soldat•catalá de l'Exercit de la República
Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la"Generalitat.

Publicació quinzenal per
editada

pels

a

esplai

del

Vereclicte del

La resisülncia de

Catalunya

nostre

del procés de la nos
ira guerra —resistencia tencbq d'un po
blé', que li pelmeti forjar, ansb l'Éxér
eit de la República, rinstrurnent de- la
rictbria definitiva,- les darreres set-.
Virare el

El Jurat del nostre Concurs líterari,
integrat per un representant de l'Ho
norable Senyor Conseller de Cultura i

ear.s-

per la Redac,ció d' «Amic», després
d'exaxainar detingudament el gran
nombre de treballs pre,sentats ha dic
tat per unanimitat el segilent veredit

presenten un nou aspecte, una
eontingéncia monientánia, peró doloro
sa, i que per ésser-ho. ha de reforçar

•

manes

te :
en
cornpte que els valors a
en: les camposicions rebudes,
eren
tant els eVordre literari com els
d'emoció i de sinceritat, que donaven a
un gran nombre de treballs presentats
Mfl carescter de document huma de pri
mer ordre, ha acordat ampliar el nom
bre d'accésits a concedir. Els prernis
atorgats són. dones, els segiien.ts :

Tenint

més la moral de combat deis
soldats catalans. Qua n l'exércit inva
sor rebel i estranger trepitja terra ca
talana, el sentiment de defensor Cata
lanya pren una profunda i dramática
plasticitat. Aquells calalans que pian
la lluita tenia lloc fora deis nostres ti
mits territorials podien dubtar del ca

remarcar

encara

•

POESIA

rácter fonameutalment defensiu de la
guerra que ens fan, ara que les arant
guardes enemigues de moros i legiona
ris entren al s nostres pobles i trepit
gen la prirpia terra, no poden recalar
en servir l'exigencia suprema de l'ho
ra, que mana i obliga els catalans a de

Premi de 500 pessetes : Á Catalunya
d' Albert Perramon i Munill, soldat de
la 107 Brigada Mixta.
Accésits de 300 pessetes : Poernes de
Guerra, de Josep Pedreira, soldat de la
28 Divió. Tres lioments, de ManueL
iusit Camps, soldat de la 28 Divisió.
Accésits de 200 pessetes: L'anhel de
la Viethria, de Lluis Artigas, soldat
la 136 Brigada Mixta. Catalunya, d'A,
soldat de la 36 Brigada Mixta,

1 ensar Catalunya.
Catalunya es defensa í és defensad-1.
I la resistencia de Catalunya marcará
una fita decissiva en el curs de la guer
ra. Catalunya amb el coratge deis sens
soldats, amb la fortalesa abrupta del
seu terreny,.arnb les reserves humanes
maUrials i morals amb que compta,
pot c'sser i será un reducte inexpugna
ble de lo República. Fortificada del
Pireneu a/ mar, amb línies defensives
esglaonades que no permetin l'aprofi
tament dasproporcionat d'un ésit ofen
siu local obtingut atnb l'acumulació de
material, i serveixin per a restablir ta
Unja primitiva, amb l'emplaçament
degut de reserves suficients, Cata/unya
constitueix un camp atrinxerat d'una
gran torva de resistencia. Pot ésser-ho
més fortificada sigui,
per() ja ha és des d'ara. Aisi ha prora
el fet que la ferrnesa coratjosa deis
nostres sold,ats ha deturát en els con
fins de la terra catalanes t'ofensiva ene
encara

rnés,

corn

miga, i obligat l'exércit invasor a can
vtar d'objectiu i de propósit.
En la resisténcia de Catatu'nya hi
participen soldats d'altres pobles his
pánics, igualment

nombrosos sol
date catalans combaten en altres terres
peninsuiars. Víctimes de /a rnateixa
agrPsió i companys en la. tnateiXa cau
sa, uns i altres, qualsevol que sigui el
Roe que ocupin, contribuaixen noble
com

rnent a l'esforç comú i a la victária fi
nal. Per aixá podem rebre i saludar
emil
a germans, els que no Issent-ne
tuis défensen Catalunya ; per qué

(Segueix

•

a

la

página
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NARRA CIO
Prenti de 500 pessetes

:

Les mines de

Toral, de Pere Calders, del Cos de Ca,r

A

Catolunya.
teu cel, oh Pátria moya!,
enlioe veig el teu sol, la teva mar.
Si jo tos Foranell que Iliure es lleva,

rabiners.
Accésit de 309 pessetes : Nermellor
de sang damunt la neu, de Josep Sapés
i Esmaticlia, soldat de la 49 Brigada.
Accésits de 200 pessetes : Una gesta
per terres aragoneses, de J. Balart, sol
dat de la 138 Brigada. Un dia dlivern
del 1938... d' Etnili Ribot, soldat de la
136 Brigada.

Llunv stic del

d'un sol vol

ANECDOTA
Preini de 500 pessetes: L' Observa
dor flemátio, d'A. Artís-Gener, capita
d'Estat Majar.
Accesits de 300 pessetes : S'ha passat
un soldat, de Juli Aulet, solda,t de la
138 Brigada Mixta. La defensa clol
Guadarrama, d' A.ntoni Brichs, soldat
del Cos de Transmissions.
Accésits dé200 pessetes : Catalans a
1' AJ.cárria, de Pere Pellieer, soldat de
la Brigada 72. Reflexions d'un soldat,
de J. Comas, soldat de la 32 Divisió.
Barcelona, 30 d'abril del 1938

tindries-a ta llar.
mett cor, no slii mou cap esperança.
meti son no s'adorm de massa, lluny ;
aci on sóc 110 hi ha pau ni hi ha bonança,
car la mort amb mil vous a prop retruny.
El desti mha posat sobre la terra
on la sang va florint-hi vermellor ;
sóc soldat, un de tants, d'aquesta guerra,
el teu nom tás el raen suport millar.
Es el simbol de fiamos que reflexa
lium i ardor al parlar silent deis ulls.
Crit matern. és la, veu i el brac d'un nexo
que em fa fort en•la mar plena d'esculira
Si el ten nom no era vibres a dins les yenes
resseguint-les en dúctil afalac,
á l'abís. com llagit sonso cadenes
per Ranear-me em caldria un sol sotrac.
Un record per a tru tino cada din
davant de l'horitzó que es va fent ciar,
que-m'ernpleria l'esguard de raelangia,
i que em uiena. planyivol, a pregar :
«Sol naixent :. tu que vens por la sendora
'luminosa i-perenne del llevant
i d'on duus-el flameig d'una, bandera
d'or, arnh barres d'un roig de flor sagnant,
m'has de dir si perdura encara viva
la cancó que als seus peus foja sentir
eill

(Segueix

a

la

página

.
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A tots els premiats sels ha carsat ja
la corresponent comunicació advertint
los-hi que tenen el promi. a la seva dis
posició als «Serveis de Cultura al
Front», Avinguda del 14 d'abril, 411,
'In—Tel. 72006.—Barcelona.
Dictat el veredicto hem rebut, enca
ra, alguns treballs que degut a dificul
tata del servei de Correus no han arri
bat a tomps d'entrar a concurs. Els que
siguin publicables figuraran en les' co-:
himnes d' «Amic» Repetim una vega
da més que aquestespágines són ober
tes a la collaboració deis soldats ca
talans.

.

CATALANA

CULTURA

LA

-\

I

El

X

X

9e

lana tot donant-li rroporcions de no
vel.la ciutadana, i infonent-li un aspe
rit universal. Al costat d'aquests tres
noms cal afegir-hi el d'Angel Gllirat
rá que ve a dignificar el teatre fent-li

El segle,
1)- Característiques.
XIX, que un pamfletaire francés ha ,1
qualificat d'estúpid, ha estat, al con
trari, in segle extraordinariament
—

•

•

intelligent ; alnaenys ha estat el se
gle que raés ha cotitzat els valors
i ideológics i el que sisa
deixat guiar més per la cultura. Les
evolucions polítiqu.es i socials que ha
presidit i les revolucions que ha so
fert s'han realitzat toles sota el signe
duna ideologia tant de varor sentimen

calaar el coturn

gorja

La Histerria, el Dret.
Els
tudis histórica prenen cada cop més

CAN1GÓ

DEL

LA FADA DE

Que bonica n'es la

los ulls Ii

•

tot i &ser

a

nostra

casa

on

Les lletres.
Fin el 'eamp lite
rari Barcelona .surt aviat del seu arn
laient propi. Després de la revoiució de
Fanv 68 el pensarneht catalá fins ales

cohibit, envaeix

incorrectos i plagats de castella
'úsales. La renaixenaa literaria provo
versos

Catalutiva-la j u i iació de tots 4-4s
el Une,. el drarnatic i l'épic.

generes :
aixi

la novel.la histórica i de co..tiinsa Per aixó al Gap de 'deu anys de
restauracie deis j4w.s.F1orals, les Iles
tres

cons

tatalanas ja. ofereixen

un

nodrit

d'eseriptors ¦lua a més de la preo
cura cie da la Ilengua literaria tenen
estal

Obr..

el s

que leia de pon
Roma. La reaccie rea

•nazarens»

com Fortuny i Martí Alsina.
quals, paró, no' arriben a la madu

rasa

sine ben entrada la aegona mei
segle. La pintura «d'histbria»,

tat del

general

a tota

els 'lastres

planes.

alancen

a

Europa,

informa també

quals oo
apariaixer paisatgistes d'ar
,artistes.

entre els

especílicament oatalana.
5) Afirmarió
l'esperit

rel

L'esperit

GOGES

política.
narais

s'en

lea de Canigó,
elles tot l'any flereixert.
primavera i tardor.

ideológiques..

primera meitat del

universal

.NLuntanyes regalados

totes les esferas

Al costat de la premsa
conservadora orgeix la premsa libe
ral. .El periodismo cOmenea a esdeve
nir unaforea. 1 tot i produir-seen cas
tella. aquesta prenisa es sent cada ve
gada més impregnada de l'esperit ca
tala que els poetas cantaven amb Unas

DE

la

tifax artístiG a
lista que no triga a palesar-se produi
ra
tan erainents i de caire tan

se

CHOR

a

mig clássica d'Ower,beck.

mántica i
cap deis

qui se,

tiren al fons
•jo en sortia arab les mans
ells treuen raras de coral,.
jo aquest ram de penes.

2

horas

a

classica s'esvaeix i clapintors catalans
segueixen aviat la tendoncia mig ro

se una fada empordaneaa..
les fades del Pirineu
me (Buen Sirena.—

Quan ells

Josep A. Cla
esfore, va in

escultor com CampenY, deixe
ble de l'italia Canova, de eaire neo
classic. Peró agnesta tendencia neo

fareu bona pesca.

les traduccions c,asfellanes de les obres
mestres universals i de les obres cien
tífiques que calia incorporar a la cul
tura aspa nyola.

sea

segle un

—Goralers, si m'hi voleu,

península els corrents
món, pnix que era a
es feien i s'imprimien

so

poble. Quant a les aras plhstiques, ca
da vegada ni s florents grades a la
continuRat de l'escola de Llotja, el des
vetllaraent segueix un camí ascendent.

Los coralers de Bagur
coralen dins Ilur barqueta.

entraven a la
inteLlectuals del

a

bressen.

terra.

ai volf3u saber

ar

les naasses, no solament un
sentit de catalanitat que semblava es
vait, sinó un alt sentit de civilitat
de dignitat ciutadana que va contri
buir molt a aixecar el niveli polític del
fondrh

Atan- vespre la vegí
cota dormia en Pa raaresma,
aom clormia cabdellant
escama i arena.

de la Riba caracteritza una naciona
litat. Per altra batuta, Catalunya toi
aviat, com s'ha repetit manta vegada,
la porta oberta de cara a Europa per
on

fundados per

qual, arala el

Aixl trobem

questes darreres sistemáticament pro
duides en castella, hora remarca l'exis
téncia cada vegada más palesa
questa unitat social de cultura, amb
temperament propi, que segons Prat

ca

var, el

napar „lo mirall del cal,
lo cel de la

aquests

.

popular,

Tot escoltant l'infinit
sa dolaa música ha apresa,

els pensadors, Milá i Fontanals entre
els erudita Verdqguer entre els poe
tas. Narcís Oner entre els noveldistes,
Frederic Soler i Guimerá entre els dra
maturgs. Tant en les obres literarias

a

corals, d'arrel exelusivameht

cietats

blavegen.

se

litzar-se mes tard en l'estudi de la pin
tura catalana antiga.
fets culturals cal assenyalar l'obra
tística i social que realitzaren les

mar,

davallen cada nit
amb la lluna les estrelles,
i en son pit que- bat d'amor,

gronxades

S'ampare

4) L'art.—Parallelament

que bouica en nit serena!
de tant mirar lo ce! blau

l'estranger o tradui
estudiados
des a diversas llengües : Balines entre

cientifiques,

ra

d'A.uléstia i Pijoan i les recergues de
i Miguel, el qual va especia

KOSES

a

les

ea.

catalana. En aquest semit cal esmen
tar les históries d'Antoni de Bofarull i

lans han estat veritables precursors en
la ciéncia o en l'art al qual s'han dedi
cat. Noraés e,smentarein els treballs de

en

—

bea i adés en castella, adés en catalá,
les históries ganarais i les monografies
históriques enriqueixeri la bibliografia

feras del saber i en tetes les branques
artistiques, hom troba catalans que
han excellit; alguns d'aquests cata

cona

de Frederie

3)

sentiment catalá, naturalment, paró
també amb el sentit de dignificad S hu
mana i de gerraanor u:niversal que ha
caracteritzat bona part deis escriptors
catala-ns d'aquest segle. En totes les es

ren

ignorada

Soler i dele altres drainaturgs ; i hi
afegirem també el nom «un crític li
terari com Josep Tiart

tal cona de valor•cultural. La cultura
catalana actual s'ha alat fonamen
tant durant aquest segle al cabal del

Narcís Monturiol sobre navegació submarina, els de Mara Cub.í sobre freno
logia o les recargues de Sinibald de
Mas en els seus estudis sobre l'Extrem
Orient. D'altres assoliren aviat notoria
tat universal i produken obres que fo

literaria

i donant-li una cate

catala
no

com

tel.ligencies

s'imposa

tarabé

en

la

solament per obra de ga
Prirn, sitió per obra d'in
com
Estanislau Figueres

i Francesc Pi i Ma,rgalt, que diu-ant
la primera República espanyola esti

J.kt:INT V ERIJA(

'ER

;iteren al cap del govern.

