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Catalunya

Per

Som catalans i en
tenim orgull

1

aquesta hora decissira per a Ca
minnya, quan l'exércit invasor format
per militars rebels, moros sanguinaris
En

Catalunya és la terra d'Espanya
més cobejada pel feixisme. Per a in
tentar conquerir-la, dominar-la, l'e

i estrangers ambiciosos trepitja la nos
tra terra, és d'una suprema exigéncia
per a toits els catalans, retrempar la

xercit invasor ha acumulat una massa
d'homes i sobretot una puixanca d'e
lements ofensius molt superiors als
emprats en qualsevol altra acció de la
nostra guerra i en les mes dures bata
lles de la guerra europea. La impor
táncia donada per l'enemic al propO

fermesa de l'antic coratge, enfortir l'in
tima rigoria de l'esperit i la fortalesa
del bra9 i Huitar per la llibertat i per
la mateixa existéncia de la pátria. Per
la b .nda dc ponent enfosqueix la sere
del nostre anhel de vida
i hu
la nuvolada invasora. .es ja da
munt de la terra de Catalunya que es

sit de conquesta, de Catalunya valora
als ulls del món i davant la própia
consciéncia, la categoria del nostre po
ble. Res no hi fa que aparentment vul

nor

mana

manifesta

el nzés profund designi fac
ciós d'envilir la dignitat i matar d'ar
rel tota l'esperança de Catalunya. Da
rant

d'aquesta agressió,

catalans

no

guin meny-sprear-lo, que matisin l'odi
d'un fals aire despectiu ; la barreja im
ponent i monstruosa de legions italia
nes i
de tabors de moros, d'artilleria
alemanya i d'aviació estrangera, la
reunió massiva de soldats i de mate
rial de guerra, constitueix la millor

l'actitud dels

pot ésser altra,

simple

defensar-se. Defensar
valor, amb coratgia, amb in

ment, que la de
se

amb

tel.ligencia,

amb serenitat.

Defensar-se

aprofitant qualsevol accident det ter
reny, convertint cada replec en un re

-oroya

Som

dude inexpugnable, fortificant el re
lku abrupte de la Catalunya heroi
ca que ha sabut resistir i véncer tan
tes invasions.
totes les

Defensar-se

energies del

poble.

ta

CAP A LA

local, produint un clima moral de con
fiança activa, d'entusiasme seré, de
callat sacrifici. Defersar-se amb tot el
pit i tota l'anima, arnb braó i seny,
amb fermesa i esperança. amb voluM

Davant del risc immediat i del pe
rill imminent, el catalá anónim sent
arui la dolorosa sorpresa de no com

seguida, per la mateixa tremenda
Iliçó deis fets, que el dret a la vida
amable i civil, que la dignitat de l'ho
i la

independéncia

de la pátria, han

asprament, renarnefut defen
sats, si volem conservar-los. Qué hi fa
que no volguéssim la guerra, si ha rin
out l'ag•essió? A la guerra que ens fan
no podem respondre' 'Inés Tale amb la
nostra

resisiténcia.

Tarnpoc

rolen els

gressió despietada de la mitja Espanya
rebel, de les cábiles africanos i de dues
nacions europees dominadores. L'hora

difícil, peró com tantes altres vega
res no podrá abatre Catalunya.
Som catalans, i en tenim orgull. Cal
dir-ho sense pueril vanaglória, peró
és

des,

brillant de llibertat que es torna flama,
parla, de rius de sang, parla d'esclaus
que lliures eren... D'una vea que clama,
per tu, germá, per tu... Deixa les naus,

prendre'n l'a causa. Eh l que té un con
cepte huma i progressiu de la civilit
zació, quo vol fonamentar la vida dig
na dainunt del pretil del treball donat
sense regateig, que anhela carn ambi

de

senzill, treballador i liberal, rep l'a

No diu de cels molt blaus, de prades erdes
ni de rius de cristall ; parla d'un col
ences dé foc i sang. parla de gerdes
planúries que són cendra, d'un estel

Catalunya.

pressa per a esguardar coratjosament
les amenaces de ?'hora, amb el cap ciar
i el cor fort. És necessari comprendre

LLIBEITA,T

Germá, deixa la pau, de;xa la- casa :
mira els camins i mira l'horitzó,
crema't el cor amb aquest roig de brasa
deis quatre venta. Escolta la cancó :

tat de cadascun deis catalans i de tot

me

Poble el nostre, petit en Fárea
gran en l'ambició, colrat
per les -ventades de la histbria forja
dor de cultures, tossut i tenac per da
munt d'entrebancs i d'adversitats. Tan
tes -vegades cona se l'ha donat per ven
cut, ha tornat a renéixer voluntariós i
fort. Es en el fons indestructible i in
sobornable de l'ánima de la tuca i del
grumoll de la terra, que guarda les
condicions perdurables de la seva per
sistencia. Avoi, aquest poble petit i
ser-ne.

llant en sec tota desmoral;tzació mo
mentánia produIda per un contratemps

ció de la sera ?mima un mán de benes
tar i de cultura, es desperta encara un
inconscient, del seu somni, pregun
tant-se el per qué de la brutal escome
sa. Peró és precís desensonyar-se de

catalans, i tenim l'orgull d'és

geográfica,

mobilitzant

nostre

del veritable reconeixement del

nostre valor.

(Acaba

[artes tempestes i malveslats
que estan per damunt d'ells
amb la seta grandesa cósmica. Tam
poc depenen del propi voler l'assot de
les grans epidémies i la humanitat ha
lluitat sempre i urgentment contra el
flagell mortal. No importa que nosal
homes les

físiques,

volguéssim la guerra. Com en
la rclla cançó, ens l'han declarada mi
litars unemics i senyors estrangers. I el
nostre deure, la nostra imprescindible
actitud és la de defensar-nos. Ens hi
han obligat i ens defensem. Resistim
tres

no

avui amb l'esperança d'un demá vic
toriós. Afrontem coratjosament aques
ta hora dramática del nostre destí, per

a

la

amb ferina decissi S. Cal dir-ho sobre-.
tot als soldats catalans, porque no p9g,uessin descoratjar-los cortes versions
dels darrers fets militars. L'hora pre
sent no és adequada per a obrir poi&
migues. Peró no és precís estimular
els catalans com. si acittests necessites
sin que els estiraulessin. Sabem molts
casos d'heroisme deis nostres soldats,
que mereixen admiració i respecte. Sa
bem les causes deis esdeveniments i
aquests no admeten expicacions ten
dencioses. Catalunya está, en peu, i és
per la própia voluntat que els seus fills
clouen resoltament el puny damunt de
l'arma i senten dintre del coy la decis
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saltar la dignitat d'homes i la con
dició de catalans.
Ami el delire és defensar-se, resis
tir. En el derná hi han altres possibili
tats más clares. Els atzars de la guerra
són Gorn les grans ales deis molins de
a

vent, que giren indiferents

a les án
sies inquietes deis hames, perb segures
quan són a baix de tornar a redreçar

•q.

Per aixb, en el dolor i el Wacrifici
de l'hora adversa, en la suprema i he

exigéncia del moment, es manté
forta dintre la nostra ánima la moral
roica

de l'esperança. L'esforç d'avui per la
riciória de dentó,. Per la dignitat i la
libertat de Catalunya!

