quinzenal per a esplai del soldat catala de l'Exercit
pels Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura

República

Publicació

de la

editada

de la Generalitat

Vals

Record

imperials

Catalunya

de

La sinistra comedia de la No

contingencies fortuites i supera
bles de la guerra, han fet que molts
soldas catalans hagin quedat de mo
ment separats de Catalunya per una
Les

facciosos

ltenca de terra envaida per
en

rablement, Amic, que és l'amic de tots

profunda

pels

amistat

soldats

ca

de terra catalana U

//uny
junt amb la independencia
d'Espanya, la liibertat de Catalunya.
Soldats catalans de Madrid, de ?'Al
talans que

fensen

carria, i d'altres

Forma part d'aquesta, literatura am
pulosa un comentan i aparegut darrera

Centre, que

sectors del

ment

amb la seca guarda tenaç i abnegada
han conquerit el gup-sardó de coratjo
reterania ;

m.

soldate

ticulista

; sol

momen

taniame4 trencada de Catalunya, a
tots ells va el nóstre bou record d'antis
tot i

companyonia.

Totes les

noves

i

impreSsions

arriben d'ells coincideixen
llar la

sera

fortitud

que

ens

subrat

en

moral i el trernp

coratge, més tens ama que
abans. Ens diuen d'iniciatives, de pro
jectes convertits ja ea belles realitats,
per a formar llars i organitzalions que
ajudin a recordar-los-hi les coses de
del

seu

Catatunya.

Sabem que arr'eu

on

de solda,ts catalans

es

tro

sorgeix

grulo
de, seguida aqUell escall de gertnanor
ba

un

que els

fa

sentir més

fortament

lyis ideals i els sentiments
deis

quals

xem

la moral

talans que

ltuiten. / és

en

els pro

defensa

perqué conei

exernplar deis soldats ca
circumstáncies passatgeres

fet que avui es- trobin material
ment separas de nosaltres, que volem
han

pero amb
on estiguin,

amb tota senzillesa
sentida ~oció, que allá
allá

on

está tot

reposin

o

combatin'

Cata/unya.

,

empresas en el

lluita centra els sarrains. I ho explica
en aquests termes : «Hi ha igual subs
táncia permanent en les raons que im
pulsaren Pisa i Génova fa vuit-cents
anys, i les que han empes la Italia d'a
vui. Les empenyien a la intervenció a
Catalunya, un gran i misteriós impuls
de vida, més assenyat que tots els cál

disciplina i eficacia, reserves de
l'Exércit de la victOria ; soldas cata

l'ampla zona de guerra

Mallorca, l'ar

segle XI per les ciutats de Pisa i de Gé
per tal d'aju,dar Ramon Beren
guer, Conato de Barcelona, en la saya

en

lans de

a

parla d'accions

nova

dats catalans d'Andalusia i Extrema
dura, unitats que es perfeccionen cada
dia

ubb11.13.~..

plicar la intervenció

poi-len l'ardorós
concurs de la seva joventut en la lluita
cruent i la defensa heroica delesterres

asprament cabejades

cert nombre de diaris ita

is.ku.v.,

Front de Llevant que

germanes

en un

lians, i que afecta la histbria de Cata

del

catalans

no

cia que s'han obligat a mantenir, men
tre sigui per exaltar el fácil coratge de
llurs soldats o l'eficácia de llur mate
rial bel.lic. I seguint l'exemple deis
dictadors, la premsa italiana i aloma
nya no ha deixat mai de contar les pre
tesas gestes dais anomenats voluntaris.

els soldats de l'Exércit de la Repúbli
ca, vol expressar més sentidament la
seta

hagués

fet vessar tanta
que
perque valen és
sang
homes
ser lliures
combaten per la indepen
dIncia de la, seva pátria. Són ja cona
gudes les manifestacions repetidas deis
dictadors feixistes, als quals no els dol
comprometre la política, de no ingeren

tesca, si

i

aquesta hora de pro
ra, que exigeix de tots un majar en
1ortiment del coratge, per a donar-la
ben aviat per liquidada i resolta fano
estrangers, I

inter7

convertint-se, per la
venció
superbia de les nacions que ajuden els
rebels, en una farsa que seria gro
ha anat

FI
CAYT DF, LA

culs i Inés fort que tetes les raons, més
just que tots els interessos comercials i
més fecund que tots els misticismes

RAÇA

Al bressol de la Pátria
s'hi troba un nou infant.
Els avis tots moriren :
la raça va endavant.
El sol, yermen, apunta ;
la Huna es va apagant.
La mara vetlla i fila
el brossol
veu

en

i sempre des de les costes

entranyes,

d'Espa,nya».
aquest exem

a dir, que si
havia
continuació
de
la
história
la
d'ésser com la que fou en rápoca me

acto transc,endent. Val

dieval, els catalans l'esperarían ben

Sos héroes i sos mártirs
fins morts s'aixecaran.

rena

amb ells
a

es

Poques vegades cora en
transformat
ple un petit episodi
per la mágia de la fátua exageració
en

els pits tino abundants.
Ta Perra será teva,
que a tu no et mataran.

(Segueix

la gran guerra civil d'Espanya
té les mateixes raons d'aleshores. Tam
bé hi havia, en ambdues ciutats aspe
vid

vista curta, do caletas petits, incapaç
de comprendre que es tractava d'un
gran vol. Igual c,om avui, en qué Itá
lia emprén altra, vegada, un gran vol,

que surt de l'e,nima cantant :
mes

el

preguntaven que podien guanyar-hi a
Almeria, Tortasa i les Balears. Gent de

engronxant.

«Oh, fill de

fons

un

rits descontents i vacil.lants que

—Bim, bam, bim bam,—
amb

impuls de vida. En
la participació deis italians

deis creuats ;

la

página 12)

eent.

Perque aquell
(Segueix

a

se

vol italiá des
la

página 11)
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Fi

de

segle
actors nostres en •traduccions catala
nes. Les societats corals de Clavar eren
més nombroses que mai i continuaven
llur obra educativa popular, peró la
fundació de l'Orfeó Catalá va revelar

L'exposició

Univer
cal del 1888 va donar a Barcelona i,
de retop, a Catalunya, l'ambició de po
der-se equiparar amb les ciutats i po
Dilema.

1)

—

bles que aren els capdavanters del món.
La industria i el coraerç oren ja un ex
ponent, no solament de la puixanaa
económica del país, sinó de la seva
cultura. Aquest floreixement económic,
per altra banda, encoratjava el conreu
de l'esperit i per aixó els catalans que
es dedicaven a carreras i treballs

l'esséncia de la música popular catala_
na i elevar la música coral a un alt ni
vell de dignitat artística. També ales
horas es revelen una pila de músics ea
talans, compositors i virtuosos, que co
meneen a escampar pel món el nom de

Catalunya. Un erudit de la música, Fe
lip Pedrell, autor de la trilogia, deis

intellectuals
cada cop
aspecíficament
pro
eran

Pireneus, posa en valor el folk-lore mu
sical catalá i assenyala camins a la re

més nombrosos. Els escriptors, els
fessors, els hornos d'arxiu i de labora
ton sorgien, no sois a Barcelona, sinó
a totes les tarros de parla catalana i
desgrat de les divergencias de teories,
o
de temperament, quan es tractava,

novació musical do la península. I tot
aixe) davant la hostilitat i la incom
prensió de la majoria deis espanyols i
sobretot deis

d'informar llurs estudis o produccions
un
sentit genuinament autbeton,
tots ells es retrobaven. El poble rabia
directament o indiroctament la in
fluencia de lur treball i, en assimilar
lo, la saya consciencia collectiva, fins
aleshores encara diluida, s'afirmava

L'Escota poética Mallorquina.-Dintre del niovinaent literari cabila de
fi de segle es destaca. per la saya noto

3)

en

CANT ESPIRITUAL

seva amplitud com pel seu agosara
ment, arab la situació deis altres pobles
peninsulars. Aquest desvetllament poli
tic es feu, pales d'una faisó remarcable
quan, amb la guerra hispano-america

les colónies
d'ultramar, que oren aleshores els mi
nora mercats de les indústries catala
nes. Catalunya va comprendre que si
C111

-s

yoca

cl<7n

fin al

TY,

-

teixa no hi hauria salvació ni per a
ella ni per a Espanya, que acabava de
sofrir un cop tan terrible. La saya vida
com a poble depenia d'aquest retroba
raent ; era per a ella una qilestió de vi
da o mort i al servei d'aquest retroba
ment posava totes les forces materials,
morsas i espirituals. O Catalunya esde
venia altre cop Catalunya, amb la se
va llengua i la seva cultura i amb la
saya

bles
com

I aixó c,oincidia amb les acaballes
del segle XIX i amb la crisi espi
ritual, sobretot en el terreny de la
filosofia i de l'art, que el món enter so
fria

en

aquells

2)

Grisi de

erisi

espiritual

moments.

creixenqa.
es

—

ma,nifesta

A.questa

també

a

Catalunya paró com una veritable cri_
si de creixenaa. I no solament en el ter_
reny ideológic, sinó en el terreny mo
ral i polític. Els idearis més oposats
arrelen a Catalunya, no sois entre els
molla forasters que la prosperitat del
país hi ha portat, sinó entre els matei
xos catalans. Es a través de Catalunya
i moltes vegades de los versions catala

penetren a la península les
agudas maaifestacions d'inquietud
espiritual que bateguen en les obres de
nes, que

més

Nietzsche, Tolstoi, Ibsen, de Maeter
link, Gorki, D'Annunzio i Anatole
Franca, per no esmentar sinó poetas i
novellistes. Aquest moment pot € stu
diar-se a Catalunya en l'obra lírica i
periodística de Joan Maragall, es< rip
iar

bilingüe

que

en

la

soya

consciencia

la formació humanística deis qui la
oonreuaron, per6 sobretnt pel fAt gap

la llengua

parlada

Tant

havia romás a Ma
llorca, a causa de la insularitat, més
incontaminada pel castellá. L'exemple
deis poetas mallorquins, que arribaren

tan

a

éser també ma pátria, celestial?
Homo só i és humana ma mesura
per tot quan puga creare i esperar :
si. ma, fe i ma esperança, aquí s'atura
rae'n farola una culpa rc.és enllá?
Més enlla veig el Gel i les estrelles,
i encara allí voldria ésser-hi hom :
si heu fet les coses als meus ulls tan bellos,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per que aclucáls cercant un altre com?
Si per mi com aquest no n'hi haurá cap!
Ja ho sé que sou, Senyor ; pró on sou, qui ho
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, dones, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en que s'acluquin aquests ulls humans,
obriu-nce'n Senyó, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç iramensa.
Sia'm la mort una major naixenca!

plena personalitat col.lectiva, sal
seu exemple, els altres po
peninsulars, o havia de perdre's,
ja s'anaven perdent els altres.

un

ragall aquesta mateixa 'lengua és en
cara el balbuceig, en elS seus contem
poranis mallorquins ja és gairebé la
perfecció. Aixb s'explica, en part, per

se val! Aquest món, sia com sia,
divers, tan extens, tan temporal;
aquesta terra, arab tot lo que s'lli cría,
és ma pátria, Senyor i no podria

vant, amb el

ja

els poetas de Mallorca, cona Costa i Llo
bera i Joan Alcover, entre altres, Ii
donen una dignitat i una elegáncia que
no havia tingut deis temps d'Auzias
March i do Bernat Metge. Si arab Ma

quins

fareu veure
altres sentits
aquest col blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cal blau.
Aguan que a cap moment u digué «—Atura'ta
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l'entone, Senyor ; jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fals eterns a dintre del meu cor !...
O és que a,quest «fa eterna és ja la mort?
Mes llavores, la vida', que seria?
}Óra l'ombra només del temps que passa,
la il.lusió del lluny i de l'a prop,
i el eompte de lo molt, i el poc, i el raassa,
enganyador, parque ja tot ho és tot?
Amb

perdre

va

que donen

poetas rnallorquins.
to de plenitud i de

perfecció a la lírica catalana. Fins
aquí el geni de Verdaguer havia, re
plasmat literáriament una 'lengua o
blidada i caduca, paró deixant-li, en
para, la rustiquesa i l'aspror nativos;