Aquest

es

perit, altament liberal ,i deraecratic.

l'esperit de la valla Es
panya, quo més tard triorafará amb la
Restaaracie. No és, que a Cata/unas
no existaixi.
també, un esperit •tra
dicionalista i conservador forea nr
relat. pero tant l'esperit liberal eop'
el tradicionalista tingueren ja
contrasta a.mb

la del desvetllament de lesperit cata
la, somort des de feia segles. L'exemple
deis felibres provenaals, que restauren
tina 'lengua caduca i produaixen obres
de valor universal, és aprofitat i segait

pelsacatalans, que

senten aviat la co
entre Ilur cultura i
la cultura occitana.
Tres noms il.lustres personifiquen
resclat de les lletres catalanes : el «un

munitat

d'origen

poeta, Verdaguer :el d'un autor drama-tic. Frederic Sóler i el d'un novel.lis
primer, a part de

ta, Narcís 011er. El

la válua de les

ipiques

com

sayas

obres genials, tan
té el mérit im

Iíriques,

d'haver vigoritzat la Ilengna li
teraria amb la saba d'un léxic niquis
sita d'expressió atitanticament catala
ta,t. El segon va crear el teatro catalá i
aviat va formar escola, degilt. potser,
mens

qué el genere que conreuava només
exigia del poeta un liengnatge que tor
saguit es fes entenador del públic i urs
art primani que l'emociones. Quant
Narcis 011er, una mica posterior als
primera va crear la novel.la cata
a

aire

propi, que si 'altra

cosa

las

demostrar el doble interés del
catalans a afirniár llar personan
va

tat. adfl

forrnant para «una en
histórica que volia racortquerir
prarrogatives pe.rdudes, adés cota eivi
tadaus que volien assolir per al pobitA
firets j llibertats que estessin d'acord
riad

coto

significació profunda

La

del

Concurs

nostre

o

Els Solthtt8 llefidors
i a
quells que sense ésser-ho carteixin les
poesies i narracions premiades en el
aost•e concurs, tindran ul
iMpressió
forlat aproxiteffida del -sentiment 'deis

aixo, ompoSicions literieries

des. l'e,r

i

lletres anonintes, tenen en la sera inge
nua senzillesa -una gran elevació mo

ral,
sen.

ragresiá

a fer la guerra, expressen la
terma deeissió de sostenir-la i gua
nyar-la, atnb tot coratge i va/entia, no
planyent esto-P.1'
; peró niani
feste•n claranzent que els seas ideals no

la que els dona la consciencia de

justicia.

I«

de la noble

causa

Els soldats catalans,

defen

que

sera

obligats per

soldabf eatalans davant de la guer
ra. .Vo podria,
pero, ésser exacta, i
mertys encara eo•pleta. Un nombre re
dnit
una

,sóti

d'obres. malgrat` que representen
selecció •qualitatira, no ofereixen

de guerra, que són de pau. El ma
teix soldat'decidit a deixar-se matar al
sea lloc,. per tantes grandeses intuides
que dringuen confusament dintre de la

.

ánima, Somnia en la quietud de
le.' hoyes de guierdia en el retorn. des.prés de la rictária, a una -vida de pau

sera

punts limitals de refesén
malt sovint, le veritables reac

que
eia. í

nns

eions e sentiments del soldat anOnine, es
tnés que en les obres presenta
410,.; flinb una certa composie...ióliterária,

i de

quelles més senzilles i ingénues. Es
,Iquest aspecte, que no reflecteiX la
.dFii/J leetiera de les obres premiades.
el i7i1P dóna
; aquell del

»

!ad que aquest
i representa, d'opres
sió. de despotisine i de domini, pero pa
Indins de la dIgnitat deis homes i deis

L obsub ad or
Delta:1

guns
reta

tuar-la al

rirament
nya,

en

amor a

aquells que se-aten més
patribtic. Es possible,
l'allungament de Catalu

catalunga.

la

sera

terra tardes

coses

elles i

rolgu

•

rordre de batalla enemic amb la mi
nuciosa. detenció d'un pendolista. Es
en resum, el riostre millar tafaner pro
fessional i científic.

Quan dispara .rartilleria

progel:. Fusienals. aquests dos
rotrents ideolOgics donat'elr per resul
;$

el

catalanisme pxdític. les bases del
.1n a I a robem en 1 .obra cabdal de _Valen
ti Alnira1l. aixi con! en 'libres tan dis
tints com laTradició Catalana de Tor
res i Bages i Les Nacionalitats de Pi i
tat el

Margall.

el .nostre

multiplica. o. potser. es di
sergent
ideix en- mil sergents. tots ells atents
qualsevol llampec i

a

qualsevol

so

rail.
Ell és el primer que decoareix les
peces que tiren :
—N'hi ha una a la can, era. al cos
tal del transformador!

vora

sentir el

en

de robservatori.

xiulet, fem

generositat
a l'opressió

aquell

raparell óptic,
limitar el

com.

mosteen irreductibles contra el que

del

simples

coratge

amb qué lluiten.
Es aquesta la significació rentable
de les obres i lletreS rebutles per al con
curs d'«Amic». Sovint una petita car

fortificació.

.

geolágica, permet conéixer le; capes
propendes ?Irún terreny. Igualment la
sera expressió directa ens ha deixat en
ta

danesa. Esclata

a

tersa,

treveure sentiments dele nostres soldats
que rnereixen ésser recollits. 1 dir-los
hi que en Pista correspondencia a a
quest gran amor a Catalunycesque sen
ten i expre.ssen, ele és donada la Mera

a

l'esquerra nostra. Salten els sacs i la
tiga: els boixos i les argelagues, Du
rara niig minut hem perdut resma. No
eta preguntéssiu pas- si sóc -vitt o mort
perqu, ara com ara, no .en tiné la me
nor

ells que imiten a la primera Unja de
cembat, de poder representar, més que
cap altra interpretació, l'autentic i pro

idea.

Sé, nemés, que miau colgatels
i que he

re-

renoven la
decisió de Iluitat: a costa de tots
els sacrificis. Es del fons del se u espe
ra, xop de Ilibertat, tan racialment ca
gelós de la dignitai de l'home, que
resSurt la inotiració més profunda del

1.7n nitre psssst, eueara. / un projec
til ens traveasa de biaix el sOstre i la

paret

no

sera

I, entretant, les granados rauen més
.prop. Els saes trontellen a cada es
clat d'obús i comencem a raboritzar
nos per la l'ostra absbncia cle.coneixe
.

guerra'

en

presenta el feixisme i més

a

en

; la tristesa de la

senzillesce sentiments duna gran
eleració humana,. són ele que mej es

contrastadors dels entusiasmes d'ell.

ments

significa conformisme

nua

-semprta. 1 hem de

l'ostro papes al de

tradueix

no

afebliment del coratge.
quelts que niés expressen amb inge

es

Deiya la llibrera i torna a entrar
dintre el teleiVetre. Nosahres no sabem
que cosa fer. El sergent ha a-capar

que tan

d'observatori. Porta la complabilitat de

la

—

al menor

dila el pri\ éssim de monopolitzar la
feina de vigilar l'anemia, se'ns moriria
del disgust. Ho observa tot. ha.
i ha anota tot en la seva Ilibreta

a,

Segons sembla la bateria
d'Alba ha localitzat el postre obsena
tori».

•

-

Camposicions literáries, lletres sen
zitleS deis nostres,soldats ene ele pre
senten amb aquests sentiments. I no
ens Vol; al contrari. Pergute en ells la

projectils ,c•ada vegada

Els
mes

seu

tat humana.

gest taní beneit de ficar el cap entre
les espatlles.. El sergent escritt:

isible la fan des de lluny !

a

deare, el de defensar junt amb

/tu

Tots,

•

Una segona observació a fer, s geeé.
.soldats eatalans temen consciencia
de defensa,' urea 'causa justa. En l'ex
Peessió deis i4eals politics o socials po
(lean a
r
més o menys. endarant ;
tots. per& c.oincideixen en creure que
aarop r ag ressa .oferta, és més que un

:free

teten

disposada

A la n'atinada hem acabat el refugi.
Ja hi som dintre i ja hem instal lat els
p a rell s, El l'ostro sergent com sem
•pre, s'ha. abecat .dintre el telemetre.
dia se t'empassará», li-porto dit.
Es un minyó. aquest sergent, que si un

poble

10'5 darresa d'Alba»

er-a.

zero, al deis músics.

argelagues',

martini i angoixa de la lluita,
sentiment més Ihrofund no traeix
la noblesa d'aquests principis i es re
reía amoral de comprensiva generoSi

La Lateria d'Alba 'sembla que ens

,

mata de boixos i

pot afirmar

que-sostenen., és l'a-mor

•del

La feina que més ens plan és la de
«camuflar» l'obra. Dóna bo de veure
amb quin entusiasme cobrim la casa

que

la finita

espee
nit,

els oculars del telemetre.

faci sentir més profundament

l'aspre
el

mig!
A_caba de dir-ho i ja ho té registrat.
,T,30.—Descobrieu probable bateria

casamata

que senten ,més pregona
nIent, que els dóna la m'otivació cabdal
n

cause

llibreta, victo

--El que tira de darrera el

áquesta

les 'espatlles i

seva

sembla _un'deu i

moiment,. bastim la
de robservatori. Hem deixat
Fampla arpitllera per on faran-aquell
gest le voler sertir al defora que tenen
a

(pie. a través de les manifestacions di

I

rengle

tar-se damunt

l'enyorança. Aceeptem les limitacions
i les explicacions del fet, peró el cert és

•e

serena

la

en

riós. O bé :

Si dióssiiu.
..A.questa nit. dones, treballem en si
Encongits per la insubmissiá de
la manta, tossuda de ilo valer aguan

factor de tria

rectes deis nostres soldats

Nosaltres

nianáebsa i.

Cota

que selecciona

•també, que

°uses.

pobles, clefensors d'un concepte demo
Crátic de la civilització, amics de la
Ilibertat, amb tal i que es troben en

flernátic
1_ no anota

se

comenea

preparen' la llotja des d'ola haurem de
vettreda. S4_,ril una Ilutja especialíssi
n'a
perwir, segons rosdre. hem de si

Es de considerar que el fet
ele prendre pan t en un concurs en lien
qua catalana o escriure a un peribdic
un

(filosa H,

(tutxti del

tadors de la

Catalunya.

eatalie, representa ja

la 'patinada

mica d'ofensiva. Tots ja soM
tragí que precedeix

atla

aquestes

el moment de

d'hn intens i exalte

a

rordre d'operaeions)

sota la

'lastre conceirs, destacar-ne els trets
més fonamentals i característics.
El sentiment que ressurt amb majo?.
el

defen

reitjança. La sera passió és noble, ober
ta. humana ; lluiten contra el feixisme

excepcions,

ler-ho ; rolem, pero, aisó sí, per a va
/orar degudament la significació del

forra és

a

ainb sentinients de generositat. No par
la en ells ni la irá, ni el rencor, ni la

recelen
Hfl estat d'esperit que intentareni ana
/ttzar i resumir. Sentiment que per ma
ja• ~tiren:a-ció és el mateix que tras
mite en les nombroses lletres rebudes de
soldats Omentant números anteriors
-4'«Arnic» i les publicarcions editades
pets «Serveis de Cultura al Front».
Lleires i obres que constitueixen una
documentació extensa, directa i since
ra per a -un detingut estudi
psicológic
deis sentiments deis soldats eatalans
que Iluiten en la nostra guerra. No és

,

Obligats

.

bé,. obres i lletres,
,ntirebé amb sorprenent iinanirniiat;

ara

aquest esboç.

darant de l'agresió, conscients
de la justicia de la sera causa, la ma
joria deis soldats eatalans, malgrat el
i'ise que els assetja l'amenaça de l'e
Relaje que tenen al clarant, s'expressen

panyaren. Dones

él lloe ni és

en

.sar-se

..;!ja ficació profunda.
..zórz-nombroses les composicions pre
s,oitades 'al roncurs ; moltes d'elles ve
a inés, una) 11e-tres que les acom

teqaest

entre

seas.

tacar

sentit.al nostre tameurs
qual rolem deduir la sera

un

n'ab eseassissimes,

treball, de modest benestar

Soldats per deare i per ideal;
no per urcde dornini ni per passió de
rioUncia.
JILs aquest el darrer sentiment a des
els

sacs

ingerir malta pol.s que tenia

fund sentiment

de

Catalutnya.

ast de trilita.
1 )c•sprés slan aelarit
i la si
ta.Laió. XII k.rN ha passat res, oi. ser
gent?. InnecesSitrlit pregunta! Eh l ha
espolsat -la llibreta i ha escrit :

«7'45.--.--Ens han localitzat l'observa

_Ha recollit un case de metralla. Ex
pert_ com és, l'ha identifieat de segui
da. Per damunt de les

seves

espatlles

llegeixo que

•

el sergent afegeix a la lli
breta d'observa-ció :
«La bateria «Alba. és, en efecto. del
10'5».
I torna a prendre el tel4metre.