•

sió de lluitar, de resistir i devencer.
Som catalans, i tenim l'orgull d'és
ser-no. I és essent-ho profundament
més podem defensar la
i servir Espanya.
com

República

--"•1

V)
Orígens.—Una vegada Inés,

1

CATALANA

CULTURA

LA

fets económics condicionen els fets

El

de

fet

la

Renaixença
un paréntesi constitu
regnat absolutista de
dintre
el
eional
editen
una revista cultural
Yerren VII.
feta de cara a Europa, que és un ressb

joves, ,aprofitant

els

po

líties i culturas. La decadéitcya
Hal de e, -.1ed5.'.erY
la precipi
tat la ru'ina deis catalans, als gneis
s'havia negat, per pan t deis 'monar
cines espanyols, no solament el dret
d'explorar i de poblar els territoris
comer

americans, sinó el de comerciar-hi

delmovimentintel.lectualdel eontinent.
En aquesta revista trobem les primeros
informacions critiques sobre el Reinan
ticisme que arriben a la península. Deu
anvs més tard, sorgia a Catalunya una
escola poética d'expressió ca*ellana,

•:1""

i

la segona meitat del segk
XVIII sels van re-conéixer aquests
drets i el geni de la luca va trobar el
(lamí lliure a les seves activitatS econb
Jaiques. El comere amb América, fins
aleshores monopolitzat per Sevilla, va
suscitar, a Catalunya, un renaixement
industrial que no va trigar a tornar la
prosperitat al país. La. Junta de Co
tot. Perá

mere de

a

els dos membres mes il.lustres de la
qual foren Manuel de Cabanyes i Pau
Piferrer. Per?) si Cabanyes no va poder
sospitar quo la seva llengua materna
pogués ésser apta per a la poesia i per
totes les activitats intel.lctuals, Pi
ferrer robé amb mofa i menyspreu els
fo reos deis primers pactes de la Ren a1Nellça, que desitjaven tornar a aquella
Ilengun l'esdat literari que havia
a

Barcelona, que encoratjava

renaixement,

fomentar espe
cialment les indústries téxtils i l'ex
portació deis productes manufacturats
als paisos d'ultramar i va crear escoles
aeuest
-L,

de diverses menos,

va

Tanmateix, Piferrer fou, potser, el

puntalmésferrn del

ral catala i el que li

Lo Gaiter del

Llobregat

soea: catalana guíe cal esmentar, per bé
que totes dues es prodaeixin en francés,
la primera per'ésser de formació cultu

«Si et donás la sua coronv.
un rei i el eeptre de plata,
son mantell d'escarlata,

ral francesa i la segona per haver re
but la proteeció de Napoleá I : el rosse
llonés Francesc Aragó, gran astrenom.
el barceloní
Badia, famós.
sota el nom árab d'Ali-Bey, per les se
ves exploracions al Nord d'Africa. Ja
beis entrat el segle XIX, quan la -Uni

i son trono enjoiellat,
?per a ser rei deixaries
tes balades amoroses,
ni tes muttanyes frondoses.

plena de
Ferran VII, els

versitat de Cervera estava

en

cadeneia : quan sota
eatalans viuen nin període d'abjecció
política i no es recorden, quan de coses
eulturals es frac ta, que posseeixin una
llengua própia, l'única que pot mode
lar completament llur esprit, el renal

país

un fet I
si no haguessin estat les guerres inter
uacionals, l'emancipaCió de les colónies
espanyoles i les iluites civils d'aquells
xement econbmic del

era

temps, aquest renaixernent hauria pres

foreosament

un

ritrae més

accelerat.

Peró l'impuls ja era donar-li el desvet
llament cultural, que n'era la cense
oillncia, va produir-se tot segnit.

Alguns deis
promotors.
nsomotors, potser ineonscients, de la
renaixenea cultural catalana, eixiren
2)

Els

—

de la Universitat

Cerverina. Abans
d'extingir-se, el rogar cultural de Cer
vera va formar un esperit tan univer
sal, en el seu ternps, con]. Balmes, les
obres del qual, eserites en un eastellá

lamentable, són tradu'ides al francés, a
l'anglés i a l'alemany, i un pensador
eminent com Martí d'E( xalá que
fan, l'introductor, a Catalunva, de la

tan

Illosofia escocesa. Allí va anar a cercar
els primers fonaments humanístics Mi
la i Fontanás, un dels patriarques de
les lletron catalanes. Pesó mentre la
Tiniversitat de Cervera estava a Pago
nia es creava a Barcelona una Soeietat
de Filosofia i una Escola de Medicina,
independent de la Universitat de Cer
vera.: la Junta de

Comerc fomentava

els estuclis artístics. La societat de Fi
losofia rounia molts deis joves que en
aquells temps es dedicaven a l'estudi
de les ciéncies i de les lletres, i entre
es

quals cal elementar Aribau. Aquests

va

infondre

un

esperit més específicament catalanesc,

sols arab finali

no

conbmiques, sinó. culturals. A. les
primeries del segle XIX es manifesten
dues fortes personalitats eientífiques de
tats

renaixement cultu

arqueológies i histbrics, la conseqlién
cia deis quals fou la inevitable restan
ració,

i

son

la consciéncia deis catalans.

personalitat collectiva,
lament en el terreny lingüístic

no

i

so

polí

tic, sinó el terreny cultural i tot. Peré

joiós Llobregat?
Si et prometes un rei atoro
penes sigues i galanes.
son

en

llur

ni ton

i

tot i escrivint en castellá, les im
pregnava de saba catalana i amb els
wus estudis d'arqueologia i d'histbria
va
donar el pas decissiu per a la for
mació duna veritable escola d'estudis

d'aquesta conseiéncia

fou
evolutius
fenbmens
com tots els
de les coliectivitats.

la forrnació

lenta,

bordell de sultanes,

palau encantat,

3)

Renaixença literirria.
literaria.
prbpiament
és posterior a la rena.ixenea cul

La

?darles, Gaiter, ta _dolo
eaba.nya que el vent oreja,

Rettaixenea

espurneja
lo caudalós Llobregat?
Si et regales, Gaiter, un mágic

tural de la qual es derivo. Rubió i Ors.
que n'es l'iniciador conscient, publi

tiones.

ton llit d'herbes que

sos

primers versos catalans
seguit floreix un estol
poettss clac segueixen les petjades de
Rubia i Ors 1 el "18:58 honi ja pot pu
blicar a Barcelona, una antologia de
eeetes coutemporanis arnb el títol de
1.1

castells de núvols blaus,
follets i palaus

sos

d'estrelletes

esmaltats,

?olvidaries

per ells

les neus, les boires, los rius.
les fresques nits deis estius,
les fines del Llobregat?»

Trobadors nous. Un any mes tard
lin restaura els Jocs Florals, que a
imitació deis de Tolosa s'havien cele
brat a Barcelona durant molts poc.s
afly3 a les darreries del segle XIV. Els

«No, nineta, pus raes valen

gaita de drap vermell
i mon capot, que el mantell
de un rei, de pules brodat :
pus més que els palants montas
val ma eabanya enramada
amb les flors que ma estimada

Llobregat.
castells mágics

roba el matí al

qué

sorPrén

lo nou
referint del fac entorn
rondalles del Llobregat.
ens

son

trono

renaixenca ; Mílí

Agulló, Antoni de
Bofarull, Víctor Balaguier i tants d'al
ti-es. A partir d'aquesta primera flori

jorn

rida
ve

pokica, la cultura literária esde

puix

que totes les obre; li

t-eráries, tret de la

piesia,

es

produci

castellá, Poni ja és molt que
produeixin i que, a tenor dels
temps moderns. Catalunya e guarei
xen

en

xi sortosament de la seva esterilitat.
Els ,Toes Florals recolliren, durant li
seva primera época, els anhels patrib
tics i culturals do tcts els pa-Nos de

enjoiellat,

fins de ser rei deixaria
per sea trobes araoroses
i ses muntanyes frondoses
lo Gaiter del Llobregat,›

JOAQUIM RIPIÓ

prineipals afaieo

Fontanals. Maria

Pus per més que li donas
un rei son ceptre de plata
i son 'mantel! «escarlata
1

.Tocs Florals, force, fins a l'aparició
do Verdaguer, i(tta veritable escola
pobtica que resurnia el moviment lite
rari catalá i foren aixi mateix, perb
darant encara més temps, el caliu de
:a. cultura literaria eatalana. Pels Joes
iorals passaren els
nadors do la riostra

de núvols blaus, Montseny val,
ab ses roques de coral,
i ab son front altiu nevat,
i les fredes nits d'hivern
en,

seus

Los

ma

mes que los

els

S39. Tot

llengua catalana,
I

Os

la Renaixeneil
circumscr-ure al ter
ciar

literaria no es va
ritori del Principiat sinó que s'esten
gué a Valancia i a Mallorca. De 111

L'OMBRA
Avui que

DEL

GRAN

ÁBSE\T
eompeendre la part molt mejor, cine
daquells mateixos interessos Saleava.

