

a

Catalunya,

una

Romaní, per un poeta portugués d'ex
pressió castellana, Jorge de Montemos,

copiosa

i per Francisco Sánchez do las Bro
zas. Vicene Marines el traduia enver

1;teratura narrativa, a base de faules,
apólogS, histbries verídiques, histbrios
hagiográfioues, cantes i llegendes da
mor trets del Batí o d'altres literata
res. Les primores albors del Renaixe
ruent cliassie es palesen a Catalanya
zrrib les noveLles históriques• d's‘.ntoei
Canals i, sobretot, amb el Somni, de
Bernr.V$. Metge, un deis miliors prosis
tes ca-talans de tots els temps. Antoni
(Janals glossá i comentó, amb tanta
profusió i llibertat diversos temes de

Ilatins.
Estaneament.----La cultura
qao en el seu procés construc
tiu segueix una Bina paral.lela al pre
Cég politic del aís, sofreix un estar,eament eu el segle XVI, que és el pre
ludi de la soya. deeadbucia. Aixó no 1:
sos

3)

permet assimilar del tot els aires ds
renovació qee u vénen del moviment

$

Qui

la história antig.a, que les seves narra
(iras resulten realment novelles i en
tenen i tot l'estil, que en la ploma d'a
quell polígraf és vivent i natural, a
desgrat do -la seva prolixitat. Borne
Metge, l'originalitat del cual ha estat
discutida per tal eom imita determi
nats autors Ilatins i

italians, fea

de

trist, de

?nos

dictats

e

per

en

no

aluna temps que sia trist
lo qui és de mals passionat,

e en

fer-se trist

no

cur

cur,

estat ;

un

amor

he sap

qui n'és la

causa

estada.

Alguna part

e molta és trobada
de gran delit en la pe-nsa del trist,
e, si les gente ab gran dolor rn'han rist.
de gran delit m'armo fan companyada.

men.tals per l'agradable e-ceptieisrue
que el distingeix i per un sentiment
molt viu i molt intens de la realitaty.

simplernent amor en mi habito.
tal delit se-nt que no em cuit ser al mán,
e, com sos fets rull veure de pregon.
mescladarnent ab dolor me delita.
Quan

Ilengua literaria assoleix amb a
quest autor el máxim de puresa i de
e,alania ; la prosa do Pernat Metge
La.

Prest és lo temps que !aré vida ermita
per milis poder d'amor les testes colre ;
d'e-st riure estrany 00 no es runa dol re
car per so eart amor me rol e em rifo,
,

que la de Llull i Miraste
ner és reolblica. Quant al carácter pro
pi de la noveLla catalana, tot i les se
ses inflübncies forasteros. fX)rf1 del rae
teix parer que un reraareable critie
conte.mporani el qual diu clueaquest ca
rácter és el seu realismo qac es raani
rnés

encara

festa,

no

e

com en

en

tots els

més que si d'ell tot lo nión

del Petrarca, es deixa sentir en els dos
poetes más importants de la Fteratusa
classica c-atalana : Jordi de Sant Jor
di i Ausiás March, tots dos valencians

Ltirentre cards,Déu vos dóncorieizença
com, só per vós a tot extIem posat!
Ab mo-n poder amor m'ha enderrocat

c,ontemporanis, de la primera me'tat del segle XVI. A l'aparició d'a-quests
poetee existia ja a Valéncia una escola
poótica que emprava un llenguatge

sens

aquell

seu

d'infinida potença.

culto i llatinitzat i que, abandonant
els ternes histórica i les formes trobado
sesgues, conreuava els temes religio
sos, allegbries i satíries i usava les
formes italianitzants. Potser només va
i de la «codo
lada» en els_ternes satírics. cona per

exemple

en
de Jeume Reig,
xie anterior als dos esmentat.s.
Jordi de Sant Jordi, poeta pie de
scntiment i de dolcesa, d'un estil fluH
delicat, va produir pee, peró influí
decididament en l'obra del sea deixe
ble Ausiás March. Aquest darrer imi

un

ta,

en

carta manera, el

Petrarca, amb

qui so l'ha comparat sovint, sobretot
pal seu coneeptisme amatori, peró amb
tot i és,ser-li inferior, no deixa de Mos
trar ~pro la seva original;tat. Menys

dolgués.

Esser me cuit per rnoltes gents.représ
puis que tan llou viarre en la vidatrista,
mas, oi, qui he sa glbria a l'ull vista,
desig sos mals, puis delit hi és prornés.
No es pot saber, menys de l'esperiença,
lo gran debit que és en lo sol voler
d'aquell qui és amador verdader
e ama si veent-se en tal volença.

2) L'escota poética valenc?ana.—
Tia influéncia italiana i especialment

lenservarrusdel'apariat

se

—

també estaneament l'art própiament
catalá mor en el moment que el Re
naixement italiá s'imposa a tata Euro
pa. Hom construeix temples, monee
tirs i paraus, puix que les necessitats
dele tempe he exigien, peró tot es fa

segons normes ja existents o per obra
d'artistes estrangers, del tot deslligats
da l'esperit del país. En el terreny de
la ciéncia nomén podern registrar un
norn : el de Remen Sabiuda, lul.lista
per la seva, formació. Aquest filósof
barceloní no va &huir gaire solo a Ca
talunya, on fou realment una yeti iso
lada. De la seva obra, escrita en llati.
sobre la teología natural, no en sabem
gaire cosa més que el que va traduir-ne
el qual féu ci eu elogi.
Pel seu eclectisme, Sabiuda ja fou un
homo del Renaixement i, per la aova

originalita-t
ra,

1460)

un

fou tamb6. en corta
precursor de Descartes.

4) Decadéncia política

—

mane

La uni;

d'Aragó i Castella se
uyala el punt de partida de la deca
dIncia cultural catalana, ja prepara
de les

corones

aquesta unió,
realitzada, no pas per un pacte fede
ral, sinó per un matrimon: reial, va
da per nitres faetors ;

iniciar un
i, de retop,

período

d'absorció

políti

cultural, durant el qual el

procés

de decadéncia s'aecelera, tant,
dono temps al país per a assae
nar-se com u corresponia deis grans
autors clássies que el món anava en
corta manera deaeobrint. Maneada
que

AUSIAS MARCH

(1414

cions eablruses del 13ocaceio són nem
broses. Per\ en el seu aspecto literari
l'esclat del Renaixement elássie acaba
ad.
Des del punt de mira artístic hi ha

Montaigne,

Alguna part de mon gran delit és
aquella que tot home trist aporta,
que, planyent si, lo planyer lo conforta

paYsos on es parla
.atalit; signe evident, també, de la u•ti
tat de cultura de tots aquests paisos.
absoluta

sa tristor me pizza abandonar
per tostemps riure entristidoment.

Traure no puse de 1-non enteniinent
que sia cert e molt pus bell partit
sa tristor gran que tot altre delit,
pvis hi recau delitós llanguimen.t.

l'absbncia del raera
sellós, en el color local i en el d'épwa
En el tensps de Pemat Metge
literari es manté dintre d'una unitat
tant

jo, qui l'am per si tan solament,
denegant lo do que pot donar,

e,

poeta 'deVellida, Andreu Febrer.
traduYa la Divina. Comédia. Tamb
hem dit que la noveliística catalana,
amb Bernat Metge al cap, es nodria de
un

models Ilatins i italians. Lee traduc

cerque lloc eScur.