A. ARTLS-GENER

(Prerni d'Anécdota del

nostre

Concurs)

•

Aqueas darrers dios, el fred ha aug
mentat. A la Galiana, en el sector de
han arribat als vuit graus

Villastar,
sota zaro.

•

nits de lluna clara, que il
lumina, les marxes i les conoentracions ;
a la ciutat de 'Perol, de cara' al vespre,
Fa

unas

hi ha carrers que no sgmblen tocata.
Ens agrada de passejar-hi amb els ulls
mig aclucats, imaginant que ens tro
bem en una ciutat de pau. Ens enfilara
del Serainari. i miráis els
trossos batuts per les 'lastres maquines,
en les primores línies d'ells. Es una co
per les

runes

boca de la manega i repartan la con
fitura. Es un manjar bo, trebaLlat, fet
per mans de monja.
Un deis dinamiten es llapa, els Ila
vis i ens mira amb cara de murri.
—Els airrabainers devien arreple
gar bons hacina oi?
—Psa! Menys del que la gala es
aensa. A canvi d'aqustes coses dona

Aixa té un sentit. Nosaltres partem
uns pote de confitura, del convent de
Santa Teresa. Si ens deixen entrar,. ens
partirem la confitura.
El Cafa Salduba conserva,

a

dasgrat

'toa el record de la seva prosperitat
paasada. A la porta hi ha un passamá
de

de llautó de qualitat, i les restes de
cristal' que encara conserva el mara
són d'un cristall bo i gruixat, d'a-quell
que valla tants diners.
Bis hornos que fan la guardia ens
han deixat entrar. Estan naig ador

ren"

moltai

; no

sabem

—De la vuitanta-set.
—Dinamiten?

a

--¦•¦¦¦¦"..ki:N~011or"oiv
..)-~11/10,,,,~~11k.~2~1.-.

trat

no ens

:

isomés
I

resten dos i

en

es

delmats.

brigada inabil, sanstalla
priva els carrabiners que s'hi

ara ve una

a

Terol i

passegin.
brigadas

sub
—Aquesta gota de les
bits de aso astan mas bé que nosaltres.
Van d'una banda a l'altra, tenen mas
distracció. Quan hi ha cope en un front
els hi destinenaacaben la feina i apa.
a descansar! Si inai tale ocasió de tor
nar-me a fer soldat, les brigadas mixtas

capat pele pobles i les muntanyes,
mis,
una

hagués intoxicat el
arribada els espavila

si els

com

furn ; la

nostra

caporal dispasa :
-Josep porta cadires
:

-

Parla amb reticénaia. Paró ja

per als

se

Són dinamiters de les foroes de xoc

quals

servei.
El fred se'ns ha ficat entre la roba i
la carn i ens fa, sofrir. Els pene ens fan
mal, tins a fer-nos saltar 'lagrimes i
comencem a sentir l'anul.lació de la
voluntat que dóna el fred, una mena
do decaament que absorbeik les ganes
de fer coses. I sabem que en el lloo de
comanament no podrem fer loe, que
nomas tenim una manta cada ú i que

•

foguera. A través
hi ha una
ma,rc de l'aparador, veiem un grup
gran

ba
del
d'hornee que alai escalfen.

Quina

enve

—MalteS

d'expressar.

l nostre

—Camaradea. no. Coneguts de guer
ra i prosa Aixó de la camaraderia s'ha

escalfar-nos

una

i s•han guanyat el

falles qua
Naii ha

—I si entrávern a
mica?
—No pot ésser. homo. Ea un lloc de
auárdia.
—Provem-ho. Si ens ho neguen, pita
per

a

ells...

deis dinamiiters. De tetes ma
que rúnic cine resta una mi
ca asacar de redifici és aquesta sala
de cafa no val la pena de mirar-s'hi

gaire.
Agafera

perdó de toas les

hagin
un

que intervé per

bombardeja les

plat i una adiara, cada
treiem la pols amb el mocador o la

prime

arab els

nostres linies.

Dispa

automatice
vuit trefs seguitss coa una metralla
dora–gegantina. Alguns deis abusos
sea

ca,uen

cara,

seus canons

dais la ciutat, trinxant més en
que sernblaven trinxades

coses

del tot

Quan ens han acabat la confitura.
els dinamiten tenen un gest de deli
cadesa i ens ofereixe.n vermut duna
gran marca italiana.

-

•

—L'heu trobat ací?
—Es
ciar. No tot havien d'ésser
polles de sifon.
Comerrcem
,

a

parlar

de

jar. Un deis dinamiten
un

be,

vagada, i adopta un te conciliador.
--Els vostres i nosaltaes som aats
uns i no cal que ens enfadara.
Fa estona que Partilleria enemiga

.

com

al

ra

—Si us ve de- gust. ens partirem aa
xa asab vosaltres.
—Ja ho crac. carnarade,s, Ens ve
mili de gust.
Per damunt de les taules de marbse
del Cafe Salduba. hi ha gots, copes.

neres,

aquella

nostres s'han portat aloa

de guanyar...
Das sembla que és el moment °posa
tú d'oferir la -confitura. Obrirn ás
'sastres capote i posean els envasos da

plata, aullares petites. sanes especial
per al consum de tapes d'aperitiu, si
fons trencats. jacs de dómino, d'escacs.
daus, cartas. Les parets i el sostre es
tan ennegrits pel fum, no sabem si de
gut a un incandi de guerra o bé a lea

ba, pera

No podem admetre que nalga
parli deis companys.

gracias, camaradas.

munt d'una cadira.

pot fer

ocasió el
en
foc va fer esclatar un fulrninant i la
cárrega va 3altar abans d'hora. Uns
qua,nts deis nostres moriren i inolts re
sultaren ferits.

1,3

fogueree

ja!

jor

vénen ganes

nes en

no

agraanent.

passarem una mala nit. A l'hivern no
hi hauria, d'haver guerra. En aixó
bote estera d'aoord. i quan tots nasal
tres aconseguan posar-nos d'acord er
alguna cosa, és que es tracta de quel
com molt raonable.
En traveasar la Plaaa del Torico.
ens
adonem que clifis del Café Saldu

col.locar les primeras mi
l'edifici del povern Civil, foja
tant de fra." que la dinamita no prenia
i calgué escalfar-la ; és una cosa que

nostres van

a:acota molt joves, algua deis

ens

sa

beni el que o1 dir ; des del punt de
vista de l'eapecialitat militar, aquests
dinamitera ta.nen una reserva a fer als
dinamitera de la vuitanta-set. giran els

nyors.

arriba als setze anys, i que es passegen
pel rnan amb un cinturó carregat de
bombos. Ens han fet loe al voltant de
la foguera, i ena escalfern els peus i les
mans. A mesura que el fred erts pasea,

m'arreplegaran

a

vosaltres.

ah
—C arra b
—Ja ho podeu veure.
Els ha donat per fer comalia.
Un

que poden, tornen.
—I ala conil Is
-Ean vaig quedar

i

ara

—Menys mal. Es aloa aúllos par

mica.

pas...
N'hi ha que rondinen sempre. Pera
el cas és que nó poden contravenir les
,dispoaicions militars. Ens adrecens cap
a l'interior de la ciutat, apressant el pas
i arab aire d'amar a fer alguna oosa del
no

es

--Pesó encara hi ha algú de la pe
blació civil?
—Ja ho cree. Cada din se'n presea
ten de nous. Són gent qua s'havia es

composava

encara

carreró

tra vassia.»

agrada.

quatre batallons de que

un

d'amunt, el xi

deixo endarrera, empatas) la porta i
trabo de deba la gábia, amb els ani
mala. Paró al costat seu hi havia una
dama fent maja. Va mirar-me de cap
peus i em deixá corgelat. «Dispen
seu.—vaig dir-li— Mala equivocat de

*

Eleus ací que hom
encarrega a una brigada da carrabi
ners que entri a 'Baila. La ilustra briga
da compleix l'ordre, hi entra, i deis
tres

amb oil. Enfilem
i en arribar al cap

cut m'agafa pal bral :
portal? Donas és allí. Obre la porta i
ja veura,s la gabia anib els conills. Jo
eni quedaré ací per tal de vigilar». El

si ens veuea passejant
pele carrers ens decindran.
fordre de no doblar que nin
vagarega
per la ciutat.
gú
Aix6 deu estar molt bé, pera a nasal
—Escolteu

la majar part de les vagad% freda. IJu
arras sunb conill
—L'arras l'obtindriem, pera el que
as el conill...
Efi ha un noi dalias quinze anys,

vaig

peró aquest concert de les llums i do les
niáquines ens sembla un gran jac.
*

inane

va

nífica N'hi ha un ele gris i un altre de
blanc i negrea Vaig preguntar-li on
aren i em respongué qua en una casa
abandonada. A.gafo les coses i me'n

ben bé a qua atribuir-ho,

*

omple

pera pel que diu
sortir molt be. La boca se. 'as
de saliva ; fa una colla de set
que mangan' pa i carn de pot,
sacessoris,

un. tip de can
fisura ; ens mira as, tots i contesta:
—No he cregueu. L'altre dia,, un xi
aot de la, meya esquadra ve i em diu
«Mira: agafa les bombas i el fusell
seguaix-me. 110 trobat dos conills Mag

sea?

sa

tat

raults
l'arraa

madrileny, que s'ha fet

carn.

—De quina brigada

.

que ens apassiona : a vegades, s'en
can el far d'an automabil, o es veu
qualsevol raig de Huna, i de seguida les
nostres metralla dores escombren el
fra,gment de paisatge i els l'urna s'a
paguen. No ~Isla pas la guerra aixó.
Potser ho fa la nit o el silenci de la ciu

TEROL

DE

VIIN ES

L

coses
ens

de

am

men

explica

amb malta detalle ún arras amb conill
que va fer a Guadalajara. Li faltaven

T'aró d*
examina
manjar n'hi ha d'haver. Si
yem be les galones subterranias troba
riera mohos COSfis importa,nts.
Es refereix a une passatges que mi
nan tata els indrets de Terol. Per sota
torta pot anar-se 'd'una casa a l'altra.
enllaaar carrers separata exteriorment,
unir barris

soase.

allunyata Aquestes galo

han jugat un papes important en
la batalla de Terca i cornencen a tenis
nos

l'agenda.
—Jo no m'aventuraras per aquests
sotarranis per res del món. Le setraa
mana paseada cinc carrabiners i un ti
nent van entrar-ha per tal d'efectuar
una visita d'inapecció. Quatae dios des

prés, fosen tnsbats els cadavers de

tres

immediacions
l'estació. Del tinent í deis altres dos
xicots no se n'ha sabia res més.
—Que creieu en l'existancia de brui

tarrabiners

en

les

XO8

—No. Pena tenim preves que existei
xen feixistes. Nhi ha uns quants que
no pogueren fugir, ni caigueren a les
nostres mans. On són? No

cm

negarea

que els soterranis són un boa amaga
tall. A més, quó s'ha fet deis tres guar
dias d'assalt dese,paraguts?
.1ixa era cert. Tres guardias d'assala
havien entrat a les mines, per explo
rar-les, i no seas havia vistos reaparl'i

.Aquasts

aamins de sota terra en'
fan basarda ; ens estimara:3m rnolt més
que no exiatissin.
xer.

Paró el xicot madrilenv. el dinami
tes més joyo-, reacciona :
—Doras mireu : si tot aixa és cosa
de feixistes, no em fa aaTIS de por. Si no
els temem a la lima del día, no sé per
qua eras han d'esvarar amagats uns
quants paras sota terra. 1 si un feixis

e

ta i jo
motius

ens

trubem

tara a

cara, té més
no pas

ribar

d'inquietar-se ell que

d'aquestes g,aleries,

no saberla les
r1/ re,V14 (1110 enS pOtien reservar. Un
enemic opte les conegl ti té melles proba_

favor

seit.

ubstant---íntervenint no-altres
si el opte suposem és veritat, tenim el
deure de 'retejar les mines i agafar la
ge/a que
antagui. Ens poden donar

terceptant Tentrada

disgustos. Iban sentit dir que en
:deanes zone-ineXplorades hi hi cár
regues -de dinamita. administrades "pels
facciosos...
Ens m'era engrescara. Ve un rae
.que ens posem 'd'acord a trobar
que si no entrent a les mines, ens cau
rá la cara de vergonya i mai més no
parear alear el cap: En el curá de la
ment

(arnés etillá proposant audácies. i ens
tintinan les mssibilitats. Finalment,
trarem

les

a

acord

demá

:

a

la nit

res

a

ninerá

:
.

un

dor insuportable.
El xicet que ens fa de guia passa da
Valit 4 e.).,altres el seguine ami) el cor
•

en

galeries. per una boca-que
casa pr6xima de -la Plaea

dóna a una
del -Perico. No direin

la

a

pressió d,,els dits. Ara, amb la Iltim. he
ist que són peixes momificats ; s'abo
quen fera de les caixes. desorbitats,
conr si volguessin fugir. F1111 una pu

conversa, cada. ú procura anar una mi

un

in-.

rebotiga,

hi
matalás. que ens trova els peus
i alenteix els ilustres movittients. Quan
rheni passat, segurs (lile la Ilurn que
fem no es veurá des del carrer, d'ice
neta els (iris : abans, peró. en recolzar
me en una caixa per tal_ de
mantenir
requilib•i, he tocat amb les mans al
guna cosa resseca, que ha cruixif a la
ha

molts

establim

com.-

pany ha ensopegat ata!) els bracos
d'una balanca Ilaticada a terra, i hem
hagut de sosteni r-lo perqull, no ctrigué :
ha
fet un serull metallic barreer, que
ha sortit a la plaea i ha ressonat pels
prxos.
Ei sól és ple de papas i de 'latieres
de juuc. Entre el taulell i la paret,

-

a.

cetrera

plena de senyals de llana. Un

decida. En el que din té teta la raó.
1 'er6, honte: desconeixem el_ tra

bilifats

escollicla, hi

casa

d'esquitIlentes, tractant «evitar que
algú ens vegi ; ens hem ficat en una
botiga de venda de peix, esbotzada,

Porta vuit bernbes de mit al voltant
de la cintura. i és ágil de moviments,

cot

la-

a

encengit

cal

poder respirar

sense

Tornarient endarrera. si

no

jue el bort concepte que

ens

I'assein
amb

a

en

professem.

