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Publicació quinzenal per a esplai del soldat eatalá de l'Exereit de la República
editada pele Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la Generalitat

Exercit fort
i soldats valents

Lluitem per
superar-nos

Les contingéncies div.,rses de la
guerra que sostenim, els atzars inevita

A quells que vulguin considerar
objectivament i en profunditat les ve
ritables característiques de la gran so
tragada de violéncia que fa trontollar
el món, i de la qual és un exponent do

bles

en

una

//uita de la intensitat i

amplitud de la nostra, han demos
trat, perb, clarament, la fortalesa de
l'Exércit de la República i el coratge

lorós la guerra civil i

deis soldats que ?'integren. L'Exércit
Popular ha dona,t proves de les més al
tes virtuts militars. Tant en llançar-se,
alhara impettOs i metbdic, a l'ofensi
va, com quan davant d'una aeumut-t
aid cireumstancial d'artillería i d'avia
eió estrangera, li ha convingut més
que la permanéncia en unes posicions
determinades el desgast de l'adversa
ri en homes i material. I si l'Exércit en
eonjunt, ha estat una máquina eficaç
i perfecta, perb animada d'uin noble
ideal, tarrebé individua/ment els nos
tres soldats han demostrat que en
tremp i valor estut molt per darnunt
del s que s'arrergleren en l'aigaciba.
rreig de moros i falangistes, de reque
tés i reclutes que lluiten a contracor
de legionaris i d'estrangers. Que en
igualtat de condicions un soldat deis
nostres val per motts facciosos.
Sembla inneeeqr.ri rernar.or aque.t
fet en un peribdic adreçat a!s sollats
del Front, quan és del Front que ens
arriben els nombrosos testimonis que
ens permeten afirmar-ho. Soldats que
han pres part a la lluita, i en di
verses

incidéncies

expliquen

un

seguit

fets, d'anécdotes, d'actes d'herais
me i d'abnegació que ho confirmen. I
és aquest valor noral del nostre sol
dat, enquadrat en la disciplina d'un
Exércit modem i ben dirigit, la mi
1/or fermança.de triomf. Contra d'en
res no podran aquells que rolen suplir

justicia

de la nostra causa i el sentit
heroic de la lluita que sco-tenim. No
importa que amb un impudor que no
más enganya els que volen ésser enga
nyats, els facciosos espanyols i els fei
xistes estrangers pretenguin defensar
els alts principis humans que en rea
litat ataquen amb la se% a violencia
iracunda i homicida.

igualtat de
eondicions. Corregida aquesta dile
tar contrci els rebels

en

réncia transitbria, el braó i la va
lentía dele nostres soldats, la supe
rioritat moral i de coratge, de la qual
ells mateixos tenen el convenciment
i que els reconforta, será el factor

decissiu per

al

triamf. L'organitza

ció i la fortalesa de l'Exércit de la Re.
pública, el tremp i el coratge deis sol
dats que l'integrcn, eón ele que conver
tiran els atzars de la guerra en deci
sió justa i inevitable, ele que perme
ten afirmar, avui més que ahir. la se

guretat de la victbria.

igualment,

de compren
dre el sentit de la, lluita consideran;
al nivel! moral deis nostres adversaris
i deis que els donen suport. Al costat
deis dominadors ensuperbits, i deis que
volen mantenir-se, cosii el que costi,
hi ha
'en una situació de privilegi.
tota la. rivada espessa d'esperits de
tercer i de quart ordre que es deixen

Facil,'és,

portar per la gesticulació espectacular
i la paraula violenta, per la pendent

NO

PASSAREU!.

de

amb material la manca de la fortitud
interior que clima la consciéncia de
lluitar per una noble causa. Darrera
ment, una veu prou autoritzada per a
poder afirmar-ho, assegurava que mer
eés al propi esforç del nostre poble, en
un termini curt l'Exércit tindria prou
armament de tota mena per a llai

d'independIncia

d'Espanya, comprendran clarament la

No passareu i si na,sseu,
será damuot d'un clap de cendres ;
les nostres vides les prendreu ;
nostre esperit no l'heu de prendre.
Mes no será per més que feu,
no passareu.
No passareu i si passeu,
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a qu'in preu
s'abat un poble digne i lliure.
Mes no será per més que feu,
no passareu
No passareu i si passeu,
decidirá més tard la histeria
entre el saió que clava en crol,'
i el just que hi mor, de qui és la gleria
Mes no será per raes que feu,
no

passareu.

A sang i foc avancareu
de fortalesa en fortalesa,
peró, que hi fa!, si queda en pon
quelcom més fort: nostra fermesa.
Per co canten,. per més que fea,
.

no

passareu.
APEL.LES MESTRES

d'una mena de moda agradable a les
ánimas inferiors i febles. I si dels he
constata
mes passem als pobles, hom
el mateix fenemen. Lea que recolzen
els paisos feixistes, formuladors de la
doctrina imitada deis badocs espiri
tuals, són també aquelles nacions sen
se contingut ni perfil, pobres d'espe
rit i curtes de volada, que es resignen
voluntáriament a una categoria ser
vil i a una condició subalterna.

Espanya, i en ella Catalunya, te
nen una mejor ambició i un més alt
destí. Els espanyols, i amb ells els ca
talans, tenim en una personalitat for
mada de segles, una valor humana de
primer ordre. En mig del dolor cruent
de la nostra lluita, el sea sentit pro
fund és un afany de superació. Aquells
que dient-se nacionals són mancats de.
fe en el sea poble, aquells que s'ayer
gonyeixen de la dignitat de l'homo
lliure i volen ésser esclaus, aquells
que no pensen, ni senten ni volen per
ells mateixos i es resignen a l'engeny
dels que els manen, estan bé a l'altra
banda. En la nostra hi ha els espanyols
i els catalans de ruca, els de sempre,
aquells que encara que sigui pagant
el preu dolorós d'un cruent sacrifici,
no es resignaran mai a ésser ciutadans
inferiors d'un país de tercer ordre, que
tindran el noble orgull de dir-se ho

dignes i lliures d'un poble de pri
mera categoria entre els primers del

mes

nión.
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De la decadencia

INfl

la Renaixença

a

milar-se

Empobrida
La decadinwia.
en tots santas, sonso oomera, sense in
dústria, desvaloritzada socialment, Ca
talunya perd la seva personalitat cul
tural i amb ella la perden totes les te
rres de parla catalana, ádhuc Valón
cia, que tant havia contribuit a erial
1)

tir la

seva

personalitat, és perquó
recció política propia

trobar
sa

perd aquella

literatura. I si

no

i

A una hermosa dama de cabell
'legre que es pentinava en Un
terrat

amb

pintaide

una

una pinta
de marfil polia
cabells de finíssima atzabeja,
a qui los d'or rnés fi tenen enreja
en un terrat la bella Flora un dia.

sos

(1582

A la

necessitats culturals del país. Entre
'aquests erudits hom hi ha de comptar
Miguel Servet, metge i teóleg, deseo

per

1623.

fat rornpirdes

mon

ferir

-

ezés doloroses,

eclipsades, que vençudes.
algmn día lluminoses,
ombres ja de ma vista tenebroses,
tenebroses mortals, perá volgudes.
?lames, més

aurores

son

flrtxes

flanes soberanes

sereu

i

dolor

(Segle XVII)

és a dir,

inapedint

les
catalanes.

manifestacions calturals
Veiem homes de gran valor intellec
com el ja esmentat Luís Vives, el

obres pedagógiques
fa gratis elogis de la llengua materna,
paró que quan no escriu en llatí ho fa
en castellá. Paró tres d'aquests casos i
del de Boscá, al qual ja cris hem rafe
en

les

seves

rit, la influóncia castellana

no suscita
cap gran valor literari o cultural. Lis
millors poetas es ressenten d'aquesta 'n

fluónria. naturalment. c,om Pera Sera
fi ; per() si aquest darrer autor assoleix
mantenir-se en un nivell de dignitat
literária, és porqué no oblida la lírica
d'Ausiás March. També es deixa in
fluenciar

pels

carrents Iliteraris de Cas

Fontanalla, que

va

publicar,

en

a

estudiá la llengua catalana i la poe
áa provenaal. Un altre alargue reda
modest, rector d'un poble de munta
nya, Baldiri -Reixach, escriví en cata
lh un tractat de podagogia pel qual
se'ns presenta com el precursor deis

pedagógies

moderns. Un al
tre estudiós, Sorra i Postius, tot i ea
crivint en castellit. tractá només qües
tions catalanes en les seves obres d'his
tária o de crítica. Perb el reducto més
feria de la cultura catalana fou, al
segle XVIII, que sembla el de máxi
corrents