Catatanya esta torturada

fa-nena-rada, que sent en terres pone-a
tines el trepig de l'exercit invasor,
.allnice que ha mantingut la severa
eaunielat de no parlar personalment
de_ figures contemporanies, vol trencar

eert és que la lluita catara Alada

toa insistent i continua, i gete aixa

presenta.

un

re

entrebanc considerable

robra que ell realiteava

en

en

bé de era

recordara un home desapare
la
qat ja d'entre nosaltres, del gran ab
sent, de Francesc 31acia. I en fer-ho,

lqinnya.

eatá segalr que aquest

sanies de les nostres llibertats i en la
celta sobeeestruetura ideolagiea de l'es
tat ceatralista, l'obra que porta a ter
lee Franeese
?i la Presiden
aja de la Generalitat fote eticae i posi
:s
E ndeg am era de limpuis revolu
eionari en normes juridiques de pro

regla

i aquest
eord donaran als soldats catalans
leajoe coratge per a aullar per la
nom

patria.
periadie adreeat

ra

jialgral aquesta apasició, malgrat
la ene troba

re

se

als soldats de

ia vida

primers passos
política ja deixen

.

eadevinar el tremp dreturer del sets ca
rácter. Dipvtat a Corts en les eleccions
de la Solidaritat Catalana, quan va

eh l sentia el catalanisme i com era
sentit per attres que dejen servir-lo. La
defecció -patriatica de molts deis que
tie,shores el criticaren en els greus -ma
melas actuals, deis que han pos posat

secret de la se-ca condeleta ha estat

rala

de
el

Parlamentaris, un altre mornent en
qua! Catalunya hariria pogat afer

ma•

els

eetts

drets

con(

a

poble,

sense

l'esforç (rae després es necessita. Tara
aleshores una camada, i acomodati
cia desviad(*) de les intencio-ns i deis
propasite prirpers frustra les grans pos
eibilitats de l'hora. Francesc Macia hi
ifywinzent la posició que,
eei-iblart la Inés

l-esta, haaria

intransigent i ayo-sa

estat

la més realista i

arbetica. Pera es perdé l'avinentesa,
rl! a, -V7, tau presentat a la massa del nos
re poble, orientada per la Fremsa al
serrea (Vana política falsament patria
tira, com an-soraniador sense sentit de

res"sabilitat, con), un ,ca.talanista de
lama fe, pe•b sanse sentit polític.
A quest clixé tale í tendenciós ese per
Rla encara anib trets més acunas per
lu

sera

actitud

en

temp.s de la Dicta

gran balear v;ngué precisament l'ho
me que més treballá, en els seas temps,
per la dig,nificació del catalá literari,
Mara Aguiló. Al costat d'aquest pa
triarca de les lletres catalanes i de Ru
bió i Ors, del qual ja hem dit que fou
el seu veritable restaurador a desgrat
del clarn isolat
Oda d'Aribau, cal
col.locar la figura venerable de Milh i

i servit lleialment

.1.1"és tard -ningueren les dificultats
eotitieves i les passions desbordades
entorpir deturar el corrent natt -ral
iniciat soto el guiatge de Hacia. 1 eón,
precisament, aquets fets els que !asti
lla-líen la seca posició i la suya acajú.
Aquella, fe en Catalana (la era el sol

titila

la defensa de Cataiunya a la defensa
dels interessos egoistes, il.lumina amb
den gran claror provatbria l'encert dc
bt posició inicial de Macia, sostinguda,
(esprés per ehl al Ilarg 'de tata la seva
r ida.
La renlincia de ?'acta prodtei una
enlació sentimental, aviat esvakla-. Pe
1'1•) a aquel' gest en seguiren d'altres,
mm-tpre en el mateix sentit i en hores
decissires per a la nostra terra. Fou
'Inés tard, quan es reuní l'Assemblect

dignament

el poble qup, l'haría erigit en la seca
figura simbalica i representativa.

d'impremeditada la seca
aeció; aquel' gest 'representa, pera, la
dicergencia• profunda de la manera
e,s

grés politie i d'avene social, inzplanta
ció del reaim d'autonomía amb un coa
tí-agua efectiu en moltes -matéries, re
eobrament de la personalitat espiritual
de Catalanya. En traspassar podia fer
ho amb la serena confianca, d'haver re
jresentat

reure que aquell nzoviment nascut
dan imptils generós i popular era des
riat cap a combinacions i convenien
eies partidistes tingué el seu primer
gest de renunciar a ?'acta. Ja alesho
res

e

.

honie (l'ideal. Els
en

els irreconciliables

;

un

Cotalanya és lloc adient per a evocar
la figura de Macia, aquel' militar que
guardara sempre al llarg de la seca -vi
da l'abnegada fortalesa de les virtuts
IniUtars, fou enrola un citada civil
de Madi'

ea

en

aquests darrers, i ho és avui, más in

dispensable

que

mai.

I.-

en

contrast

aquesta exigéncia imperativa, a
quella que primer l'havien tit/lat come
passivament de somniador i més tard
amb

dura. Els anys dexili. Finte« tracas
sat de Prats de Malló, el sorollós pro
darant de la justicia francesa, eren
tenis catres fets aprofitats per a pre
senta• el somniador eixelebrat amb -un
aire de pintoresc quixotisme. Pera,
amb fot, la- posició de Hacia tenia la
fortaleea de la da-retal, el nostre poble
sentia el convenciment de trobar-hi

integra honradeea en la manera
de pensar i sentir, i fati per aixa que en
una

la Dictadura Alada es traba em
més que per la seca voluntat. sent
pre tensa, pel mateix impuls del po
ble, i que (4na y fiada pro tornada la
1?epública fon sense vaciLlació ni dub
te l'autieitic í suprem -representant de

(aure

pés,

Catalanya.
La figura

accione deis grans
bornes eón lotes elles discutides, i la de
piada que ompli una hora 'histarica,
del nostre poble, no deixarb d'ésser-ho.
Arad, perO, pot assegurar-se que l'exa
men objectirt de l'obra realitzada per
i

Francesc 3-lacia

la Presidéncia de
la Generalitat, el deixara veure, temps
N venir, torea diferent d'aquel' que yo
lien presentar els qui trobaven una no

Fontanals, el

en

qual, pels

seus

estudis de

crítica i de recerea literaria,
lir una anomenada universal.