Llija mos dits mosrans pena torbada.
sens alguna art eixits d'hora lora seny ;
e la raó que en tal dolor m'empeny,

estilista i un pensador. El
eritie menorquí J. M. Guardia escria,
a prop&sit del Somni:
,‹Poes volums
trinquen
tanta
substancia.
ian reclaits
1-1i ha una mica de tot, en a-quest «som
ni» d'un observador que no somniave
ealre, si hom jutja els seus costuras
sins

mos
Qui

humanístie que es produeix a tot Eu
ropa i al qual els bornes cultos no ere:
indiferents .Aeabem de recordar Tu.

és trist,
dictats no

no

no

d'aquesta base,
humanista que el cantor de Laura i
sense deixar-se dominar, com aquest,
per la imatgeria mitológica o per la

grandesa de la cultura elitssica renal
xent, Ausiás Mara

posseeix

un

lirismo

personal que no té la brillantor del del
Petrarca peró que tampoe no és aprés
cap font e,s,trangera.
El- pare d'Ansias March, Pero
Manir. era autor d'un poema moral;
el llenita d'aquest. Jawne Alarch, ha
en

•ia„compost

un

diecionar: de rimes,

d'Ansias, Arnatt March, ha
via compost una remarcable Cançó
i

mi

cosí

d'Afnor. L'estola poótica valenciana
comprenia altres poetas, a més deis es
mentats, com Joan Reís de Corella,

Bernat Fenollar, Jaume Gazull i An
dreu Febrer. Aquest darier és molt co

negut per haver posat en tersines cata
lanes tot el poema del Dante La divina
Comédia.

Mentre els poetes de parla catalana
imitaven o traduien les grans obres
deis auters del
eren

estimats

Renaixement italiá, ells

o traduits
nels postes
castella,ns. El marqués de Santillana
teja graos elogis de Jordi de Sant $Tor

la llengua Fte-ária es
deixar substituir fácilment, entre
els mateixoe cntalans, per la Ilen
gua del poble que exereia rhege
monia política dintre la monarquie

espanyola. Adhae el sistema jurídie
del país fou substituit pt$1 sistema cine
slavia donat el reialme de Castella.
Aixó esdevenia en una época en la quel
els corrents imperialistes i absolutis
tes dominaven la política deis Estat;
europeus. I així Catalunva va veure
com
s'esfondraren les bases jurídi
ques del seu sistema polític; nom
el dret civil catalá subsistia arnb
iota la seva robustesa.
Arab la deeadéneia política s'inicia

Significació

mundial de la nostra guerra
cl independncia
,•

Coxa més avanaa el curs de la nos
tra guerra inós clarament van defi
nint-se les sayas característiques i se'n

significació. Per bé que la
República Fspanyola agredida ho va
destaca la

denunciar

les més altea tribunas do
ara la cons
cióncia del món no havia comenaat a
comprendre el set" carácter basic de
;amarra d'independóneia i de sagnant
e-pisodi d'una Huila, internacional.
Que la nostra és una guerra d'in
1eaendlncia contra la in‘ asió de les
%roes armadas de poble,s oue no ha
vion rebut cap greuge de la Repú
iaundial

a

ressonáncia, tins

blica, és

fet tan flagrant i campro
vat, que ningú, seriosament. podria
negar-ho. La intervenció estrangera
favor de la facció militar-feixista,
sita temed tan descarada i ha pres
una tal amplitud que és ja impossible
amagar-la, ni tan sois dissimular-la.
No es tracta solament deis anomenats
voluntaris, veritables tropas de línia
un

estrangers ; és, a més, l'a
tlicnics, d'especialistas,
d'aviadors italians i tudescs, sense la
qual
rebels ni tan sois podrion
continuar la nafta. Es el concepto fo
e'exArcits

ixartació

raster de la guerra totalitaria que n'a

areuja la crueltat amb els submarius
piratee i ols avions assassins. Ja no són
precises les proves frag,mentáries de
declaracions de presoners o fotografies
aeveladoms, ni lea acusacions massi
vea d'un conjunt de documents com el
Llibre Blanc, testimoni aclaparador
acollit ra. un: mesas en als medis in
nacionals amb una aparent i volunta
ria •indiferóncia.Avui, daaant de les
arrogóncies que, empesos par l'are do

la

supérbia,

Ilencen els

principals

cul

pables do la /lastra- guerra, ningú no
podria honestament desconóixer-ne el
carácter. A qui encara volgui enga
nyar-se, u sera inolt difícil dosprés de

l'arenga

mussoliniana a les milíe;es
fo'xistes exaltant les sayos preteses ges
tes eii torres d'Espanya...
Quant al carácter dramatic d' una
lluita internacional, l'anabient cada

vegada més canfás i l'atmosfera cada
cop més enrarida van deixant-ho vea
•e, fins als ulis deis estrangers més ob
wats per la passió partidista. Per

Europa i arreu del mLii. se se.nt un
soroll d'armes que és com un trist pros
sagi d'horas que senil de general a
margor si la indecisio deis que en rea
litat tenen la foraa continua encorat
jant la. gosadia deis que-son fonamen
talment febles Es ara, davant la inuni
'Anida de l'amenaça, i la gravetat del
tot

quan els antenaçats comencen
veure i sentir que l'ajut deis agres

ala rebels ha estat principalment
per a prendre posicions i Mermar a
y antatgea per al- cas d'una .f,«ossible
conflagració mundial.
sors

Propósits, paró, condemnats al fra..
aás més rotund. Esforaos inútils tot5.
ells. El jocés MaSSA groller, ensenyen
massa les cartea i la intenció veritable
per a quó el món amb oonscióncia
dignitat pugui. catire al parany. Per
aixó, malgrat les bravatea inflade-s de

supla-Ha,

el faixisme esta decissiva
a la derrota a tot
món. I l'Espanya agredida i mártir és
la que Inés haurá contriburt, arab el
ment condemnat

cruent sacrifici, a assegurar aquest
tombant decissiu i venturos del desH
da la humanitat.
seu

Com fins ara, continuará
el curs inexorable deis fets. Su

!raposantase
perada l'hora angoixosa, tornará la
pau amb la victória. Aleshores hauran
fugit o neart els moros i els legionarin,

Concurs literari de AMIC
Concurs al qual
podran concórrer exclusicament els
soldats que lluiten als Fronts de la
Iliberrat.
AMIC obre

S'adjudicaran

un

tres

Frenas

i sis

accesús.

Un prerni de 500 pessetes a
la 'autor anecdota de guerra, pre
ferentment contada per un deis seus
3.

protagonistes.