Perxó estic tan gelós deis ulls, i el rostro,
i el ces que m'heu donat, Senyor, i el cor
que s'hi mau seinpre... i temo tant la mort !

la

Espanya

rietat, l'obra deis

Si el món ja és tan forraós, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
que més ens podeu dá en una altra vida?

cada vegada más. I com a conseqüen
cia forçosa de la renaixenaa espiritual,
el país va coneixer aviat un desvetlla
ment polític que contrastavaa tan per

na,

poders públics.

formar una veritable escola, ha estat
de gran valor per a la unific,ació i la

depuració

del llenguatge literari.
a) El grup de «L'Avenç».—Aques
ta tasca de depuració fou una de le;
obres que va iniciar el grup literari
de «L'Avenç», que a les darreries del
segle i a començamepts del noucents
concentrá, per dir-ho aixi, les persona
litats més ben orientados de la intel
lectualitat catalana. Aquest grup ha
via editat durant onza anys la, revista
«L'Avenç», (1882-1893) i en el 1899 i
el 1900 publica una altra revista, Ca

sap?

talónia, que inicia, ja la reforma

sota la inspiració de Pora
peu Fabra. Tant en l'una com en l'al
tra revitta, el grup de «L'Avenç» en
focava els problemas literaris, estetics
i polítics, de cara a Europa i de cara
a l'esdevenidor, sense oblidar, paró, les

JOAN MARAGALL

eiutadana sent el dolor deis moments
trágics que passa el país i crea i espe
el redreçament espiritual i polític
de Catalunya. Seguint els corrents de
la dramatúrgia europea, Guimerá s'as
saja i triomfa en el teatro realista
mentra amb el sou famós discurs de
l'Ateneu entronitza la llengua catala
na als fastos academics.. Els historia
dors i crítics d'art, com. Rubió i Lluch
i Ramon Casones, retroben les valoré
ra en

oblidades de la antiga cultura catala
na i la premsa i el llibre es catalanit
zen cada vegada més. -Una revista li

terária, La Renaixença,

converteix
en diari i l'exemple
és ben aviat se
g-uit pel setmanari La Veu de Catatu
nya. Els Jocs Florals segueixen reve
lant autors joyas i consagrant els vells
i donant ocasió a veritables manifesta
cions populars plenas de sentit catala
nesc ;

Pi i

es

Margall, l'apóstol

ralismo, és cridat el 1901

a

del fede

presidir-laa

Les obres de teatre estranger més dis
cutidas oren representadas a Barcelo
na, no

or

tográfica

solament per les moltes compa
nyies italianas i franceses que passa
ven per la capital
catalana, sinó per

essencias tradicionals del país. Aquest
mateix grup iniciá un xic més tard la
publicació d'una Biblioteca Popular
que a més do posar a l'abast de tothora
el llibre catalá, incerporava a les lle
tres catalanes algunas obres mestre'
de la literatura universal.

5) La pintura i l'escultura.—Més
lentes a desvetllar-se que les lletres,
les arts plástiques trigaren més a Ca

talunya,

sentir la necessitat de pro
duir-se d'acord amb l'espiritualitat del
país. Aquest fet és explicable, sobre
tot, per tal com aquestes arts no són
a

La guerra dura

Mereixer el triomf
No n'hi hauria •rou arab que gua
uyéssim la guerra, si no mereixéssim
Allá que ens fa tan enorme

eriors,

ment

raoral,

l'enemic.•
que
conscilncia
tenim
de
la raó
és la
noblesa
que
de la nostra cauaa, i la
en

a

totes les activitats encamina
a
la
victória.
Enemics com som de
dos
violisncia,
ens
hena vist obligats a
la
convertir-nos en guerrers en defensa
legítima. Som la guerra parqué ens
han dut, paró la fern noblement,
sola a homes.
monstruositat de la, guerra. tota
litária que practiquen els nostres ad
versaris no ha tingut ni tindrá un re
flex

poseas

en

•

•

•

la nostra manera de fer la guer

Ni els bombardeigs sobre ciutats
obertes, ni l'assassinat en massa de vi
des indefensea, no trobaran en nosal
tres una réplica exacta. La trobaran,
pots,er, adqua,
e
da paró no a
dels
mateixo s mitjans. I aquestáncia
de moral que revela la nostra posició,
la que dóna més solidesa a la nostra
seguretat de triomf. Lluitem per la vic
téria ; paró a la llei del. més fort que
volen aplicar els nostres anemias no
saltres o•osem la llei del raés digne,
ra.

ta

•

que a fi de comptes és, també, el més
fort.
Volem el triomf, peá el volem me
rescut. Si l'anemia guanyés la darrera
batalla i s'ensenyorís de tot el territori
espanyol, —cosa que el coratge dels
nostres soldats fará que no s'esde
vingui— la guerra persistiria. Calla
da,
j. a: paró persistiria. La guerra
hauria estat guanyada pels canons, pe
ró alié que només és guanyat per los
armes no
durador ni és guanyat tan
sol•. Nosaltres guanyarem per les ar
•

paró aquesta victória haurá estat
precedida d'una altra victéria millor.
Reguanyarem la torra perduda, paró
només allá que no és viu, alió que no
batega, de la torra. Tot el que batega
mas,

i que viu

parqué

no

ens

caldrá

reguanyar-ho

ho hem perdut raai. I aguas
ta és la millor de les nostres victéries.
no

Nohauria prou de guanyar si
no ho mereixéssim. Fem tots els p
Islas per a assolir la victória de les ar
mes, pero no ens ac,ontentena •rab a
questa tan sols. V•lem que el dia que
els canons deixin de ressonar, totes les
entonin un cántic de victória. Les
d'ad i les de l'altra banda d'aquesta
absurda frontera de mort i de follia
que ens separa das nostres gerraans. I
la victária per a tots només pot ésser
la victória nostra. Els únics vonauts
qua tindrá la guerra •: •a aquells que
els
encengueren la foguera de

veus

l'lesodi,

raatoixos que avui assolen

condicionados per la

torres

llengua

i són en
tenedores pertot. A. les darreries del se
gle, tan la pintura com l'escultura ca
talanes es confonien en general, tant
per la. factura com. per l'esperit, amb
les de la resta, de la península, sonso
arribar a caracteritzar-se del tot. Tan
mataba els artistas més inquiets es gi
raren de cara a París i feren 'largues
ostades la capital francesa, d'on tor
naren, sino amb un art nou, amb un
art renovat, amb un art més sensible
i Inés personal. Els impressionistes
francesos havien fet evolucionar molt

d'Espanya

arab els

seus

artefactos des

El carácter

tructors, els mateixos que endolen les

predominant d'aquesta
na, és el

hora de resisteneia que

ciutats i els pobles massacrant els seus
germans de pátria.
A cada nova gesta, l'enemic s'allu
nya Inés del triomf final. I fa més viva
lannió de tots els espanyols dignes
tra la saya osos isió.
Mentrestant, la nostra força augmen

conc,epte que la guerra dura... Per

quells
les

poden

que

coses

i

tenir clara noció de

desapassionada

ar-les

ment, la durada de

garantia

millor
Saben

l'organització dol nostre exércit es
perfeccionant. I a la, foraa de la nos
tra raó, que hem vingut fent cada dia
més alta a través d'una política de dig
nitat i de noblesa, va afegint-sii la
raó cada dia més poderosa i més elo
ta,

guerra és la

•

de la victória

club anab el temps augmenta la

constellació de

va

a

simpaties

per la

nos

tra causa ; que cada dia que passa

es

posa més al descobert l'ambició domi
nadora dels estats feixistes, provoca
dora de vives reaccions

qüent de la, riostra foraa, que a la cur
ta o a la llarga ens ha de dur al trioraf

en

el camp in

descomposició
ternacional, que creix
M la, reraguarda enemiga a la qual
•

definitiu.

s'havia bressat

la illusió

en

d'ahtrioraf prompte i fácil ; que enfi,

es

potIncia de l'E
fa major la força
xércit de la República, suport del nos
i la

fermanaa de llibertat. Són

tre dret i

molts els que tenen consciencia, de la
certesa de l'afirmació que el temps tre

deixen
d'haver-hi també aquells que senten,
som a impressió cabdal, que la guerra
balla

favor nostre. Paró

a

no

dura.

explicable que sigui així

I és

;

i

millor que fer-los-hi retret de la

seva

fatiga,

a

parlar

és

raó per

al sentiment i

la

convéncer-los de la necessi

•

tat de superar

aquest estat d'espera, i

de guanyar amb la durada de la

LA GUERRA PER LA CULTURA
provocada pels generals

El gran nombre de cartes que rebem
diariament a la redacció d'Alee ens
priva de contestar particularment cada
un dels nostres corresponsals. I és la

l'estranger.
Un altre, «Presencia de Catalunya»,
és e/ primer volum d'una serie de tres
Ilibres d'aquest mateix títol que tenen
per objectiu (luir al pensament i al cor
dels soldats catalans que lluiten ituny

inen,table, perque la correspondencia
que

resulturia seria un d•ls docu
ments més interessants per a l'estudi,
el Pitar, del caracter de la nostra
guerra.
en

seva pa
de la terra, la presencia
tria, que defensen amb l'arma al braç.
titula
Aquest primer volum, que
«La Torra»
una antologia il.lustra

•

Com

potser

jaconstataron darrerament,
no

hi ha

•

hagut cap guerra al

•

ples facetes

de la raó de la nostra guer
ra, ens dona una tnajor responsabilitat
a tots aquells que en un o altre aspec
te contribu'im a l'obra de cultura id
vulgació que el Govern de Catalunya
I
de la República realitzen en es
guard als combatents.
•

Per la no,stra banda, d'ençá de la
crea ció d'aquests «Serveis de Cultura
al Front» hem realitzat ja una tasca
coneguda i estimada, que no solament
continuará amb
mateix Mine actual
sinó amb major embranzida. El fet
que, transitbriament, tants soldats ca
talans hagin t.etstat separats de nosal
•

tres en ésser tallades •les comunicacions

Catalunya

amb /a resta d'Espanya
fa més que rnai necessaria la tasca que
duem a teme en portar-los-hi una pa
tita companyia. A part de l'edició
d'AMIC hem publicat diversos /libres
que •ón repartits gratuitament entre
els soldats dels fronts i que són trame
sos a tots aquells que ens els soldiciten

particularment.
Un d'elts, que tots
lectors d'Aisfle
ja deuen conéixer, el tituiat «R•..ó i San
timent de la nostra

eqd

pintura

a
c

é

ari

texs
-

,

guerra

i els a.tistes catalans se'n
deixaren influir. Rossinyol i Cases, en
llurs priraeres obres pictóriques, repre
senten aquest primer moment d'inten_
sa influéncia parisenca. 'sidra Nonell,
la.