va asso

Dintre
4) Les ciencies i les arts.
.(Uaquesta cultura tillingüe que carae
teritza tota la producció inteLlectual
catalana del segle XIX, cal remarcar
que Catalunya es gira cada vegada
Itlé9 cap als grana centres culturals
del món, sobretot París, d'on Ma
drid mateix era cálturalment- tributa
ri. Els treballadors inteldectuals ca
talans, fossin artistes o homes d'esta

el sea idealisme. Hacia, que con
gorernant serva sempre la Unja dre
tUrs?ra i es mantingué fidel a l'ideal,

sa en

deixa tanipoc mai de tenir els peus
ben plantots en terra terna«, i un con
aeple clasr i Irradie de les coses que
fan possible convertir aquells idealS
tallats de quimérics, en positives rea
litats.
Quan 3lacia prengué el lloc de cap
daranter de Catalunya, era tanibé en
una hora difícil, d'exaltade.s passions
no

d'intenses llnites civils. Macia, amb
la sera honradesa en el procedir i amb
la sena autoritat moral, poguI ende
•ar aquell corrent que amenaeara des
bordar-se. Si Catalunya u agraí since
ra,ment aaptest eslorç ordenador en un
sentit d'arene i de progrés, no sabereta
en
canvi agrair-li-ho aquells que en
tenien més oblignció, pel molt que ehl
hacia salvas'. lIai els representants de
la dreta catalana perdonaren a Atada
el sen éseit, que era el triamf de Cata
lunya. Potser hi hacia en el fons un

pasa de rencorosa passió personal, pot
ser la petita ferida ders interessos,lleu
eerament

lesionats,

-no

els

deixava

desvivien per la cultura i tenien
uiia veritable dária enciclopedista ; no
havia sorgit encara a Catalunya, el ti
1)115 del savi especialitzat i els nostreS
erudits ho eren en una pila de bran
ques del saber. La. ciáncia oficial, que
es refugiava a la Universitat de Bar

di,

es

celona, era en general encarcarada i
buida, fos per no tenir gaires arrels
molts deis professors no
eren
catalans, fos per les trabes que
l'administració centralista li posaya,
al

país,

car

tot i el proyincianisme cultural en
quá Catalunya vivia, en aquesta ma

perb

el combateren

asprament, en l'hora de
(issiva, per Catalunya han abandonat
la causa, de la seca, patria, quan no a
juden els qui rolen sotmetre-la, i des
truir-la. Es per aixo que ara pren iota
la sera significació l'alta figitra de
Francesa
i l'eficacia de l'abra
per ell realitzada.
En aaue t moment histaric en que
rexéreit invasor trepitja les planes
Ileidatanes en les quals ell tenia la ca
sa on

seas,

.venviar-se
en

en

la intimitat deis

Olé ramenac,a d'una guerra

eruent i destructora pesa damunt de

Catalanya,.és bo que iots els catala.ns
en particular els nostres soldats,
re
sordin la fignka, d'aquel' home, alt i
isein, de .rialla generosa d'intant
blaus i profunds de conductor de
pobles, Tue &dable, acompanyar-lOs
anib la seca ombra, protectora en el
eombat per la riostra tema I que ea
l'hora suprema, e-n aquest gran tom
bant decissiu de la nostra histaria, po
ein la intenció i l'esfore a l'aleada del
exein.ole i del

se-u

alligonament. i

tiaguin com a guia,tge i cota a bande
ea atinen
amor i
aquella. eeperanea
que, recoedant Francesa Alada.

Companys
sola paraula: Catalunya.

sumir el Presid nt

teixa

.Universitat professaven

('oni Milá i Fontanals

va

en

re
una

homes

i Xavier Llo

que eren notabilitats de talla eu
ropea. L'erudició tenia un nitre redue
tle : l'Academia de Boiles Lletres
aquesta, juint amb l'Academia do
Ciencies i Arts, han monopolitzat du
rant un segle la vida académica cata
lana,
rens

CLASSE

L'ULT1MA
(Narració
Aquell
a

anar

d'ésser

matí

petit alsaciá)

d'un

llar? I quan volia anar a pescaratrui
tes, és que cm mokstava per a acomia

m'havia fet tard per
i jo tenia malta por
tant infás parqué MI

se

l'escola,
renyat,

Ramal ens havia dit ende

ens

na sobre els particips, i jo

dar-vos?»

Llavors, d'Una cosa

a l'altra, M. Ha
de la Rangua francesa,
dient que era la més bella del món, la
més clara, la més sólida : que calia
guardar-la entre nosaltres, i no obli

interroga

no en

mel

sabia

ni el primer mot. Per un moment era
va venir la idea de no anar a classe,
i d'anar-me'n a voltar campe a través.
El temps era molt calorós i molt
alar.

vaig

que hi havia
gent•
aturada prop del petit enreixat deis
cartells. Feia dos anys, que d'allá ens
venien totes les males noticies, les ba

'lengua, és C0111 si tinguiés la clan de la
presó... (1). Després
seva
prendre
una gramática i ens llegi la. lliaó.

sénse aturar-me

:

«Qué hi deu haver de nou?»
Llavors jo corrent, travessava la

placa, i el ferrar Wachter, que estava
alla llegint el cartell amb el seu apre
nent,

em

vagis

de pressa, petit ;
ja hi arribarás prou aviat, a l'escota!»
Vaig creare que se'm rifava, i vaig
entrar tot sufocat en el petit pati de M.
Hamel.
D'habitad, al comenaament de la
classe es feia IM gran avalot que se
tan

11
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portat un abececlari vell menjat
dels-aostats, que tenia molt obert sobre
els genolls, amb les grosses ulleres dei
via

xades de través damunt les pagines.
Mentre m'estrany-ava de tot aixo, M.
Ha,mel havia pujat a la seva cátedra,
i amb la mateixa veu dolea i greu eme
m'havia rebut, ons digné
•

«Minyons, és la darrera vegada que
Ha arribat l'ordre de
ensenyar més que l'ale
'mana- en les escales de l'Alsacia i de la
Lorena... El nou n'estro arriba denla.
Avui és la vostra darrera Iliaó de fran
cés. Us prego d'estar ben atents.»
Berlín de

no

Aque.stes poques paraules

em

tras

.

asseure's al cap de la sala. A.ixé sem
blava ciir quo sentien no haver-hi vin
guk ratás soviut, a l'escola. Era també
una manera
de regraciar el nostre
mestre deis seus quaranta anys de bons
serveis, i retro liurs deures a la patria
que se n'anava...
a

Estava en les meves reflexións, quan
vaig sentir cridar el meu nom. Em to
caya dir la lliaó. Qué no hauria do

jo per poder dir tot de cop aquella
famosa regla deis particips, ben alt,
ben ciar, sense una falta! Per?) em vaig
nat

ernbolicar als primers mots, i vaig res
tar dret balancejant-me en el banc,
,disgustat, sonsa gosar akar el cap. Es

sentia des del carrer, els pupitres o
berts, tancats, les llicons que repettem
cridant tots junts tapant-nos les ore
lles per a aprendre raillor, i la grossa
regle del mestre que colnia sobre les
taules:

ésser vist ; paré jus
dia tot estava tranquil,
com un matí de ditemenge. Per la fi
nestra oberta, veia els meus companys
collocats ja als seus llocs, i M. Harael,
mea

que

banc

sense

anava

i venia arab la terrible

«Vés de seguida al teu lloc, Frantz ;
anávem a comenaar sense tul.»

Vaig asseure'm de seguida al banc,
davant del

men

pupitre.

I fins alesho

mica refet de la basarda,
no vaig advertir que el mestre porta
va la seva, bella levila verda, la pitré
ra de plec fi i el casquet brodat de se
da negra, que només es posava els dies
d'inspecció o de distribució de premis.
Per altra banda, tota la classe tenia
alguna cosa d'extraordinari i solemne.
una

Paró el gula cm va sorpendre més fu
do veure al fons do la sala, en els bancs
que habitualment restaven buits, gent
del