Un prerni de 500 pessetes a
mitlor narraci4 d'un Id bétlic de
l'Exércit republial, preferentrnent
viscut pel narrador.
-

Dos accesits de 300 i 200 pesseies
a
les narracions que segueixin en
merits a la premiada.
2. L7n premi de 500 pessetes a
la nullor poesía de tema de guerra.
Dos accesits de 300 i de 200 pes
setas a les poesies que segueixin en
merits a la premiada.
.

ola

espanyols

la

própia

i els catalaus que trairen
terra sentiran la condemna

de la irrodimible vergonya. Ara prett
nen enganyar-se ells mateixos amb
partidismo violent i la passió rencorosa

Dos accesiL de 300 1; de 200 pes
a
les ankdates que segueixin
mérits la premiada.

eixordar-se amb les impre
aacions graneros i les paraules insta
tants. ns inútil, res no poden la ira

originals han, d'ésser escrits
[letra llegidora i trarnesos

i les mentides contra el nostre dret i

setcs

1.

estrangersa I

els aviadora i els tIcnics

Lis
en

una

abarrs del din. 13 de mart.;, del 1938,
als "Serveis de Cultura al Front",.
Diagonal, 411, primer, arab la indi
cad': "Per al Concurs del peri5dic
AMIC".
El Jurat

dictaminará dintre eh

quinze dies següents al

tancament

del termni d'admissió.

procuren

l'ideal

d'avena, i de Ilibertat de la Re

pública.

Davant del

i l'evolució cada

de la guerra
més visible de

curs

vega-da

universal, senten proxi
1B[
la catástrofe, i més 'exasperen
i cauen en la violIncia, aom m6svol

la conscióncia

drien alliberar-se del fatalismo de la
negra condemna que pesara, damunt

culpa

inesborrable de la
Inés gran traicio que registra la nostra

d'ells, de

la

historia.
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PRENDRE-Hl PART. TENS TEMPS
FINS EL DIA 30 DE
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la del conaerç i la de la navegació,
alt deure que les circumstáncies ens as
derosos vehicles de cultura. Amb el
domini sobre la Mediterránia, Ca
talunya havia assolit una tradició ma
r-lima de primer ordre, que no hauria
nogut raantenir-se sense una base cien
tífica. Malta foren els navega.nts que,
eixits de les terres catalana:, anaren
sea

axplorar les

desconegudes.

I aixi
un erudit dels nostres temps, el doctor
Ulloa, ha pogut establir sobre bases
foraa consistents la hipótesi de la cata
lanitat de Colom, arab la qual es de
castraria el papar importantíssim que

(Jatalunya

mars

hauria

representat

les
slescobertes geográfiques de finals del
segle XV que van canviar totalment la
fesomia del món. Corta o no la hipótesi,
el que está comprovat és la importan
aia, de l'aportado catalana als primers
viatges del descobriment d'América,
sosa que no
d'estranyar conegud
l'empenta marinera que en l'Ipoca me
tneval tinaelé el riostra poble
en

La forma mea alta de la civilitza

ció, presa en un sentit total i sense en
quadrar-la en un deterininat perímetre
racial o en qualsevol clima geográfic,
és el manteniment de la llibertat
i collectiva sintetitzada en el
liberalismo, en la. democracia parla
mentaria i en la domar:leía inter
na
deis partits i deis pobles de base
treballadora..A.questes t res ten dóncies és
indubtable que, en l'hora actual, es
troben, en el terreny de les realitats;
sotmeses a canvis orgánica i a una co
ordinació ideológica i táctica que les
fa momentániament compatibles i so
lidarias. Paró alló indubtable és que
permeten la formació d'un ample front.
popular contra les famas regressives i
estátiques d'aquesta modalitat moder
na de l'esclavatge,
económicarnerít
politicament totalitaria-, que és el fei
xisme. Hous ací per quó la dofensa Inés
noble, més digna i alhora méis heroica
de la civilització resideix, a horas d'a
ra, por paradoxa, en el combatents anb
nims de .Xina i deis pobles hispánies
que lluiten arma al billa.. D'allá i d'ací
en surt la flama d'una nava concepció
del patriotismo que no exclou, sino ben
al contrari, sentiments de solidaritat
internacional. Aquost patriotismo, per
tant, contribuirá a crear nOVeS formes
de vida més justos i Inég en harmonía
amb la naturalesa cósmica i humana.
Es, a fi de eomptes, el patriotismo que
només es sotraet a una mena d'irapera

tius : els imperatius de la civilització
i que defuig totes los inclinacions atá
viques. I per aixo les alucubracions teó
riques signifiquen ben paca cosa da
vant el sacrifici real, conseqüent i per
sistent deis nostres soldats. Ells són,
en realitat, els forjadors d'un nou es
tat de coses per á l'esdevenidor Pa ba
talló feixista venaut és una nova ba
talla guanyada contra la barbáne i el
crim organitzat pels Estats total 4.-a.ris.
Mai cona en aquesta oc,asió s'haaia pro
dutt una més bella i allegórica para
doxa. Ara la sang vessada redlmeix eis
hornos i els pobles hispámas da tanth
abúlia, de tanta indiferencia i de tanta
incúria. I al matea temps els comoa
tents de la República s'erigeixen, en
a-questa hora histórica, en els ferms de
fensors d'una humanitat avanaada, i
progressiva. En -aquest recó d'kuropa.
amb una ampla finestra oberta de cara
al mar, es juguen qui sap les coses.
Espanya, avui dividida en dues parts

discordants, antitótiques, trágicament
bellicoses, en l'esdevenidor i en un pe
ríodo do post-gnerra que vindrá, haurá
de superar les grans dificultats per a
un ressorgiment del país. Parqué, cal
dir-lio. Sense un ressorgiment económic
que mobilitzi les nostres fonts de ri
guasa, que elevi el nivell de vida deis
camperols, que augmenti la vitalitat da
les indústries, que estableixi una polí
tica adequada d'exportacio i importa
ció de productos industrials i ag-ragria,

LES PAGINES D'«AMIC»

SON

OBERTES A LA TEVA COL.LABO
RACIO. ENVIA'NS

CONTES, ANEC

DOTES, REPORTATGES, POEMES,
TINGUES LA CERTESA DE VEU

RE-HO'

PUBLICAT EN AQUESTI-:::

PAGINES,

fóra possible el compliment d'aquest
alt deure que les circunstancies ene as
no

senyalen : ésser

un exemple de demo
cracia activa. I democracia activa vol
dir, a fi de comptes, persistir. Lluitar
al front i a la reraguarcla amb un sol
pensament i una sola voluntat : véncer
el feixisme. llores difiens posen i po

saran encara

a

tremp del nos
foraa constructiva i

prova el

tre carácter i la

combativa del nostre entusiasme. Será
endebadea Sabem alió que volein i
com
aconseguir-ho. Nósaltres hayan'
dit als horaris de traban, ala interessos

particular, a tatas les n'esquinases que
voldrien perdrens, la paraula más en
cartada : detureu-vos. Peraué teta me
n,a de sacrificis són pocs per a aconse
guir la victória final i posar tot l'en
tusiasme de la nostra joventut al ser
vei do la pátria, perquó entenam Que
és servir alhora els imperatius de la ci

F. S. FORNER

Els

de

contes

indiscreta, s'escampá fine maesa
endins del bosc, on les Iséstiee tamo
lenguas habiten. I en reprendre el eis
tell, Joan veié sortir d'entre els arbres
molt

dos platets blancs
da,raunt la taula, estirá el calaix i en
féu sortir dues culleretes, i les posá al

Margarida posá

oostat deis plats.
Joan aparegué per la porta negra
del reboat abraçant un gran pot de con
fitura. Es posa de puntetes i esbufegá
per deixar-lo al rnig de la taula. Des
prés deslligá el vell papar d'estrassa, i
la bona flaire

de gossot negro ; a a esglaiar
se de pensar que potser era un llop. No
digné res a la germana, paró La invi
ta a córrer una mica per ter-se pasat
tuaa mena

el trad.
Aviat aparegueren mes llops en el
comí, enllaminits, la boca fent-se's

omplí tot el menjador.