..YREI,LA

poeta del segle XVII Fran

La Universitat de Cervera.—
Dosprés de la submisió de Catalunya
Fe
a les lleis unitárias que li imposá
de
universitats
lip V, tots els estudis o
Catalunya. aixó és, tots els fogars de

Fontanella, el qual es manté din.
sls cánons del neo-classicisme. Pero en

cultura, foren suprintits i fou creada,
a Cervera. una Universitat única pez

alares

tot el tarritori catalá. Amb la crea
ció d'questa Universitat hom va soler
donar un cop mortal a l'esperit cata
lá, que encara panteixava en les di
versas escoles suprimidas ; paró en fon
dre en un sol organisme docent tots

4)

La

qua]:

carácter oficial. Paró tot i la saya
tot i sentir-se influenciada,
per una altra cultura la cultura ca
talana no mor. D'antusi es refugia
en algunos fortes personalitats, core
en
la del famós jurista Joan Pa

dispersió,

moment de máxima depressió políticb
i cultural del país, així cora amb un
període tristíssím de pobresa económi
ca i social.

si lleven a rizan cor kz trista vida
per donar a mos ulls cierna aurora.

inflWncia castellano.--Da
l'esclat realmant prodig'ós de les

a

decadáncia. la Universitat de Cssr
vera. que condensa, par dir-ho així.
lea activitats intelleduals del país du
rant dues centúries. La creació d'a
questa universitat coineideix amb el

adora;

que per alivio

FRANCESC FON

negativa,

Catalunya

ma

Principi trist de penes inhumanes,
terme felir de l'imima afligid«

bera al cap.

ei
lluernada
criptors castellans. Per?, damunt deis
más l'havien de sentir, aquesta in
fluIncia s'exerceix més aviat d'una

a

A comenaaments deis segle XVIII, un
eanonge de Girona! Antoni de Baste
ro, educat a Roma, i influit pels co
rrents neo-clássics que hi dominaven.

que, Revant-me les plomes amoroses,
deixen al Gor les puntes
agudes!

ció de catalá ja no com.pta.
que un segle abans era la seu de la
poe-sia catalana, eadevé un dals més
il.lustres fogars de l'escala espanvola
de pintura, amb Juan de Juanes i Ri

Mar

fletxes de

rornpudes

que la nostra cultura pot oferir en la
llista deis grans Elumanistes. Quant
les altres activitats intellectuals, cam
per exemple les artístiques, la conai

en

arranca

escriu en catalit una do
cumentadíssima historia de la ciutat.

de Nise

mort

O dures

bridor de la circulació de la sang, que
va morir a la foguera, a mans del sets
anemia Calví. El nom de Miguel Ser
vet és, junt arab el del valenciá Lluís
Vives, un deis pocs noms universals

aguda ; la gent es sent
pel prestigi del s grans

(1659)

Bruniquer,

VICENC GARCIA

eru.dits, nomás, es ser
veixen del Ilatí, més atenta a les dis
putes teológiques d'Europa que a les

u-tera

les traduccions bibliques cata
Inquisició les ha fetes sisa

Ginebra i a Venhcia, remarca
bles obres de dret. En alguns monas
tirs catalans, com el de Poblet, tro
bern erudits que conreuen la história i
la teologia. Un cronista barceloni.

que el cor enamorat se m'alterara
i temerós d'una gran desgracia
dr pendre'ls tregües ganes me venien.

guns raríssims

ni

model da bona pre

sea

llati,

Jo de tluny tan atánit contemplara
lo clok cambat que ab extremada grácia
aquestos dos contraris martenien,

amb Joan Bosch, que poetitza en es
és que el país, per manca de
cultura, no produeix escriptors. Al

s'exerceix d'una

un

Valótacia, a Mallorca i final
mtent a Cattalunya mateix (1716) el

perd

re

Entre ells la pura neu se descobria
del coll, que ab so-n contrari més campeja.
i coni la má com lo marfil blan queja,
Tinta i má d'una pega pareixia.

panyol ;

manera

marfil

;I ntb

na

aaatellana
c*Ltstant i

la cuata da

el Rosselló i la meitat de Cerdanya,
els lliura a la cultura francesa. Mig
segle més tard. per afectes de la gue
rra
de successió, la Ilengua catalana

llantment en el moviment científic uni
ca
N ersal. La cultura literária esdevé
da cop nalss precária. Desapareixen tots
als Osares literaris: la prosa narrati
va, la historia, la poosia. No és que els
escriptors, sota la influoncia de Casta
ila, hagin adoptat decididament el cas
talla ; aquest cas gairebé només es dó

Itetres castellanas, sis catalans senti
sabretot
ron t,ot d'una llur Interioritat,
organism.es
pels
assistits
ne veient-se
polítics on hayas do rortaandre l'esraa
rit nacional. Pea aint, la inii.tIncla

en

encara

Pireneus

tos
tan universalista i iacionalista,
liagi romás gairebé absent i mut en
aquellas disputes transcendentals quan
precendentment havia intervingut bri

vant

ri

3) Reductes de la cultura catalm
na.—Politicament, la cultura catala
na rep 'cops mortals. El tractat del

cial de la Mediterrá,nia, resultat de
les descobertes geográfiqules que els
mateixos catalans havien propulsat,
isssró de las quals no podem gaudir. Tot
aixó va precipitar l'anorreament cul

2)

llengus i

truir.

Contribueix, també, a rempobrirnent
de Catalunya, la decacióncia comer

país; pero por molts indicis,
sospitar que si Catalunya no
slagués wntit cohibida pel clima poli
tic de les grans monarquies, centran.
a
la seva manera d'ésser, potasa:
hauria representat algun papar de
cissiu en les lluites religiosas del se
;glas XVI, car és ben significatiu
que l'esparit catalá, en molts aspec

la

lanes, la

té una di
autónoma.

tural del
hom pot

a

Castella. La cultura própiament ca
talana es redueix tot seguit a la poe
sia devota i popular. Ja no s'itapri
meixen llibres en eatalá o se n'impra
tneixen molt poes. Si el poble podia

—

talla

un

cesa

el Rector de Vall
heal de parlar de decadón
cía, sitió de descomposició.E1 Rector da
Vallfogona escriu en una llengua dei
casos. com en

fogona, ja

no

carrompuda, trivial : vulgar. q
solament acusa la saya decadéncia,
sinó la submissió total del catalá
terari a les formes raidriques i a
tat
no

la sintaxi castellanas. L'idaal dais
pocs escriptors que encara sorgeixen
a

Catalunya fou,

per tant, el d'assi

els que hi havía en el territori catalá
hom va concentrar els esforaos cultu
rals del país i aquell esperit no va tri
gar a sentir-s'hi renéixer. per bé que

tímidament. Durant bona part del

se

—Guaita'm el Sr. Fenal que s'a
rumbejant la saya, barba

Els contes de rime

costa bo i

magnífica.

—I quo bá li va...
creuries que aquesta barba
m'obsessiona? Veure el Sr. Fermí i
omplir-se'm el cap de preocupacions,
tot es u... Bestieses, preocupacions pues.
rus, si vols, pesó realment obsessio
llanta de vegades encara que no tin
ceui el Sr. Fermi al davant.
--I ara !Preocupacions, obsessions...
i per que?
—Ja veurás : ja ho sentirás dir...
Cora ho passa, Sr. Ferraí? Que ens con
la de nou?
—Perfectament : moltíssimes gra
cias, carissim. Détt vos guard... ! Se
nyoreta... !
—Déu vos guard també, admira
ido barbut. Justament ara mateix eo
mentava arnb el papá la vostra barba
olímpica, aquesta florida barbassa,
digna d'In Tristan Bernard.