Acabada la llicó, es passá a l'escrip
tara. Per aquest dia, M. Hamel ens ha
via preparat exemples nous, en els
quals hi ha,via escrit en bella Retro, ro
dona : França, Alsacia, Franaa, Alsa
cia. Alió feia com de petites banderas
que flotaven tot al voltant de la classe,
penjades a la vareta deis nostres pupi
tres. Calia vettre

poble asseguts

i silenciosos com
nosaltres, el vell Hauser amb el seu
tricorni, l'antic batlle, l'antic carter, i
mollas altres persones más. Tota aque
lla gent semblava trista ; Hauser ha

com

s'aplicava cadas

caí, i quin silenci! No

se sentia més que
el xerric de les plomes sobre el papar.
mament entraren borinots ; paró
ningú, no en féu cas, ni els més petits
que s'aplicaven a traaar els seas pals,

amb un cor i amb una consciéncia com
si alió encara fas francés... Sobre el
trespol de l'escola, els colorns roncaven
baix, i escoltant-los era deja.:
«Es que se'ls obligará a cantar en

volg,ués ernportar-se en el seu es
tota la patita escola... Imagineu

! Foja quaranta, anys que estava
allá. al mateix lloc, amb el pati da
vant d'ell i la classe tota igia1. Sola
ment els bancs, els pupitres estaven
polits, refregats per l'ús ; els noguers
del pati s'havien fet grans i el llúpol
que havia plantat ell mateix ara en
garlandava les finestres fins a la tea
lada. ! Quin disgust més gran havia
d'ésser per a aquell pobre heme deixar
toles acuestes coses, i oir la seva ger
mana que anava i venia, a la cambra
de dalt, disposant-se a tancar els ba
vos

re

doleament

ja.

el pobre homo olia, donar
tot el seu saber, fer-nos-el entrar
dins del cap d"un sol cop.

guard

gle

res,

d'anarse'n,

nos

aquel'

de ferro sota el braa. Calia obrir
la porta i entrar en mig d'aquella gran
calma. Imaginen-vos si havia d'estar
vermell i si en devia tenir de por!
Dones bé. no. M. Hamel cm mira
sense gens, d'enuig i en] digné molt

com

em

també?»
De quan en quan, en aixecar els ulls
per damunt de la página veia M. Ha
mel immóbil en la seva cátedra fixant
se en els objectes del sea voltant, com

«Una mica de silenci !»
amb tot aixé per arribar

tament

veure

alemany,

Comptava
al

admirat de

ho
sembla
va molt fadil. Tambá creo que mai no
havia escoltat tan bé, i que ehl no havia
tinga mai tanta paciéncía en expli
car-ho. Hom hatiria dit que, abans

_Th
..a.

faig la cla-sse.

crida

—«No

Estava

con-iprenia. Tot el que deja

Teure

talles perduides, les requises, les or
dres de comanament ; i vaig pensar,

parla

dar-la mai, parqué quan un poble arri
ba a cauro esclau, si sap b la seva

Se sentien xiular les 'liarles al bosc
proper, i al prat Rippert, darrera la
serradora, els Prussians que feien l'e
xercici. Tot alió em temptava molt més
que la regla deis participS ; pero vales,
tenir la l'orca de resistir, ; vaig córrer
ben de pressa cap a l'escola.
Eh passar per davant de l'Ajunta

ment,

ens

balsaren. Ah ! els miserables, halls ací
el cartell que havien posat a F.A.junta
ment.

La meya darrera llieó de francés!...
I jo que amb pron) feines sabia es
criare ! No n'aprendria mai més ! Ca
Ea restar allá ! Cem.em dora aleshores
cm faria molta
pena deixar. Com M.
ap;afar nius o per anar a patinar sobre
el Saar ! Eh mens llibres que suara

coltava, M. Hamel que em parlava
«No et renyaré pas, petit Franz, ja
estás prou castigat... veus-ho ad. Hom
es diu tots els dios :Bah! ja tino temps.
ja he aprendró demá. I després ja veus
el cele arriba... Ah! aixé ha estat la.
gran dissort de la nostra, Alsacia,
sempre deixar la seva instrucció per a
-

demá. Ara aquesta gent estan en el
dret de dir-nos: Com! Pretenda ésser

enutjosos, pesats de portar, la
gramática, la história sagrada, era

Franceses, i

aemblaven aleshores vells amics que
t'aria molla pena deixar Com M.
Harael. Pensar que se n'anava, que no
el veuria més, cm feia oblidar els.cás
tigs, els cops de regle.
Pobre horno!
Es en honor d'aquesta .darrera clas

el

trobava

em

que s'havia posat els bells vestits
del diumenge, i ara comprenia parqué
se

aquells

vells

del poble havien vingut

no

criure la vostra

sabeu ni parlar ni es
llengua !... En tot aixé,

pobre Frantz, tu no ets pas en
el más culpable. Tots tenim una

meu

cara

bona part a reprotxar-nos.
«Els ostras pares no s'han preocu
pat gaire de veure-us instrnits. S'esti
me.n Inés enviar-vos a treballar a la
terra o a les fabriques per tenir alguns
diners de més. Jo mateix, no tinc res
reprotxar-me? Es que sovint no as he
fet regar el raeu j'ardí en lloc de traba

guls ! FIavien do' partir l'endemá, ha
ien d'anar-se'n del país per sampre.
Amb tot, va tenir el coratge de fer
la classe fins al final. Després de l'es
\

criptura, ting-uérem lliçó d'história;
tat sersuit els petits cantaren junts el
BA BE BI BO BU. Allá al fons de la,
sala, el vell Hadser s'havia posat les
utlleres, i aguantant el seu abecedari
amb les dues mans, confegia les Iletres
amb ells. Es veía que també s'aplica
va

; la gaya

ven

tremolava

d'emoció, i

(1) «Si sap
que de

ses

sa Ilengua,—té la clan
cadenas el deslliura.»

F. MISTRAL.

L

L

El nostre sector és extens i mun
tanyús. Es un paisatge cru, agro. Tot
és pedra i aigua. Veásants de pedrus
calls i d'arbres regats pels corrents

desiguals. Munta,nyes altíssimes, pun
yegudes, sonso herba, sonso terra, no
pedra fácil a les relliscades,
semblant ganivets oberts per a tallar
més de

els vents i les pluges. Horitzons allar
gassats, trencats per siluetes de noves
muntanyes pelades. Rieres per tots cos

T
amb el

eapitá, el comissari i

un ser

gent. Dormían sempre jants La palla
ens rasca la pell. Fumem. Fi fum es
dilueix. Espargim pensaments Matera
boros. La quietud. Mirem, sonso acense
guir-ho, de treure la monotonia de
l'ambient. Els passos acompassats de
la guarda, algun tret escadusser que

precisa

el móbil del llumet. Cridem la
no

tola i del fusell. Tota precaulció em
sembla poca. El riu do la vall fa mas

que uns quants
dos per voltar la

remor. Espero. Els nervis em pi
quen els ossos i la pell con si volgues
sin saltar. Em sembla que he vist una

gent de la posició. Els comptem i

ningú.
capitá ordena
s'escampin de dos en
falta
El

sa

muntanya i fer un cerdo per apressar
l'intrús. El capitá vol que jo vagi amb
en. S' ha donat

una

consigna especial.

desesperas.
El IluMet ha caminat a prop de la
carena de la muntanya i s'ha, fos. Els
deu minuts reglamentaris no passen.

tats, limitadores de camins. Rieres que
et separen deis enemics i rieres que et

No respiro. Estic impacient. Ha pas
sat el temps Un minut en sembla deu.

separen deis amics. Muntanyes, illots
deserts que retruny-eu de foc i sorolls

Ja és hora. Crido?

•

de metralla. L'aire hi xiula salvatge,
enri aitant ramats de coloras sense amo
que nien en els foráts que el vent hi
ha deixat. Capvespres policromats, 11u
nos pállides i dures, derpertars rápids
i

el crit se'm fon

barraquIes

fetos de
palla, foradades per tots cos
tats, plenos de fum i de petites penja
rones do records, carregades de fred i
d'aires impertinents. Imatges palpa
bles de la incomoditat. Són. les nostres
vivendes. Les refem cada matí de plu
ja, les retoquem cada hora després del
lent. Hi dormim quatre, no hi cap res
més. u dormim arrapats pel fred i pel
perill de cada hora. Hi dormim els re
cords' i hi bastim les esperances. Els
records del que no podem desfer i l'es
estretes

peranca de la nostra, vida

insegura.