sigui la que sigui la
durada d'aquesta guerra que no vo
líem, és necessari, a costa de tots els
esforaes i sacrificis, coronar-la amb el
triomf. La partida que Espanya, i en
diuen que,

ens

és massa

Catalunya, s'hi juguen
decissiva per a qué pugui re

soldre-la

un

ella la nostra

panya hi

instant de cansament. Es

independéncia,

la

cerca

ea

talunya la llibertat, i tots nosaltres el
dret

dignes,

ésser homes

a

que

puguin

•

món on al costat de la tnaterialització
i dela barbarie que la -guerra suposa
slagi pl.odu'it un col.lectiu anhel de
cultura com
que es produeix en la
gieferra nostra. I aquest anhel, al cos
tat d'un elevat abrandament patrid
tic, és el qu• traspua en totes les car
tes que rebern als «Serveis de Cultura
al Front». Aixó, que revela les múlti

de

al servei de,

la victória. I el sentiment i la raó

da per Enric Climent de les pagines
més b•lles de poesia i de prosa que han
escrit els nostres grans poetes sobre te
mes de paisatge catala.
Hi ha, tarnbé a punt de distribuir-se,
tiT,s catres llibres : Un d'ells es titu/a
«L'Humora, la Barcelona del vuit
caras» i és una Antolagia de ies proses
més divertides dels nostres vuitcentis
sabien un niu.
tes, que de fer riure
El gran Xavier Nogués l'ha
ustrat
amb cinquanta dibuixos deliciosos í ac
•

.

tualment está enllestint les illustra
cions d'un altre llibre que seguirá
aquest i que contindrá una antologia
de l'humor catalá contemporani.
«Fets d'armes de catalans» és un re
cull de narracions de fets bel.lics por
tats a tee pels catalans a trav-és de
histbria, i que posen de relleu el
tr•mp heroic de la nostraraya. Fran
cese Domingo l'ha
ustrat amb nom
brosos dibuixos.
I per tiltitn hi ha també a punt désser
repartit un llibre titulat •«Poesía de
Guerra», que conté els tnillors poemes
que ha prodUit l'actual convu/sió, ii
/ustrats amb gravats d'Enric Cluselles.
Tenim
prepara ció moltes altres
obres, entre elles una voluminosa anto
logia d'acudits illustrats dels nostres
hurnoristes més célebres, que tara les
delícies d•ls combatents.
Tots els soldats que vulguin assegu
rar-se la recepció d'aquests vOlums po
den solicitar-los als «Serveis de Cultu
ra
Front», Avinguda del •14 d'Abril,
411, 1r. Barcelona. Ultra aquestes tra
•

•

meses

particulars, perb,

en

seran

di

buits un nombre crescullíssitn a tots
els fronts, com ha estat fet fins ara.

que també la sofreix, se'n desfá aviat
per a, cercar una. técnica més personal
i un sentit més realista de l'art. Paró
un

artista

solitari, resident a Olot, Joa
troba tot sol, tot pin

quim yayreda,

viure en la forma que el
cideixi i

no

altres vulguin

els

com

volar de

seu

ira

posar-los. relecció está entre la cruel
tat o la convivéncia, el rencor o la pau,
l'angoixa o l'esperança.
La guerra dura, paré la seva naatei
xa

dura.da que comporta tants horoics

saerificis,
cosea tan

ha, servit per

a

aclarir les

tendenciosament enterbolides.

Avui, després de prep de dos anys de
guerra, és fácil
rebels

veure

representaria

que

triomf deis

•

el domini

stran

e

gr,,la repressió persecutória la 'Arua
d
,

II!de iota possibilitat espiritual i huma
de viure ; i que
la

República

en

garantia

és

respecte, que el

del

régim

llibertat, de pau í

do democrácia i de
de

canvi la vícária

nostre

poble vulgui

donar-se. En les hores de sofriment i da
dolar

portadas per la guerra que

fan els'altres,

no

ens

está, de més recordar

wt el que en ella es

juga,

i que

obliga.

costi, a guanyar-la.
La guierra dura, és cert. Paró çale

costi el que

mancar

deeisió per

a

afrontar-la

se

coratjosament, m.és duraria
sotmissió i l'esclavatge.

renament,

tant

paisatges

de la

seva

comarca; els

fonaments d'una escala pictérica que,
tenint en compte les valors técniques de

mpressionisme francés, les aplica

a

la interpretació del paisatge oloti tot
donant-li una qualitat específicament
catalana. L'intens moviment artistic,
que hom observa a Catalunya durant
el segle XIX no troba fins a les darre
ries del segle i a eomençaments de la
nava centúria les directivos que l'allu
ven del tot del món artístic espanyol
í que finalment l'emancipen de l'art.
francés.

Gracias

a

política

la

uns

de No

•

militars traidors i

Intervenció,

a

saltres,

a

panas i

d'Espanya, hera cona
gut una terra de la. qual no sablem res
fins ara. Aquesta torra, senyora, hora
nya,

eixir

sonsa

l'anomena «terra de
que

a

No. Fls vostres fills

les

enemigues. Aquesta nit passada,
el vostre fill, senyora, ha caigua ferit,
mortalment ferit, a la aterra de nin

que

Af, UNI

combat molt dar

en

la tenebra el

ah, ni

pas,

un

ningú»

brada deis
Vós
ble

paró deixá la

sembrada deis

no

aó,

avan

«terra de

morts,

guardia,

com

és terri

la terra de

a

heu

taxis italians
nya

Milá ; parlava deis amics i parla
de vós, senyora, i parlant de vós

naorts. La Huta

la

seva

a

les

esdevenia més feble i

veu

De

vegades les parau

troncadas amb

aren

gran

un

san

glot i oren substituidas pel plor. No us
sápiga greu, seny-ora : els hornos molt
homes també ploren. De vegades —de
via sofrir molt, car després hem vist
que tenia, la ferida al ventre—

es

quei_

xava.

El

rainyó que estava de guardia

després :

ialia cha
—He
me.
a
a

passat

Tenlem

un

una

mala

la. seva

nit, credeu

ferit hala molt proper

les l'ostras línies i he

hagut d'assistir

agonia impossibilitat

de fer

ell, parqué els dispars de.l'ene
mi° em priva-ven de prestar-li ajut.
res

per

A. la

ulls espantosament oberts deis ferits.
Entre

aquells ferits, Senyora,

havia el vostre fui. El vostre

anit hi

fill, ago
el vacua

nitzant,delirava.Nosaltres no
pera el santa:3m: hauriera volgut

re

collir-lo i acollir-lo entre nosaltres ; pe

privaven

dispars de l'anemia ens
de molla-0'ns ; no el vaiem, el sentían!:
ra els

parlava
cia

on

del barri excentric de Floran
havia

tants anys,

a

nascut,
la

vera

on

inatinada, poc abans de l'alba,

el monaleg trencat i alducinant s'ha

havia viscut

de l'Amo i des

qual hora veia, tot daurat de sol, el
pujolet de Fié,sole ; parlava d'un viat

calle

ferit, en el seu deliri, cantava :
aanaó que semblava de bressol, de
ritme molt lent. Després ha llenaat un
ai ! Inés fort que els altres, com gi
esqueixessin les entranyes. Després,
molt dolaament, amb un filade veu, ha
el

una

murinurat

yo

no

de ba

obligats

a

venir

Espa

a

lluitar contra la llibertat i la
del nostre

poble.

es

pesseit de pauses. La ven era espe,ssa
de saliva i cada vegada més ronca i
mes ofegada. Hi ha hagut un moment

mare.

Els nostres sol

abraaat el aostre fill i li
donat el nora dola de germá si

dats haurien
harten

:

--:Mamma!

Aquesta,

senyora, ha estat la

seva

paraula última. Segurament si hagués
pogut gaudit aquest suprem consol,
hauria posat el cap t'amura la vostra
falda tahnent com si s'haguós. volgut
fondre en les entranyes que li donaren

vida,

la

tan miserablement

llanaada.

No malea" els J'ostras soldats, senyo
ra, que també tenen maro. A.l vostre fill

l'han mort els postres soldats. Al
vostre fill l'ha mort la prudancia
no

cida d'unes

:d'ha fet malta pena.

els

no

ningú, els fronts

que tambó tenen
va

en

resplan

No odieu els nostres soldats, senyora,
ge

estrelles naufraga

a

dignitat

la «terra
combat
han
durant el
:

grau

talla són tombes d'innombrabbs volun

més tendra.

aai.lida de les

una

i el

ens

Les torres de

s'acostumene a la fos

ninga», on
caigut els ferits i els
de

com

maro

tenia cap mo
tiu, no tenia cap dret per a intervenir
guerra.
en la nostra

nosaltres ha conegut als camps de ba

l'impossible

cauro, te

als llavis.

liara la guerra. Italia

plena de remors.
L'aire fa aualor de terra sopa de
sang : una pudor molt característica,
salada i apelagosa, que la majoria de

veu

nora

en

l'hem mort nosaltres. Nosaltres

la nit és

i hora

caigut i,

els

en

tingueu odi, senyora, si us
quedat sonso fill. A.1 vostre fill no

No

finita d'acabament total. No obstant.

sa

o can

dor.

Després de la remor espantosa del
combat, el silenci sembla una cosa in

no

vostre

record ha estat

sí que ho sabia.

talla. Els ulls

veu

es

oireu

no

feta rialla

}.1n morir han recordat la

als «voluntaris» que envia Musso

lini

italianos els

No tornaran,

soya

alls. Han

nien el

sem

mares

us enunirallareu mai Inés

no

seus

ningú. El N-ostro fill, que pertanyia a
l'exércit italiá, —no, a l'exareit italiá,
no :

va.

en

mai més la

ferits.

seas

nit de

una

seus

sabeu, aenyora,

no

perareu

carnatge trágic

del camp de batalla. L'anemia

tornaran

no

i les altres

nit, arab les
ales da seda brodades d'estels,

sayas

tornaran

earaps d'Itália per a dar
los «voluntaris» a Espanya. Han vin
gut a matar, i, per tant, han .vingut a

cessá fins que la

no

sumí

un

no

nas, deis bells

gú».
hagué

Italia, ja

ja

als vostres bra_
aos. Mussolini els ha arrancat de les
fabriques, deis obradors, de les ofici
a

lanes

Ahir hi

capa de torra damunt la

una

boca i els ulls.

ningúa i és l'espai

des de les nostres línies

va

abnegada defensa,

i

els retirara donant-los-hiuns guatas

qui

Espa

justa

en

nacions, l'ha

tica del Comité de No

rnort la

polí

Intervenció, l'ha

mort, sobre tot, la suparbia de Mussoli
ni, el vostro dictador.
Ehl promet la retirada deis «volunta
ris». IJs enganya,

us

raenteix. Som

Ii

no

una

hagujs

arma

—Vés
no

Als.

a

posada

estat

a

la ra:".

homicida dient-li

Espanya

rostro fill

i mata.
l'hem mort nosal

no

tre
Mares italianos

salveu els vostres

:

fills !Defenseu-los bé, los que encaraels
teniu vivents. I les que ja el sabeu

mort,

venjeu-lo.

Convertiu-vos

mar

de terapesta que

arnb

ven

acusadora

digui

a

en una

Mussolini

:

—Qua has fet del nostre fill?

del

LLUIS CAF'DEVILA

RAPSODIES

A

UN

SOLDA
L' HERBA

L" ANGEL DE LA TER,RA.:

Cos de cremada primavera,
ánima de lleó i de balada,
cor de campana blanca
plena de nius de bondat :
que direm de la tova absencia,

nosaltres, cariátidcs trágiques,
la llum que t'admirava
i a les proes que han nascut?
Per les rutes al.hicinades
anem deixant rastros
de certeses amargues,
sembrant rictus indelebles
i apoteosis de crespons.
S'han commogut els núvols
a

L' FIERRA.:

Que ningii, ningú no el toqui
si no és amb llágrimes :
vol tébia rosada

:

L' llERB:

ELS XIPRERS

L' HERBA

no

el

toqui ni amb

mans

Arbres de branca amagada,
venim a dansar en rotllada.
No podem plorar-te fulles
ni donar-te una besada.
Pero ens ajuntem en muralla
per a protegir-te del taut negre
i del marbre d'una lápida.

d'amor!