Penjat al sostre, el quinquer romania
apagat, paré a la llar hi havia una

aigua. Avançaren pausadoment,

el tred de la neu semblá pujar rápida
raent per les camas fins al cor, i es que

de poca es sentí un bram a la xemeneia,
i la flama s'aclofá a la llar, i els tions
espetegaven. Molts raigs d'espurnes es
san escampar, feien estranys gargots
de foc, i es fonien dins l'ombra del
menjador. I tot seguit un remolí xiu

daren muts i quiets cara els arbres de
sal. De seguida els llops els envoltaren,

guspirejant,
plens

ullala

rnenjadar,

on

el

quinqué

es

gronxava

penjat

al sostre, i ressonl per teta la
Paré com que Joan i Margarida
estaven molt fets amb les pingas i els
grans bufaruts, no se n'espantaren gens
de tot alió, i llavors obriren una fines
tra i van desempresonar el vent. Ehl
s'hi abocá furiós, paró braanant d'ale
gria. Esbullá els cahells dele infants,
i, en ésser a fora, tombá la gábia, deis
c,onills, top á amb els pallers, i tots els
casa.

brins que
la foscor.

jeien

per torra volaren dins

Un matí, les hores FIO vibraren. Com
si les campanas s'haguessin tornat de
terrisza o les haguessin embolicades
amb cotó fluix. I quan Joan i Marga
rida eixiren a la finesstra, tot ho vejaren
guarnit de Dell. N'haviat quedat una

ven

més de tete els hidrata més pregona del
bosc.
El vent. que s'estava ensopit per
dalt de les branques, s'alarmis del que

ENT
fades. Cona que no havia nevat molt,
tots els ocells encara eran 11.1S
i pas
saven vora la finestra.
Paró aquell dia els infants ha-vien
de portar ánecs a la vila, porqué el
pare ja se n'havia anat al cal, i la ma
re es teja velleta.
Es posaren robes

refredat algun nadó, i corria a buscar
herbes o a consultar el naetge.
Abans de migdia arribaren a la vi
la. No s'aturaren a contemplar los ca
sea boniques perqué els calla enlle,stir,
i anaren de dret al mercat. De lluny
ja vejaren l'homenás que anava traient
conills d'una gábia gran per ficar-los.
triats, en nitres més palitas. No trigá
que els nens l'oren al seu davant. L'ha
menás obrí el eistell i estirá els tres
ánecs pel eoll, tots en un grapat. Els

„

-

gruixudes i bonos sabates. Joan pren
gué el cistell anab tapa reixada, on ha
via ficat tres balees blancs qu'e enamo
rayen de \Taró, i de tant en tant piu
laven.

Margarida

s'enduguó

el

volieu protestar --ells que sempre
prenien amorosament— paré amb
l'altra má els dava les monedas, i es

cistelló

nens

paraigües
blau, parqué el cel encara es veia gris.
Havent travessat el poble i la vas
ta planúria deis campa emblanquits,
per un caraí de llargues voltes pujaren
al cingle, des d'on les cases s'albiraven
xiques, i cada persona com una formi
ga. L'esguard es perdia enllá de les

els

rnuntanyes nevadas.

comprar

una bona reposada i
Molts ocells vingueren ;
se'ls posaven al cap i a l'espatlla, i sal
taven a terra per picar les engrunes.
Els ?alees traüllaven per entre el rei

porcella,, i tot seguit
pel cansí del bosc.

amb la minestra i

un

gros

girava

Joan i Margarida, tot anant-se'n,
tombaren el cap dues o tres vegades,
paró ja els ánecs havien desaparegut
entre nous

Llavors taren
esmorzar.

món tan blanc com ells. Movien els becs
dreta i esquerra, i entre ells piula
ven.

a

cada

casa

hi vivien

Havont esmorzat, seguiren pel ca
mí del bosc. Tots els arbres s'estaven
quiets com si shaguessin tornat de sal.
En tot el matí no trobaren ningú.
Només un conill travessá el eamí.
Es veia que havia sortit per alguna
nacessitat urgent, porqué saltava pala

lerat,
Els

aturar-se a boalar enlloc.
pensaren que potser se li havia

gansa

nens

dona que demanava

vers una

colorninS.

En

xat de la tapa, meravellats de veure el

Semblava que

caient silenciosos. I ele llops
avançant que ja quasi llepa
els vestits. I encara n'arribaven

anavan

van

bona tofa damunt l'ampla esquena deis
i cada olla, al cim del pal, te
nia cabells blancs.
La tanca era com una llarg pastís
de nata. El carro, arab els braças eap
al cel, semblava guama per portar una
utIvia. El poble no era el mateix, amb
les aculadas i les comises blanques.

i feien carrisquejar eh
d'escuma. Els borrallons

anaven

lador trasbalsá tota la casa. Era el vent
que s'havia ficat per la xemeneia i cai
gué a dins com en un pa,rany. Féu gi
ravoltar les cadires ; el gats s'estarrua
faven i feien bots, i fugien oora dimo

nl

cosa

si anessin ben segurs de la presa. I
mentrestant ala nens ja es cansaven de
oórrer. Llavors, un lloparrot que entrt
tots volia semblar l'amo, udolá llarga
ment. Joan tapá els ulls de Margarida,
paré, ella li arrabassá la zná, i tete dos
veieren l'esgarrifás seguici. Aleshores

bona flama. Al defora, la nit era molt
feréstega. Les gallinas abandonaren els
saltadors i es van ajocar a l'estable.
Dins del menjador fumat hi havia
bona escalfor. Joan i Margarida s'as
segueren davant deis plats, i els seus
ulls brillaven mentre les baques assa
borien la confitura olorosa. Paró, al cap

niets fins a amagar-se darrera les sa
ques de farina. Quan volia passar per
les escletxes, foja uns udols cora si tota
la casa fos plena de monstres. Envaí la
cuina i féu rodolar i atropellar-se totes
les cassales d'aram que reposaven prop
deis fogons adormits. El soroll ompli tot

l'AMIC

,

companyons. Llavors

formatges

i bonos
se

van

llenques de

n'entornaren

passava damunt la neu del camí. Bai
xá, silenciós, i quan vejé eds nene sota
el paraigua, u semblá conéixe'ls, i tot
seg,uit es recordá d'aquella nit que va
entaforar-se a la xerneneia. Llavois es
dolí per ter queloom en be d'alba i des
ensopint-se tot d'una envestí ara) fú
ria contra la tela del paraigua, i ami)
ell eh r
s'enLairarea més aruunt
que els arbres nevaba
El vent, en trobar sis nens tan ge
lats i plena d'esglai, aná esdevenint
tebi, i °lis aviat es van revifar. Engan
el mánec del paraigua a la nan
cistell, i van aseure's un a cada
banda, ben enllaçats als braços.
Així travessaren el bosc raerave
!late del viatge, i ja no onsejaven els
ocells. Al seu autoras, tot l'espai era
pie de la blanca tremolor deis borra
llons. Com petitea rosas anaven a fer
xaren
sa