Al mig de tots penja Ana bota rata
da pels animalons indefensos que a les
nits foraden les nostres robes o ens
mosseguen els papers de la correspon
dencia. Una bota és un consol magre
per a la nostra solitu'd inquieta.
Un llumet d'oli, un pot foradat i un
tros de beta d'espardenya, fan interrai
téncies de clarors. Amb els ulls mig
aclucats miren' el va i el ve del vent

‘l-,lue

projecta

amb ombres clares o
fosques per les parets. Les ventades
fortes ens deixen a, les fosques i la re
cerca d'un altre Hura es fa intermina
ble.
es

llegim.

No pensem, els pensa
en aquella posicio in
segura. Només esperem amb el cervell
tarregat d'il.lusions. Esperen' l'hora
de la carta, l'hora del final de la gran
No

ments fan nosa

tragédia.
Es una nit fosca com no estem acos
tumats a Catalunya. La quietud es di

la boca. "Folie

a

peró

°modo

forada els sostres de les ha,bitcaions
frág,ils, algun cant estrident d'un apre
nent de tenor, o una calicó melódica
d'amor. Sempre esperem. I sense cap
paraula deixem que el ble del llum fa
ci els últims badalls. L'oli va escás.
Se sent soroll. Un company de trans
missions entra apressat per parlar amb
el capita. Es veu un lrumet que oscil

la, s'encén i s'apaga amb intermiten
cies desiguals. Fa lletres. No es llegeix
el que diu. Es un espia? Sembla que
faci : SOS, SOS, desesperat. Parla amb
clau El lluraet continua foradant la
foscor opaca, fantasmal de la munta
nya.
gris hem posat drets. Sentim la pro
ximitat d'una aventura. Els nervis
ens demanen emocions. Hem agafat
les

armes.

Comprovem.

Es

localitza, peró

no es

teix temps, les trompetes deis Prussians
que tornaven de l'exert ici esclataren
sota les nostres finestres.. M. Hamel

s'alcá,
Mai

no

tot

pál.lid,

de la seva cátedra.
m'havia semblat tan gran.

«Amics

jo... jo...»

BlellS,

va

dir, amics

meus,

Les ordres són d'estrényer el cerdo i
capturar, i si no és possible fer foc son
so pietat. En la guerra no n' hi pot
haver.
Ens endinzem en la nit. Caminera
amb cautela per a no fer soroll. Ara
el llumet s'ha apagat. El capitá que
vol aventura mastega un renca. Fm
dóna ordres i marxa a comunicar a
lotes les posicions per qué estiguin a
l'aguait. Si es torna a veure he de fer
foc ; si no es torna a veure he d'esperar
uns deu minuts i cridar a pie pulmó la
consigna per a fer retirar tota la gent.
Resto sol. Estic .corprés. Fa pocs dios
que he arribat a les trinxeres. I aque
lla quietud, aquella soledat, aquella
foscor, aquelles estrelles tan lluentes.
Fa" tot s'hi veaen ombres més fosques
que fan moviments c,om si camines
sin. Poso bala a la recambra de la pis

Peró algu,ta cosa l'ofegava. No va
poder acabar la frase.
Llavors es girá vers la pissarra, a
gafá un tros de guix, i, recolzant-se
amb tetes les seve,s forces, va escriure
tan gros

com

«VISCA

pegué:

FRANCA

!»

No voldria semblar ridícul. Les arao
cions cal guardar-les. Crido. La ven
ressona i torna sola sonso cap contes
ta. Torno a cridar ns fort. Els com
panys obeeixen la meya ordre. Els es
pero. Ens reunim amb comentaris : Un
ha caigut, l'altre ha passat a free del
llum, l'altre ha estat temptat de tirar
u.
Uns trets secs
haurá passat? El

fan callar. Qué
capitá ens ve a cer
Uns gemecs ens compten els pas

car.
sos.

Hi ha

un

ens

borne ferit amb

un

Ilu

met ences a les raans. Ha rodolat cos
ta avall amb xiscles frenétics. Correm

i les relliscades

llencen

velocitats
veiem, una
desferra d'homo. Viu encara. No té
tant de mal com semblava. El 'portera
ens

perilloses. Sentim

un

metgez
L'interroguem, qué

a.

ploiai

feia? Havia tin

gut necessitat de viure la nit, havia
fugit de la posicíó i s'havia perdut.
Amb el llann ens cridava, sonso saber
els senyals convencionals. Plorava i es
,

tava content d'haver-nos trobat arab
vida.
Ara tots riem. Ens n'anem a les nos
tres cabanetes amb una mica més de
felicitat. Aquesta nit no ha estat corn
les altros. Ens tirem a la palla, sen
tim una mica més de fred. Peró el son,

avui,

ve

tot

seguit.

fon amb les ombres. Som quatre aje
guts ,esrerant el son que no ae. Estic

costava d'entendre ; tots tenien ga
nes de riure i de plorar. Ah! ja me'n
recordaré d'aquesta darrera classe...
De sobte el rellotge de l'església to
eá migdia, després l'Angelus. Al ma

fer-ho

nat. Una estrella brilla mes que les
altres, em sembla que es burla de la
meya torbació. He de cridar i em sap
greu troncar a,quiella calma. Tinc els
peus freds. Una forca em reté.

transparents.

Unes
troncs i

ombra que ve cautelosainent cap a mi.
Com si sentís passos. El gos de la po
sició crida amb uns udols estridents,

MANUFL CRUELLS

Després

restá
la paret, i sense
féu se-nyal:
«S'ha acabat.

allá, el cap recelzat a
parlar, amb la má, ens
aneu-vos-en.»

ALFONS DADDET

Els humoristes catalans
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expliquen als soldats de l'Exercit
de la República l'acudit que
els ha fet més ,grácia

ft,7r-s\
)1)

(,17-11
!

"1

•

69)

Respostes deis dibuixants

„Al

_./"..

---P'TI

..../*

\

-

e

."

il

/7
j

2.;.;)--. \ .1-.,...-7

-

'

Narro i Planas Bach
o':

,2,,

JOSEP NARRO

'

El presdgiós dibuixant ens escria :
«L'acuda és del genial caricaturista anarsellás, Honoré Daumier (180S
1879) adaptat a l'idioma catalá, i, naturalment, Vestit com és costum ara i
encarnat por conteMporanis ilustres.
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s'entén : Compro el vostre diari, i no trobo pas les noticies d'avui !
—He heu de comprendre es que. les noticies d'avui les portava el diari
d'ahir.»
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Heu's ací el que ens conta aquest escriptor doblat de dibuixant i de ransic :
«El Marius de Marsella, va a París. Com. que no és un viatge qtte einpren
gui cada dia i com que li agrada fer les coses ben fetes, compra ballet de
primera clase.
En el depaitaraenf noinós són ehl i un angles que llegeix el diri. E'n Má
rius está de molt boa humor i busca conversa, al seu company. Peré aquest
segueix llegint malgrat les repetidos temptatives del Márius que a l'Ultimo
ho deixa córrer i s'ensopeix en un recó.
Passa un quart i el Márites esclata en una riallada que fa tremolar els
vidres.
L'angles tot esverat li pregunta que Ii passa.
—Res, home, res. Com que voste no ha acceptat la nieva conversa mole
msat a contar-me acudits jo mateix. Ara acabava de contar-me'n un de nou
qup encara no c,oneixia i
fet fanta grileia que no ra'he pogut e,ontenir.»

A MIC
Publicació quinzenal per a esplai del soldar cata% de l'ExIrcit de la República editada pels
Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Adrega: Avinguda del 14 d'Abril, 411, Ir.
Tel. 72006
BARCELONA
Núm 5. Segona quinzena de margdel 1938
—

—

SORTINT DE LA PRESO

....ft.RFA

—Bé, ja heno complert la condemna.