ELS XIPRERS

Arbres de branca amagada
—mástils amb veles plegados
venim a dansar en rotllada
i a fer-te d'alta muralla.
Cadaseun será una llanca
dintre la tarda morada.

sonanis

:

Porteu-li, el dia de la pau,
el darrer fanal velat de blau.
LES ENDOLADES

:

Ja no existeixen urpes de pluja,
ni pollen d'albada,
ni espases de sol.
Ja comenca la victória
temuda, deis teus ossos,
ja és inútil cercar iris
en els pous deis teus ulls.

loses roges s'enc,enien en els horitzons,
flors efímeres de la vea deis canons.
:

els eels dildans

i han estripat crepuscles
els vents delirants.
Ferida de lluna irada
l'aig,ua dels rius s'atura
eh fantasmes de boira
que expiren de matinada
al llindar dels erres

:

Que ningú, ningú
ELS XIPRERS

en

fredor oberta.

L' ANGEL DE LA 1 E,RRA

MORT

:

He vist la foguera de la téva sang
i he oit el redoble de mort repentina
de ton cos contra el tambor de la terra.
Que ning,t1 no toqui, ni amb mans d'amor,
el teu silenci ara. L'ombra de mes verdes ales
será la lhun del teu repós etern.
Que ningú no toqui, ni amb mans d'amor,
el teu silenei abatís que una garlanda,
trenada amb arrels i llamps,
cenyeixi la columna del teu front.

sa

r-r

L' HERBA

:

I en la roca del ten pit
ai ! quina font de clavells
tendres ha eixugat la mort !

:

Rases negros pengen en els horitzons::
cendra de la veu dels canons !

LES ENDOLADES
On jau la torre abatuda,
la verda espiga segada
en camps de glória obscura?
Trenca't, mur, en finestres
on cápiga l'estatura
del nostre cor que canta.
Som la fruita madura
d'un arbre sense brancatge.

ELS XIPRERS:

L' ANGEL DE LA TERRA:

Obre, vent,
una

LES ENDOLADES

a

cada pena,

porta d'esperanea.

:

sempre els pa rpres se t'han dos,
sempre tindrás la boca de pedra,
sempre ton cor s'ha parat,
sempre t'és inútil l'aire.
sempre barca varada,
sempre raun expreraut,
'per sempre flor calcigada,
per sempre sol trist de record.
Per
per
per
per
Per
per

LES ENDOLADES :
Et portem esc,umes de mediterrani
i neus .de cims pirenencs,
nostálgies de relles abandonades,
drings d'enclusa igemmes de fornal.
Sospirs de núbils grávides de melangia,
fum adormit en amples espirals,
l'ombra clara de l'olivera
i la pura flor de l'ametller ;
aures d'innocencies passades,
garbes d'esperances i feixos de dolors.
I becs d'aloses mortes
i puntos d'atzavares.
L' ANGEL DE LA l'ERRA :
Romans ferm! en la immortalitat de la pátria,
invencible en la fonda memória del cor,
lluminós i concret en l'espai lidnab, de l'esperit.
la mel de les edats a free teu circula,
les águiles volen sota el teu esguard de triomf.
T'he posat una oreneta dins cada cartutxera
i una rosa blanca a la boca del teu
A GU S T I BARTRA
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fou, vingué, s'esdevingué i sobre
vingué en el temps que els animals do
rahstics eren encara salvatges. El Gos era
salvatge, i el Cavall era salVatge, i la
Vaca era salvatge, i el Porc era salvatge,
Aixó

i tots es passejaven pels Camins Mullats
del Bosc Salvatge, ben salvatge, i sollia
riament. Pesó el més salvatge de tots era
el Gat. Es passejava tot sol i per a oil tots
els llocs aren bons.
Naturalment, l'Homo també era salvat
ge. No comeneá a domesticar-se fins el

día que trobá la Dona, i ella li digué que

plavia, pas el salvatgisme de les ma_
d'ell. Ella va endrecar, per a re
posar-hi, una bonica caverna seca, en lloc
no

u

neres

del pilot de fulles humides ; cobri el 151
amb sorra clara i féu al fons de la caver
na un bon foc de llenya ; després penjá
una

pell de cavall, amb la

l'entrada de la caverna, i

cua

a

baix.

a

digué:

—Eixuga't

els peus, amic naeu; quan
entris ; d'ara endavant farera vida de

Aquell

vespre per sopar menjaren mol

ge i de fonoll salvatge i de prunes salvat
ges ; i ossos arab moll de bous salvatges ;
i cireres salvatges arab arbossos així ma
teix

salvatges. Després l'Home, molt

con_

tent, s'adormí a la vora del foc ; pesó la
Dona resta desparta, pentinant els seus
cabells.
Ella prengué el gran os de la cuixa del
moltó i n'observa els senyals meravello
sos ; després tira més llenya al foc i féu
un Sortilegi.
Aquest va ésser el primer

s'hagi

fet sobre la terra.
Allá, en els Boscos Mullats, els Ani
mals Salvatges s'aplegaren en un lloc on,
de lluny estant, podien veure la claror del
que

foc, i

es

preguntaren

el que alló

signifi

cava.

Llavors, el Cavall Salvatge piafa i di

gué :
Andes i, vosaltres, mos ene
mies : per que l'Heme i la Dona han en
ces aquest gran llum en aquesta gran ca
verna, i qukin mal en patirem?
El Gos Salvatoe alca el nas, flairá l'o
lor de moltó cuit i dignó :

—Oh,

mos

El Gos Salvatge diguté :
—Oh ma Enemiga, Dona de mon Ene
mic, que es aixó que fa tan bona olor pels
Boscos salvatges?
Llavors la Dona prengué un os de mol
tó i el llanca al Gos Salvatge i digué :
—Salvatge fill del Bose Salvatge, tas
ta i coneix.
El Gos Salvatge rosegá l'os i trobá que
era el més deliciós que. havia tástat fins

alashores„ i
—Oh

ma

digué :
Enemiga,

mic, dóna-me'n

un

Dona de
altre.

mon

Ene

digué:
—Salvatge fill del

Bosc Salvatge, aju
da l'Homo a cacar de dia i guarda aguas
ta habitació durant la nit, i jo et donaré
tots els ossos que et caldran.
—Ah !—digué el Gat dins del sea ama
gatall—vet-aquí una Dona ben maligna,
paró no pas més que jo.
El Gos Salvatge entra, arrossegant-se,
dins la Caverna i col.loca el seu cap en
tre els genolls de la Dona, dient:
—Oh ma Amiga, Dona de mon Amic,
jo ajudaré el teu Home a cacar de dies,
i, a la nit, guardar" la Caverna.

—Té digné el Gat dins del seu ama
gatall—vet aquí un Gos ben ximple.
I se'n torná pels Camins Mullats del
Bosc Salvatge, remenant la cua i tot sol.
Paró no en digué res a ningú.
Quan l'Homo es desparta, digné :
—Qué fa el Gos Salvatge aquí?
I ia Dona digné:
—El %U norn• no és ja Gos Salvatge,
sinó Primer Amic ; pesqué ell será el nos
tre amic ara, sempre i tothora. Pren-lo
a

collir,

a

grans bracades verdes, l'herba fresca deis
prats riberencs i l'assech, al foc. Allb féu
tó salvatge, cuit sobre padres calentes i
amanit amb ah l salvatge i pebre salvat
salvat
ge ; i oca salvatge, farcida

—Jo aniré a veure-ho. Ena penso que
aixó es bo. Gat, vina amb mi.
digné el Gat.
Jo sóc el
—Nenní !
Gat que va tot sol i tots els Roes són bons
per a mi. No hi aniré pas.
—Dones tot s'ha acabat entre nosaltres !
—digué el Gos salvatge. I se'n va anar a
petit trot.
No havia fet encara gaire camí, que el
Gat es digué : «Tots els llocs són bons per
a mi. Per qué no hi haig d'anar també
jo, i veure, mirar, i tornar-me'n quan me
—

—

-

sembli bé?» I suaument, suaument, amb
peas de vellut, seguí el Gos Salvatge i
s'amaga per a escoltar ben bé.
Quan el Gos Salvatge assolí l'entrada
de la caverna, aixeca amb el nas la pell
de cavall salvatge i flairá la bona olor de
molió cuit, i la Dona, mirant sempre l'os
de la cuixa, el sentí, i rigué, i digué
—Vet-aquí el primer... Salvatge fill
deis Boscos Salvatges, qué vols?

olor ben agradable, i la Dona, asseguda
a la porta de la Coya, teixí unes morralles
arab corretjes de cuir i mira el gran os de
moltó de signes meravellosos i féu un Sor

tilegi. Aquest va

ésser el segon que s'hagi
fet a la terra.
Allá baix, en els Boscos Salvatges, tots
els animals es preguntaren que batiría

esdevingut al Gos Salvatge. A la fi,
Poltre Salvatge pica de peus i digné:
—Jo ho aniré
el Gos Salvatge

el

i sabré p?r qué
ha tornat. Gat, vina

a veure
no

amb mi.
—Nenní !—digué el Gat.—Jo sóc el
Gat que va tot sol i tots els llocs són bons
per a mi. No hi aniré pas.

Pesó, malgrat tot, seguí el Poltre Sal
vatge, dolcament, amb pesas de vellut, i

s'amagá

per

a

—Salvatge fill del Bese Salva
no has vingut pel Gos Salvatge,!
la bona herba que fa bona olór.
I el Poltre Salvatge, agitant

crinera,
—Es

digné :
veritat," fes-me'n manjar,

digué:
—Salvatge fill del
La Dona

La Dona

quan surtis de cacera.
La nit segLient la Dona aria

—Oh ma Enemiga, Dona de tal
mic ! On és el Gos Salvatge?
La Dona rigué, recollí Vos dele'
el mira, i després digné:

escoltar mines.

Quan la Dona sentí arribar el Poltre

Salvatgfe, va Hure i digué :
—Vet-aquí el segon... Salvatge
Bosc Salvatge, qué vols?
El Peltre Salvatge digné:

fill del

Bosc

ba la testa i porta el present que
dono ; a aquest preu menjarás de:
meravellosa tres cope per dia.
—Ah l—digué el Gat dins del%
gatall—vet-aquí una Dona ben
paró no pas més que jo.'
El Poltre Salvatge corbá la ta
Dona hi colloca, per damunt.
Iles de cuir trenat, i el Peltre S
bufa sobre els peus de la Dona ji
—Oh ma Mestressa, Dona
Amo, jo seré ton esclau a causa éé
misteriosa:
—Ah !—digué el Gat dina
—vet-aquí un Poltre ben ximpla
I se'n torna pels Camins Miii
Bosc Salvatge, remenant la citail

paró no en digné res a ningú.
Quan l'Home i el Gos tornara
cera.

l'Homo

digné:

--Que fa el Poltre Salvatge
I la Dona

digné:

—No s'anemona ja Nitre Salo
nó Primer Fidel ; porqué el! efli
de Iloc en lloc ara i sempre. Mut
bre quan surts de cacera.
El dia segfient, alta la teta
banyes no s'enredessin en les bl
deis arbres salvatges, la Vaca S

vingué

la Caverna i el Gat
amagant-se com abans ; i tot pag
abans ; i el Gat digné les rnateiv
que abans ; i quan la Vaca SOra
gué promes la seva llet a la Del
cada dia, a canvi de l'herba merd
a

el Gat se'n torná pels Carains 1.51
Bosc Salvatge, remenant la ella i
iguial que abans. Peró no en dig
ningá. I quan l'Home, el Cavalli
tornaren de cacera i van fer
pregunta que abans, la Dona
S
—El seu nom no és ja Vaca
sinó Nodridora de la casa. Ella el
d
ra la bona llet, tébia i blanca,
davant i per sempre ; i jo tuíd
d'ella, mentre tu i el Prmer
el Primor Fidel sereu a casar.
El dia segiient el Gat espera P
si alguna altra Cosa Salvatge,
Tia a la Caverna, paró res no
deis Camins Mullats del Base
Llavors.el Gat so n'anh tot sol
se
claror del foc a la Caverna i

ec

de la llet taia i blanca.

vis i

va

-

pcendre el

sea

fus i

es va

posar

filar.
Paró el Bebé d'enea que el Gat se li
n'havia anat de la vora, plorava i la Do
na no assolia fer-lo callar, perque eh per
nejava i es debatia i esdevenia morat.
—Oh ma Enemiga,Dona de mon Ene

a

;IV

•

mic i Maro de mon Enemic—digué el Gat
—pren un cap del fil que filas, lligal al
teu fus i deixa'l arrossegar per terra i jo
t'ensenyaré una Mágica que fará riure
el teu Bebé tan fort com ara plora.