--Si

que

tant pac soroll

atrapen

ens

expliquem,

i

ens

com

ria dc1

pLtida.

podeng

sAparentment
manar-se

gruixuts. de la catedral. Amb el que
poden durar.
haftria per a recóre
sis

una

mats

i una

:

o

i cometen-

un

una.
a
s

d'uns

feixistes, ni sabein

aete greu

heroYcitat. De fet, de rúnica

manteniment de

la

própia reputació,

a.vant de nosaltres mateixos.
Sern set, en conjunt. No n'Id ha pas
er esvera.r cap
rmc1i d'enemics ama

per6

ens

sentirn

poderosos. En

terra

ar

avall.

--Ja ni som. Apa, amen' entrara...
I entrene un darrera raltre, sense
,

dir-nos

Badem els ulls i les ore-_
lles, ateuts no sabem a que peró a punt
de saltar si rinstint ens avisa la neces-sitat de fer-lio ; baixem els graens as
sentara ben bé la planta. deis peus. pal
pant les parets-amb les mans. Tenim
res.

tenses tetes les facultatá de

percepció,

si l'aire portés f¦erill, el coneixeriern
amb rolfacte.
La flama deis ciris varilla. per una

alertada

que

no

cris

arriba

pell. L'olor efe la Cera omple
i

a

ferir la

el recinte

domina

s'acaben
co

que tenim una clara cousciene".ia,
que fem el que estera- fent en ésguarl

ats.

rápid,

pti.menvs, pata una pistola
butxaca plena de munido/es. Els

"un pernil

es

pulmens.
: el guia s'ajup i
alca una tapa
de fusta, que deixa al descobert una
escala. Descencleix en un pendent molt

el

'er pillatge i la
els persegtieix
ço sabera pa,s
que Vole.ra fer, ni perqui;
lo feria ;
no sabem
anent en cerca

de roba

quern

o

dinamiters van preparats com per. can
viar l'estructura de teta la xarxa sub
terránia.
A part del bruit del front. 110 se sent
lile," soroll que el de les dinamos que
Fan llum per a los oficines militars.
Passerrí per 'sota els piaties de la plaea,
Irrambats a la paret i d'un a un, per
lue
graps, de nit. són sospitosos 'de

bruta, amb
fica endins de tot
Per& hi ha el que cer

humitat que

lotes les altres °loas : quan
els graons, i petgem la terra

plana. ens sentim Iluny del niki de la
superficie. desemparats. Si cridávem,
ningá no ens sentiria., i si algaí ens sen
tís. pitjor per a nosaltres,
D'ad endavant'no coneixern el ca
mí a recórrer. El guia coneix l'entrada
de la coya i pron.; sigui cona
com

que

no

sabem

-

veus i

soroll de passes,

conversa.. Hi
deu haver gent 'non prop /rostro, i per
dern l'ale. L'anima se'ns enfila coll
anulad i ens ennuega ; tenim por que la
claror deis ciris delati la nostra presen

Sembla que caigui damunt nostre I
por que hauríem de fer a l'enemic,
sense
fer-nos-en el prop6sit camine
més de pressa, i hem de protegir 1
flama deis ciris amb el palmen de 1
má.
La galeno s'allarga, es bifurca, ta
Ila. affres circuits i forma encreua

cia., peró eits fa molla Inés por quedar
nos a les fusques.
Hi ha alguna cosa que ens mana la
voluntat, per damunt de toles les Yeae
cions i de tots els sentiments, i ens obli
ga a seguir avaneant. Portem les armes
a punt,
plantem els peas a terra, amb
infinita precanció i confiem lotes les

a trossos,' construccions rudi
mentáries de fusta i obra reforcen e
sustre, i el canvi d'eátructura ens f
botar el cor. Trobem una llauna gra
de conserva, buida, amb restes de raen

ments ;

ganes de viure als ulls i a les orelles.
Ara, la mina descendeix en un pendent pronunciat, en un llarg trajecte

gairebé
sern

recte.

Ignorem si

més endins de terra,

o

Si

ens

haguessin

le'ria segueix parallelament

ter

un

reny exterior en declini. Algunos de
les escales que donen accés a la mina,
motiven filtracions d'aigua bruta i de-

manat d

tiquesta feina, trobaríem que hora

la riostra perdició i que en
tejen una injusticia. Per6 ara, a des
grat de tot,- no tenim ganes de retroce

on

volera anar,-

-

dir, i una gran tafaneria ens °rapen
cap endavant.
En un -revolt de la mina, a la nostr

dreta, trobem una porta mig closa
Clavar a la fusta, penjant d'un cor
dill, hi ha un os de pernil, i a; sota
escrit en tinta, un Mol que diu : «Si
en volea Inés, entreu.» Es
tracta d'una
broma macabra ; per sota la porta, surt
gran taca de sang resseca, fosa
amb la terra. i una sentor intensa cU
cadaverina ens domina els sentits.
—Hi entrem?
—No Cal. Des d'ací podem imaginar
una

tot rabast de renginy de l'autor del r?:.-

tol.
—Pere potser
gun cadáver.

qub

en

podrern identificar al

treurierd? No podriem pas

tornar-los la vida.
Eri conjunt, no tenim gens de ganes
d'entrar-hi, i seguim caminant. Fa una
estona que 'avancem i ens trobera ja
lluny del lloc on hem pres.la 'sortida.Per dues vegades, hem hagut de desfer
el cami. perque el trajecte es trobava
interromput per la runa. Són indrets
on, durara la Huila., foren eol.locades

cárregues explosives
per

a

de gran potencia,
volar deterrninatsedificis. ni ha

corresponents als pisos alts que
han anat a clavar-se-sota ter-a, obtu
rant la boca de la mina ; en una oca
siO, hem vist el gel per una obertura
trossos

eenyida damunt nostre. Un raig de
claror de Huna entrava dins la galeria
empalladir la llum del ble i de
la cera : a terra hi havia un case de
metall deis nostres, foradat per la me
tralla.
—Si trobem un grup de feixistes,
i feia

que farem?

Lritus, que fan una pudor terrible,
Sentina un gotejar persistent, que res
sona per les parets i pren
unes propor
cions a,bsurdes,.. Aquest soroll ens arri
ba a obsessionar, i ens fa Mal de cap.
Una explosió molt forta ha fet tron
tollar el sastre de la galeria : hem que
dat mig coberts de terra, amb l'esvera
ment de quedar enterrats de viu en Viu
marcat a la cara.
—Es un obús que ha esclatat aJ'ex
terior. Ens deveni trobar molt prop de
la superficie.

Seguim caminara riiés de pressa,
amb el cor que ens bat 'an fort que
temem que delati la nostra. preseneirt.
Les veas se senten cada vegada més
próximes
Davant nostre, la mina tomba cap
la dreta en un revolt rápid. De sobte,
es fa un silenci absolut. Que
den pás
sar? Potser. hoin ha vist la claror deis
ciris i es prepara per a sorprendre'ns.
No se'ns acta altra cosa que apagar els
a

Ilums que portem i caminar a los pal
pentes. En aquests naoments, ens sem
bla mentida que poguem tornar a
re la Ilum del dio i
respirar l'aire
.

ven

Hiu

re.

'Quan els

tills se'ns habituen

a

la fos

ca, veiem que per la banda del revolt
entra una Hum vaga, c,om de claror de

llana. Avancen" a poc a poc, i guanyern
la recolzada en un moviment
rápid,
per acarar-nos de sorpresa amb els
creiem que ens esperen.
'Un corrent d'aire fred se'ns fica

(Segueir

a

_

ens. enfon
bé si la ga

•

valle la pena d'a
arribar ací : és un sa

a

dels

7set vegades tot el circuit de
ealeries, rnirant-les detalladament.
Continua fent unes .nits dares de
narra rodona i generosa. Anera ar
rer

ifer

Se senten

queda _interrompuda la

•

no

fareig petit, ple

partat dos ciri>: alts

El inadrilenv

caldrá espavilar-nos i reaccionar abans
que eIs altres, engegant-los uns
quants
trets. A més, si...

cercava

els agrada el
fusellaran cuna a

entrar.
*

; a vegade.s en tina rec,olzada d
corrent, l'aire aquest eas pren els.c
bells i elá fa moufe d'una manera. bl
na, cona si ens acaronessin el cap un
dits de gelatina. Cada vegada que en
passa aix6, una esgarrifanea se'ns el
va al clatell i ressegueix-resquena.
Amb freqüencia, les nostres passe
res:sanen per la volta, en un formiguei
de suroll que fa vibrar els tímpan

fer

ne

Ens surt una ven prima, que no és
la que veldríem per a cases cura aquest.
Pero sum toSsuts ; empenyein 'coni si a
raltra banda de la purta- haguéssim de
trobar un premi, i fi.nalment les fron
tisses carrisquegen, fan el joe i podem

seis, per tal que la gló
cx 1dici
no quedi Massa- re-'

aquesta possibilitat,

-

mines

tre entera.

ximple.

hi entren"

en

i cada ú ha irnaginat la manera de
sortir-se'n.
—De' moment, tindrem una mica de
por, peró ells .tambo en tindran. Ens

nyia...
A vegades, el saber que .els a/tre
també es faran la guitza no ens arrib
a tranquiLlitzar prun. Les
veus soner
plene.s, recullides, la terna que ens. vol
ta les- comprimeix i s'arrapen
al nos

saquejadors.

ti,

Tots pensem

clafats cum uns pollets.
.1-lier6 els altres ens faran corapa

s'aguanten per mirado damunt la tau
la, i seguim pernil corredor eseret. que
eundueix a una. cuina menuda, desfe
ta. Abans d'arribar-hi, a resquerra. 111
ha una porta grisa, tancada : el guia
cris dio que hem d'entrar-hi, pere la ru-'
na frena el joe dela falla
i no cedeix.
Lempenyent amb respatIla colpejant
la, fent

semblará -bona.

.Avancein per una galeria °berra
cops de picot. Hi circula un aire cáli
que ve de lluny i enllaea arnb altr

i afinern Mes encara
cautela del nostre gest. Él madrilen
es treu una bomba de la
cintura i len
grapa fort ami> la má.
—Si tires la bomba nci., morirem es

per unes. restesade menjador,
gerro de flors marcides que

un

ruta ens

jar. recen.ts,

feas.

estigués

qualsevol

qui
ro

la. pilgina 91
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Catalans a
l'Alcárria
No sempre

ens

ha

prendre el sol honestament,
fa mal

ningú,

a

mildenáries,

a

permes

estat

cora

de

quino

sota el reeés de roques

tocar mateix de fosses

teixy ens anin

anar

eafilant per camins

tot el

cuda)

devenia

possible que

(i molts

casos

tota la valor i tota,

va

goig

és seriyal de
distinció espiritual
que qni convisqui
amb catalans. val
gui també estimar
alié

que és frttit i
suprem de
forjador, llegat de
preu de la tradició catalana el eata
láa. I va convidar-nos sentidament
qué II'n volguéssim donar nocions ; i
si la sort u permetia de conviure arab
catalans en teerninar la guerra ehl es

esfore

.

per-alliberar el

nostre de

homicida.