A

ij

Suposo

que la vostra estada a la pre
só u haurá servit d'escarment.
—Ja ho cree ! poden estar ben segur
que una altra vegada no m'atraparen
tan

e

In,

EN UNA ESCOLA RURAL

(oittin és el mo
oportú per collir les pomes?
---Quan el. gos está fertnat, senyor
A veure, Joanet

l-neta

mestre.
V.N1TNCI AMERICA

fácilment.
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PASSIO DEL JOC

En els hcmo,, temps dels globus del
Turli-Parc, dos jugadors empedernits
shi van voler enfilar, i quan van ésser
a una aleada de dos mil
metres van
catire de la cistella.
Mentre a naven denaet toinballons
l'aire un d'ells cridá a l'altre:
—Van jugados cent pessetes a veure
(fui arriba primer a terra?

en

Una panne

en

el desert

o

utilitat de la dansa del

ventre

—Van !

tpr.

perdult

una

Tine l'altra.

boniea bota de

Compro

o venc.

EX -UN BALL

9

Una senyora de eerta edat din

aiga

fj,1.4

mun

a

una

seva:

—Has vist
tat enraonaut

aquell sonyor que ha es
tanta

estona

amb mi?

—Sí.
estavo

qui

fent-me

'1'11

Saps

4s?

—Un

antiquari.

La

fotografia

en

el

gel

sagoris la localitat

pot observar

hora

han nascut,

on

r?arc.ia en els acudits. A Eapanya, cada
regió té un segell especial. L'acudit ma
drileny
gairebé Sempre eaustic i in
tencionat, l'acirdit andalús
sena
pro híperbelic, l'acUdit valencia, de
eent vegades, noranta rana és de color
ajan l'acirdit aragones és sortmguer
maliciós, l'acudit basa és d'una inge

aciaparadora i l'acudit catalá.

iatitat

és filosefic.

A la Comissaria d'un

gut do-mar ni imantar tan sols.
El nostre ganicho replica que ell la
muntaria i la domada. El vetará li
ga que pogués fer-ho ; insistí l'altre,
enfilant-se i puja-nt el to de
discussió, fins que sels apropá un
caporal.
—?Que teniu?
—Aquest xicot, —digué el vetará

í

anaren

poble

de la
presen
ta un foraster ; empeny la porta i es
troba amb un subjecte que pacient
ment fuma una cigarreta, i qu
Co
nica, ánima vivent que es yeti a

Provincia de Blienos Aires

missaria.
El foraster li

pcalria

pregunta :
veure

--El Gamissari

no

el Comissari?
hi és a aquesta

hora.

—I el sergent?
—El sergent, avui

no

vingut.

ha

La
bessona

esposa li ha engegat una
da i l'home está molt atrafegat.
—1 el caporal?
—Aguaste, aqui a prop ; al boliche
del base, jugant a les botxos.
—I els guardias on són?
seva

—Deuen ésser a l'estació, esperant
l'arribada del tren.
—Sí que
uln mod•l de Comissaries,
?,111e3r-ti jo necessito veure algaí (Fans,
Cainissari, Sergent, Caporal, o Guar
•

•

—Que és boig?
—No, caporal ; no sóc

es

-

diana faci

•

quo diu que ell és capae. de- muntar i
clornar l'euga salvatge.

Argentina

--Quie

solda& ja vetará li parla d'una eta
ga indómita quia • havia la, casern.a,
una euga que mai ningú no havia po
tre

la

A America, tarnbé cada Repúbliea
c achet especial. -1:::eraples :

favor d'anar-los

a

taré i domaré

jo

no

Jo

mun

diguis ximple

arribar al grup

un

ser

gent.
—Que és aquesta discuasió?
L'hi expliquen, i el sergent, escla
fint una rialla, ho diu a un tinent que
passava per allí. El tinent augmenta
el cor de mofes al gaucho presumit i
va a oercar al capitá, el qoal en assa
bentar-se del cas, diu :
—T'hi veas en cor de fer_
dius?

bot s'enfila ••lt

la. indomable bes
sentir damunt el pes
tia. Aquesta,
de l'horne, comença, de fer salts i con
torsiono inversernblants ; pare el gau
cho,
aferraa estrenyent-li els flanes
amb les camas i clavant-li els genolls,
•

fins que, amb un mcaiment salvatge,
la bestia el l'enea contra les llambor
ues ctei Fati. Tots riuen, exclamant

muntarás,

•

ho veus!

Aixe es repeteix
fins que el gaucho,
cops, desisteix del
El Coronel li diu
l'has domat?

vegades més,

ambelcosnegrede
propersit.
,

:

—Veus,

com

no

I el gaucho eYclama filosóficament :
—I com voleu que la poguiés domar, si
tots anáveu a favor de l'euga!
té

una.

apologia

del

—Dones

podries provar-ho.

•

Corouel.
4.;

réa

gué

una

mitja

Halla des

feudo.
Un dia es presentá el huaso (pagésy
la ca.pital i l'amo li pregunta.
—Que hi ha de nou?
—Res, —diu l'home.
—Vaja, bé! Dones, no hi ha nove

a

—No, senyor

Que
jar

senyor ; es
de cavall.

veu

qu'e

picota

va.

picant

el

cos

morta?

—Sí, senyor.
—I de

q-u.e

morir?
—De tant anar i venir
va

.

carretejant

Per que l'aigua?
apagar l'incendi del leudo.
—Qu'e s'ha, cremat la casa?
—Sí, senyor. Va. ca.ure un ciri i ca
la foc a una cortina i el foc es va pro

—Aigua?

tin ricataco, que com la. major part
deis rics de la, Reuública de Xile, tenia
l'Ar
un magnífic febldo,_ que és el que
estancia
éS
°antilla anomenen una
clir una., gran casa de camp, puix que
—

Xile, sobre tot al Sud

a

República,

la més gran font de
riquesa—, feb., amb la se a familia.. grans
de la

a

pagar.
feia un ciri anees?
—Pare que
—Era un dels quatre bla,ndons que
Iosarem al túmul de la senyoreta.
—Que. dius?
senyora,
meva es
posa és morta?

--SI, senyerr. Va morir repentina
veure mort el pa
del disgust

.11•¦¦¦¦

ment

tró rell.

rnostra del respecte

fleus ací una
l'autoritat. Era un pres per convicció.

mort?
--Que? El meu segre
—Sí, seny-or.
—Paró, no deies que no hi havia cap
novetat al feudo?
—Veurá, jo, per no sobtar-lo no li

a

ruguai
de cavalleria arri
de conscripte un gau
cho, que tenia fama d'ésser el més há
bil danzador de pea•os i el genet Inés
iiitrpid de tota la República Oriental.
Coneixent la seva anomenada, un al
una,

que?

de

manjar julivert?

—L'euga,

—Per

em

d'agutí.
que?
--Per que jo sóc el pres!

caserna

he he dit totcop. Mhe estiro.at rin:a
dient per pec,es menudas!

qualitat

en

carn

Pobreta!

aigua.

—Per

Ea

va

dir, la cotorra

a

—Dé ca.vall?
—Sí, la Várem trobar
mort de l'euga.

moure

ba,

és

s'ha, mort.
La cotorra?

l'opinió pública!

l'agricultura és

Aquest fent

Deixá en el feudo el sogre i la 3nu
ller i encarregá a un voll majordom
que cada setmana anéo a. Santiago, a
assabebntar-lo d'alle que paSsés al
-

poder que

Dama

al Comandant que ens deixi treu
re l'euga al pati i a veure que fas.
Parlen amb el Comanda,nt, pare
a,quest, jiatjant que alió que anaven a
fer era una bestiesa, decidí consultar
nem

tats.
-

tat?

gavIcho,

més enardit que abans,
torna a enfilar-s,e dalt de l'euga, i al
tra \regada és llençat a berra.
El

Heus aci
que

•

Xite

t

puc. aenyor ;

a

no

feu. pare ja el planyo, el
yó : Fertga na es deixará muntar!
A fi de comptes, treu,en l'euga al pa
en presencia de soldats, classes i
oficialitat, el gaucho es descalea i d'un

No la

boig.

l'euga.