del

més flonja la blancor de la terra.
Aviat veieren el poble mig esborrat
al fons, i llavors començaren a dava
llar. Volaren per damunt del cloquer
i les teulades on la neu s'anava apilo
nant. I en arribar a la seva caseta,

font arrecerada van dinar,
i mentrestant els núvols s'e,spessien
Inés. Abans d'acabar, Margarida sen
tí un bes gelat a la gaita i de seguida
tot el cistell quedá esquilatat de neu.
Besaren cuita-corrents les romanalles
una

i emprengueren el camí, pressosos, des
sota el paraigües blau.
Per damunt de la neu anaven dei
lant Ilurs petjades menudos. Al cap
de poc, un ocell va caure vora el ca
mí. Joan deixá el cistell i corregué a

collir-lo, i amb l'alé calent el varen re
vifor. Margarida se'l quedá sota l'a
bric.

Mentrestant,

la flaire de

porcella.

el vent els deixá suaument a la porta,
i ell partí cap a un país més calurós.
Joan i Margarida trucaren, i en eixir
la mare se li llancaren al col!, i li he
contaren tot vera la llar.
'Dan del cingle, els
en l'aire.

llops

encara

rayen

M.

PLANAS

B

(Ii.histracions

l'Iutor)

rei

D'u
Es
bretot
ta—

poble de color de mel

un

de

—so

el

Situat en

austera.

planura

comença

nya, els

carrers

lloc

un

esdevenir

a

on

flojos i flojos que rieren
damunt l'aire

la

A vui les

munta

plans de desnivells que ajuden
mée graciosas perspectivos. Els vol..

lars,
les

ya,

—no tant

A l'entrada i

unes

la carretera, que dibuixa
de terra

unes

corbes

banda i banda
a

l'estiu

es

tremoloses
nen

unes

en

els

I,

t

fines,

suaus, té

• •

)

t

•

,

vesteixen de

petites

<

els

pobles

de per ad.

lii ha

una

gular

plaça

()ora

en

sota

les noies i els nois del
casos

poble, rostres

la ramada per
ha— sota

graciosa

una

l'esguard

greu i

apagat deis

\-ells.
En l'ombra
bren les
de

d'aquests

porxos

so

portes de la fonda i del Cafe

«Izquierda Republicana».

Abans

a,quest local, inconfortable, era el deis
senyors, deis cacics, i en dejen, amb
vanitat grotesca, el Casino. La gent del
poble, pesó, cona que sabia per expe
riéncia qui eran els cacics, l'havia ba

ass7

r

sayos

tat

oficinas. Un altre convent, vol

d'horta, als afores del

devingut escola.
L'església, també

poble,

d'astil

ha

es

barroc, pa

ró d'un barroc més ric i més pur que el
de

l'Ajuntainent

dreça

es

en

un

turó al costa,t de la carretera. Té

petit
una

ampla portalada que aguanten unes
columnas salomóniques i un carapanar
on fan niu els coloras. Aquesta torra
seanpre voltada d'esbategar d'ales,
quan el poble es summeix en l'ombra
crepuscle,

resta encara, du

rant uns

moments, daurada de sol, i és

com

flama. Davant

una

l'església hi ha

placeta enllosada i
la

muntanya,

manitas i
Dalt

un

cansí de

giragonces, puja

tota florida de

ro

espígols.

d'aquesta muntanya hi ha

caaalot abandonat—el nostre

un

capith

cabra, l'ha seguit
de cap a peus
on, temps era temps,
florí una llegenda trágica : l'amor, la
gelosia, la cobdícia, la follia, la mort.
Avui dalt d'aguada muntanya i d'un
enfilant-se

com

una

Les tardes

maquillen d'una manera bon xic
arbitrária —amb la pau ha fugit deis

tos,

a

l'entrada del po

senzillesa, i el retorn a In
natura que preconitzava. Rousseau, ca
camps la

da dia esdevé més difícil— i,

antiaéries.

podan

no

anar

que

com

sota els porxos de la

plaça parqué els omplen els
passegen
l'Estat Major,

on

a

un

altre que havia treballat

temps

Barcelona i

a

l'anaren

un

lligava

no

a cercar

a

altas hores de la

nit, l'arrancaren dele braços de
i d'una filleta de tres anys, i

l'espo
no

ha.

fill, un
minyonet de catorze anys, parqué ter
cava
ron

a

la llar. A un altre

a

el cadáver del

seu

pa-re, el eaça

trets.

Durant els

primen temps

de la

se

volta, quan el poble esta,va dominat
pele rebele, l'odi, la incomprensió, el
crim, la venjança personal, estavex a
I heus ací

queja. O bé s'arriben a l'«estanca», que
aquest és el nom que ací donen a la.
presa d'un molí proper.

Malgrat aquesta dominical desfila
da de nois i noies que riuen i canten,

malgrat la lluminositat del paisatge,
el poble és negra i és trist. Hora

plica,

no

s'ex

aquesta negror,
aquesta tristesa. Després, sí ; despres
veu que al poble hi ha més dones cine
hornos, més gent que va endolada que
no

de moment,

pas amb vestits de color.
I pensa i

no

s'equivoca :

per aci ha

passat el crim, la vessani.a del crim.
Ha passat com ha passat per tetes
les tarros i per tots els camins que fo
sollats per la

ron

Ha
una

petja

•••¦•¦••••¦•••••-(.........

deis rebels.

passat i ha deixat clareara

seu

estela de sang i de silenci.

amethers, i la torra de l'es

reixen els

glésia, pren

coloracions de mel i els

loras s'envolen amb

una

tremolosa

PER

drarnátiques

CAPDEVILA

co
re

d'ales, aquestes pobres dotes,
aquestes pobres criaturas, volt-cimas
mor

LLCIS

man

parqué avui, en aquestes
daurades tardes d'avui, quan ja flo

;aarroc trist i
per

com

l'ordre del dia.

Al fons de 'la

pobre. En un carral-6 pro
l'Ajuntament hi ha un convent
Major del Cos de I'Vexéroit

sap

carretera

l'aArca de Noé».

placa hi ha l'Ajun
tament, construcció del setcents, d'un

no

n'assassina,ren

cotxes de

amunt i carretera avall fins que fos

ble, hom ha instal.lat dues metrallado
res

es

casa

teles, les nores, els nets.

tornat més

quest poble es posen la roba de les fas

—

«cabezo» que hi ha

dominicals, les noies

el pare

g,aire amb els cacics, el mataren, pes
qué li dejen «el catalán».
Al president del Centre d'Esquerra

sa

qual formo part ha installat les

del

ven

pintoresca :

yo

torna?

el vell

ara

k.