-2-z9

—Vaig a fer-ho--digué la Dona—per
que ja n'estic firys al capdamunt, paró ni
te'n donaré les grácies.
Lligá el fil al petit fus d'argila i el va

,filinAfiD EIPIN
Gat
lh

digué ;
ma Enemiga, Dona

és anada la Vaca
rigué
i digné:
Dona
lalvatge, fill del Bosc
te'n al Bosc, d'on véns ;

ie,

on

ligat els

de

mon

Salvatge?
Salvatge,

perque jo
cabells, he gunrdat

meus

la Caverna no tenim
agio,
,itat d'amics ni de servidors.
i

a

ja

digué

3at

sóc pas uiii amic i jo no sóc
n servidor. Jo sóc el Gat que va tot
desitjo entrar dins la vostra Coya.
o no

dignó:
dones, per que

Dona

venir la pri
nit amb el Primer a,mic?
Gat s'empipá molt i digné :
Gos Salvatge t'ha vingut amb
ies de mi?
la Dona rigué i digné:
vors
u ets el Gat que va tot sol i tots els
no

vas

bons per a tu. Tu no ets amic
idor. Ho has dit tu mateix. Vés
oncs, si tots els llocs et van bé, a

on

al ten

ar

gust.

el Gat féu semblant d'entris

-ors

digué :

i

ixí, dones,

no

entraré mai

a

la Co

m'asseuré mai vora el foc que
llet
a calentonet? No beuré mai
entenimen
i blanca? Vós sou ben
I
i ben bella. Vós no hauríeu de fer
ni tan sois a un Gat.
Dona respong-ué :
lo sabia que era entenimentada, pe
lla no ho sabia pas. Sigui. Si mai
o

pronunciar

sol mot
›odrás entrar a la Coya.
si en pronuncies dos?
P

a

un

—

en

elogi

digué

el

ixó no passará mai—digué la Do
ró si die diles para,ules en elogi
1 drás
asseure't vora el -foc, dins de
•

va.

si dius tres
at

paraules?—dig,ué

el

passhra—digué la Dona
tres paraules en elogi ten, po

no.

si dio

honre llet taja i blanca, tres cops
per se,mpre.
vors el Gat arouejá el llom i di
,

la cortina que tanca la Coya,
que crema al fons i els tupins de
rrenglerats vora el foc siguin testi
d'aix6 que ha jurat la meya Ene
Dona del meu Enemic.
n'aná pels Camins Mullats deis
s Salvatges,
remenant la cua i tot
ue

,

uella nit, quan l'Home, el Cavall
os

tornaren de

cacera, la Dona

no

rlá del tracto que havia fet arab el
le por que

els agradés.
Gat se n'aná, molt lluny í s'amagá
les Molses Mullades deis Boscos
no

Salvatges, tot sol, al seu grat, durant un
llarg temps, tant llarg, que la Dona no
hi va -pensar más. Tan sois la Rata-pi
ynada que penjava cáp per avall a l'in
terior de la Coya, va saber on s'amaga
va, i tots els vespres se n'anava voleiant
a

portar-li

fer arrossegar per terra ; llavors el Gat va
córrer-hi i u doná, cops de pota i va fer
tomballons i se l'enviá per damunt l'es
quena i el perseguí entre les potes del dar
rara i ya fer veure cide el perdia i u cai
gué al dessobre altre c,op, fins que el Be
bé va riure tan fort com havia plorat, i
a jugar d'un cap a l'altre de la Coya fins
que se'n cansa, i s'installá per a dormir
amb el Gat- entre braeos.

enrabiá i va des
Llavors la Dona
fer-se els cabells i torná a posar llenya al
foc i va treure el gran os de molió i es po
sá a fer un sortilegi que li privés de dir
tercer mot de

un

Roano. al Gat..Aquesta

pas una mágica ,muda ; i aviat la
estar tan tranquil.la, que in pe
ratolinet,
va sortir d'un recó fosa i fra.
tit
vessá corrent.

no era

Coya

va

—Oh. ma Enemiga, Dona de mon Ene
mío i Mare de mon Enemic,--diguó el Gat
—aquast ratolí forma part del sortilegi?
Inin !... Socon! No,
—Ui ! Oh !
certament !...—féu la Dona, deixant cau
re l'os i saltant sobre l'escambell Jori el
foc i recollint-se ol cabells de qualsev 1
manera, de por que el ratolí no
enfi
lés.
—Ah !—digué el Gat, obrint els uns.
—Et sembla que el enton no em faria mal

menjava?
—No digué la Lona, relligant-se
cabells—menja-te'l de pressa i jo te'n
si me'l

ré sempre

els
se

reconeguda.

•

El Gat

no

va

fer més que

un

salt i

es

novas.

Un vespre, la Rata-pinyada digné:
—Hi ha un Bebé dins la Coya. Es tot
non, rosa, gras i petit i la Dona en fa
gran cas.
—Ah

!—digué el Gat

en

sentir-ho-

-

i

Bebé, de que fa cas?
—Li plauen les coses vellutades, dol
ces i que pessigollegen. Li plauen coses
tebies per a tenir entre els bracos tot a
dormint-se. Li plau que s'hi jifgui. Li
el

plan

tot aixó.

—Ah !—digué el Gat en sentir-ho—lla
vors el ineu temps és vingut.
La nit que seguí, el Gat avancá pels
Camins Mullats del Boso Salvatge i va
amagar-se ben a la vora de la Coya, fins
al matí, que l'Home, el Cavall i el Gos
partiren de cacera. La Dona aquoll ma
tí feia la cuina, i el Bebé plorava i fa des
torbava de treballar. Per aixó el va treu
re fora de la Coya i li doná un grapat de
pedretes per qué hi jugués. Paró el Bebé

seguia en

els

seus

plors.

Llavors el Gat vaestirar la soya pota
encoixinada i va tocar la gaita del Bebé,
qui va rompre en una riallada ; i el Gat
es fregá contra els genolls molsudets i
li va fer pessigolles amb la cua, sota la
barbeta grassoneta, i el Bebé reja. I la

Dona, oint-ho, somreia.

Rata-pinyada—la patita
Rata-pinyada-- que penjava cap per a
vall—digué
Llavors la

—Oh ma Hostassa, Dona de mon Hos
te i Maro del Fill del IT14311 Hoste, un sal
vatge fill deis Bosc,os Salvatges és allí
que juga ben bellament amb el vostre Be
bé.

sigui qualsevol nom que se li
dong-ui—digué la Dona posant-se dreta.
—BeneIt

Yo tenia molta feina, aquest matí i m'ha,
fet bon servei.
En el mateix minut i segon, la pell dis
secada de Cavall que penjava, cua avall,
a
la porta de la caverna, caigué-wouch...—perque es recordá del tracto
tingut amb el Gat ; i quan la Dona va
anar per a recollir-la vot-aquí que -veié el
Gat instal.lat i repantigat dintre de la
Coya.
—Oh ma Enemiga, Dona do mon Ene
mic i Maro de mon Enemic —va dir el
Gat,—sóc jo ; perque tu has pronunciat
i jo pue restar
un mot en lloanca meya
dins la Coya d'ara endavant i per sem
pre. Aixó sense deixar d'ésser el Gaty que
són bons
va tot sol i tots els Roes u
La Dona s'hi enrabiá i estrenyé els ha

digné el Gat—jo cantaré al
caneó que el privará de desper

—Ara—
Bebé

una

tar-se d'una hora.

ben
I va posar-se a miolar ben baix,
dolc, ben dole, ben baix, fins que el Bebé

s'adormí.
La Dona
i

va

somriure, els mirá tots dos

digué

més bé. No es pot
—Ho has fet
hábil,
oh Gat !
negar que ets molt
Al minut, al segon. la fumarola del
fons de la Caverna, davallá de cop de la
volta---; poff !:—perqué es recordava, del
tracia fet amb el Gat, quan es va dissi

el Gat instal.lat i repanti
gat a la vora del foc.
—Oh ma Enemiga. Dona de mon Ene
mic i Mara de mon Enemic, sóc jo ; per
que per segona vegada has parlat en ma
lloanea i tinc díet a col.locar-me a la
d'ara
vora del foc que Imanté calentonet,
par,

vet-aquí

endavant i per sempre. ,Aixó sense deixar
d'ésser el Gat que va tot sol i al qual tots
els Roes són bons.

crujspí

el ratolinet. Llavors la Dona di

gua:
—Merces

cops. El mateix Primer

(Acaba al peu de la página següent)

Col-laboració deis
En

pie

L'obús que passa xiulant
1 rop,teu estalla ;
son

espetec

escampa

Fa fred. El cel és una inmensa capa
de plom que ~una caure sobre la terra,
i pinta visions apocalíptiques. Tot és fose
en
aquella hora ; el tel i la terra xopa.
Feia poc que havia acabat de ploure i bu
faya un vent geliu i fort. Robert tenia
fred. Es fregava les rnans p_7.ropant-se-le5
calor. No
a la boca per tal de donar-les-11i
un
moment
i
per
reeixia en l'empresa,
deixava el fusell apoiat al parapet, i es,
ficava les mans a les butxaques del pan
taló. Es-tolva de guárdia, i no podía aban
donar el Doc. No l'abandonaria mai, tan
mateix. Peró feia fred ; i el cel, aquell
cel amenaçador era tan gris! Tot era trist.
La trinxera estava negada de fang. Aquell
dia no- hi bague crepuscle ; de la tarda es
passá a la nit tan rápidament, que hom ni
tan sois cii peicebé el canvi. El vent pro
gressava en força- i en gelor, i a les mun
tany-es properes desfeia capriciosament en
débils flocs, els nú.vols gruixuts i foscos.
Robert, immóbil, escoltava el xiular
del vent en passar furiós i tallat per la
baioneta de4 seu fuseli, Li hauria plag,itt
estar confortablement abrigat dins una
cabana i a dalt de la muntanya, i escol
tar el vent. Xiulava d'una manera tan im
pressionant I Feia pensar en aquells con
tes que de petit Ii aeostutnava explicar
la seva ávia. Predominaven les bruixes
amb les seves escombres voladores, i els
castells encisats guardadors de telles prin
cesés. Eh l havia sentit una cosa estranya,
inexplicable, mentre la seva ávia tremolo
contara tot alió que resultava im
sa u
pressionant i meravellós. Ara sentia una
insegcretat igualment inexprcable, total
ment estranva i fora de to. No feia,
certament, per un soldat de l'Exércit Re
publicá que muntava guárdia a la trin
xera. Era un sentiment desplaçat.
Quan ell tindria fills no els explica
ría contes d'aq-uells, ni deixaria que nin
gú els hi expliqués. Tanniateix era des
agradable. Agiten vent sembava el vent
tétric de les pellícules de Boris Karloff.
Tampoc no portaria mai els seus fills al

enervant

arreu

la metralla.