Per?) Ilavors

perrnes. Lleu

ens era

versa

sobre materies que

caire

especial

con

tenien cap
per esmentar. Tanma
no

en sa

bria comprendre
la sonoritat i la simplicitat d'expressió.
Jo vaig, estimar del company casto
1/?i elseu alt concepte del parlar cata
lanoso i vaia-acollir-li-ho amb desig de
donar-hl compliment, alhora que vaig
lliurar-me a l'esplai mental de pensar
per quina mena de mágia política, s'es

que

pesta

}lengua catalana i

castellans. en una
oficina pública.
El cert és que un
xicot, fill auténtic
de- l'Aleárria (heus
aci el veritable mé
rit de l'anécdota:vis

de la nostra llengua.
«Jo estimo el co
neixement de la llen
gua catalana, puix

a

de la

nament

iniciar
per la nos
tra banda un te
ma bell
i Profund.
d'interés
allá
que
per
tenia
a ell. cas
tellá, el coneixement

de viure de la metralia

amb voluntat

signilicat de les nostres paraules,
Bibérrimament sostindria diáleg viu
amb qui inicié,s de parlar rnenys dig

de conversa ,alta: una anécdota qual
sevol podia fer-nos-en suggeriment i
nogensmens he va suggerir la relació

amb

sig

pronunciar

timaria de

d'un diáleg thigut
Barcelona amb
a

fetes

UNA GES

1 de

trobéssim

conipmnsló

un

cas

tan adi

ent amb el veritable sentit de germa
non, que

enyorem veure realitat, entre
d'Espairya : ni vaig saber

tots els fills

donar

una

altra

pensament sitió
•

traducció

que-

a

aquest

l'hagué.; inspirat

eenviyéncia amb catalans comba
tents, alhora amatents a donar un sen
tit de respecte mulla envera els caste
Halls i d'expressar-les que ja no era
posible la vella Ilegenda d.odis i d'in
una

comprensions després
hay-la

ca

_

Repúbli
personalitat

que la

reconegut la

dque,sta fou

política i espiritual del nostre po
ble. i rlsprés que tanta sang de

•atalans, i
.d'Es-panya

de fills de les altres terres
havia estat vessada i unida
en una mateixa imita i en un mateix
anhel de Ilibertat i de justicia.

una

gesta

glóriosa,

triútérria inicial no Jos, coronada
g4alme1Lt rictoriós. Si no ca podçr
terres a les que ririen a l'empur d.
ra demostrar el ralar, l'heroi
gacD5 deis soldats. que 7/tés tard ,har
tituir el nostre Exércit.
Fati en aquells dies gloriosos en
les armes •Modernes i a4ndcse. de 1,
'altres oposiurem el nostre armament
crent, dorant d'un exéreit ortp:nitr:
els nitres pits d'improcisitts 1-tterrill
d'ideal que [iris aleshores hacient iyi•,•,!+
sa era una arma. i que desconeixlem.
-ks Inés- élernentals regles d'estratégia
•

s

PEPE PELLICER

•

Accéssit al Pretil; d'Anécdota
postre .0011(9(.1-8

del,
•

aquell temps qüe, malgrat aq.aest
gairebé am b la sola forye del ti
ram reconverir quilOmetres-i Inés q•

en

dent,

terra aragonesa.
Un diumenge al respre, una sé-cc
batalló Ca sartir per a ocupar unes 1entre l'Ermita de Santa Quitéria i
del Cerro. Al cap de dues horesja
poder, i a la matinada teaieni, octspeu

inuntonya.
1.--e•rii les forces. es'cosses
«Tuesto gesla, esgotudes pel

•

.10
Ti

la

bt•ri
Eren

-primen;

els

El- fred

era

de

comeneayen

non

dies

primers claps

intens. Els
a

emblanquir

els

capital castellana.
La nen queia patilsadament ,damunt
del nostre cos ; tan, lentament, que
semblava que no- gosés tocar-nos per
tifores de la

fer-nos mal

no

nosaltres
la

marxa

reneu

sembla va saber que

estávem

preparats

per

a

que hayiem de fer veas el Pi

madrileny :

Tan gran

era

que ni tan sois

el

Guadarrama.

Talegria

que

ens

de la caserna i

respirar l'aire d'hi
vern amb tota llibertat, peró, alegra,
sobre toa •perqué, portávern él conwm
zar

.

ciment d'ésser útils

a.la

riostra

.Pátria.

Ens donaren fOrdre de marxa, i tots

d'esperança,

nosaltres, el pit pie

adreeárem

a

la

serra.

sortien eaneons per
mens

Ea

a

a

drem

retornar

d'aquestes

a

ens

Dels nostres

pits

alegrar els

ger

entristits que deixaven la famí
Madrid.

cera

serena

josos al poble

;

era

decidir, la

riostra

ens

"adreeárern

corat

La nostra actuacio

on

veneuts per la monotonia

quilóraetres

de

carreW

nevada: el cap cot pel cansament
deis quaranta quilómetres, arribárem
ra

Colmenar

Viejo. Quina impressió

va

aquell poblé! Tot cremat,
desfet, niort. Quin silenci sepulcral hi

causar-me

regnava! No s'ola res.De tant
el

clara deis

en

canons, el crit de la

tralladora... I proa...

L'espectacle

terrible. .Jo no sé que em
qué vaig sentir... Dintre

va

tant
me

en

el

era

-•

va

durar

uns

Iluants mesos. Quata vam retornar a la
base, quin orgull per a nosaltres, ca
talans, arribar victoriosos a una 'eapí
tal com Madrid, sentirtt arreu felicita
cions i ras felieitacions!
Fi nostre alt. comanament
nos

va

dir

:

—Molt 131, minvn. Així
arab el somriure als l'avis i el petisa
rnent en el delire. Sote fills yeritables
del

poble catalá, que

generoSament
riquesa per
indepenclencia d'Espanya.

dóna els
la

seus

l'enemic. que havia desencade

El$ soldats

republicans

reí
es

sadament, superant-se a si mateixos.
dia, el foc de fusell i de metralladoro
Kric

tan

fills i la seVa

passar, ni

mett bullia la
sang. Els pensaments més extraordi
naris aflu-ien al raen pensament. Pen

sant

meu

avui (onque

haviern de refer-nos
del fred intens que sentiam en els nos

a

ang i de foc.

de

sentir dintre

d'esfore.

El noStre pas

tres cossos,

desitjava

tremp i el co"tatge d'un heroi!

les nostres llars: i fruir

'que

aquella tempesta

nat

dia que tots po

an

llibertats

rim amb tant
mirada

déiem.—Tingueu

els

esperarura! Vindrá

de tants i tants

sentlem,

adonávem del fred
que estava fent. Alegria de poder mar

•

--Gernians !—

d'hivern.

stLl

cansai

A.NTONI BRICHS CASANOVEs
accéssit al Premi d'Anécdota del
ttostre Concurs)

ra decantar la bala
pis soldats feixistes nopodien acons‘
ti lar?qleó estrangera. Damunt dk
dats defa llt q tiea una Muja de bof
tralla. A la /lit. després- d'iena res;•-•'.'"
ruin, oprofitar loas per a reple5i•
la !Mita haría escleringut terribleii;
PerO mentre iíjo siteceia, quejo el
de l'ermita al postre poder.
A la.matinada il.al dia següent
nar-nos que les forees que linitaren
-

c

•

Reflexions
d un soldat

l'ERRO
seguida que

sortir del canip
d'educáció. pre-militar, un dia de ge
ner, vam ésser conduits a les posicions
que havíem d'ocupar com a defensors
De

•

Fins aleshores els dies havien trans
corregut plácidament ; al camp
trucció la vida lii era, agradable. Lle
gint havia passat tots els moments 4{tw
ter-líela lliures. I fins que el tren que

.avançar

pant

seguida: vaig
cords

!l'out s'harien retirat. Soldats que arriba
rtanyents a aquelles posiciorts. etlsdigie
rist humana
els nostres .liontes
otents per a contenir el eontraatac ene-.
.

en una
arqueara
,

nombrosissima colum

qint de la inutilitat de la. resistencia ruin
la retirada, recollint alguns ferits gire ha
dat abandonats i eritaut aixi que caigués
nostre material u. ni":
l'enernic. La

Ion ordenada. i arribats dalt de les seres
-ganit:ar la defensira. L'exércit enenzic
uel pira mentre nosaltres ens prepara
q

reaceiona.r. Tots els

empal.ladir davant

meu

passat

grandesa

la

•

Una
manava els

a

sen

obstant; orgullós

mateix,

de la

nieva

vida futura.

Fins

despersonalit

alb

absoluta
ment, sentia la me,va vida més plena
de sentie que mai ;
eum Si hagués en:
trat

-

me

su

l'exist;-.n
humana. Si la

cia,

pátria

re

estadi

en un

perior

de

no

mlagués

cridat potser amb
el temps jo hauria

van

del fu

grandesa rhavia guiada?
gesta inmensa a acomplir

a

igual
Em

•

•

tur que m'esperava. QuZ?, havia estat
fins aleshores la nieva vida? Quin mo

tiu, de

confús,. barre

zant

sucumbir-Iii, paró de

agradables del

,

,quebula anib caralleria i protegida per

de

ella.

.

pel mea front. Em comeneava
agafar una mena d'enyorament. Vaig
a

ells.

ttia

jo

de mi

-filava
estar

tat

no

hi deixava els Liarais pares, els amics...
Anava fent-se de dio. El sol comeli
cava. a treure el cap darrera les rann

a

i

cine irre

formant part
d'un sol cos, d'un
sol pensamen.t, «una
sola voluntat... I,

no

des-

tots'

mea

jat,

ens-havia de concluir no va
vaig comenrar a considerar serios-a
impo s a ve el den
inent la mi s s ió Zinc
-que
'ebria
al mea. clavant.
re i el finar
Els meus companys estaven ¦Yairebé
tots cavilosos : deixaven darrera seu la
fan:dila, la promesa-, tot el que fins
aleshores hávia estat la Saya vida... Ja

tanyes. Tota la meva vida-anterior

igualS

tia

mi,

sentia diutre

feria a tetes elles aquesta tan senzilla :
Fou un soldat de la pátria. I Iluitá per

•

pátria.

armats de la

aleshores,

de donar a la meya vida un sentit
tOIL alt.
Mitaya- els metts companys ; hi
havia obrers, camperols, oficinistes,
estudiants... els sen

vara

estat

horda de

un

cia
de

estlidiós,

un

1-6

ci¦"•n

respectat... Pe
que era tot ai

El tren corria, comí del fr:nt i de la

yo'D? Quiaera tenir un nom o una posició
glória
en el n-Dín al costat del títol de
que exhibiria en el futu-, havent servit

meas bracos i la Meya
importaven la inrertitud, el pe
rill, el sacrifici?
Quina nova grandesa prenia ales

sanaQuI

la

hores ! Era ,sentia content de viure en
proporcionava Foca
una bpoca que em

J. COMAS
a

rátria?DaAprósdemort s'haurien
de mi molt bolles

gut. dir

211.. A cces•sit aL Preati (l'An?edota del

Jo,

coses...

nostre (oncurs)

•

Iriaciá enemiga oporegué altre cop aiu
I; de la in fanteria. Dues hores seguides
el bombardeig [a•cUís de l'ermita. periz
ens trobitrem. darant d'un enernic im
abatre: Nosaltres no teníem aviació. El
nt dowava exemple acndint als llocs de
i aixéz encoratjara els nostres soldats,
ferms i amb disciplina. Els oficials
caient vírtimes de la metralla. Era una
popeia. Valerosos, els quadres de coma
situaren a primer lloc. Pero un cop cai
resisténria es féu+ impossible. A les quatre
rda l'ermita ro railre norarnent a poder de
r. Era l'ariació estrangera qni l'havia re
Mentre- vam ? lluitar lame contra hb
Tgrat la diferencia de nombre i armament,
no_ féu més que batre's en retirada. Fou
-,918 arions aparegueren en el cel que les
•.ees no pogueren resistir mes.
no
pm una des feto. Malgrat el final
.tara l'exemple d'aquella gesta i la de
del nostre valor. Restara ben palesat
,‹tres soldats sabien batre's per un ideal,
értcer.
.

-

,

,

J. BALAR T
,

al

PrPlii; (11

Xarrat:ió del nostre,

El fet
del 1938
una

ocorregué el dia
:

nit—

Era

un

'que

1 _de Febrer

dir,

día

un

dia

:

foja bastant fred. Je

guardia, quasi tre
vela Mane de gelada.

m'estava al lloc. de
molant ; totes

Quan el dio, comencava a néixer, dos
quarts de sis del matí, vaig voure ve
nir pel terreny del camp facciós un
soldat, amb fuSell al muscle, i la man
ta, en direcció a mi ; jo que m'amago
i quan el Evaig veure a breti distancia
l'hi vaig cridar falto, i.-segaidament
la

consigna.

Eh l

cm

respongué

«Me

No tirar, me paso.»
Jo aleshores el vaig deixar atansar fins
a uns 20 metros,. i l'hi vaig fer tirar el
paso, camarada.

fusell

a

terra. Eh l de

seguit jo v-aig
República!» «Viva
i tot

seguida va obeir,

anidar : «! Viva la

República» era
contesta, i amb aquestes paraules s'a.-.
tansá al lloc on jo era. Ens abracárem.
A mi les llágrimes era vingueron als
la

ulls de veure'l de la
va, amb

un

tros

manera

que

d'espardenya i

ana
sense

algunos aparideres a terra. I amb
aixel ja vam tenir J'esmorzar a punt,

niitjons, mullat tot eh per haver tin
gut de passar un riu qi& tentem al da
vant. De seguida. vaig cridar els meas

corapanys

i

l'acompanyárera

al

tirar

i quan

allí s'escalfa,. Va ensenyar-nos
els bitllets dels facciosos, i ens, va dir
que.cobraven dos rals cada dia., i que
quo nosaltres Ii

da

mes

ell

era

vam

dir-que

enviávem 300 pessetes

al

contrari, que

haa,ien d'enviar
dria cap. Li

a

vam

a

ell o sinó

no

I eas

que voldrien passar-se,

donar una Rosca de

requetés,

ensenyárem el postre, i

pagar als de la

torat,

quedar

calfava, ell ens

contava

on

el' era, que

no

estona al

as

sat

a

vigilar i

a

cumplir el

mea

deure.

l'aigua s'es

que l'altre, dia

la nostra, artilleria havia tirat

ble

sergent la
companiyá al lloc de comanament, i jo
vaig tornar al mea lloc, sempre dispo

perquo es creia que no en teníem.