EL POBLE NEGRE

no

altra

una

tenis- les

•

cert

ferradura que, fent

més

pregunten :

qué

és? Per

A

una

manera

casa, li ma

a

i viu amb sis fills

catorz-e, i

a-""""..

blava del

Wat d'una

poble, havia restat

tat la

En

(es

cantare

hem.

delicte d'haver

on

els

pel fred, ampla rialla grassa, par

pel
República,

no

taren el marit

que sovint li

tots

quals, en temps de pau, pasejaven els
diumenges de pluja, o els de massa sol,

dona, que fins que

una

infante —el més gran de vuit anys

de forma rectan

i anellada, de porxos

una

"--••••^)

•

baixes,

plana

tot

voluntáriament reclosa,

••••••

aa,

lunes

escut d'armes damunt la por

d'entrada— són

i les cases i

passat el crim, lasessania del

entrat nosaltres al

Excepte la carretera, els carrera del
poble eón estrets i no mancats do elaror
parqué les cases —algunee de les quals
ta

obstant, damunt

no

A

xerrotegen els ocells, i de nit la
huna s'hi penja com un fanal xines.

un

Iln

erim...

de dia

tenen

psaisatge

tallen color do pa amb meI.

carrera

Ha

a

pel vent i ara a l'hivern te
branques mies en les quals

sa

tragédia.

invisible tristesa...

esvelts, quo

álbers

uns

damunt la

•

poble,
llençoi

el

paró

rFsplendent,

El col ég

muntanye

l'eixida del

a

glaça

fredes.

veus sonen

minós...

•••Z:

llunyania.

moradas de

tes—

:

record de cançons.

i les notes i damunt del

d'argent
d'un rierol que es perd després, en veu
re's sol i trist fora del poble, vers unes
muntanyes

canten deixen

rialla i el seu cant hi ha la

hi ha la cinta

carretera

o

Damunt la rialla i el cant deis nois

tants estau tacats per la verdor de
l'horta. I al costat de la cinta polsosa
de la

un

des, marcides.
Riuen i canten,

trencats, irregu

són

passat el crim...

S'acabarenles cançons i l'alegria. Fas

llençol gris d'aquestes des
planures d'Aragó, duna bellesa

saria i

Guerra

Per ací ha

l'hora de l'alba i la de la pos

a

en

oladas

Ciarnet

n

Front d'A

robes negros.

rs-gó.

•

Els humoristes catalans
expliquen als soldats de l'Exércit
de la República l'acúdit que

gifácia

els ha fet més
Avui tenen la

paraula
i

Joan divori.

Miguel Joseph

Josep Mallol
jOAN DIVORI

pot arreglar-se

Tot

Ja ho veieu! Tants coloms i ni
trista veça per alimentar-los.
—Veneusraels : us en dono una
-

;rrova

de

El gran dibuixant ena ha dit :
La primera regada que raig sentir un ocudit que am féee grácia
quan jo era pela; el ya fer la mera germana i sempre més the recordat
Com que lo sera fresco-r s'aguanta malgrat que se vi'llagin fet d'altres que
poden ésser fins i. tot superio-rs, us he fet un dibuix per a acompanyar-lo.

veces.

1FN PRACT1C DE LA MENTIDA

El pare enfilat, al nen que li ha
demanat la lluna) —lío vetts, non, ron;
a0 hi arribo?

anglés desembarca al port di
Málaga, i tota una pandilla de trin

POSAINS A DIR

Un

xeraires so li abraona per portar-lila
faak)t-st. L'anglés és divertit, i com que
ha sentit dir que aquell & el país deis
mentiders, els diu:
—Me'l portaré, i li donaré &tes
aviat
plassetes de propina, aquel' que mes
am

digui

una

Fn una reunió ponderaven la vele
eitat deis trens a Anglatexta i als Es
tata Units. Un andalás que roda:a pa

allí,

mentida.

—No hi vull tractes &club vosté
--salta un dels bordegassos— parqué
poo formal. No havia da, que ens do
nana un duro? 1 ara surt que nomás
seran

Ji

dnes

va

ficar-hi el

mis

i deixti

armar

:

--Diguin-m'ho a mi. Una vagado.
foja via cap a Xicago, i a causa del
ballet cm vareig barallar amb el cal.
d'una estació

Arranca el tren en e;
precís moment Que aixeco la mil pe:clavar-li una bofetada, i en deixar-k.
cauro la va rebre el cap do l'esteci..

possetes....
—Ai
—No

I sonso pensar-s'hi gens li proa la
aleta deis dits.

nena

que caurits!
por que ja

tinguis

ixamediata..

m'aguanto jia.

lIONA EDUCACIO

M1QUEL JOSEPH

BliNE't ICENCL_A.

enearregada d'una
la safata a
benéfica,
presenta
(Apta
Una senyora

re
un

senyor molt ric.

Aquest gira el cap i s'excusa:
—No porto ni un céntim al damunt.
I la senyora. u raspan:
—Aleshores prengui alguna cosa,
Iselqué la capta. és per als pobres.

—Nen,

I M.-.N.YOL

Algú

cris dirá que el fet que l'acta' homo de cinema sigui inclés entre
els humoristas que responen a aquesta enquesta, és de si un gest d'Inmior.
Parqué Joseph i Mayol no és‘pas cona a humorista que sha creat un nom.

Paró si tenia un acudit tan bo per a contar, per qué no incloure-l'hi:
heus ad que E hem fet la consabuda pregunta. EH era al saló de
proves revivint uns filras antics d'homes i coses de Catalunvtl. Ens Imeui
atansat a en Joseph i a cau d'orella, com quan som al cinema de
vares, E hem dit qué valiera (Vol! L'home ha restat pensatiu una estoin,
i •qaan s'ha encés el Ilum, per la cara que foja hem vist que l'acuda ja Ii
ha vingut a la menahria. I ens l'ha contat sonso fer-nos glatir gens.
Sán

promés

una

parelta

de paces que

festegen.

La

femella pregunta

al

(Yes

no

ensenyis parauleb

Ilet

al lloro.

—Si no les hi ensenyo pus, rnarMi :
Preeisament Ji estic dient les que
la d'aprendre.

set(

:

qué em regalarás vean ens casarem?
—Mira, videta, ens comprarem un gos per a nosaltres sois.
—Amor meu,

JOSEP MALLOL

—Com és
1-1
•

possible?

pegar aquest
sloiret a terra?

Us heu atreva
qua
n ja el tenia].
heme

en

El nostre collaborador, tan conegut a Catalunya per la seca collaborne;,i
lo més popular de les publicacions catalanes, ens ha enriat oquest aceldit :

---

Encara

que

sembli

mentaii

aquest gorro té más de 2.0(0 anys.
—Esteu de broma..., Si tot

just

tem al 1988!

-Sí I

qué

--

,

.

/i
Z

,

V

'ytA

-;
'-,--.--•

1

'-'r

'IV,

—Res, res! Trobo que li heu clonat
itsW

haz

pallissa

molt ben donada.

L'Amo : —Has trigat dues horas a tornar del camp.
--Oh, .rost6 no sap el que costa d'arrosegar sixé per la carretera.