—Oh, senyoreta...!
—Digna d'un Garriga
fegiré jo!

i

—Company... ! per l'amor de Déu...
Aixo ja és massa... M'ompliu de con
fasió...
—Com s'entén? No en rebaixo ni
ur,a,
malla :barba nabucodonosoriana.
! Si senyor! nabucodonosoriana : barba
da Zeus olirapic—i, vaja :no en parlen'
Inés ; no volgueu regatejar-li el valor
aqtresta barba ; no fea el modest, que
vós no naveta pas
no hi ha parqué
peló.. ves:
fabricada ni inventada
ara se m'acut una idea. Jo sempro us
he conegatt amb barba. r,s que sempre
l'heu portada?... no us heu afaitat
mai?... i sempre aixi. tan afanosa?
—Ja veureu. el cas és que ja des
de jovenet vaig sentir-me inclinat a
deixar-me la barba... una barba dis
creta, una barbeta —no pas una bar
ba provocativa com la que ara veieu.
Paró, és alió que passa... que de l'ou al
aou, del sou al bou, i del bou a la for
ea.
Eei els primers temps el perra
quer no oblidava mai de preguntar
me davant del miran :—Li sembla bé,
ajad, Sr Fermí? El mot aixi era l'equi
s alent de discreció.
Jo no podia menys
d'assantir tanta i tan continuada dis
areció : mai no trobava que el perra
—

—

auer

quedés

es

curt ni

es

propassés.

l'Ira el perruquer ideal, el perruiquer
aue em sabia eomprendre. Paró, es veu
jo, el
Äe sense a,douarnos-en ni ehl
perruquer anitia deixant-me cada ve
goda
que, sé jo !
potser una
centessima de millimetre més llarg
el pel de la barba. Is clar, una
eantessinsa de ntil.límetre no és per
aeptible ; dues centessimes tampoc,
potser la llarga
einquanta tampoes
,a d'un mil.limetre liauria estat per
aptiblo a una persona tan maniática
jo
pesó en tot cas me n'hauria
adonat si de cop i volta el perruquer
salagués deixat aquest millímetre més
;o barba. Com que aqueas excés fou
arodutt lentament. no el Dercebírem ;
ni tampoc percebírem el segon millí
metro d'excás; i de mica en mica...
—Sí, vaja, ja ho veig: així s'aná
imperceptiblement allargant la barba.
—Aaaaixó Jnateix. I el perruquer
vinga preguntar : u sembla bé aixi,
Sr. Fermí? I jo vinga, assentir, i vin
,ga trobar la meya barba tan discre
sa com el mateix barbes.. Fins que un
día vaig 'layar de dir-me que tanmae
teix la meya barba ja no tenia res de
discreta sinó que més aviat hayia es
{levingut enormement ind;sereta.
-No tant! No tant! Tot el contra
i... una barba envejable.
—I molt escaient, oi papá?. jo al
r lonys, no puc, pas imaginar-me el Sr.
;.'ormi sonsa barba o amb barba, la
seva
própia, personalíssima barba.
gens disminuida.
—Oh... aix6 només és la foraa del
costunt que ens imposa aquestes idees
—

BARBA

LA

4vilit

rutináries. La vida de l'home
zat

—

cregui-ho, senyoreta Otília

llibertat. I jo proa sé que no pode!' dir
res d'ofensiu
ni que volguéssiu. Soto
o no som eis nostres respectius aegurs
servidors que ens estrenyem les mans?
—Oh... és que es tracta d'una so
lemne ximpleria...
--A.vant dones : pit i fora!
Es una veritable obsessió. Cada ve
gada que us trobava volia fer-vos
aquesta pregunta, i sempre rn'acomia
dava sonso que la meya timide,sa era
—

—

está cosida d'incomptables supersti
cions per l'astil.
—No ho crac! No ho cree!
—Pesó, si jo mateix ho sente! Si
jo mateix sóc una víctima d'aquesta
rutina : reconec que la meva barba és
massa.... fastuosa., pesó no cm sé re
signar a retallar-la ni una mil.11ssima
de millimetre. Ara ja és tard per a re
tornar a la barbeta deis mous divuit
anys. Ni gosaria eixir al carrer.
De vegades en nits de pesombre, sor"
1110 que ah perruquer nou ha comes
l'error de retallar-me la barba cosa
d'un centímetro de raassa. Aleshores
pateixo...! Si el pesombre és feixue
acostumo a soraniar que per no sé qui
nes ineludibles imperiosas obligacions
sóc, impeldit a eixir al carrer en má
naguas de calaotets i amb mantón de
i aixó és horrible... horrible,
horripilant per a mi, parqué una car
ta subconsciáncia del somni em reve
la com un mirall que aquella mena de
terror és la que em produeix el centí
metro menys de barba, i la indecent
i ridícula disfressa no és res més que
la forma imatjada d'aquel' terror.
—Oh! quis xocant és sempre aquest
homenot...
—Ah, jo ho c,omprenc. Sota la
nostra eircumspecció hi ha sempre un
infant. Tots tenim les nostres puerils
manies recónditas. Encara, si totes
fossin tan inofensivos... Paró, realment,
és curiós... curiosíssim...
—Ah, Oh.,. ben carta.
—El que són les coses... I, digui,
Fermín Altrament... coin ho expressa
ré mara de déu?! Res : una beneiteria,

permetés interrogar-vos.

místics

es

tornaren eclectics quan els

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

.

—
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Segona quizena de

—

febrer del 1933

I, no, dones : no senyor. Es palpa
ble que no.
Paró ?és possible que de cap mane
ra em trobi cómodament ajegut?—Qui
sap si tombat damunt d'aquest altre
costat, amb la barba enlairen
Ca, ea, caa : ni els mils! Veiam si
arab la barba a dintre... així... del cos
tat del con.. Potser és aixó : el costat
del con.

Concurs literari de XMIC

.

gle XVIII, sota el rectorat del doctor
Finestres, van tornar a florir a Cata
Insaya els estudis filosbfics que de tos

—

—Caratsus! si que den ésser greu!
*
*
—Que diastre, dones : ja que m'hi
autoritzeu
i encara tot demanant
—Que as passa, Sr. Fermí, que as
treieu-me aquest
vos mil perdons
acotxeu tan dejorn? Potser as trobeu
coreó. Digueu : qusan us fiqueu al llit
malament?
us adormiu amb la. barba dintre deis
—Ca... res, una mica de migranya
llenaols o fora deis llenaols?
que no ha estat proa per a impedir-me
—...Ui, ui, ui! A.questa si que és de sopar al restaurant com un ogre.
bona... no me l'esperava pas. Es una No res, Ca.rme ; tot dormint em passa
pregunta eom una casa... Hattré de rá.
*
*
*
gratar-me discretament el cap en se
nyal- de perplexitat...
•Ai Maria de Déu San
—Brrr!
—Aquest plaga no es queda curt.
tíssima, i Santa Bárbara del torrabas
—Sempre en té una per respondre. tall!
I quin cas tan casás i catan
—I caaal... Si parlo seriosament.
sás !
Us asseguro que la 5-ostra pregunta
Va, va : ayui no em puc pa.s entre
Ves el que són les
eni sobta, un xic.
tenir a fer gimnástica sueca.
coses... Fa trenta-quiatre anys que tra
Ni tan sois em rentaré les dents,
gino aquesta, barba i encara mai no ni pensar-hin
m'havia passat pel cap d'aturar-me a
Veiam, yeiam, qué em resultará de
considerar si en dormir l'acotxo o la tot aixón
descotxo.
Aaaaa... Aissi : ara eixirem del
—Si que és estrany...
dubte.
—Paró, papá : no veus que el Sr.
La barba al defora, damunt dels
Fermí és soltar. Qui podria assaben
llenaols.
Si és el ni& natural. Tarima
tar-lo de si dorm amb la barba dintre
teix he estat ben tanoca...
ehl
o bé a fora.? ni cona pot saber-ho
No sé... paró: aquesta posició ein
mateix, si en el rnoment d'hayer de sembla artificiosa ; m'obliga a un cert
ter-no l'experiencia el bou senyor es
enravenaraent. Es veu que jo mateix
tá adormit?...
m'he volgut sugg'estionar amb una
—Ni Inés ni menys, Otilia : Voste
potser una pueril preocupacti Dones,
!Fosa-, dones, l'afee
postura digna.
Pesó el més tació ! Siguem naturals.
ja veureu, amic Fermí... Peló ! per parla com l'Evangeli.
El més cii
xocant és que ni tan sois m'ha, vingut
Des/ ! no voldria per res del inón que
raonat será, abandonar-me animalment
mai la idea de fixar-me en la manera
us ho prenguéssiu malament..
a la son i despres cercar de recordar
quants
de disposar la meya barbassa a l'hora
del
meu
ceta
—I ara: John
quina és l'actitud espontánia en endoa
preámbuls? Per Déu, no sigueu aixi... d'acotxar-me. Paró, m'hi fixaré i us
iscar-me...
ho diré.
Ja ho cree si m'hi fixaré.
Proa sabeu que poden parlar amb tota
Paró, aixó no pot ésser ! La barbas
se acotxada m'ofega! Veiam, -tornera
a provar de treure-la a l'airea.
Així : aixó deu ésser. Ben estirat,
boca enlaire...
Publicació quinzenal per a esplai del soldat eatallt de l'Exercit de la República editada pels
Sí, sí... em sembla que sí! Solubles
Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
un cadáver. Sembles un ase...
BARCELONA
Tel. 72006
Adreça: Avinguda del 14 d'Abril, 411, Ir.
—

—

-

—Fermí !... —us he repeteixo : per
doneu la meya indiscreció No en par
lem més ; no em cal pas qule presteu
cap atenció per tal de sa,tisfer la meva
tataneria ridícula. Fiqueu-vos al llit
sonso preoctspacions de cap mena, i que
Déu us dó un bon son.
—Va! va! va! Johnny : no siguen
I si us deja que ara
pusil.lánime.
l'obsessionat, rabiosament obsessionat
per aquesta qaestió, sóc jo mateix?—
! Sant Marc, Santa Crea! Es un cas
Estic segur que fins
com
un cabás!
m'aeotxaré més aviat que de costana,
per tal d'abreujar aquest desfici de
curiositat que ara m'entra.
Vaja,
—No val a exagerar.
adéu Fermí.
—Adeu, noi maco.
Als peus de
voste, Otilia encisera.