Mentre fliem les torradas i

seva

_Al cap duna

i nosaltres
va

es

per6 que tenen
por que els atrapessin o que ho, fessin

ensenyar-nos el tabac que

-els donaven els

un

molt descontents i que nhi ha molts

tin

ú, i jo, que tenia un pot de
Ilet, l'hi -vaig oferir, i vara fer-li mit
ja olla de llet. I així va esmorzar.
va

donar

(lir, també, que els soldats

tan

pa cada

També

va

n'hi

en

vaig

coses' de la vida al camp deis faccioso.

ca

casa

a casa seva

acabar li

parell de mitjous, perqué es ealcés.
Eran nons ; els sa agafar i va (aladar
me molt agrait
Encara va explicar-nos moltes altres

nii-stre

fortí i

—ck-rn

vam

a un

Jul.: A C-LE5r

po

havia fet altra

cosa que matar dos cavalls i que

4

va

(1.r. Accéssit al Premi dA rii,e(b,tit
nostre Concurs)

del

ERMELLOR DE SANG DAINIt "\T LA NEU
Terol. Líen o•otei de f a mes rtue es re
iSei)len en la- tlit que dorm. Els genets
o-

l'Apocalipsi

branden el cap l'en
mera, mentre etiserlyen feréste,t_fament
llurs dents cortarles. El Halle suari
que iobreix 13 ciittat s'esquinea, aci i
amb les ombres Malí,fiques dels
corbs que flairen ui bou festí.

L'enemic, dalt

taró, ha espiar

nostra acció i el

nostre avane.

la

i llttrs

Máquines -antoraiitiqu'es vomiten pro
jeetils Ishobre nOsaltres.
hi ha ni una pedra ni un n'abril
per-

a-

amagar

ni tan- sols el -cap. Res.

ferit en el cos. s'arrossega per la neu,
demanant assistineia amb crits esgar
rí be-tos. .NIJIgrat tot. empOrtat ja per
/a viol:stteia del

roeio del

aten

combat, perduda

jo,

basarda

no tinc

'Iota
a

la

7>

Contritriameata aquests óhints die.

,

A les tres del nuri
indret concret. el nos/re capitil
ho ha dit claranient :
dlletn.

milx-int
blica!),
1

va r

th,;

mes

dt.ylaçar-se.

a

Ipzi•di elietuit,

cer_

s'esclafa

ik,stres.

total

roques de

1.1/1Ps

i .pte la Ilunuinitat ha

ppraut

setty. ti p,c senv qu,e It quedava.
A pocs metres 11 'ti estic, veig

f•-•

pedres qu, pase'.

el

unes

re3guardaran
millor de les bale--, enemienes. que re,
bideu b.)jament al nostre voltant.
neta de

de vos:ab/es el

em

fusell entre les rnans, pro

arrossego.

1,,,

a

ixecar --rttassa el ces.
non que es

tota la roba xopa de la
(les4laea. L. bale,
1), „„dr.te.un
j see a la

Y-Pú

•

.

oorn

r

_

-

rendiment. Visca la

ve

boig

de Terol. per ein ells veden entri
ruaterial i }tomes. Es ttIn tur,"'
nula de prendre. costi el que -ces
ti. Si cal. vessarern la_uostra iíltima

Exigeixo

d po

•

<,Aquest mati "aten' a operar. Es no
ces.;;ari de prendre a l'enemie la clan

de sang.

davant

l'altre cantO i resta ents en flames.
El soroll és espantós. horrible
pectaele. dautese. 3letralla(lores,' fu
sell,. artilleria. morters. aviació, anti
aerís. 1)irfeti que el món
tornat

petjades.

gota

N.¦

estrepitosa u'era cont1:11

un

eus

1111,

Li

terament

•••¦•

les orelles i al nas. ens-que
den glaeats i blanes de la ,e•elada. Ca,
minen,. el pas r•art i decidit. per sobre
la non que cedeix i s'aclofa a les Pos

.r.1

i

i al cap de J.1111

a

on

u

és la nos
que ~Hin" ami) un es
jrrij. 114fisetise deixar la iueo
moda posiciO que les tireurnstatteiesens
han fet adoptar. 11i ba eottihat

¦L•

pica de valent i•els pasa-muntanyes.

S'aluna

al

va

tra, fis
ciar de

aval el sol ha estat n'atinen El fred

tres

graps de cinc

ilustre. eii

,eilyal del Ipte

un

de cada gilip, descentleixen i fan fun
llars metralladores. melare e„,,_
altres continuent ajeguts a turra, sobre
_N.ra

*

arrapats

A

la

Mort.

d'Amura

nen

ja itrop de Terol. Davant d'una

'amb jardí. 1a oburnia s'anua.
Ran mateix de la carretera, en els tu,
torre

meya

dre

eopde f*dra. que

Dirfen que

c,Inpun.\- effiremaliat rala tirat.
Estie ferit. Per sobre el, pautalems,
un

¦¦•••••••........"¦••¦•••¦••

palmell de la ma.
aquestes condicions, es fa
difícil. i per a esquivar la cortina de
foc de l'enerlic. no tenia' altre remei
qiuk ajeure'ps dataant la neu,. i
con..

L'avaN,
r

1-1(

1111t,

,r,

.1,
—

"411f.

Ti77

,7
-

-•

^41

itif111.

domitien, s'oil el martelleig
incessaut de la metralladera i la tusé
que la

llena. Aci deixem tot el que cwlside
real innecessari i earrognete de muni
ció. Els caps i oficials. aliaría i avall

donara ordres. que' sor' complertes
rtrpolosament.

rs

En filera india. aseendim la vessant
del taró del costal esquerre de la car
retera fins a situar-nOs a les posicions
des d'oil herrt de comenear ratac. De
mica en mica. va fent-se més percepti
bleel xiulet de les bales en llur cursa
desenfrenada. Descansen' una estona
per tal cont l'hora de einnenear l'ofen
siva estit fixada a les 9 i són poe més
de les vuit d'aquest matí de gener.
Un company oatali. d'u,k" poble vei
al que vivan nosaltres. mig en broma

mig seriosarnent, ens allarga la mil
•talmeta c'om- si aquella fos l'édtima ve
gada que lierh de veure.us. Contestem
sontriure burleta, que té has
d'estantis. Morir? N'o! Ane-m
Iluitar i a vi.-ncer!...
Són dos qdarts de den. El capi‘áha
rebut ja ordres i (Esposa.
amb

un

tant

«—Avanear. sempre ben separats
l'un de Faltre. Molla atencié als movi
Cada dispar un objecl
Endavant. companysl.

ments enemics

en

arrossegant-1i1,s.

El feo
meu

es

fa cada

costal,

un

cegada- més intens.
minytí andalós del

-

:
rens

çar

el

.

I sortim del nostre amagatall
bats. ferm ol fusell 'entre les

encor
mans.

38, se Sera ferit. EieütiV3113.311". iií ra
jolí- de sang se li escorre rara avall.
merare s'apodera de_ la seva pell un to
moratlene i aprera les (lelas ;n'ab 1.1hin. Els eamillers se l'emportea.
-"Un alti:e company can mort al pea
del seu
metrallador. I més.enllir,
l'altra banda del barra/ir..

altre,

un

La ilustra artilleria en- protegeix, i
els projectils passen brunzents per so
bre els nOstres caps i van a estrellar-se

estrepitosament al cita 'del turó, on hi
feneinic. Orne ben prup nostre,
.petee traIdor dels prituers °l'usos. Els
camillers, 'dmegadament, traslladen al
lloc
ik

socors

cosos

vida..algitns

entre espasnars

que \'01
•Ara

deis

fins fa poc

quals

es'

plens

barallen,

dolorosos. amb la dalia

segar-los-la.
ve

fas-hirió. tairibé

.eneiniga.

Primer, els aparells de bunabardeig,

alts. fendeixen l'espai deixant caure
Hur ciirrega mortífera. Després els de
enea. Ileugers de moviments, evolucio

xops

d'aigua.
sobr:

rastre

travessa

deixo.

melare

en

la

la sang

ruja,

rrossvgar-me, un
que ho cobry,ix tot

a

tea'

atub el

-k

(4' XT 4LI.

NY A
1•1,

la

primera pagina;

sea eartitell. La eama eta que
da freda, insensible. El 1 illent de la
nieva se•ciO. Un ha' company.
valent

pues.

con'

da,

higa

O111

tina

beria

le feri

a

trureisncia... 't'enea els
camillers quo
in'emporten. desa
fiara el perill. rorrent per aquella ves
sant hantda per le,z maquines de guer
roía

a cura

se

Forra blava del

Blar.

Follada

a

fi i\•1

¦Itte a besar-la, fidel. anava allí:
i vull saber també del captiveri

c;els sens eims presontirs onmig del col,
deis seus gurgs profunds, plens de misten,
en el pas del
torrent çleixa una rol
parla.m, si et plan. de pins i ginester,s,
deis estels que s'eneenen cap al tare!,
«de les boires que s'aleen matineres
de l'ermita penjada al puig isard
[ no oblidis la calina eristal.lina
de l'estan• muntanyene guarnir
d'espills,
ni el comen- eapvespral de "luan
s'afina
el rae-ric de leTs grauxes i deis
grills:
pi donis cap oblit a les ramades
Ti* pastaren innni›bils en fherbei.ni a los brunes masies escampades
i perdtales pel 1)os..c cara-solei.
j.:; la Ptdria de
faç amorosida
cnte treballa ea ida nt eternantent.
és la Patria que rin franca i
ardida
que parla viril i dignament
amb el rostro a la mar d'on ara
neixes,
amb el pit coratj•ís i esperanéat :
lluita ardida. no vol grillons ni
reixes:
és un crit i 'és un gest de
llibertat..

ALBERT PERRAMON I MUNILL
(Prepai
Poesia en el-nostre Concurs\

italianos i alematives.
Ja son' al lloc de socors. Fui ,dema
nen els n4uns- i la, filiac.j, em curen
de
ra

primera intenció. i

minvó esprimat_
rantinip1or de co

un

xat

m'allara una
nyae. Mentrestant.
cat de sano-. entre
guerra i de dolor.
nant amh 1 la

tt.<,Etl.s,:i.

r

•dalt. al turs ta
rentors i sorolls de
a

un,

,ang

Ikti,ria que

jumes estan sig

una

esteta

nova

pitgina

forjant

entre

I al cap file por, filies. en fin edifici
Mane i polit d'una capital

espanyola,

habjl i prestigiés cirurgiit amb
guants de goma i bata blanca. m'ex-trauril de la catan. seta la 1111111 esmorturda del quirMafl. la bala que un fu
sell estranger va«
clavar-mli un dia de
un

0.ener.

JOSEP SAPÉN ESMANDIA

(1r.ileet',ssit al Prerni(le :Val-roció del
nostre

Coneurs)
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UN

DIA
comencada a pe
claror, iniciada

Activitat bel.lica.

feia dues hores de

nes

l'espetoc brunzent deis trets de

amb

fusell i del

craqueig

máquina
posició. La

de la

automática; de poeició a
frase «Els onemies ataquen» corregué
per tots els

recons

de Girona

renaarcable i perenne

un

cant

aquellos 12 llores consecutivos de zura-

la imraensa

tia vermella Ihria amb tota la soya for.

zeig

ronins

ca, i el sol batia a.l'indret de la lluita
més enllá, deis cimalls 'ondulats que

dirigits

a

afegir-se al
l'estepa cas

planell color de palla de
tellana. L'artilleria pesada soguia Han

pie i la.pala. Aquell matí feb reten hau
rá deixat als catalans de Barcelona i

tones

de ferro.S'ha dit que durant

per l'éter foren 8.000 els obusos
contra

les nostres

posicions.

*

*

*

El comanaraent foraster velé frus

trats llurs

propoSits,

no

pogueren pas

de les

\essant

mes, enimarcades nomes per

rnatolls, Ferien*

ransits
en

o

tots

muntanyoles

gran

vis i obeint

prudent

un

el

cut

barrat, i la. Ma,

rieguitosa

tancant

i obrint el ferrall feron de ferro la yo

cap

boci

de terreny.

dia de

un

llanats que deixa, el sol quan ha fet la
davallada. En tota la

llancava

es

dominant-mas ols

massa ;

er

Oscar,

uns

ren

febier, bei be he rec,or
dem ; aquell fum ajacat, en una ()mil
lació feixuga, com almátic ; allunyat,
un vilatg,e amb els campanars sobre
sortint, desolat, arrupit, obert al vent
de l'Oest. I allá fou provocat un incen
di ; los seves fiamos esquincant
zó de posta, regiraren aquells tons ave

indrets robots.

Pel

guerrera que creien tan fácil. Obri

ma

Era

deis obuses de pes i diámetros dife

•ls

majoria barcelonins i gi
possible l'estratage

els féu

no

luntat de no cedir

re

paraLlels

de nois,

pitrall damunt del qual duien
arrapat el menut escnt de bronze, Pos

•

gaires ins
talas sense que es deixés sentir pel blau
espái la tra,jecteria finida, o indefinida

ineridians, ja que proveninen de

brigada

ni passaran. Una

sar
•

cord. No transcorregueren

retas, traeant invisibles

1938.

Iles, peátanyes i cabells empolsats. Sa
liva espessa, gorja encetada. La llán

s'anaven esclafant fins

pel

de la terra oberta

!DEL

D

primera

a,van

quieta ; els estels; al
firmament, espurnejaven, i la llana
ascendia, brillant, amb un voltant ver
cada,

ner

mandat. els

n•stres fuSells feia estona que havian

dós,

solitud

una

com

un

plata repujada'

calzo de

.

Les mines de Terol
(Ve de
ba endins

fança

una

ees

esgarl.-

tinguenr temps de re
fer-nos, un reflector potent ens enlluer
aa, i ons priva de veure altra cosa que
eramudit.

de bombes de má. Dalt

ja, també,

del cimall hom visualitza-va

l'ayune deis inquiets i

transportaven

-

fumerola del morter i del cano
lonia ternps per

a

esvais-se

enervant calmositat

:

en

.

no

aquella

vel negre

era un

salcava ,com un fantasma emulan
drosit, i que ~baya llepant el cráter
que

vorejat per
teix orson

la trilita i el ferro del

ma

que l'havia ocasionat. A.-

quell teló de drama i funeral era !le
gre, %pes, tan negro que ens .cromava
la vista.

ens-ressecava la

gorja.