—No ho vejen que fea anar la
lacta al revés?
—Es que voldria recular.

nul--

UNIFORME ESCAILNT

FALTA DE GOSTUM

Un dictador que araahaaa d fer-sa
l'amo d'un Estat, ve volee canviar tots
(18 uniformes oficials. V fer conipa
reixer un dibuixant i Ji va dir :
—Vull mis lyestitm bell liampants,
parque al poblo aquestes coses li fan
molt d'efe-cte. Miri, jo mateis. In'he en

sar-se'ra molt malament. Teta la nit
va estar donant volts per l'esk'nnae.
—Es que devia amor
ea
vall de aire.

cm

tretingut project•ar-ne algans. Vegi
aquests esbonos u suggaereixen alata
idea.
El clibuixa it dóna

ni

un

IILTMORISME VUlTCENTISTA

cup d'ull al

croquis.
—Molt bonic, raolz! Aqueist auir
be -per a la Marina ; aquest liará VOL
l'Exercit, aquest altre per ale rr
taans... I aquest arab calcos grogues bo
botes de montar, 'librea vermella arab gi
res blau col i el gran plomell sobre el
tricorni, a quin ces el petisa destinar?
—Aquast —conteatá greame,nt el
dictador— el reservo per a la policia•
ret a

,;ec,

Velen saber com feien broma els
l'ostras avis?
Hens aci un paren de mostres.
scycietat recreativa for
.A.1
mada pels artistes més plagues de
l'época, s'hi feien fastas d'un humoris
me tan exaltat, que de vegades en fajen
-

LA MANTA DEL REGATMG
--Una

pesseta aquest ac,ordió? I

ara!

un

Que no veieu que está tot arragat?

.

En Joan estava molt trist .perque
s'havia mort la Mercia la seva dona. I
desitjós de veure si podia alloujar el
pos feixuc de la tristesa, al cap de poc
temps es casava amb la Tuies, la ger
mana patita de l'esposa difunta, más
.joyo i encara de bou veure.
A. poc a pee el rostro d'en Jan re
cobra el color, els ulls tenien més vi

ting,ut

da! N'hem

a dues persones i mitja, cada invitacié,
rigorosament. De manera que els invi
tats entrasen de cinc en cinc, rounint
dues invitacions. Cm que la gent s'ha

yia aboc•at
en

eslava

a

la

inauguració, el carrer
l'exposició i al

installada

d'Escuchllers i d'altres estavea
i els pobres vains no
en yaits de gent
poguereu entrar a llurs domicilis fins
finada la inauguració.
Perb, encara feren més brama: al
local hi havia, com en tetes les expo
sicions que foja el Niu G-uerrer, un re
servat. L'entrada al clos costava Una
pesseta. La gent hi acudia i havia d'en
trar una sola persona cada vegada. Un
guerrer, alaava la cortina, deixa-va pa-5
carrer

—Tu, escolta
d'entrar aixb

:

Em roldries donar

un

cap de rnb? Només

per acabnr

aquí dins.

vi

sentiment!
se t'ha raort?
cunyada. Tan bona que
un

quá ha estat? Qui
—La meya
la pobra cunyada!

al visitant i tornava a cloure la ciarti
me, mentre el visitant es trobava al mig
-del correr, que era -en donava la parta
que tapa,va la cortina.

ora.

NO VAL LA PENA
La senyora crida la servent i

dita.

massa.

Per celebrar el seu trasllat a un ter
cer pis de la, Rambla inaugura les fes
tes amb una corrida de toros, que es
celebra en una sala i aleova del pis ; el

da i als l'avis espiava, contingut, un
somriure. Pare en aquest aecobrament
(lo primavera no s'atrevia a trancar
41 respecte al record de la morta, de
riasstrat pel vasta negro i sever que or,

<nieu havia succeit.
—Sí, ja he vous. Penes de la

ara

Vedell i els cavalls deis picadors, van
ésser pujats al pis cona els mobles : arnb
una corriola des del terrat.
El Niza Guerrer, celebra la sosia Ex
posici,5 humorística anual en un piset
(l'un carreró travesser del corre
cudillers ; repartí den o dotze mil in
vitacions que donasen dret d'entrada

ERA VERI.TAT

Joan no deixava.
Un dia, després de molt temps de
no hayer-ae vist, en Joan trobá al seu
unic Artur. I aquest en veure'l vestit
41a dol, s'interessá a,fectuo,sarriont pel

menjat carn de cavall alga
vegada?
—Sí, a París. 1 per cert que va po
—Has

ra

e
_

—Acaba de trencar-se'm el mira
Ilet de rah. Oh! quina desgracia m'es

Naturaiment ; cap deis ensarronals
protestaya, perquá en caiguls un al
tre.
?Que its serabla la manera do fer
broma deis nostres: avis?

pera?
—No s'hi amolni. No yal la pana.
val la pena. Jo acabe de troncar el
gran mirall de la sala, i ja he veu :

LA SUGGESTIO DE L'ANIINCI

no

fresca!

tan

—Ara,

no

sé

quina

—Mira si n'es
triar.

que cm convenia vendre-me-la
vaig encarregar a un periodista que
em redactes un anunci ben atractiu por
i

1.“-PEPc`.ICIO
Una

vega-da

pretendents

uu

una

de

noia tenia dos
i lleig, paré

joyo i bonic, peri>

rio ;

gansa

diversos diaria. Ha sor
t'a l'anunci, i fa una deseripció tan es
plendida de la meya finca i els seas
\ oita.nts que...
—Que l'ha,s velluda tot, segun 'a<
—No: que in'ha entusiasmat tant,
que ja no me la vull vendre.

un

Va arribar el mornent de decidir-so,
es casá amb el vell.
sortir de l'església, el marit, ra
diant d'aleg-ria, va preguntar a la sa
i

esposa

(ora

publicar-lo

ebritim.

ya

d'efican la publici

tat, —deja el senyor Rocamora a un
arnie seu—' tinc una torre a Caldetes,

a

:

—Ang,elet

meu, prenda estimada :
per qu m'Izas triat a mi? T'agrado
mea que el meu rival?
—No ; pare cree en la bona -entu

SOLUCIO

•

-Que veis dir?
—Que una gitana

em

\a

pronosti

dues_ vegades,
rn'he reservat l'altre per la segona.
car

que

em

casona

i

---Veus? Aixb és

una

carrera d'autombbils.

qtri bobas conegut?

—Dius que no t'agracia el promás
que t'han triat els taus pares?
—No, i u tinc tanta rabia que el
voldria veure ben desgraciat per tota
la vida.
—Dones aixi casa-t'hi.

Nit de

GUERRA

LA

DE

POETFIJS

ELS

Canonades des del

guardia

d'un subrnari italiá.
alcen

d'ombra, silenci
té fereses de basarda.
Col de pál.lides estrelles,
darrer aciéu de les Animes.

i

penden

A
Aquell

amics, companys i estimada.
Guerra en la prepia defensa

sagrada.