—Vés, vés, noi,
ries.
S'asean

car

ear.

esta.des al camp.. (Allí l'absentism.e
considerat com una. vergonya.)
L'home, peda com cp_W ultra ésser
ric, i agricultor era diputat, hagué
desplaçar-se a la, capital, per assistir
a les se•á•ns de la. Ca..bmra de

Acudas Sud-Americans

sensible

una,

•

ací

•

una

mostra de la

pruden

ciasornegueria

del huaso
mostres
de l'acudit
Aeí teniu tres

sud-americá.

DIVORCI

1:-,N -UNA CMTSA PER,

ENTRE EMBRIACS

marit li ha

—Voste din que el sea
dit serp?
--Vibra m'ha dit. Vibra!
—Calmi's, senyora, (almi
verinem la

—T'agrada

en

vell de Tunanta, anys que ha
aaafat la manis de la casera es diri
geix a una, senyora, jove i bonica i
amb molla, galanteria,:
—Senyern : que tiirdria inconve
,

d'aquí

gen]
d'aria farmacia i pregunta :
—Que ha, passat?
Galopa

veu

tot de

UN

--En

una

plata

pesseta.
o

en

céntims?

no

veas el bé
catire quan torno a'

INVANT REJ-ILISTA

i:n. inspector d'ensenyanea visita
esoola elemental i se li ocorre pre

aa'r

Y1.71,7..a

guntar

',.

a un

dels nois

veure

que

nifica la paraula «prodigi».
L'interrogat es queda sense badar
•
.

a

boca.
—A
et

veure:

despartessis

jo t'ajudaré. Si

la. nit
i veiessis qae foia sol,
a

que diries?
davant

—Diria que

no

és el sol, Finó la llta

na.

—Una criatura de dos anys que s'ha
fkrnpassat

ca,rrer

una

TOT PODRIA P,SSER
En

per

que era
casa?

-

ésser la meva vidua
laatre o cinc mesos?

aquest

-7-Que si m'agrada? No
no

qiiestió!

a

en

tan estret?

DECLA.RACIO ORIGINAL

nient

viure

—No els he dit

res.

141' he reeordat de guau

jo

era

jove,

—I si el teu germá gran t'asseguréle
que, efectivament, era el sol?
—Aleshores... aleshores...
diria
que havia begut una, mica maaatk.

ELS
Oda

a

POETES

LA

DE

GUERRA
Elegies

la Llibertat

Ja tornen les aurores i ja troben
altra vegada la dolçor de viure
d'aquest raón, tan humá, que de la
vetlla

i damunt de les tedades

caigut estels agónics
perqué arribaven les albos.
han

Divina,
que retornes!
Ja surt el sol, ja canten les germanes
aloses, oh calándries del misteni
suprem, ocelis eterns de la difusa

casto beutat,

passat els avions...

Han

sap extreure'n fortunas d'esperança
per tal que l'hora nova sigui pura
com un infant eixint del bany...

civils

aurora

II
Els

voluptat d'intel.lecte, cristallines
pies joguines! Trenadora noble

bous de la Mort llauraven

potents i negros :

les cases,

somni, la tenebra, s'arrecera
boires enllá, i el plor de la natura
del

caient al damunt de la recança
de la carn fatigada per tants besos,
carn patidora que només retroba
la joia d'un món nou quan s'eixopluga
dins els braços ardents de l'estimada...
Trena les flors, amor, dins la tan tenue

1..sonreus

de vida i de mort

dins

crepascle

un

de soda.

va

claredat auroral, i que la pia
recanca, de l'ahir mori vençuda
dintre la pompa de flameig de porpra
d'aquest cel en incendi, lividesa
com un reflex del gran caliu que canta,
tácitament, dins el meu cor. Difusa
flama d'enyor en harmonía lenta,
damunt les cendres de dolors antiguas!
Mágicament jo t'he trobat, sonora
melodia d'antany. Eres colgada
dintre l'estoig de l'auroral puresa,
tota serena sota el somni púdic,
nua dins l'aire, grácia catalana
de les aloses renaixents... Oh vida,
flamareig de la força dins la morta
miseria de la nit ! Sóc c,om l'estátua
de bronze, tors amplíssim, testa ferina,
bracos i carnes ben raçats, altiva
dintre la pan deis segles i deis nombres,
torrej adora del silenci magne,
com la columna que retreu victbries
d'Im ahir coronat de violetes,
d'un avui que les roses embolcallen,
d'un deurá que decoren les espigues,
d'una collita única.
Ja tornen les auroras i ja troben
la miseria vital que mou uns éssers
a llencar-nos de nou a la batalla,
guerra civil, oh sofriment del dubte
d'haver nascut amb les cadenes ferraes
lligades als turmells, com arab un

pressentiment

entre

pátria perfecta, Catalunya

seus

ulls

Un erniitá centenari
tenia

Endavant,
Partim cap

a

per
la vida que

Catalunya!
ens

"Tara,

d'un

Amunt els cors, amunt els pits. Enlaire
les nostres veas. Som fills d'aquells guerrers
vencedors deis exercits de més aire
de tot el món. No tornarem mai més
a l'esclavatge. Diures som i lliures
volem seguir. Les gestes triornfants
de la nostra bandera hauran d'escriure's
amb lletres d'or. La veu deis catalans

vibrant i austera,
de

ran

capbussava

port

per sempre.

Maig indócil, venjatiu,
que vols que la primavera
penetri dintre les
amb més

era

cases

trágic gust

No saps que la

i

volem que s'apagui. La victória
ha d'ésser nostra. Tots estera presents
per Catalunya! Coronem de glória
la bandera barrada! Avant, valents!

de foc i de guerra.

arribar

en

es

Amb foc i amb or d'anhels i coratgies
lluitem per l'or i el foc que als quatre vents
oneja. Ja hem vençut les elogies,
som els soldats de
gestes resplendents.

als ulls

l'elegia civil

I

i

Partim sota l'abraç de la bandera
cap als camins de l'ampla llibertat.

roses

maig

sonava

braços oberts, darrera, del cornbat.

calavera

una

amb dues

primavera

la deis rius al

roses

a

de cendra!

cor

la finestra?

pobres cases vulgars!
Quin sacrilegi us delata,

no

Oh

la vista deis

a

estranys,

secrets amables de casa?
J. ALIER Beso

(Soldat de la lleva del 1928)

La llar vol ésser viscuda
entre

quatre parets blanques,

uNs de silenci i de somni

Cap

a

:(Ve

I
de la

marí ; deixa el taller, deixa l'arada,
germá pages, obrer germá... La nit
s'atansa udoladora, amb gest d'onada...
Pren el fusell. Avança amb l'ample pit

que ha de venir, la que durá la vida
al silenci, i la Ihtm al més pregon.

Germá, no hi deixes res al teu darrera...
La llar, la vida, els taus, són més enllá ;

t'esperen

en

que el teu

la

i el pa. llescat

la Llibertat

obert a l'ideal. La má curtida
será la forjadora del nou món

nova

Primavera

gest vencedor fará esclatar...

Germá, pren el fusell, deixa la rella...
Ets do raca d'herois i no de cans.
Lluita! ! Que no s'apagui l'alta estrella
de llibertat, del col deis catalans!

Mar.

somreia ;

em

hi niaven oronetes.

lliure!...

A. ESCLASANS

pollancs

les conques deis

en

[símbol
de l'esclavatge fins la mort... Geganta
del pensament i el sentiment, serena
deessa d'or i foc : signa'ns la ruta
maternalment, i entorn de la matória
la teva destra, dolçament alada
teixirá de llorers una corona,

ágil,

La Mort vague, fina i

primera página)

a

la taula.

aquell fum que ja mal més

escriurá

en

aquest cel

ample

calligrafia ing?mua
d'un párvul —amb pals i ganxos.
la

Ramon BECII