AMIC obre un Concurs al qual
podran concórrer exclusivament els
soldats que Iluiten als Fronts de la
llibertat.

S'adjudicaran

tres

prernis

-

Dos accesits de 300 i de 200 pes
a les anecdotes que segueixín

setes

1. Un premi de 500 pessetes
la rnillor narració ?'un fet balic de
l'Exercit republicd, preferentment
viscut pel narrador.
Dos accesits de 300 i 200 pessetes

les narracions que
merits a la premiada.

protagonistes.

i sis

accesits.

a

Un premi de 500 pessetes a
la niillor anecdota de guerra, pre
ferentment contada per un deis seus
3.

segu,eixin

en

Un prenii 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
merits a la premiada.
2.

jesuItes foren axpulsa,ts d'Espanya per
Caries III.. Més tard, sota el rectorat
del doctor Dou, la Universitat cerve
rina es va distingir pels estudis jurí
diess, especialment pels del dret civil
aatalá. Aquesta escola jurídica va vet
llar per la conservació d'aquest dret,
un
del fonaments de la personali
tal catalana. Ja en plena deeadian

en

m'eras la

premiada.

una

El Jurat
de

1

dictaminará dintre els

quinze dies següents al

! Llaanps, i trons, i
adregada se
ca, i mil carretons de tarregada! Aistó

insuportable! Aixó és enfollir! Que
quarts de cinc de la. platinada encara
hagi de trobar-me revolcat pel llit! I
tot aquest neguit per culpa de l'imbé
és
a

originals

han d'ésser escrits
lletra Ilegidora i tranzesos
abans del din 31 de marc fiel 1938,
als "Serveis de Cultura al Front",
Diagonal, 411, primer, amb la indi
cad': "Per al Concurs del peribdic
AMIC".
Els

en

1

lancarrient

termni d'adrnissió.

després de la invasió francesa
de comeneaments del segle XIX, la
Universitat de Cervera acull com a
deixebles, i a alguns d'ells també cosa
cia,

mestres, els principals promotars de
la Renaixenaa, catalana, que ha estat.
ho hem de dir ben alt, no solament una
Renaixenaa exclusivamant
sino plenament cultura Aixi veiern

cil de John.
.

.

Ah! Ja hl caic ! La Hura. La Duna
fa en el meu enteniment... Ho veig
alar : la solució stá en les tisores...
Així : zis! zas! ris! ras! Així, amb
la barba tallada —i ben arranada
—així : zis! zas! estisorada, ve! esti
sorada va! Aixl és com podrá resoldre
el problema de la barba i deis lleneols,
així és com podrá per fi dormir el se
nyor Feriní de Castilleres i Puiggri
fall.
es

JUAN SACS

que passen per les SCV013 ;laica filiaaafs
com Jaume Balmes i M ertí d'Eixalh,
potes cona Manuel de C,iateanyes i eru
dits ami Milá i Fontant

UN

la injúria del vent i de la
pluja que les malmeten en aquell in
dret esbalandrat, com ho han fet amo
les que hi havia en el claastre i que
els anys han anat destruint. Peró si

Era necessari arribar a la nostra
guerra porqué per primera vegada es
donés el cas d'un exércit que en mig

soimeses

de la violéncia d'una lluita tan dura
i cruel es preoeupés -tan fortament de
tot alió que representa uns valors es
pirituals. Són Irecisament els nostres

CAP

ALTRE

«Era dirigeixo a vós porqué Si us
mereix considerado ordeneu a qui cor
respongui la conservació del Monos
tir de qué us parlaré, o bé la recolli

mes valor arquitectónic A l'interio
de l'església hi ha dos sepulcres de
podre, un d'ells recolzat en dos Notas
de pedra esculpida. La Ilesa d'un
d'ells és la que vol representar el di

COM

EXERCIT
a

d'algunos peces escultóriques que

da

adjunto i és la que in'ha sería
blat millor. També envio un apunt dei
pati voltat del claustro, Ferqué aix6
pugui indicar-vos l'antiguitat i el va
buix que

soldats, aquells contra els quals la
propaganda feixista pretén que cal

sesasass~sal..

combatre en defensa de la civilitza
ció occidental, els soldats d'un Exércit
que en tot el curs de la história han
mostrat un mejor respecte per la cul
tura. No és solament l'actuado formi

.

;

lor arqueológio d'aquest Monestir. Es
pero que ein perdonareu haver moles
tat la vostra atenció, peró ho he fet

•
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amb el desig que es pugui ordenar la
conservado d'aquest bel! monumente
El dibuix que aoompanyava la Ile..

4'
.

dable, a la qual temps a senir es fará
la deguda justicia, deis Governs de la
Generalitat i de la

República

és el que reproduim en aquesta in
formado. I en regraciar les noves que
ens 'han
donat els dos comuntcante,
tra

el
sector cultural, en aquestes hores den
ses de dificultats i preocupacions. Sóa
els fets senzills, anónima i per aixis
mateix més plens d'emoció directa, de
simples soldats, que illuminen amb
en

ho férem amb el soldat que ens
escriví sobre unes troballes prehisté
riques, i aquel' altre que es rcferia a
com

¦

primitiva intatge gótica, hem d'a
fegir que han estat transmeses a la
una

claror d'esperit l'ombrívola tra
gédia de la guerra.
Es ja J'oree coneguda l'obra impor
una

tantíssima d'ensenyament al Front i
en els pobles de la zona que el voreja
Amb tot, ens plaurá en un altre nao
ment donar interessants detalls de les
escoles creadas

gran nombre de
poblacions on sojornen unitats mili
tars, i en les quals els soldas ensenyen
als nois del poble. El nostre exercit
porta amb en l'afa,ny i la necessitat
de cultura. Avui ens volem referir a
un

en

aspecto Inés

un

rar

i ben enaltidor

d'aquesta exigencia, el de la preocu
pado per les obres históriques que for
men el patrimoni espiritual de la saca.

see-•
,

d'Aragó

i que per part d'aquest orga
nismo, que ja n'esteva informat, i que
és

potser natural aquest clara per

sentit Inés pur, ja que les
qué es refereixen no es troben

obres
en

un

a

torra catalana.

d'aquestes lletres .descriu les
pintures gótiqueSs del Castell d'Alca
nyi9, trasllueix l'angoixa de veure-les
Una

lletra iabucla d'un soldat de
que

es

refereix

31. Roca.
Us han estat
tramesos els exemplars Sol.licitats. Com
haureu vist, el peribdic es gratuit.
—

Anirá

en

el vi

stent número.

R.
belles

Sabaté.—Agrans
parauks. Tenim

vostra

iniciativa, i molt asiat la

reu

a
en

les vostres

compte

J. Reguant, R. Ferrer i A. Santos.
—Seran atesos els vostres desigs,

Rión.—Algunes de les vostres
iniciatives. molt encertades, no són
realitzables avui com avis: per raons
de discreció. D'altres les tindrem pre
31.

sentít.

moltes les cartes
que deixem de contestar per raons d'es
pai. A t,ots els nostres comunicants que
ens envien originals els advertim que
entren en concnrs. A aquells que ens
sol.liciten la tramesa del periódic els
fosa avinent que el seu desig ha estat
ja satisfet.

'esa.

Sástago
ja

monument

co

ment de

els

primera má,

en

prificipals paragrafs

del

docu

volem

copiar

considero d'interés. En el terma d'Es
catron, a la vorera esquerra de l'Ebre.
hi ha uns antics edificis que en els
bons temps 'oren el Monestir de
Rueda. L'església, els claustros i la
seus

part oil els monjos feien vida
tual, está abandonat i ruinós.

conven

L'esglé

sia i depenciéncia deis monjos han so
fert alguites restauracions llastimoses
El elaustre és la

:

part Inés antiga i de

El Fossar de les Moreres
(Ve de página 8)
De trenc d'alba a la vesprada,
de la nit al denlas',
los morts hi van com rivada,
i eh obre pas aeab l'aixada
a aquell riu que no té fi.