La mort que passa volant
prop teu es detura,
conques buidos et queden mirant
i amb silenci sa boca et censura,
puix que has butlat per un instant
son cop do dalla amb ta mesura ;
i et fa sentir l'alenada,
freda i esfereiclora,
d'aquella boca desdentada
mentre et crida que l'hora
tova é$ potser arribada.
ses

El bruit és infernal,
la mort, incansable, dalla ;
poc és la vida si l'Ideal
ens ha de servir cie mortalla.
Ideal que enlairará
per damunt de tot la nostra raca
i amb ven' ferma cantará
quan hagi caigut nostra mordaca,

forjant sobre el pit nostre una cuirassa
d'acer tan ben trempat
que ens preservará de l'amenaca
de morir

enmig

d'un combat.

Deixa sol el covard
que en mig d'aquest deliri s'espanta,
pensa que finitas per la Lliberiat,

aguanta.

i amb fermesa el fusell

Deixa que l'obús passi xiulant
que tant com xiula no mata ;
deixa que la mort vagi dallant
que darrera la mort la. vida esclata.
S. GALLART
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Amic no atrapa els ratolins tan vivament.
Tu deus esser molt hábil.
Al minut, al segon el pot de la Llet que
s'escalfava vora el foc, es partí en dos
ffft!—pergilb recordh el tracte fet amb
el Gat ; i quan la Dona saltá baix de
cambell vet-aquí el Gat que Reinara la llet
fobia i blanca que havia restat en la con
ca d'un deis bocins.
—Oh ma Enemiga, fila de mon Ene
mic, Mare de mon Enemic—digué el Gat
—sóc jo. Parqué tu has dit tres mots en
lloanea meya. i, ara jo podré beure la llet
tebia i blanca tres cops al dia per sempre
deis sempres. Aixb sonsa deixar d'ésser el
Gat que va tot sol i tots els llocs u són
bons.
Llavors la Dona rigué i va posar da
vant del Gat un tassó de llet tIbia i blan
ca i digné :

Gat, tu ets tan hábil com un Ho
rae. paró recorcla-te'n, el teu tracte no fou
pas pactat amb l'Home ni el Gos, i jo no
—Oh

sé

que

faran quan tornin.

—Que

Maig

1938

digné

el Gat.
lloc dins la Coya,

—

—

Mentre tingui el meu
vora el foc, i la meya llet tebia i blanca
tres cops cada dia, no haig de Cuidar-me
de l'Home ni del Gos.

Aquell

del

m'importa?

Guárdia

Guárdia al parapet

deliri

vespre, quan l'Homo i el Gos en
traren a la Coya, la Dona els contá la his
toria del tracte, mentre el Gat, asseg-ut al
recó del foc, sonareia escoltant. Llavors
l'Home digné:
—Si ; paró ell no ha fet pas tracte amb
mi ni ami) tots els homes que se m'assem
blen.

cinema per a qué veiessin aquella mena
de films. No comprenia per qué hom hi
anava.
En mateix no n'hauria vist mai
cap de no haver estat aquell programa
suggeskiu pel qual lii aiia aquell dia, i en
el qual fou intercalat inopinadament per
causa de forea inajor un film d'aquell ar
tista.
Robert, a la Ilum vacillant d'un Ilumí,
comprová que li Mancava gairebé una ho
ra de punt. Semblava, i hauria jurat, que
feia molt més tenaps que el degut, que
muntava guárdia al parapet. Llavors no
els seus pensa
vament s'endinsá en
ments. Els seus fills no sentirien mai con
tar aquelles histeries de bruixes que ell
havia sentit cl'infant. Eh, quan s'acabés
la guerra, prendria per muller Teresa ;
estava completament resolt a casar-se amb
Teresa. Era la xicota que li plaia més del
harri ; no la tenia gaire tractada, peró de
cididament es casaria amb elia. Tindriéh
un piset ben
amoblat i ben confortable.
Es lliuraria per a sempre itnés del jou del
fred i del vent. Odiava tetriblement el
vent i allá era tan fred! Allá a la ciu
tat s'estava indubtablement millor, a ca
sa
també. No lii havia dubte, que al
seu
barri no hi feia tan fred. A (Ca'n
Figneresi, el bar de la cantonada regu
larment hi havia una atmosfera ben ama
ble.- Li piala anar-hi en les Iteres de lleu
re junt
amb en jaume. Era el seu íntim
aline ; ara estava al front del Centre. Pre
cisament feia pocs dies que n'havia tin
gut lletra; encara havia de contestar-la,
peró s'excusaria amb qualsevol cosa. Jan
me era un xicot admirable.
Llurs pares
consideraven que els unia una amistat in.
destructible, eren Padmiració del barri.
Peró Jautne, no contestá ja la lletra
que Ji fou enviada pel seu tnés intim
amic ; bales feixistes feren blanc en el seu
cos mortal. Robert no se n'assabentá fins
molt més tard,
el sentiment que en tin
gué tefenná La seva qualitat d'home lliure
que rebutjava sistemáticament la imposi
ció i la violencia.

va

(Ve de la pilgina anterior)
Llavors retirá les sayas dues botes de
agafar la destraleta de pedra
va
(aixó que fa tres) i les arrenglerá al seu

cuir,

digné:

—Ara, per la nostra banda, nosaltres
farem tracte. Si tu no atrapes les ratos
raentre ets a la Coya, per mai i per sem
pre, jo, per tot on et svegi, et tiraré aguas
tes tres coses, i el mateix faran després
tots els homes que se m'assemblin.
El Gat comptá les tres coses (tenien
d'ésser dures i bonyegudes) i u digné :
—Jo atraparé rates mentre seré a la
Coya, per mai i per sempre ; paró, aixó,
deixar d'ésser el Gat que va tot sol
i tots els llocs u són bons.
—No pas aquells on jo sigui
digné
sense

—

l'Home.—Si tu no
darreres paraules,

haguessis dit aquestes
jo hauria guardat a

questes tres cosés per mai i per sempre ;
perb ara, jo et tiraré les mayas clubs botes
i la destraleta de pedra (aixb que fa tres)
tetes les vegades que et trobi. I així faran,

després,

tots els Hornos que

se

m'assem

blin.
Llavors el Gos digné :
—Espera un minut. Ehl no ha fet pas
tracto amb mi ni amb tots els CIossos que
se m'assemblin.
I mostrá les dents i digné
—Si tu no ets gentil amb el Bebé men
tre jo sigui a la Coya, et correré al darre

fins que

nocturn

sabessis, guárdia sentinella,
l'amplitud del misteni dins la nit
i l'espectacle innúmer de l'estrella,
Si tu

legiómil.leiiiria,
germanor,

convit

esplendida l'estanea

del wig d'un viure ciar, del festejar
liuminós deis promesos, perduranea
a través d'infiuit, de l'estimar!
Si et

sabessis, amic, tu d'esguard móbil,

de petja ferina, viu dins l'espera
el deure, l'honor, lúcida la immbbil
espuma d'ésser lliuro perque el dit,
i la má, com el cor i com la pausa
voli alt, sempre enllá, no niai retut,
ni ningú el teu treball ni cap &dallo
teva prengui a profit deis seus, golut.
Si et sabessis, vigia d'alta ensenya,
tu de llavis cremats, de pols segur,
d'un vigilar constant, ferm en la penya
que cap

jo

vent enemic se'n

t'iniciaria

un

de glossar-te lleument el bell encert
do saber l'alt motiu del porqué ets

[grávid
de fe tu mateix,

guarda

Soldat de la 43 Divisió

Ara novament sentia aquell pes dintre
el pit, amb aquelles puuxades i aquell do
lor intens. Tanmateix, no aniria al ca
poral a queixar-se ; aguantaria ferma
ment, obstinadament, muntant la seva
guárdia fins l'hora del relleu ; llame
conscient, sabia que la victória depén del
propi incondicional esforç.

Miguel

Bernis

Catrapi,

gentil

(tenien

amb el Bebé ruentre si

gui dins la Coya, i mentre ehl no m'estiri
la cua massa fort. Paró aixó, sense deixar
d'ésser el Gat que
són bous.

va

tot sol i tots els

llocs

aquells on jo sigui—digué el
no haguessis dit aquestes dar
paraules, jo hauria fermat la meya

—No pas
Gos.—Si tu
raras

sofert.

PERE PELLICER

El Gat c,omptá les dents del Gos
l'aire molt punxagut) i digué
—Jo seré

pot endur,

cántie, ávid

i quan Chauré atra
pat, et mossegaré. I així faran amb mi
tots els Gossos que se m'assemblin.
—Ah !--digué la Dona, sentint-ho.—
Vet-aquí un Gat ben hábil, paró no pas
tant cona el Gos.
ra

El gat que
tot sol

davant i

soldats

nostres

Serveis
de
cultura
aI
Front

gorja per sempre Inés ; paró ara et faré
enfilar als arbres, a qualsevol lloc que et
trobi. I així faran després tots els Gossos
que se m'assemblin.
Llavors l'Homo tirá sobre el Gat les se
es botes i la destraleta de pedra (aixb
que fa tres) i el Gat fugí de la Coya ; i el
Gos va córrer-li al darrera i u va ferpujar
els arbres. I d'aquell dia encá, de cinc ho
mes tres no deixaran mai de tirar
cosses
al Gat quan el trobin, i tots els Gossos
l'empaitaran i el faran enfilar als arbres.
Peró, el Gat, per la seva banda. s'até al
tracto. Ehl matará ratos, será gentil amb
els Bebés, mentre sigui a la casa i ells no
estirin la cua rnassa fort. Perb quan ha
fet tot aixó. entre temps, i quan la lluna
s'alea i la nit arriba, eh és el Gat que va
•

tot sol i tots sis llocs són bons per a eh.
Llavors se'n va pels Camins Mullats del
Bosc Salvatge, sota els arbres o sobre les
remenant la cui i tot sol.

Avinguda

del

14 d'Abril, 411
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BARCELONA

EL COSTUM
El senyor Boixeda entra en un saló
on hi ha, reunides allaines senyores.
—La Pilar és una dona enaanta

dora!
—Molt discreta!
—I bellissima!
El senyor Boixeda, tot alarmat :
—Que s'ha mort la Pilar?
—No senyor, no: quines coses que
se li ocorren !

—Oh,

UN GRA.PADET
DE FRASES CRUELS

[l'As humoristes catalans

El Diluvi Universal
restar un home.

expliquen als soldats de l'Evercit
de la República l'acudit que
els ha fet Inés grácia

EtENRI BECQUE

Sabeil qué són els homes seriosos?
Uns senyors qde fan tota plena de bes
tieses sense riure.
D'ENNERY

de Pe re Calders i Martí Bas

Respostes

L'única cosa que ens distingeix dels
an imals, és l'avorriment.

que sento que

veuran... com

l'alaben tant.

tingué éxit :

no

va

PERE CA.LDERS

HELVETIUS
Es
ANALISI DEL COS HUMA

seu

Es curiós el que n'ha fet un químic
francés ; segons ell está compost de:
cent dotzenes d'ous, quatre grans

«Papitu» de la primera época. No recordo el

acudit del

un

autor, perb és segiir que el dibuix devia ésser més bo que el

l'il.lustro de nou

no

és pas, doras, arab la

ninot, primitiu, sinó per

millor servir el

a

nom

del

meu.