A pocs

veu

batanats. De darrera el reflector, cris
arriba el so d'una riallada plena, fe
ridora, que en s fa més mal que la cer
tesa de la nostra impotencia.
El madrileny, mig amagat per un
company que ha quedat davant seu,
ajunta les mans a l'esquena, lenta
mi). hi porta una bomba
allarga els das cap a l'anella del per-•
autor : es mon imperceptiblement, els
dits de cada má se cerquen reduint la
distancia que els separa mil.límetre
per millírnetre...
L'honre de darrera el reflector tor
ment. En

na

una

a parlar-nos:
—Apa, deixeu les

saetres

feixistes1...
Feixistes? La vida

.en

vis,

de l'alambrada arribá l'enemic
una perfecta forraació de l'escola

'entona.
tensitat

Aquedrmoment
insuperable. De

primados deis

nostres

MéS dolls de

fou duna in
les

bogues

a

fusells sortiron

disn'ars

certers, que

sembraven la mort.
Per
tre

una

vall de eamps terrosos,

el marró obscur de la terra

en

remo

guda per la senibra. hi havia, peral
tel. un rierol vorejat de joncs inig
verds,

mig

grocs, i

un

cerní

guarnit

pels clots que feien els obusos. Els

ca

reillers pa-ssaven aclalerats,

ee

bruts ;

armes

a

terra.

ens surt als ha
crit d'alleujament que re
tota la mina :

en un

•

corre

—No

tireu', cam.arades! Som
som

dinamiters cíe la

de xec!
La gent que

carra

brigada

dominava, creuen
paraules entre ells : «Porten els bra
eals, són deis nostres.» .Duen l'estrella
en els casquets.»
—Passeu companys. No tingrteu por.
Fem unes guantes passes i ens tro
bem. un cop depass'at el focus, a pie
carrer, amb el cel ample damunt nos
tre i la, Huna, i les estrelles il.luminant
91 _món. Coneixem de seguida el loe on
ens

pagina 5)

trobeiu: som a les immediacions de
l'estado de Terol.
—Que hi feieu ac,í dins?
flem vingut. a ea-0,r feixistes pel

ens

nostre

compte...

—lleu triat un bon moment. Ha vin
gut ben just que no us cacera a vosal
Rieni. Pero encara no estera prou re
fets per a riure ben de gust.
.41 Ilarg dé la calcada del tren, lii
ha un eengle de falangistes, lligats,
que els nostres camarades han tret de
la mina per posar-los a la, disposició
del c,omanament. A terra, prop nostre,
,

veiem unes formes ajacade,s, cobertes
amb un tros de lona.
aix6?
---Són els

cadavers

deis

guárdies

desapareguts.
d'erapa,ssar.
podem ajudar

una

'la vida, amics,

ens

alguna

cosa?
--No. El millor que poden fer és re
tirar-vos. Si quan torna l'oficiad us
tro- ba a,cí i no li agrada la vostra idea,
ho passareu malament.
—Apa, salut. I moltes grácies. ca
marada.
e
Emprenem la pujada cap a la ciu
tat sonso dir res, m.oixos. En la part
alta d'algunos cases properes a l'esta
en

-

ció, encara flamegen petits incendie
inextingits, que fa semblar que els pi
sos siguin habitats.
Aban,s d'entrar a Terol, el madri
leny s'ha, girat de cara a l'estació.
—Si• tarden un moment méS a evi
denciar l'error, els etzivo una bomba
que ni els hngels del Gel hi haurien ar
ribat a temps.

no

tal soledat de terra ado

enyoradissa. Feia feredat! Un

lorida i

cadáver,

escumosa

la boca,-estava

cona

dret ; les pttnxes de les alambrades el

subjeetaven
va

un

case

cingle

aquella posició ; porta
abonyegat, visió fatídica;

en

de pensaments, ruta muda d'un

ásser sensible.
L'est comencava
ciar de

topazi

en

a

esllan.guir-se, foc

el llevant. Pobra Al
,

ba! En la vall hi havia un blanc
sut de gebre. Bus relevaren de la

Se'ns trava la vete i la suliva.
costa

En.

Quin neguit!
hem vist

tres.

ferma, segura, que ens
glaea, l'esperit. De moment, ens que
dem clavats a torra, amb els ulls es
Es .una

daninnt

l'esque zi ; inentrestant, los bogues
Ilargues i /legres dels canotis no fruIen
eap mena de descans. bes posicions co
bejades' per.ladversari seguien esven
grades, la torra i l'ambient fumejant ;

que

tlugueu, dispararem...

tossuts muls que

inetralladores

sense

el clisc del focus i el seu halo lluminós.
feu cap moviment. Us. tenim
acarada una metralladora. Si us be

Avaneaven refiats, amb el

eorretjam pie

;

la

dia,, fredolucs
que

no

cap

a

vam

movia, de

pujar

ter

guar

fins al molí,

temps les

seves

ales ;

la vila de casalots abandonats,

de casalots ,d'aixafada teulada. El riu

profund passava, llisquent, en
espaiats intervals, i vorejava migrad%
plantacions d'arbres estrafets, del
brancatge deis quals s'aixecaven tene
estret i

_

broses volados de
inflat

ens

corbs; el sol roig

i

acdriciava ; per dált de les

.xavoles sortien cobimnes verdes de fura
sonso

arrissar. Enfortida la moral de

callasen, ningú ja
noraes

un

arbre

no

pensava

en

es;

sonso- falles, malendb

nic i mut, mirava dins d'un clot d'ai
gua el

%U

perdut dolor...
EMITA RIBOT AL+58

PERE CALDERS

(2n. accessit al Premi de Narració del
(Premi de Narració del nostre

Coneurs)

nostre

Concurs)

•
•

PREMI A LA MANDRA

Ilegat ori
Disposá
que
ginal en el seu testament.
seu ruc fos lliurat al Inés gandul deis
Un pare 'de familia

,

féu

un

fills que tenia.
Pero com.qüe tots tres fills eren.uns
grans niandres, que no feien res en tot
diá, el marmesor que havia de °ora
tres

•

plir el

testament

girar-se.
eridar als
interpella

canto
Va

no

sabia cap

a

quin

UNA RE.SPUSTA IIISTÜ11142A

kis numoristeg catalans
expliquen als soldats de l'Exercit
de la República l'acudit que
els ha fet més grácia

m'ara

Respostes'

Mis del mort i els

de _\ verra i de

Joaquitn

per

un

aquel' pobre

Montero

—Qué

ofegat

no

me

me

en

sé la

l'ha explicat la

i ti

digné:

sembla?

as

aquell li va respondre:
—Com aficiouat. no ho
I

procedérecia—ens
meya

humor,

de Leipzig es topa
que tocaya el violí,

un carrer

El gran artista. en un ra,mpell, a,ga_
finstrument del pobre eee i es posá
eves famoses peces
a tocar tuna dp les
de cuneen. En acabat torná el violí a

NYE- KRA.
--No

el céle

de bon

esteva

pobre eee,
implorara la caritat pública.
atril)

:

dia--•va .dir el més gran,—
va ig caure al mar i per peresa de /mu
vaig heder, i prou
ro els braeose no

Paganini,

que

violinista,

bre

.

tres

vegada

Una

feu mala
que
i més
die
si estudiaveu.
encara lez hi podrieu gnanyar la vida

eseriu el aricaturista Nverra—. A mi
xieota. Jo l'he il.lastrat. Aci el teniu :

aleen, ;

n'haguessin

us

:

tret.

—Dones jo--digué el mitja— un.
di a cm va ea/ir° una brasa de foc a la
cama, i per peresa

l'I\T[ItA

d'apa.:gar-la

amb la
prou ill'hauria crernat tot jo si al
no -ha•gués-sentit l'olor de rostit i ha

gn
gués corregut

a

treure-me-la:

•

.

—I tu?—féu i marmessor al petit
tens per contar?
Donen el rin; a qui vulgueu. qae
jo no tinc ganes d'enraonar.
Agiten no va dubtar i lliura él mute
al Inés petit.

n boig cilscnyitva una tela blant:a
dient que eraLL1 quadro qua havia
pinta: el l.
ecoresei_
preguntar

qué

Hl
1

_

dei
k'`-.

en

ja

•

REALISTA

s

-

Ar:1.

-

Roig pels hebreu,

raar

.niar

porque passit

sha retirat

ilebrcusl)
ina+eix

pas..,:ar

al

darrer.

FELICITATS
•

Diáleg

-

mes
o

:\IEN

dos arnies:
senyor Cosme, qui és
el que té seixanta mil duros

felie,

Pretes-er.

evvrto,

filies?
—Hbine, horno; jo dina el que té

1)4'i

--Un vol que li envicia?
--No cal. Me Temportaré

sis filles.

--No sé veure per .qué.
=---Es que el que téeseixanta mil du
ros en voldría tenir més ; i el que té
sis filies..,

ja

en

té ben be prou.

LA RESISTENCIA DE

CATALUNYA

(Ve de la primera

plgina)

innb

el mateix sentiment !ratera sol
dats catalans defensen altres .terres
d'Espanya. Pero aquesta companyonia
no .exirneix els catalans de considerar
que; ladefensa de Catalunya, ha d'ésser
.fonarnentalment obra seva. Pel nombre

participen, acrTcut
.umb els contingents de les novís lleves,
pel coneixement que tenen de la terra
i'arn•flo que hi han posat, pel deure;
de soldats que hi

moral que senten dintre

seu

i que

co

ratjosament acompleixen, ta defensa
de Ca.talunya ha désser primordial
ment una gesta deis catalans.
Fet més sobresortint'en aquesta eta
pul de la guerra, la defensa de Calalu
aya pot ésser i ha d'ésser la prova de

ci.ssiva que assenyali el carní de la vic
tOria. Coya tantes altres vegades aquest
petit recó d,terra muntanyenea i me

lita gloriosa

•n

quin,és

l'acinlit *pie uiiva fét mes

gracia entre els

diu el f.i.

a

la

presó.

iiudi\ idu

parla deis disguste,
un

oient

Ii diu:

/inri, jo del

Dura-e
tUk

ineu

n'estic

t. Lana ?

.no ha toeat unti
i cigar.
---1 al café, hi va?
--No hi ha posat /Dei els peas.
Retira tard?
Al contrari després de sopar a
-

1.1

T10/1.11.

•

-1 de

-

compart-s?

Nottiés Os fa amb els de casa.
Si •pre éš una sort ; i quina edat
té el sell fi!!?
-Abans
va complir tres rue
-

pa i moit entablen/cm Ji din :---Que ¦ols truear?-,--Sí, senyor,—respon Fin
fant, i el bou 'tome l'agafa pel eos i l'enfila fins arribar al trucad«. El noi,
ainl) totes les seves forces truca cine pies i repicó.
Aleshorese bon homo
deixa
terma i 1.i din.. :
Ara. ja t'ebriran? I el etarrec réspen : _kra ja al que eerrent per
ees tirara/1 a,igua!
Itre tampoe VIO l'he Oblidflt
El mea Uet, quan ne.tenia encara tres anys, estigué !vis dies al -11it iuia
:
[entretertia fent-li dibuixos, dieta-ee dilmixos peri, 'e-orrt que mai
Jin tingut traça ni nocions de dibuix, les oie;es que li tela les havia !l'expli
t'•z un caStell. aiXn stHar 1 r.. tixi)
can—Veas.
un tepe,
es un
barco

-

ses.

-

noi sito enraya i nu feia eetnentaris.
1:1 día sobtadament era din :—At

711?

1

i

Sempre

sENTIE

Entre.'
Per

•

né.;

me

n'he recordar_

aiesbores

Dalí!

de la histá

,00,bat. l'Exi,rcit de la República, que
Ptt darrer terme, i després de les cruen
tes horeN de prov. a, ens retornará la

reconquerida i la Ilibertat
ETS

IDEALS»...

era una

mena

de

ire

()

senyor i
nc,

SENTIR
un

artista.

pinta paisatge, vosté:'

,'ente.

!ah'

surt!

•

11,1$ catalans.

ein

que 11 está donant el seu fill i

perée advertir-ve. s que jo'que no tilic ni arxivalirs iii fitxers per
elassiticarelos, tino, no obstant, a la inembria una mena diaparell ninf3mo
técnic que els va destriant per géneres. lii tirt acudits d'autors, d'actors, de
músics, de pietors, d'advocats; de inetges, de jueus, de eriatures, etc. De ca
da série, n'hi ha un, naturalment, que és el que Inés efecto in'ha fet.
Els acudits, peró, que em fan més gracia St'at eis de eriatures. Per tant,
us explicaré d'actuaste série els dos que in'han fet Inés gracia.
L'un és molt conegut, pero jo no lea: recordar-lo sense esclafir a riure.
aquest :
les. partes de les escales son taneades.
Es ja de
Passa un bou horno. pel earrer i vett un xicotet que es posa de puntetes
per arribar al'trucador de la porta i no pot assolir-hu. El bou homo
li agro

ria. Perqw., In defensa de Catalnnya,•
lJ,íro'isnie í el .4acrifici de tots els que
jei ella pateixen i lluiten permetra en
jortir .perfecCior?ar l'instrument de

riostra terru

si

UN 1'1141, IDEAL

JOAQUIM
Es difícil determinar
milers que n'he oit

itar

-

po‘eula.

diterránia. hn ting at de sofrir contra
la sena voluntat la tragedia sagnant
(IP la guerra. COITZ tantes altres rega
des el braó i la coratgia dels $eus fills
una

vcure

tik, robar.

el que té sis

'pareará

.y1A-MATICA

DE.

entre

Ei senyer cridant Biés:
pregunto peryit l! no fa paisat
ges!
No sóc pas sor/. homo! Ja Ii ho ht7
dit : Perqui2, nu f ‹ento.