Mes tos fills per ee no afuixen
i combaten sempre forts,
i en los murs que caient, cruixen,
entre rius de sang, que els ruixen,
s'alcen altres murs de morts.

--!Bé

I a rengleres, a rengleres
los van portant a enterrar
al fossar de les moreres,
entre fum i polsegueres
i un retro que fa esglaiar.

en

tenim, fill

mon

avi!
torni

meu, de feina!

aqueixa

rai!

tant ha fet des de la guerra per

Barrejats

los d'un i altre cantó,
i encara que morts ja jauen,
sembla que en combatre es plauen
lo lleal amb lo traidor.

Conec bé de qiiina banda
són los morts que van venint
al fossar a esperar tanda.
No en vull cap deis que comanda
lo botxí de Felip quint.

sobte l'avi es fa enrera
al mirar un mort que han dut.
i lo nin, al veure qui era,
tant és lo que s'esparvera
que, de l'esglai, resta mut.

Ja hi ha un clot fet per a aqueixos
fora el marge del fossar.
Traidors amb traidors mateixos.
Així els vils tindran esqueixos
per plantar i replantar.—

Contemplant-se

així dient lo nét i l'avi
clots enfondint,
mentre, obrint just lo Hay:,
com si el dir-ho fos agravi
seguien baix repetint :
—Al fossar de les moreras
no s'hi enterra cap trai'dor ;
fins perdent nostres banderas,
será l'urna de l'honor.—
•

Ai•Pgbrete, Barcelona

com

t'estrenyen

lo

dogal!

Felip quint l'assalt ja et dóna
i t'ofega amb sa corona
apressant ton fi mortal.

sal

el patrimoni artístic d'Es
panya, seran prestes les mesures adients
per a la protecció i conservado de lee

pintares d'Alcanyi9
Rueda. Nosaltres
altra

i del Monestir de
no han solgut fer

que recollir aqueets dos tes
autiosties, dos entre tanta d'un
mateix sentit, demostradors de l'inte
rés que senten els nostres t;oldats per
cosa

timonis

les manifestacions més eleVades de la
cultura. Soldats catalana, obligats pes
una revolta militar i una invasió es
trangera a fer la guerra en torres d'A

regó, es preocupen en l'angoixa i el
perfil de la lluita, d'ensenyar els in

protegir monuments i pin
gótiques. Aquost és l'Exércit de
la República : valor i noblesa, armes
i llibres, disciplina i Ilibertat. Ui
fants i de
tures

Exércit

en

com

cap altre...

Qui són

els facciosos?

un munt cauen

Qui son?
la

el nét i l'avi
s'estan al mig del fossar
sense obrir per res lo Ilavi:'
A tots dos los sembla agravi
lo mot que han de pronunciar.
I mentrestant, allá, al lluny,
la canenada
fent núvols de fum retrurty,
i el vell ven l'eina mullada
de sang deis seus fills al puny.
encara

Oh !—al fi esclaba, amb foc que
ulls l'ira del cor seu
n'anea
Déu n'ha pres venjanca!
Duu el vestit de l'host de Franea,
:ri és lo tau pare, fill mea !

pels

el vell que el magan empunya,
din tot d'una al nin que plora,' :
—Lo sea crim deis bons l'allunya.
Fou traidor de Catalunya.
On l'enterrarem?— A fora.

pau

i

diuen

encesten

els

guardadors

la guerra ;

paladins

de

horrors

de

de

l'ordre,

provoquen arnb la revolta els estralls
i els crims d'una guerra fratrieida ;
creients de

l'espera,

instints d'un
me ;

anaven

a

vaguardar

•

—Mes al fossar—respon l'avi,—
no hi hem d'enterrar ningú
que a la Pátria faci agravi.
Que cap traidor se n'alabi!
Si jo em moro, pensa-hi tu.

veu

realitzada.

Important.—Són

un

no
a la boina
l'arma del soldat, nostfeina
no espereu que pani mai

Correspondéncia

—

a

treure'n l'autenticitat

no

Mentreg

..¦¦¦••••¦

Miguel Bernis.

par

negut pero ruinós, i de la qual, per

r---1 Oh,

Josep

pintures d'Alcanyiç,

salvar les

a

qué ve d'un soldat fill d'un prestigiós
pintor catalá, és menys esperada la

Citarem dos casos, dues lletres arriba
dos a la Conselleria de Cultura entre
tantes que hi porten l'enlació del Front,
lletres en les quals la preocupació té
encara

Direeció de Bellos Arts del Govern de
la República, por trobar-se en terno

i els dominen ele

mesqui materialista egois

patriotes,

i destrueixen

Espanya ;

defensors de la civilització, i envilei
xen

la

dignitat

do l'home que n'es la

més pura i alta essencia. Es endebades

vulguin amagar llurs autenitios
propósits de domini despótic ; que sota
la buida fulleraca de les paraules su
perbes i de la retórica orgullosa, tras
que

Ilueix la intenció veritable dels que
pretenen esclaeitzar la llibertat deis
homes i deis

pobles.

—Al fossar de les morares
no s'hi enterra cap traidor :
fins perdent nostres banderes,
serli l'urna de l'honor.—

FREDERIC SOLER (PITARRA)

Un exercit catalá, a Cbrdova, fa més
de nou-cents anys
milers de sol
dais catalans, en
els darrers mesos,
han anat a les te

OLTS

d' Andalusia.
Hi han anat a de
fensar Catalunya i la República. EL
Kan wat no pas com a soldalts de
guarnició en temps de pau, sinó cora
a combatents
en
temps de guerra. I
comarques
a les
de Jaén, de Granada,
de Cerdova i d'Almoria, els nostres
braus rainyons han tingut el país na
rres

diu

W.á

manar? Av antatges territorials? Re
ciprocitat contra algun enemic? di
ners? Un historiador catalá, Sampere
i Miguel, s'indigna davant aquesta

suposició,

i diu que

«no

es

lloga

La major part de la Península Ibé
rica es trobava en poder deis sarraIns.
Ells tenien

Saragossa, Lleida,

encara

Tortosa, Valéncia, Madrid, Toledo i
tot el Sud. Travessant una

ampla

zona

versaris, derrotats,

van retirar-se.
La
data fixa de la batalla, no és conegu
da. Havia d'ésser entre els dios 5 i ui
de juny del 1010.
La segona batalla, lliurada el din
21 de juny, vora el riu Guadiana, va
esser desfavorable a Madhí, i per tant
a la gent catalana que lluitava a, fa

iluny deis ulls i a prop del cor.
No ús cregudssiu, pera, que sigui

cosa nova l'anada de combatents
satalans a aquellas tarros. Catalunya.
vell poble de gloriosas tradicions, ha
dut, al llarg deis segles, la seva cul
tura, el seu comerc i les seves armes

aura

a

de Córdova. (El nom del Castell del
Bacar ha sortit diversos vegácies en els
oamunicats oficials de la present gue
rra). Pel costat de Suleiman el pes del
combat van dur-lo els berberiscod,
pel costa-t del Madhí els catalans. Á
quests van aconseguir la victéria. Coa
-len els historiadors alarbs que els ca
talans, després d'aturar l'embranzida
de l'atac del berberiscos, van llancar
se a un irresistible contraatac. Els ad

vor
d'ell. Sembla que els altres
monta de Madhí no van combatre gana
be. Els historiadors musulmans, amb

llunyanes regions

Dins el primer semestre de l'any
1010 —fa, dones, 928 anys-- un po
derós i nombrós exércit ca'aM a pre•

probable exageració, diuen que els
tres
•

hi
per mata-moros el comte de Barce
lona.» Val a dir que en aquella época,
va

freqiient

alié que podem anome
contracta d'un exércit per un
cert preu. El fet és que aqaell exércit
catalá, amb comtes i bisbes al tapda
era

nar

ant,

sop de Cerda:a. Eren
9 000 homes —xifra alta per aquell
sentar-se

a.