El prim creixent de la lluna
serabla, conjurar els fantasmas,
records perduts que s'esfamen

Mai fou mes digna la pena,
fou més justa una causa.
Despert el soldat vigila
que a l'horitzú apunta l'alba ;

seva

la

nau

aquell

i cel devenien sospir
per sentir-se en la tova mirada...
Ara ets Iluny... No obeeixen l'albir
del tau gest, pels carnins de l'onada,

el sospir per tornar-se cançó,
florirála victória... Les roses
tornaran a ser roses. Cla,ror

velatges
la

rosa

era rosa,

on

de mirados

la llum novament, i un ale
de banderes ruarcides floridos
de ball nou a Velé d'una fe
rediviea, durá a les llanguides

les ales

cales,

de barra ele selle ulls, tailades
de la mar llurs cançons hi ha marins
alb el blau de les seves mirados
mig marcit... Platja cuila, terra endins

ales bla,nques que foren el pit
de la nau que ara vous amarrada
damunt mars enyoroses, el crit

tot es sang i silerbei de veus
corglaçades... Ele vents en partiren

sota

-

llur vida

al Concurs. Sereu complagut en el
desig. Us desitgem un próxim
restabliment.
vostre

assecaren...

tant

silenci,

Pere Rius i Lloret.—Va en aquest
número. Per que no volea prendre part
al concurs?
Joaquim I oldra.—Molt agraits per
les vostres bellas paraules. El corapany
que ene indiqueu ha estat ja compla

les deus
Ele lliris que miren
marceixen ; i els vols

de banderes estranyes s'ofeguen
lluny del vent i l'oreig... Pre els estols
lluitadors per un 6loinni, que breguen

i et durá, resplendent, pels camine
d'una rosa dele vents esfullada
i tornada a florir... Mar endins,
aigua i cal seran blaus de mirada...
JOSEP JANES

Miguel Rión.— Us hem trames els
41013 primen números. Ja haureu vist
que OS tracta d'un periódic gratuit i
que, per tant, no hi ha subseripcions.
.4. Viola.—Us diem el mateix.
Oscar Corbella.—Ánirá
número.

en

el vinent

Amigó o J. Cunigó.—Elem rebut
la vostra carta del dia 7, pes-6 sense el
J.

naves

trompetee

despertar

el veInat ;

són

trompetee de silenci,

de blau i d'immensitat
que els lliris blaus de la
les

I

OUVÉ

platja

toquen per als infante.

Teta la
blava

mar

com

babejada

sembla
lliri

un

per

Ihri

un

blau,

l'oruga

d'un submarí italiá.
Els l'iris blaus de la
alcen

una

tenen

un

platja

mica el cap;

blau de misten

d'espant.
Toquen les seves trompetee.;
per a despertar els infante.
una

mica

SALVADOR PERARNIU.

EL GRAN EXIT DEL NOSTRE

CONCURS
Són nombrosíssimes les cartee quo
rebem amb originals per al concurs.
Peró el fet que abundin molt més les de
determinats frente ene demostra que lee
dificultats de transporte no ene perme

rápid amb ele
catalans que lluiten per segons quinos
torres. Aixis ene ha induIt a ajornar
fine al 30 del propee març el termini
ten posar-nos en contacte

d'admissió de treballs. Adiertim als
tal. de no fer la
llista interminable, en ja secció de Co
rrespondéncia no contestem les seves
cartee si no és en el cas que s'hagi pro
duit alguna tutomalia, o que.ens dama
nin alguna cosa especial. Ele preguern,
concursante que, per

NOU DIA

EL

(Ve de la
1

a

frez

primera pagina)

del record de la finida grandesa heroica del martiri
de banderas, neevis de da rins, terna a la boca ; negres les

encara

—espetec

els mateixos pensaments Piran trans parents ele frente i amples els
somriures.
Pátria Nova! Gegant de ferro i de pi:1 tals que acabes d'obrir ele ulls al ten
destí de soles i palmeres,
hombrica meravella que sorgeixes de la visió i el suplici dele que t'han
volgut amb l'intellecte i arnb les venas,

flamejant

que rodoles

quin alé de volcA florit

obstant, que llegeixin aquella secaió
per assabentar-se de si tenim res a co
no

usanEr

Cor

ut.

platja

a

ven

faran ales de pau, de banderas
fins avui arborades... L'oneig
de la mar bressará primaveras

profunda
es

flamejant, apagada
eandres... El vent i l'oreig

d'una

complagut.

A Verdor del treball •KBa passat el
eritn b.—El vostre treball entra al Con
segura
cure. Us advertim, peró, que
ment tse heu oblidat de trametre nom i
adreça. Com sigui que el concurs és
exclusivament per els combatents, ens
calen aquestes dados per a controlar la
identitat dele concursants. Feu-nos la
!riereis de trametre'ns-les.

orancs.

per

arab

cegados, descloses

a

plena

ea

mere

i amb el pit i arab la sang, faran viva
la bandera de llura damunt l'or
on s'exhalen les albee. Altiva,

Enllá,

i els somnis...

—

Josep Sapés.—E1 vostre ireball pas

enlIA, amb el cor

sobre el mar, sota el cal, entre tu
i el panteix de Penada que un dia
et lliurava a les platges, segur
deis triomfs del tea gest, i on llangnia

de l'oreig eren blanc
de banderes
enllá de les

Corresponde'ucia

enllá,

de rcxiii

des

adés duien la tova eançó
i el tau gest damunt seu, pele paleas
blau marine de la mar... Ton breó
els oratges tornava subraisos ;

--on

LLORET

mar

torra

i

mar

tlamejar

i

seva

cel que eren teus
només són de la tova mirada...
Les °nades que et fan els adeus
en desmais de tristesa lassada

els

més fort el fusell apreta
i més atent fa la guárdia,
fosos enyor i tristeses
en una gran esperança.

base

marine!.

un

mar

argentada.

ess

mica el cap;

una

toquen les

que mirava la

i llar, costums i terra,

d'una vilo, blanca

Els lliris blaus de la
alcen

El soldat calla i espera
sol en la nit freda i rasa.
Tota la vida és endosa
en el record de la pátria,

N. Ballart.—Sereu

pit

s'esbaden set

'si no encongues d'ira el rostro
la guerra que ens fan els altres.

PERE Rms

poe de blau.

clavells han esclatat

i al

Llágrimes perlejarien
com el glaç de la rosada,

en

un

Han sonat set canonades ;

El eapot tot just abriga,
i la mA es clon damunt l'arma.
Melangia suau i quieta,
Iluny de la terra enyorada

la celístia

mica el cap ;

una

s'estremeixen de basarda

set

45 lluita noble i

platja

Ele lliris blaus de la

Affigo

L'angoixa

linero

canonades,

Han sonat set

Nit d'hivern, fredor de gebre,
solitud de la terra alta.
Un eixopluc de trinxera ;
el soldat munta la guardia,

mar

municar-los.

pel glaciar d'una Europa pusilJánime i bárbara:
gronxa? Quina teleia cascada de vellut

AMIC

et

t'agombola?
Et redreces al centre de la história vi va de la Humanitat com una imatge
de bellesa eternal,
amb el geni vindicatiu d'unes reces el fecund dolor de les ouals grava el seu
perfil damunt el granit de la Immortalitat.
Pátria Nova! Els teas fills predilectes han eixamplat els Ambits deis teus

futurs,

trebaIl que anuncien.

han fet rectilínies i infinites les teves rutes.
Comences a caminar pel Tiberíades de la victeria amb

Essent-nos impossible de contestar
una a una lotes les cartes de felicitació
que hem rebut, des (Uncí manifestem el
nostre agraYment a llurs autors.

Et saluden des del fons deis

esplai del soldat
la República edita
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segles
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