Si

Els indiferents s'habituen. de tal ma
ésser de l'opinió dels uns o dels
altres, que acaben per no tenir fred ni
calor sonso consultar el termbmetre.
nera a

pretensió de superar la qualitat del
propbsit de l'enquesta d'«Amic».

TAINE

claus, setantacinc bugies, un troc de
sabó, vuit mil seixanta quatre 11u
1ins, sis cullerades de sal, una escu

rapidesa dels sistemes de c,omuni
cació ha desenvolupat notable2nent la
manca de puntdalitat.
La

della -de suero, quaranta cinc litres
d'aigua, un baM d'hidrogen i tres mil
siscents noramta quatre me tres cúbics
de gas.
Aquesta és la veritable coraposició
del cos humá, més ben dit, aquests són
els productes que es podrien obtenir del
nostre cos sotmetent-lo a un tracta

GUINON
Hi ha,

H.

Aquestestrany análisi és
adult que pesi setantacinc
quilos ; per tant, coneixent el pes d'una
persona es po
•t s aber per mitjá d'un

equivaléncia

soya

en

que és més oerta la
em cons
com

l'al

tre.
DE

ROCHEFORT

Les bésties que perden més temps
fent-se la toilette, són les mosques, els
aats i les dones.
CHARLES NODIER

un

cálcu l la

oren

ta que tan rnentidera, és l'una

ment especial.

fet sobre

qui

llegenda que la história. A. mi

sabó,

sucre, ous, gas, etcetera.

Malgrat els metges, l'homo viu' fins
que

VISITA DE CONDOL

mor.

MICHELET

—Que el volen veure?
—No, grácies. Ja tornarem

un

altre dia.

MARTI BAS
No

conec

iras

i executats
Jo hi

procedéncia, perb
amb més grácia.

l'autor ni la

afegeixo

el

el recordo

com

un

dels acudits

dibuix, que estalvia la descripció literária de l'acció

de l'acudit :

—Fará el favor de dir-me quina, és
la voravia del davant?
—Aquella d'allá.
m'ho semblava, pon') allá
m'han dit que era aquesta.
-

—Queno has vist mai uap home
Maco?
—De franc,

no, senyor.

mes.tges

Els
macéutic

UN LLORO OPORTU

VOLTAIRE

Al j ardí d'una casa hi havia una pe
rera que
era causa de l'enveja, dels
transetints. Uns segadors forasters que
passaven per allí, temptats per aquella
fruita s'enfilaren l'un sobre les espat
lles de l'altre per a abastar-la amb més

—Qué hi posa, doctor, a les
pastilles que es venen tant?

es

posé

a

cridar

:

seves

—Prospectes.
Da. ANDREU

facilitat. Mentre estava entretingut en
aquesta operació, ufri lloro que s'havia
amagat entre la brancada per a pren
dre la fresca,

són els notaris dels far

.

lladres !

Els cuiners dolents són emmetzina
dors i els bous també.
LINOSSIER

lladres!

segador aixecá al cap, i en veure
lloro, que era el primer que contem
plaven els seus ulls, s'esglaiá de tal

UN A_LCALDE CARTELLISTA

el

que, deixant caure les peres,
salté a torra i fugí corrents, seguit del
seu company.
Quan van haver-se retornat del seu
manera

eshalaiment,

el conapany

pregunté :

—Perb, home! qué has vist?
—Qué he vist? tarambana! He vist
l'amo
d'ocell

vigilant les pares, perb
perqué no el coneguessin,

vestit

—Si
roba

no

saps

on

has

posat la bugada

estendre,

com

em

mudaré de

jo?

Un altre dels que

publicat
Un

em

va

fer més

grácia,

fou

un

del mestre Junceda,

«Patufet», fa molts anys.

tells

a

géncia

tot erren per a la millor
dels transeünts. Davant de casa

hi havia un pont, i allí hi féu po
sar el rétol que deia : Pont per a passar
el riu. En un camp que era de, la seva,
seva

vigilant de nit

interroga

un

embriac assegut

enfront mateix d'una ferreteria. Acaba de

ploure.

Vigilant : —Qué esperen?
Embriac :

població hi havia un alcal
de, que tenia el costum de posar car
En una

—

Que surtin els caragols!

a

la

vorera

del

carrer

prqpietat hi fixá
prohibeix j'usar

el següent avís : Es
per ad als animals
llevat de l'alcalde i de /a seva muller.

Embones de familia
Aquesta obreta, del

nostre

Apel.les

Mestres és molt coneguda. Fa molt de
ternps que corre pel món, i les Halles
que ha provocat haurien de comptar-se
amb xifres inimaginables. Pero, arnb
tot, té una grácia que no es perd arnb
el temps ; per aixd ens hem determinit
segurs que as nostres
a publicar-la,
.soldats que no la coneguln ens ho a
grairart, i que els que la coneguin hi
trobaran un goig renovat.
Un
Estic

tipus capficat

desesperat !... desesperat !...

passa és horrible !... es
monstruós !...
La Naturalesa está destarotada,, l'U
nivers se'n va daltabaix, totes les ibais
naturals so n'han anat a rodar ; aixé
em

pantós !...

té solució, ni adob, ni nom, ni res!
Es el Caos! (Pausa).
no

Veiam, recapitulem... Es a dir,- no,
ea! 6s inútil ; ja ho he dit e.n. una pa
raula

:

és el Caos! Paré

un

Caos tant

embolicat, que aquesta vegada ni el
Pare Creador ni el sursitan corda fóra
eapac de desembolicar-ho ni de treu
rein res, a menys que fos una bona
migranya i que ho tirés tot a les tram
pes. I sinó, vegin vostes mateixos.
Jo feia l'ós a una viudeta jove, fres
ca, bonica i alegre. Oh, al costat d'ella
no hi ha manera d'estar-hi triad A
questa viudeta té una fila, molt quie
ta, molt seriosa, n'oh entenimentada,
molt bona per a la casa ; una \ erita
ble joia.
El meu pare és un vell verd —més
verd que jo, mal m'está el dir-ho, pe
va c,oraençar
ré la veritat en son lloc
analitzar i sospesar les qualitats de
la fila, fins que va trobar-la al seu

gast, i

dir-me:
—A tu t'agrada la mara, a mi m'a
grada la fila ; ni tu desagrades a l'u
na ni jo desgrado a l'altra : fem, dones,
casament doble i tot queda a casa.
La proposició va semblar-me molt
encertada i amb el beneplácit de tot,s
va
dur-se a terma com la cosa més
un

dia,

va

natural del món... per?) qui podia pen
sar les conseqiii3ncies !
Des del moment que em casava amb
la mara i el meu pare a,mb la fina, el
meu

pare passava

a

ésser fill

dona i, naturalment, és el mea
sogre tot i essent el meu gendre.
De manera que em trobo que a fo
ca d'ésser-ho tot ja no sé qué sóc ni
qué deixo d'ésser, i el mateix ens pas
meya,

Per exemple : en
llevar-me, corro a fer l'amistat al pa
re... paró, no ! és ell qui ha de venir a
fer-me-la a mi, ja que a més de pare
sóc besavi. Quedem, dones, que és
sa a

tots els de

casa.

ha de fer-me-la... peró, tampoc
no estaria be,
qué diablo! porqué al
capdavall, tot essent el meu fill no dei
xa d'ésser el meu pare, i a més, que en
cara que sigui el meu gendre no haig
d'oblidar que és el meu sogre.. No hi
ehl

de

sesperat !...
El que

filia de la nieva dona— peré com que
la meya dona és casada amb el fill del
meu pare, el meu pare és sogre de la

qui

—Ai, ai, ai, que hem atropellat un homo!!
—Mamá, no facis tants escarafalls que sinó es pensaran que és la primera
vegada que anem en auto!

ha amistat, és impossible.
Sortim al carrer. Haig de donar la
di-eta al meu pare, que és el mea fill, o
el mea Sil, que és el n'en pare, ha de
donar-me-la a mi?... A quina dona
haig de donar la preferIncia? A la me
va fila, que, cota a duna del aten pa
re, és la meya n'are, o a la meya dona,
que, com a mare del t'Ion pare, és la
ávia?...

meya

Bah,

quiedar-se

ferible

a

sortim ! Es pre

no

casa.

I tot aixé encara no
ros. El mea
rebequeria,
el
:rimer que
fill fa una
se m'ocorre és donar-di una surra, ; pa
ré com que essent fill de la mara del
mea pare, i
meu pare, és germá del
per tala, oncle meu, on 1,-és vist que
un nebot peg,ui una surra al seu oncle?

Irapossible!
s'acaba tot aquí. Esseat la
meya dona mare del meu pare resulta
que jo m'he casat arab la me-Va á,via ;
al mateix temps que jo, essent com sóc
pare del meu pare, sóc avi de la meya
Paró

no

dona, pare de la

meya

EVA MODERNA

—Apa, Eva,

no

dubtis que conté moltes vitaminas!

mara, fill de la
meya sogra,

fila, sogre de la

meya

gendre de la nieva
nebot, nebot del

nora,

meu

germá del

meu

fill, rebesavi del

germá... en fi, senyors, no puc
meu
més! Que baixi Déu del oel i que des
faci aquest embolic abans que jo no
vagi a parar a un manictrai.
Oh, la familia, la familia !... Bena
venturats els horda de l'Hospici, que
no saben qué cosa és la familia ! (Fuig
desesperat.)
APELES MESTRES

meu

naturalment, jo passava a ésser el pa
re del meu pare. Qué resulta d'ací?

—Tu també véns a buscar ranxo?
—Sí noi! Així puc tenir vuit pessetes dihries de renda...
—????

--Sempre

són les mateixes.

que cbm que el pare del nostre pare
avi, em trobo ara que ja
sóc avi de mi mateix. Más encara,: es
sent jo el meu avi i, per tant, besavi
del meu pare, el meul pare, a més d'es
ser el meu fill 6s el meu besn6t.
Ara bé: el meu pare ha tingut un
fill. Aquest fill, essent fill del meu pa
re, (So gerraá meu ; paró com que el

áR el nostre

liare

a més de fill m'és besnet,
que
sulta
al meu germá jo u soc
besavi.

meu

re
re

Al mateix temps jo he tingut un al
fill. La meya dona li és mare, i ai
xí és germh, de la seva filia, o sigui de
la dona del meu pare, i de passada 4s
germá del meu pare. I e,om que el ger
rail, del pare és oncle, resulta que el
meu fill és el meu oncle i, per tant,
tre

jo sóc nebot del

meui fill i cosí

germá

de mi mateix.
Encara hi ha más : Jo sóc sogre del
Luan pare --ja que és casat amb la

LES VIRTUTS DEL VEGETA
RISME O UN IDEA TASTA
PRACTIC DEL SEGLE XIII

Baró, que és partidari del régira
alimentici carnívor, está furiós. No vol
El

que la

seva

fila rebi lletree del troba

dor, que és vegetariá convencut, i la
fa tancar a la torre-presó del ca-stell.
Desafiant el destí, la noia entra se
rena, a la presó, a la qual és condukla
pel botxí del Sr. Baoó, que és inflexi
ble pare.
El seu amador, el trobador idealista,

está enaanora,t de la saya bella figura,
i per tal que no se ti deformi a causa
de la

fam, Ji envia pomes per

a

ali

mentar-la.
La floja rep raliment satisfeta i mea

ja, tothora pomes enviades pel seu

5ma

Acudas de Clemenceau
DOS FRONTS

minh, minuciosament i

Durant la gran guerra, el general
Sarrail, que comanava un gran sector
del camp de batalla, malgrat ésser ja
&brea vell, va contraure matrimon;
amb una senyora molt més joyo que
en. En assabentar-se'n Clemenceau ex
clamá :
—També són ganes de cercar-se fei
na. Ara haurá de vigilar dos fronts !

després

li di

gulá :
—No te res de greu. Cap organ es
sencial no está lesionat. Tot l'organis,
me és en perfecto estat. Especialment
el cor: el té maravellosamezit conser
vat.