temps— comandats per dos comtes
catalans : el de Barcelona, Ramon
Borrell, i el d'Urgell, Armeng,ol. Se
gons alguns autors, tumbé hi era un
Litro comte, el de Besalú, Bernat Ta

acudir akshores a la re
gió de Cérdova per defensar la fe de
Crist contra els maho,metans, sinó per
ajudar un personatge mahometá con
tra un altre. Paré tot aixé no ens in
teressa per al nostre relat. Prova, de
tetes manares --com molts d'altres ca
sos análegs— que és una lkgenda, allá.
deis pura mails d'idealisme religiós
en les lluites de Fedat mitjana entre
els cristians i els «infidels».
no

va

*

arribar fins a la regió de Cardova. Els
foja de guia Uadí. Passant segurament
per Saragossa els va portar a Toledo,

ajuntar-se a l'exércit de Madhí,
format per uns 30.000 homes.
Tots plegats avancaren cap al sud.
Per tal d'atacar-los, va sortir a llar en.contra Suleiman, que tambo havia reu
nit un poderós exercit, un deis princi
pals elements del qual eran els moros
del nord d'Africa, els berberiscos. Com
en l'exércit facciós de Franco!
La primera topada, violentíssima,
on van

va

produir-se

a

Castell del Bacar,

Achatalbacar, avui
a

vint

quilémetres

?Per qué va anar cap a Cérdova,
comernos del segle XIé, aquell exér
•it catan? No va anar-hi per conque
ir noves torres, puix que la regió

-

-

-

-

oom raesos

abans els castellans havien

ajudat Suleiman. Un cabdill esclau,
Uadl que estava al servei de Maho
ated-ben Alhaquem, va negociar amb
el comte de Barcelona, Ramon I3orrell
l'entrada d'aquest en una coalició
contra Suleiman. I la gestió va tenir
ixit. Uadí,

en nom del seu califa ha
via ofert al nostre comte, segons diui

l'historiador álarb Ennuguaixf, «tot
alió que li demanava». Qué li va de

pels documents catalans
Van morir el comte Armengol
; Adalbert fill del vescomte de Bar
celona, Guitard, i el bisbe de Barcelo
na Aeci. Entre els ferits
hi va haver
el bisbe Ot de Girona, i, el bisbe Ai
nullf de Vio, que van morir mesos des
prés de resultes de les ferias.
Tant Madhí com Uall van dema
nar als catalans que
continuessin la
lluita. Paré els ,nostres, no hi tenien
gran interés, i vejen, d'altra banda,
que ni les tropes mores de Madhí ni les

d'aquell

a

tervenir, la lluita era entre el princ,ep
Mahomed ben Hixem, anomenat el
liadhí i Suleiman ben
Alhaquem.
Els catalaná van ajudar Madhí, tal

tá comprovat

esclavas de Uadí no c,orabatien- arab
prou eficácia en aquella t ampanya
Per tot aixé decidiren de tornar a Ca
talunya. El dia 8 de julio' del 1019
van sortir de Córdova, portant un gran
nombre de ferits i malalts. A últinas

*

eordovesa era molt separada del nos
re país
per poder-se pensar en una
annexió. Va anar-hi per intervenir en
nna guerra que els musulmanas cor
dovesos es feien ells ama ells.
El califat de ardova, en daca
dencia, era nialmés per les lluites in
testines. Quan els catalans hi van in

van

peninsular que devia ésser favorable a
.Madhí, l'exercit deis 9.000 catalans va

llaferro. Consta que així mateix for
naaven
part de l'expediciS un bou
nombre de nobles catalans, i fins tres
bisbes, Aeci de Barcelona. Ot de Gi
zona i Arnulf de Vic. Es tractava
d'ana gran expedido militar ; una de
les més importants realitzades per
gent catalana fora, de Catalunya.
*

nos

tenir més de 3.000 morts. Que
tenir baixes molt nombroses, es

van

mes

ja tornaven

a

ésser

a

la

nostra terna.

Goncursos literaris del Comissariat d'Educació
Física i
El Comissariat d'Edueació Física
i Esports de la Generalitat de Catalu
nya (Departament de Cul'ura) desti
na un premi de 1.000 ptas. a Fautor o
autora de la millor novel.la original i
inédita, escrita en catalá, d'ambien+
esportiu i relacionada amb l'actual
guerra contra el feixisme, que posi de
rellea la importancia que per al com
batent representa un eficient prepara
ció física.
També destina un altre premi de
300 ptas. al combatent autor del millor
conte original i inédit, escrit en tata
lit, de carácter social, que més bé valo
ri el papar de l'educació física en la
plasmació de la nova Espanya que sor
geix de la guerra contra el ferxisme.
Els coneursants al premi novel.lís
tic trametran els orieinals signats,
mecanografiats a una sola cara i a dos
espais, al Comissáriat d'Educa,ció Fí
sica i Esports, avinguda del Catorze
d'abril núm. 444, dintre d'un pico que

Esports
portará, ben visible, «Concurs Novel
la».
Els optants al coneurs de contes,
trametran llurs originals, tambo sig
nats, i que podran ésser manuscrits,
en 'letra
clara, a la mateixa adreoa,
fent constar en el plec : «Cowurs Con
te».

El termini d'admissió acabará- el
dia 30 d'abril d'aquest any.
El Jurat podrá declarar deserts
aquests concursos si creu que cap deis
treballs presentats no és mereixedor del
premi. Altrament, les obres premiadas
quedarien propietat del Comissariat
d'Educació Física i Esports de la Ge
neralitat de Catalunya.
El Jurat es compondrá de cine
membres, representants de l'Associa
ció d'Escriptors Catalans, del Sindioat
de Periodistas Esportius, del Grup Sin
dical d'Escriptors Catalans, del Co
missariat de Propaganda i del Comis
sariat d'Educació Física i Esports.

L'acció deis ,nostres soldats a la re
de Gin-clava va fer una profunda

gió
impressió entre els

musulmans. Els an_
tors alarbs donen a l'any 400 de l'hé
gira (que va del 25 d'agost del 1009 al
10 d'agost, del 1010) el nom d'any deis
francs, o sia deis catalans, que amb el
nom de «francs» eren conegurts alesho
res, per trobar-se dins el reialme de
França, baldament fos d'una manera
nominal.

Expedició audac, coratjosa i crue»tíssima, aquella expedició va ésser una
demostració de la potencia militar d'un
poble que

constituint-se a tra
vés de l'época comtal i que estava des
tinat a un gloriós esdevenidor.
anava

A. ROVIRA I VIR,GILI

ESCENA DE NEU

Els humoristes catalans

NO TROBA L'IDEAL

expliquen als soldats de l'Exercit
de la República l'acudit que
els ha fet més 'gracia
—Com és que no teniu mai cap
vial! que m'agradi?...

ca

Les respostes de

Quelus

i Joan Alavedra
En els temps

MIQUEL CAR DONA. (Quelus)

f

...o

1

és massa gros

o

massa

prim...

...o massa

gra
Se'm fa difícil triar entre els railers que conec, l'acudit que em fa raes
sensible
a
cia. Tots ola acudits m'en fan de gracia! Sóc extremadament
l'humor i aquest n'és el motiu.
Recordo que, ja fa temps, en vaig veure un d'en Nogués que figurava un
edifici en construcció de proporcions enormes. Potser tenia den o dotze pisos
desco
tot aren bastides, taulons i corrioles. Dos badocs contemplen aquella
munal construació: El titol i el dialeg feien així

:

La Futura exposició
—Sí que será gros, aix6 !...
—Oh! Esperi's. M'han dit que aix6 només será la taquilla.
En record() un altre d'en Nogués que representava• una j arella ballant
agar•a°, paró molt agarrao. Ella diu a eh:
—jove : Si vol seguir ballant d'aqueaa manera. m'haurá de donar pa

%
baix o

masa

raula de caaament.
Us adjtuito un dibuix arab acudit absolutament de collita prepia i de pa
tertaitat garantida, que considero que no és pas deis millors que be fet. Dis
pensen-me, paró no en tenia a ma cap de millor.

alt...

prehisthrics...

1

en

1938.

\,k.\\
•

\

/11)

41-

...o massa

llarg

o masa

tyart...
•

c.

s6 si els cabals ens arri
fi de mes.
—Dona, ja ho saps de sempre que
liem de fer molts equilibris.

--Noi,

...eamacurt de davant

baran fina
o

de darrera..

no
a

lJ
•••

'

5

•en.

'

n

fr"."&e.r•Villl•
...e

terribleatent
—Jo

uo

estíc per intel.lectualisme-s

:

JOAN

pinto de cara al poble.
ALAVEDRA

«148 un marsellés molt 'trempat, que un dia surt de Marsella per a anar a
Lió. Puja al tren, crida l'empleat del ‘agó. u dóna utu duro í u diu :
—Mireu, jo sóc un homo que té el son molt fort. No em desparto ni que
eni matin. I denla al matí tinc necessitat absoluta d'ésser a `Lió. Quan arri
Ea fi : he decidit
ós cap.

no

llogar-ne mai

em crideu. Jo protestaré. Vós
passeig. Vós em sacsegeu, i si encara
gafeu d'un braeat i em deixeu a mi i

bem, vós
a

continueu cridant-me. Jo us engegaré
no em desparto i crido i protesto, m'a,

les maletas a l'andana, sonso fer cas
que
Es
deis crits
pugui fer.
d'absoluta necessitat quademLl sigui a Lió. Tenia.
ací va un nitre duro per6 no us oblideu de fer el C11.03 as he dit.
El

çn el

mosso

N a

assentir, i el nostre marselh,s va (obrir-se ami) l'abric i

comen

son.