MATEMATIQUES
Fa alguns anys que un cert avar es
confessava del pecat de la usura, i el
canfessor u deja:

AMIC
Publicació quinzenal per a esplai del
soldat catalit de l'Exércit de la Repú
blica' editada pela Serveis de Cultura
al Front del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalianya,

—11eu de tenir present que tot el que
cobreu de més del 6 per cent, és pecat ;
i recordeu-vos sempre que Nostre Sen
vor des d'allá dalt ho ven tot.
—Ja m'ho afiguro--respongué l'a
var—per aixé jo sempre deixo dines
al 9 per cent,

dalt,

Tel. 72006

Núrns. 6 i 7

porqué, vist des d'allá

pre'rigui per

es

Adreça: Avinguda del 14 d'Abril,

un

—Que dorms, Pau?
—No ;—va respondre aquost.
—Podries deixar-me tres duros,
Pau?
En Pau s'acotxa amb el llensol i dei
xá anar un rone.

taverna.
ho direm al teu pare—diu un
quan vas a buscar vi te'l

d'ells,—que
beus.
El xicot

—Que

no em respons, Pau?

—Dormo.
—No deies que no dormies?
—Ho he dit somniant.

1.
........

I-

prendre la terrible resolució de sui
cidar-se, tirant-se al riu.
Peré tan bon punt havia fet el ca
bussó, un tranquil pescador de canya
i a més gran nedador, va llenear-se a
l'aigua, i aconseguí salvar-lo.
va

Com la

Falugueta imagina uri in dividu.

na.

—Vosté sí que em deu la vidal...—
li deja, mentre el deixava sobre la ri
ba.
I el suicida, pie d'amargura, excla
man,:
—Quina pena la m43aal... Teniu: un
altre deute!

El doctor :—Per qué? Es periodis
ta?... escriptor?...
El elient:—No. seuyor ; sóc perru
quer.
Xu L. HAURIEN DEGAPITADA.

Mozart,.el geni

preceg de la música,
anys quan dona el
corleen en els salons impe

LA MARE PREVISORA

set

maro de Napoleó I era una dona
económica.
Havia oonegut l'escassedat i es recor
dava deis tomps
El seu fill ja havia, .arribat al tren,
i el dia primer de l'any va enviar-li
30.000 francs porqué els gastes en re

.

rpolt

rials.
María Teresa, admirada de sentir-lo,
cridá per fer-li una caricia, i la po
bra criatura, suraament impressiona

da, relliseá i caigué.
Una dama joveneta s'atea del silló
per ajudar-lo a aixecar-se.
heu fet mal?—li pregunta amb
veu dolo.
I Mozart, erilluernat per la bellesa
d'aquella noieta, de moment no li res
pongué : poi-e) estrenyent la seva má,
la que ella li oferia,-exclama :
—Qué boniCa que son !... Á fe qae
voldria

casar-me

gals entre els SOÍIS amics, i es mestrés
espléndida.
La mare de Napoleó no en gasta Més
que uns 3.500, i guarda els restants.
I quan

una

ria

Ea.

Com més no li hauria valgut a aque
lla dama casar-se amb Mozart, que
amb l'horne que van donar-li 'en ma

visat dintre la

filia seva, de part de

meya

familia.

NOCES D' OR

tritnoni !

Aquella

una

l'emperador, li va preguntar :
—Que en voteu fer d'aquests diners?
Perque els guardeu?
Aquella bona dona respongué :
—Potser Irisan dia serviran porqué
pugain menjar un bocí de pa tots els
veis i totes les reines que s'han impro

amb vos.

Tots els presents esclafiren

en

Un individu, abfeixugat de deutss i
veient-se impossibilitat de satisfer-los,

absolut a tot treball de cap.
El elient.—Aixó sí que no és possi
bloa, senyor Doctor : seria la meya rui

primer

vaig... quan

NO PODIA SORTIR DE DEUTES

El doctor.—La seva malaltia té una
cena gravetat ; halará de renunciar en

seu

:

no, quan hi

torno.

••

•

CONSULTA

penes

quia

ljns xicots sorprenen un company‘
seu
mentre está bevent vi del que a
casa seva l'han enviat a buscar a la

leg :

a

Primera i segona
d'abril del 1938

NO 1.E,N LEN RAO

En Pau i en Pero dormien en la ma
teixa carnbra. i entaularen aquest día

centava

411.

BARCELONA

.«

6.

MAL DE LA SON

—Que

-

sena

.......

—

dama era Maria Antonieta.

A LA BARONESSA SE LI HA

DESENFILAT

L'Enric esta

EL COLLARET
a

un

deis

a

punt

-de casar-sol diu

amics :

seus

--Quedes cenvidat a les nieves no
ce-s ;d'or,
que es celebraran dintre de

podS

dies.

s'entén,
--Sí,
amb

les toves noces d'or?
saps que eni caso
mil.lionária?

homo

una

;

a

DO

LA RAU DEL BURNI
1" t berni apostá a un quo flO ha era.
,1„o ell hi veia més ami) an UI1 que l'al

atol) dos.

—Que no—digué l'altre.
—Que si.—respongué el borni-:—jo
et

...DE L EDÁT MITJANA

veig dos ulls.

un.

i tu només me'n

He guanyat la

posta.

veus

•
•

POETES DIH1,

ELS
Tres

Evasiá.
A.vui que és un dia amable de talador,
fa bo de reposar vora t1 catad
que passa, recto com una mirada,
i deixar-ho tot
--el ll'bre i l•eeo de la
pensar, nomás...
Només pensar coses amantes
una mica pea aobre d'aquest viure.

guerra--i

La rondalla duna est•rella i tuta noia
tue em contava aquella amiga meya
"ni és dalerosa de somiar
brill als ulls
alue hom dina
aloe
é la paraula feta
i té

un

lluents,

san

possible que

lue tSs

Pensar que la

aerqués de
[robar-los.

la garsa

també és bella

terra

rzateix,

ara

ab l'or deis ceps i el blau de les

rmuntanyes

4

i

aquest verd talment

I

no

saber
—avui que és

un

Oh! Si el sienci de

catifa.

una

dia de tardor

de la vida.grisa i roja
deis 'homes-talps,
ferotges per la sang
i el tro eixordador deis canons
i l'ombra de la mort...

en( esa.

Será udssatger el meu cor
de les áureos cantates celestes.
Coronará deu mil fronts arab el flor
ag-uerrit deis valents, en les testes.

l'horae-talp

en

plegat4

desfet
Oh pi

—missatges qu. pregonen
e

merares

linic en la sorra deserta,
que era duus el récord i l'enyor
de la terra llunyana
on mos ulls veieren la- lum primera.
Tot l'amor hi he deixat.
Tot l'encís.
Tota il.lusió que punyia mon
Tot alió platejat i indeds
de fal.leres
que palmeen
la blanesa de l'hnima.

quan la retina cansada,
copsa l'aspra visió
de les

serres

pelados

i

i de pits bategants.
Oh! Si la lluna
—1•altiva
s'enganxes a la purzta
del fusell deis gen-tia/1s.

clavant els peus
tement deixar la

gorja polsosa

ferrados,

que n'és de plaent la memória ;
'cona es fa amable;

s'enriqueix d'amples blaus
[lluminosos

la visió de la terna estimada.
Oh laocinet de Pátria moya,
tan plaent, tan serena, tan noble!
Gam t'enyoren mos ulls ;
eom

t'enyora

mon

n'hi ha lltru.

no

i

hora d'alliberar-la.'

Per defensar-te amb bra,4".,

n'anava,
portant el fasell al braç
la guerra

i al

me

la torra estimada.

con

.

de Poesia

Accé6sit al Premi

Concurs)

nostre

L'anhel de la viet¦-yria
Vare estimada.

resten,

El roig de la sang vibrará amb esclat
i amb els clarins de les horesquepassin
eseriuré cent poemes

uostra.

de Ilerers i de sang.
ríalles airosos.

'a val caré

Duem la vida eterna
al nostre brae.

So/15 fidel al mea crit de combar,
i faré tremolar les polsosea

aut !

patria llitnre

flam
oh! Si el silenci de l'hora,
austro

.ploreu Mes

per si el fill vostre
Si de

torna méa

no

torna, será amb la

:as

vindrá amb les

palmes

glória

de la

[victia
ploreu, mane. [1,1 vestre fill
perquó-la pátria vin en perfil.

,

patria eru ritlit,
n1
porqué la l'inri ifesc,lavitud.

La

y

crineres deis negree cavalle desbridats,

Llititant

Sabré mossegar el silenci anib les dents
faré•enimudir eent canons abrandats
i aixecarl'en les pIamíries jan-nena%
den monuments a les den llibertats.

la

galops

no

sens

nova

plureu

Yo

1

triumfarem,
conquerirem.

mida

vida

mare.

per si el fill

tio

ploreu mea

vostre

no

torna

me.

JOSEP PELEE IR A

deutrar!

Ir. decessit.al Premi de Poesiu del
nostre Concurs)

Pols i foc!

Morir

la Ilnita

en

Ja per la

no

és deshonor.

patria floreix el llor.

ermes

i pesen als peus indecisos
les amples sabatea

uom

vida,

amb els estels a les mans repenjats.
Xo faré cas deis (..}busos que xiulen;
viuré tothora amb mon ah ben badal
Seré missatger de victéries temibles.

Serem ficiels al crit

volgués

tu

foliç jv vivia
eki una vau benaitrada ;
rttés s'atansá la tea-Testa

El met4 cant

Fartitud.

quan el sol inclement
la

torra

eternamen1 avanerla

l'emprempta
deis seus raigs.

s atansa t

,konu

;

on

pressentimonts
ofegaven la passa!
Després... El pit al vent

La torra es nostra.
L'ombra nocturna
amaga el nostre pes.

nc

perqué

que

ens

el crit de

el que és per la vida l'aire.

'tot de

vi

sigui el

a

Cantan; els dios que

tu;

forea

l'esg-uard escruta
amb dureses que maten.
—Al cal es mor la tarda...—
Reposes un instant
i en el raoment,
del front, una má arrenca

Nrosaltres

pátria

liii és la 'liare,

nlentre

Avant!

de

pel

per mi

tu ets

el que es el sol per les flor,

a

Avara!
la
Que
columna és fernia.
El vent tot fred
bat en la compacta trena
deis nostres cors estrets.

...sota

eatalunya,
eI que

lletres

nou

sent,

se.

ennua

X vant

clapejades d'amples taques morados.
asseca

la tarda...

--i és un cabdell de
¦ine ennua,

VII
cor.

es mor

amb flames eternos
de bracos al vent

Avant !

encantament del cel
en Ilágrimes vives.
gegant i esponerós,

aquest brea instant

Així

d'aquest pi
[lluent,
la pluja ha deixat les gotes fines;
luan,

en

a'encenguiss.n

Darnunt de cada fulla

ciares,
de camins de somnis blaus,
de lliberta i esperança.
les teves

renyoro, dolo terna,
(m'a ho faria amb l'alnada
Ceilyoro porqué t'estimo,

s'ouen xiulars diáfans,

Si els cante

Que mil estels

són

Jo

Bateguen pits!
Uervells s'eixamplen!
film d'iraatges llargues
esborra la distáncia.
S'easpanta l'eter!

Oh!

amable...

Enyorança

avenit'incert
tremola fondaratatt.

gléria

Anunci de

un

fins que el vent
faci esborronar les estrelle

mi

.4 vui que és un dia

Cataltinva

an

l

III

.

I oblidar

llunyá,
'la posta s'hi repeuja'
amb Ilanguideses d'angel.
A.1 fons dels,lolls de l'aigua,
al col

[amable
res

avanç

Immensos lides de silenci
s'estenen davant nostre ;

Pols i foc!
Olor de IGOTtS i ceuldra
Llibertat.
II

l'atizaren-1 tots

i cendra eueesa.
Llibertat!
L

s'atarles a galope
volgués detitaarl

js

niorts

l'hora

que

imatge.

Pensar en la bellesa de les nits
(luan al col hi ha tins mons inconeguts

Olor de

Cants

GUERRA

GUERRA

POE VIES DE

rnoments

LA

cor

que es sent fort i es sent ample,
només per reveure't ;
nomée per tastar l'agredole
de la tova abraeada.

Sha ros el dia
dintre ls embree.
Slan fas les ombres
dintre la r.it.
Només hi ha el silenci.
Com un crit.
Si el aerly

a'esparvera

el cor

no

La vista serena.
El pas és segur.
Devorem la calma.
No se sent ningú.
avan9a., decidít,
La pensa febrosa
va encara,

silenci

més

es trenca

corrent per la fosca.
I-testem indecisos
del que passan'a
El foc encen lira.
La mort ée allá!

bes

vaci!.la.

ces

•arma retruny.
La nit s'esparvera

que ens comanen
són greus i són ronques.

i Hulla he fa per
Per

eataltaiya
ans

en

de sotmetre'ns

ben alto
pie el ti u la

anal] forca.

nestra

Accéssit al Prern; de Poesia del

(TJoncurs)

lluitant.

bandera

vegi, noble i sincera.

ploreu

no

más

per si el fill, vostre
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