Clemenceau, molt seriosament

ex

clamá :

—Sí, doctor. El tino

sonso

INVITA.CIO A L'ABISME

estrenar!
4

COMPLAENCES
En una ocasió es vejé obligat a assis
tir a un «Saló literari». La senyora de
la casa, poetessa molt mitjaneta, peró
que es creía sser genial, li digué:

complaure

el Sr. President, li
poema, sacrificant la
modestia. rnicament per a com

—Per

llegiré aquest
meya

plaure'l
I respongué el
—El President

—Potser -si que et creus que quedant-nos aci arriba,rem a Vilaneu.
—Es ciar que sí. No diuen que aquesta carretera hi porta?

li
Si aixó u ha de costar
deixi-ho córrer !

oposició.

facin

sacrifici,

un

Tigre:
s'enutja perque

no

Aquesta anécdota la devia coneixer
magistrat, al qual Clemenceau feli

un.

citá efusiVament per una gran actua
ció al Palau de Justicia.
«El Tigre», entusiasmat, E crida_:,
—Veniu! lis vull estrényer contra
el meu cor!
I creient que el magistrat no s'apro
pava, digué:
—No s'apropa a mi per respecte?
—No. President. Es per por.
—Per por?
—Sí. Voste vol apropar-me al. sen
cor, i em fa molta por ésser prop del
buit.

EMPLEUS

L'any 1870, durant la guerra fran

co-prussiana,

Clemenceau no va ésser
soldat : en lloc de cridar-lo a files, el
feren alcalde de Montmartre.
L'any 1918, Clemenceau autoxitzá
els soldats a demanar algun. lloc essent
rebaixats de servei.
Robert de Jouvenel signé, una
citud, i a la ratlla que deja «Emplea
que se sol.licita», hi va posar :
—Alcalde de Montmartre.

VAJA UN DESCANS!

Clemenceau visitá un vell amic seu,
que foja anys que estava impossibili
tat.

Aquest

es

planyia.

—Ja ho veus! No pots pensar quia
es el niel' turment. Passar tres quartes
parts de la meya, vida postrat en un
seient o ajegut en un llit ! No poder fer
res, res absolutament! Que et sembla?
-

—Molt descansat—fou l'unic
tar del

comen

Tigre.

MALUM SIGNUM
corta ocasió, algú féu observar a
Clemenceau la seva extraordinária sa
lut.
Clemenceau digué, molt formal

sent virrei de

ment

cats d'una

:

—.Aixé és el que em preocupa. La
salut éš un estat provisional que no
pressagia res de be.

ALLIBEREU-LO
Un dels

primers ducs d'Osuna, es
Nápols, visitava els for
galera, i com que en virtut

de l'alt cárrec que exercia, a cada vi
sita tenia el" dret d'alliberar-ne un,
tots ells li exposaven la injusticia de

qué

EL COR INEDIT

—Passejant

la perdiu amb cols...? Ja me'n podries donar una cuixeta...
molt de gust, Pepeta, si ella hi ve bé. Ja comprendrás que...

Clemenceau, sentint-se malalt,
sultá

un

con

célebre metge. Aquest l'exa

eren
victimes,i de -llurs explica
cions resultava que tots eren innocents.
Només un no deja res, i en pregun
tar-li el duc :
—I tu, porqué hi ets?

bo

—Senyor—va respondre--m'hi tro
en just cástig d'una falta comesa.

—Grácies a Déu que en trobo un que
ésser indultat—exclamá el Duc.
—Poseu-lo en llibertat de seguida.
porqué no vull que entre tanta gent de
bé hi hagi un criminal que pugui per
vertir-la.

podrá

UN HOME POSITIVISTA

dor, i ei lloc de passar gana s'engreixa.
I quan el seu amador, després de
vencer rail obstacles, l'allibera, la vea
teta quasi una bola, i es desespera por
qué el seu ideal ja no és el sea ideal.

i idealista. Solament que ara es veu
obligat a fer-se práctic, i es dedica a
treure profit del feruiraen operat per a
fer propaganda de les seves idees.

Irori, és un vegetaria
autor, Joan
aquest
és un deis sistemes
eonvençut. 1
disfressats que ullilitza per a jet prose
litisme. Qutdi ben entes, dones, que no
hi ha més trobador idealista i práctie

important : La gracia princi
d'aquesta
historieta és que el seu
pal

que

Nota

Pere oil ha de

seguir éssent trobador

o

U.

En una conversa entre dos míos, un
d'ells pregunta a l'altre quants anys té.
—A fe, no ho sé pas fixament. Era
sembla que el mateix en puc tenir tren
ta-nou que quúranta-nou..
—Peró és possible que no sápigues
l'edat que tens?
—Mira, escolta, jo compto les meves
vendes, els guanys i els meus diners,
pero rio compto els meus anys porqué
sé molt 136 que no els he de perdre i que
no hi ha cap persona que me'ls pugui
robar

LA PATRIA

ELS P
L'humil heroisme

r.

g

-i.
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ve el dia,

anem, que ara

Dones,

traieni domassos

.1,:k4,

orejar ;

a
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I

Senyera

El cant de la

114,

Al damunt deis nostres cants

aixequem

Senyora

una

que els fara raes triomfants.

ja sia
tot ve dient que
l'hora que el cor poruc sotjá.
ara

Siguem

Au, companys, enarborem-la

la dona forta,

anear

DIA REVOLT

d'estranya gent.

Fes batre de nou mon cor que s'enuja ;
que
per cel, torra i mar emporta't en folla carrera la vida
Oh dia revolt de sol i de pluja,
oh dia esquinçat de vent de pluja i de sol !

Totes tenim memória clara.
—l'avi ho contava en nits d'e,stiu

d'alguna feta de
oh

alguna

suara

ávia riostra viu.

hagué

la

en

meya

branca

qtte fou heroica amb gest hunál:
tingué un missatge dins sa tanca
—ai, Si l'hagUés l'anemia vil !—
estant
1

rasa

en

guerra ben

amb el

enwsa,

portal,
tota gentilesa

missatge al davantal.

va

—A dur el dinar, si

sou

Que cadascuna isiembri
de sa nissaga la raillor.

servit.—

ja

no

tetes

coses

l'espuma que

tal

com

un

Cal només

vellos:

servada,

llum viu i candent.
una

per coraença.r

rufacada

un

VOLS IIIPERIALS
de la

primera pagina)

de les torres catalanes resulta ben catt
i petit. Si hi hagué aleshores sentit i
ambieió mediterránies els tingué Cata
lunya. Molt s'ha debatut si el sorani
no fou un miratge més perju
dicial que avantatjós per a la fortale
sa territorial catalana. Era degut, pa
ró, en el seu doble aspecte de lluita i
de comerç a l'impuls de vida que glossa
el comentarista italiá. Es per aixb que

imperial
.

exemples

d'emulació i no amb
afanys de domini, amb noble org,u11,
paró 110 amb fatua vanita.t, podara
exaltar el vol coratjós de Catalunya,
com

que

tingué en

aquella época

una

gran

desa épica. I recordar que després de
la intervenció italiana d'aleshores el
dama de Catalunya és digué Mallorca
i Valéncia, Sicilia i Bizanci, Nápols
i

Sarde.nya.

Que vol& ! Contemplara-1a
en sa dolça majestat !

volarás

pies

pel

com

:

galana

au

damunt del nostre anhel:

por mirar-te sobirana

alçarem els ulls al col.
I et durara

arreu

enlaire,

et durem, i tu ens darás:
toleiant al
el carni

mort i de vida ;

grat de l'aire,

assenyalarás.

cantaire,
llura aks ulls i força al braç.
Dóna

pállids miralls

de llibertat !

al teu

veu

de la mar!

Regolfa ta ven

Al damunt deis nostres cants

aixequem una

per dintre la serra
d'aquesta clamor :
les
bauMes
sonen
—Deixonda't, oh cor de la terra,
que viuen i juguen encara, cadells de Cibeles, la

Fúria, i l'A.mor

senyera

que els fará més triomfants.
—

en

JOAN MARAGALL

ta via ;

neguit

de centúries ;
(qué hi fa si

en

una

hora el

consura?)

EL CANT DE LA

ha vist com avui dansar la tempesta
i aquests diamants en flors tremoloses d'esglai?
?Qui ha vist eixa llum que apar esfullada ginesta
i alegra i endola l'espai?

?Qui
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(Ve de la
Jo filo la bandera

Oh dia revolt de sol i de pluja daurada,
oh dia esquinçat de vent i de pluja i de sal!
Salut a la saba del món, altre cop desvetllada ;
salut al mirado que duus per dama si Déu vol!

els dits mullats de sang.»

Salut a la tendra donzella
quo vela son pit adés borronat ;
tota semença que puny la clivella
i a tota dolor que el cap ha vinclat
per é,sser alegría en l'eternitat.

La

—Bim bala, bita

bam,—

Ja santo la bandera

espetegant.

abrandarnent.

CLEMENTINA ARDERIU

(Ve

els

senyal

i fins de la fossa n'aixequen folia
i esborres l'antiga rodera del seny i el costura.

no mor

al fons de tot tenim

escames

resclat de ta -labre val tot un

tenim raneúnia al cor?

Debades conto

!

i

Trasbalses la pau

ha fet mesanas,

ens

raras

en

ara

Ningú de forees sia avara :
?per qué i de qui tindríem por?
?Tant d'esperar

germandat

de

Oh bandera catalana!,
postre cor Vés bon fidel

en

i voltes de

minyonia

la flor de

o

Escampes llavors, polsegueres, auguri de
feraportes les fulles, eantant, a l'atzar ;
i clapes de Ilum la terra atuida

I al bell damunt guarnit havia
una minestra pel marit :
—On

dol.

la nau abats el cordatge, la vela retuda
i emplenes el hose de laments ;
i a l'era del cel, hi manes batuda
vents.
deis núvols de flama que petja la bella quadriga deis

Potent,

la vila i el

passava arab

es

tes deixes?
Qui sap si seran
ha ocells que t'afronten i d'altres que fugan als nius.
Les frondes, el col, la boira, la gorga, les bruixes,mateixes
no saben si plores o rius.
amargues

Una n'hi

senyal

en

Au, germans, al vent desfem-la

la que tot fent l'endreçament
va vigilant per si la porta
cedia al pas

EL

•

bressa i

maro

el nin la

canta;

escoltant.

va

«Minaires, vinga ferro,
que el dia ja va entrant.»

Bon dia pel tany que desperta--l'alzina sabuda
només que de Déu, que ja guarda la seva llecor de
Salut a la patria, tan feble i dolguda!
Sálut a la pótria que anear no és nascuda
com l'hem somniada sos fills!

farga ja

La

Salut a la vida, de dintre la vida infinita,
que mai no ha cantada la humana cançó ;
a la veritat que encara no és dita ;
salut a qui 'és nat i encara no veu la elaror!

i el mall

amb

quin

delit que

es

fan !

—Bim bam, bita bam,—
I

perills !

a

l'entorn les espumes

15-4.4

van

saltant.

La lluna sembla morta
al front deis musulmans.

nin, les

El

ami, la

\

repicant.

Les emes de la guerra

JOSEP CARNER

NIty

va

s'arbora

mans

maro

enlaire,

cantant.

&baten les campanas

muntanyes i plans ;
les armes espeteguen ;
per

fins les dones s'hi fan.
—Pa pam,
I el sol
en

mig

pim

pam.—

ja és nostre
del col triomfant !
ANGEL GUDIERA