L'endemá al matí un grinyol va despertar-lo. El tren acabava d'aturar
se. Va fregar-se els ulls, agafa les maletas i baisá a l'estació. Era a París.
L'homo va tonir un accés de rabia. Va agafar el mosso del vagó i va comen
ear a increpar-lo i a apostrofar-lo a grans crits.

--Escolta, nen : vols baixar a la b4")tiga i pujar-me una mica de berenarl

—?Que no as ho vaig dir que aquest matí havia d'ésser, sens falta. 11
Lió? Sou un pecavergonya, un...
I els insults i les increpacions adollawn sobre el minyó, que romania
impassible, extátic. ,A llur entorn s'havia anat agrupant una patita munió,
pels cris i encuiriosida per l'actitud del mosso, que no badava boca.
s'avaneá un deis es.pectadors, que era el cap de Festació, i
s'adreeá a l'empleat :
--I bé! QuA feu vós, que no contestad res? No us ea donea vergonya d'a
guantar un escándol així sonso piular?
T. finalment, el mosso va descloure la boca :
--Oh. aqueat no és res. Hagués sentit el que he baixat a I„io !
atreta

Finalment

c'ek

eme

5

--Us adverteixo que si entreu 51
aciuesta casa uš encomanareu la gril>

FACECIES D'AIXERT LLANES

L'EQUILIBRISTA ItIA.XIM
E9 parla d'equilibristes damtmt del
hl-ferro.
—Jo, he vist Robledillo,--diu un
damunt del fil-ferro, fria el borratx.o,
saltava, ballava, es despullava, es ter
nava a vestir! Quin prodigi!
—Aixi), no es res. —digué un al
tre-- Jo n'he vist un que feia tot aixO
i després, u treien el fil-ferro i seguia
fent equilibris.

D'Albert Llanos, el conegut humo
rista vuitcentista se'n conten mollea.
En recollirem algunos respostes rápi
des, representativos d'ell i de l'época.

--Quants anys té, senyor Llenes?
—Per qué m'ho
necessita algun?

rU

pregunta?

Es que

Una actriu molt coneguda en aquell
temps, u preguntava si es veuria en

OH LES DONES!

d'estimar-la.
—De moment, no puc contestar-li ;
quan arribi a casa ho preguntaré a
la meya senyora i derná li contestaré.
*

----Ningtí
-

no

*

dre «Les tres grácies», de Rubens.
—Ja veieu com són les dones de

ho-dina que está

ciutat! No tenen per vestir-se i
ten els diners fent-se retratar.

me

A una amiga que ja ha complert els
quaranta-cine anys, una amiga seva
li pregunta.
—Com és que quan vas al teatro ja

—Com és que no li agraden els
.;árrecs honorífics, que donen nom

glbria?
estofats,

—Ja ho

esoots d'abans?

—Perquh he comprés que ha arribat
l'hora de tirar un vol sobre el passat.

*

quina

veu,

aquells

lluoixes

no

:ot llorer i

*

gas

AMIGUES

FN'1'I

—Es que són com certs
res més...

es

fa

em

mal.

*

que visita la ciutat

primera vegada s'atura davant
l'aparador d'unes galenos d'art, on hi
ha exposada una reproducció del qua
per

*

lea, porqué fa molt bona cara.
—Oh, no és pas la cara, que

de

manera

ploure!

BONA-, RECOMANACIO

—Gom sempre, home,
dalt a baix!
*

*

—Vosté no hi
—En aquesta

com

semnre!
—Escolta : Has tancat bé les
robar unes guantes gallines.

*

en

creu

cree,

no

*

*

gábies

deis lleons? Recorda que ahir

van

Un home carregat de
la farmácia i demana

L'apoteoari

l'anca. vida?
en

ens

diu

aquesta.

*

miri,

a

aix5 que E .anirá molt bé

la

se

no

uso

cosa.

QUESTIO DE CREDIT
—Tho creus, ami° Lluís, que l'El
vira només té vint-i-set a.nys?
—Ja veurás: fa tants anys que m'ho
diu que no puc deixar de creure-ra'ho.

*

—Sap que fa molt bona 'ara,
nyor Llanos?
—Dones

ampolleta

'

senvor

pregunta el mosso de Novetats.
—Jo prendré café i vosté prengut
que vulgui.
*

una

a

:

—Prengui

*

--Qué preudrem,

clóna

u

entra
remei.

reuma

un

jo ja fa vint-i-cinc aalys que
altra

ol

camperol

Un

4.01'

7t,...

se

disptsició.

illil

1\,1
LA REVENJA

..-

.Anit

a

qué

no

per

Ve11 rf3

pis, i eaplicava

un

li convenio..

.-

'.;

....../ ;

m'agrada, perqu;)

és tan baix
de sostre que només s'hi deu pcder

,,\,.'

s.......--

s

--•

1

-

En una reunió vespertina, la senye
de la casa prega a un tenor que es

S'

k.,//<-.----

ra

,=1 1
, ¦L
›. I y

digni

..--Zli V

menjer lenguado.
*

—Per

vosté
senyor Llenes!
a

*

no

que passen de

*

passen els anys.

—Bienes! Manes!

Ah!, quin documental més bo que farera!

es

llarg..

veure

:

quina

mena

—No la corlee, senyor ca.tedrátie.
—No se'n dóna vergonya? No coneix
lalfals? Dones digui que sosté és un

seu

re

aquella forma
es

distingeix?

—No, senyor, és una balena..
—Peró, homo, em voldrás enganyar
a mi que fa vint anyá que navego?
No sabré jo el que és un tauró!
—I no Sabré jo distigir una balena!
després de més de trenta anys de tre

Se.

—No senvor. no! Si fos un ase, no
més amb
ja l'hauria coneguda

seguit.

bailar
EN EL CLUB
--Ola. doctor

del

lestar als veuts.
—No hi fa res. Que es fastigue
gin. Ara 69 la nostra. Pensi que tenen
un gos que es passa lotes les nits lla
drant.

—Veus allá al Iluny
que amb prou feines
Dones és un taulró.

d'herba és

aquosta?

tot

cosa

EN ALTA MAR

EXAMEN DE BOTÁNICA
--A

alguna

—Ho faria amb molt gust, senyora,
leró ja és molt tard i tinc por de mo

—Sí, heme, sí, que passen, peró
eu

cantar

porten.

en

una

fábrica de cotillos?

FINANCES
:

qué fern de bo per

aquí?
—Ja ho vett : jugar una mica al bi
llar per matar Festona.
—Ah! vosté sempre está exercint.

--Qué? Qué hi ha? Quo passa?
ves...

bada

:

que per ací ronda

un

gos coniller!

—Senyora —din la dida— espero
que el mes vinent m'apujará el sou.
—I ara! per qué?
—Per qué diuen que s'apujará
preu de la llet.

ELS POETES DE LA PATRIA
Les barres de sang

la cap d'En Josep Moragas
Los caçadors su destres
i amaguen lo parany ;
mes si l'afront vos deixa
los parpres aixecar,
ja la veureu ben alta
la gábia ainb lo rodara.
L'ocell no bou, ni menja,
no sap d'aletejar.
la claror del dia,
sobre el barrot c,allat
no sent les mestralades,
ni el calabruix, ni els 'lampe ;
mes en venint les ombres
fa por son refilar.
Viatger, vinguis d'on vinguia,
si teas lo cor horma,
.flecta els canoas i prega,
c,om fill, d%vant lo cap
del pros Josep Moragas,
lo Rostro general.
Mireu-lo al ciar de llana
sobre el portal de Mar:
sé el pergamí del rostro
fet clapes i baYat ;
la boca sense l'avis ;
los ulls dos esvorancs;
rnanyoc de caballa rojos
deis polsos arrapats ;
contret de front i calles;
verdós i negrejant.
Dintre un gabiot de ferro
lot de gairell penjat,
les aus avalotades
lo piquen revolana
i ell oruix i traqueteja,
i es mou d'ad i d'allá.
De sobte se li encanen
los ulls cona a fornals;
Ii bull la cabellera,
tot punxes, onejant ;

solquen
com

sa

faç

vetes d'un

dintre el

fugan

gabiot

les yenes
penyal ;
es

dreça ;

vol les aus,
i ell diu amb les dents clases
i ama van d'agarrotat:
--! Oh torre de cent bracea,
ja pols de cara' ral!
!Oh mar de feres ones,
ja abisme ressecat!
!Oh altissima galera,
ja estalles en la llar
on amen les asaasses
pel ventre del tira!
a

Nissaga desvalguda,
lo que ets i al que has estat!
Tu que de mar i terra
te feras dos esclaus,
de pellingots vestida,
iraient pertot la carn,
vas de genolls per tarta
rebent als ulls lo fang.
En lo tau pit indoinit
pela cuiros masegat,
on s'han parta los fer,ros
de llancas i panars,
lo somiqueig de dona
que 134 que ara li escau!
Allá on lo cor tenias,
hi deus tenir un arana;
abans que jo ets podrida ;
primer que jo has passat.
Quan sonin les trompetea
del jutjament final,
los haroes de la torra,
que dorman oblidats
pel mig de les gentades
sos fila han de cercar.
Jo els hi diré: amb vosaltres
lo roure s'ha assecat
i els nous borrons moriren
abans de plançonar.
Mireu allá els que s'alcen
d'entorn lo Montserrat :
porten al coll reblada
l'anona de l'e,sclau:
sa cara és esllanguida.
son pit i front ben baix,
sa parla és forastera,
no és nostre el seu tirat :
tots són de Catalunya,
ni un sol ée catalá!
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El Fossar de les Moreres
•—Al
no

fossar de les moreras
s'hi entena cap traidor;

fina perdent nostres banderas,
será l'urna de l'honor.—
Així mestre Jordi, un dia,
cavant, deja en lo fossar,
quan Barcelona sentia
que l'anaven a esfondrar
La batien bronze i ferro
deis canons de Felip quint.
—Ell los mata. i jo els enteras,—
lo fosser deja, enfondint.
! Quin vellet lo fosser Jordi!
Jo l'havia conegut.
No hi ha pas qui se'n recordi
que no el plori oondolgut.

Havia passat la vida
niirant la Mort fit a fit
i era una ánima entendrida;
no l'havia aixe> endarit.
Era vell ; mes ningú ho dala
veient-lo al fossar cavant ;
aquell pi que tot és teja
quan. és sea no aguanta tant.

Los fossars de Barcelona,
s'ompliren de gom a gom;
! pel cros d'or duna corona
se'n gastava de plom!

Mentre diu eixes paraules
una carta n'ha desclbe ;
la 'letra n'és del gran Carlos,
lo segall d'emperador.
«Los norruands entren a França ;
ajudau-me, el meu nebot,
que si vós me dau ajada
cada billa valdrá per dos.»

Meatre Jordi que aixi) veia,
oavant deja a n'el seu nét
—! Felip quint, que tant se'n reia!
Ve't aquí qua n'haurá tret.
Rius de sang i un munt de ruines
per pujar al tron real.
Ni éssent d'or i padres fines,
val ra un ceptre que tant s al.—
I
i

Quan las 'letras són Regidas,
—Cavallers, anem-hi tots.—
Ja es cobreix de fina malla,
ja se'n calça ele esperons,
ja son volen cap a França,
bon camí que aaai nos da
Quan lo cansí seis acaba,
se•is comenea el traban fort.

aixi, dient, lo vell plorava„
ofegava amb el seu plor

una

i u

pena que el matava

trossejava el

Tenia

cor.

Carlee Calvo está en batalla
i ele normands u prenen lloc,
com un mur de ferro verga
avancant cap a migjorn;
ragen sang destrals i llancas,
les ballestas ragen foc.
A la primera envestida
lo mur de forro se romp,
los normands van de recules
per escapar de la mort.
A la segona, envestida
no se'n veia cap enlloc.

fill que era pare
d'aquel' nin, que li era nét
i Ii enrogia la cara
la vergonya d'un secret.
u,n

Que aquest fill...

! taca afrentoea!
tenint la patria, en res,
va abandonar fill i esposa
i es va vendre a n'el francás.
no

Compteu, dones,

si del vell Jordi,
Era amargant lo plor ;
no hi ha pas qui se'n recordi
que no el planyi amb tot lo cor.

no

Son dol no el faja commoure,
i l'age el veié patint ;
era un cor dar com un mur*
que sentia com un nin.

Sempre
a

cavar

n'el fossar anava
amb uji nét seu ;

a

si en lo san magall portava
—Jo—el nin deja—porto el

1 cavant ambdós alhora
i fent fosses al fossar,
sempre deis morts a la vora,
se'ls sentia inormolar:
—Al fossar de les moreras
no s'hi
enterra cap traidor;
fina perdent nostres banderas,
será l'urna de l'honor,

II
Molts jorns feia que, sitiada
la ciutat pels de Berwick,
anab l'anima trasbalsada
lo vell cavava amb fatic.

!Lels héroes de la terra
veure't passaran!
Oh patria, patria meva,

sena

bé et toca de penar,
que per graans d'abismes
vas sens

Los francesos demanaven:

—Qui és aquaix batallador
—Lo combe de Barcelona,

! Ehl tan Ileal a Catalunya
i el seu fill tan criminal!...
?Qui, si té bon cor, allunya

aquest pensament mortal?
meta

rapas tombant,

La horrible criatura
que ahir te remata,
si no té al cos lo diabla,
s'hi troba emparentat.
! Al trista Catalunya,
bé et cal lo treballar!
Per eixa vila impura
que és món, dimoni i
lo sol no té mai posta:
deixonda't, que ella jata
Tu no pots ser, oh folla,
lo Júpiter tonant
que arruixa sa Darla*
amb pluja d'or canviant.
Ton lloc és sota taula,
ja ola osos ta ciaran;

Per ço el pobre vol! plorava
ciom si cavés lo clot seu,
tot cavant, mormolava
—Si sigues... !No ho voldrá D4u!
Al fossar de les moreras
no s'hi enterra cap traidor;
fins perdent nostres banderas,
será l'urna de l'honor.—

Cava el pobre vell la terra
amb l'ajuda del seu nét.
Fa ja avui tres jorns que entena.
Tants da morts u du la guerra
qu,e són pocs los clots que ha fet.

(Acaba

a

la página

4)

llapa

la mit que et pega,
per ella als sants,
i obre't lo pit que xuclin
rasa

a

glops

a

glops

ta

Dins son palau de Valldaura
trist está Jofre al Pelós
mirant son eseut que penja
d'un ítix do 'Flacas i estocs.
Los cavallers ja u diuen:
—De que e,steu tan neguitós?
—Do veure ma aaarga Risa
com un llibre ..ense mots.
—Llisa n'és la vostra adarga,
mes té el camp de plata i or.
—Be té el camp d'or i de plata,
mas és un camp sense flore.—

sang!—

Aixís al ciar de llana,
sobre el portal de Mar,
la testa bramulava
de l'hároe catalá.
I, ai, roda el temps ; deis homes
s'esborra lo paasat!
Caigueren les murallas,
tombaren els portals,
i agermanats s'apleguen
els propis i els estranys
Mes si l'afront vos deixa
los parpres aixecar,ja la veureu ben alta,
la gábia amb lo rodarla
i els ocellots com sempre
que el piquen revolant.
A.Nostr, GULIEfillt4

lo Comte Jofro el Pelós.—
La darrera de los 'laxes
l'ha ferit a prop del cor.
Ja lo n'entren a una tanda
que prengua ale normanda traidora:
lo primer que l'hi visita
n'es Caries Emperador ;
Carlea mira ses ferides,
ses armes mira el Pelós ;
tot mirant les seves armes
sospirava de tristor.
—No sospirou, lo bon COTP_te,
mon metp..,e arr;i a tantost
—De les aafras, ao ro ..0 santo,
sois me :santo de l'honor,
puix en lo camp de la guerra
per mon escut no hi ha flore.
—Si el tau asea n'está sanee,
ton pit n'está verrnellós.—
Posa ele dite en la ferida,
los passa per l'escut d'or.
Si el comte Jofre plorava
encara plora ma3 fort,
mes ses lagrimes de pena
ja san 'lágrimas de goig.
—Grans mercas, lo rei de França,
grane mercas, l'Emperador.
Si no pile tornar a veure-us,
Catalunya i A.ragó,
est testarnent vos envio
escrit ab sang de mon cor ;
graveu-lo en lotes mes torres,
brodeualo en tots mos penons
i porteu les quatre barres
a les quatre parts del món.—
Oh soca de nostres c,omtes,
Déu no el vol arrancar, no ;
de les barres catalanes
tu en serás lo portador:
gratis provincias les esperen
per gravar-lea en son front,
los espanyols en SEIS armes.
los catalans en son coa
MN. JACINT VERDACMPIt
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