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prendre'ls

carn

a

Ara Més que mai, quan els exercits
facció i de la invasió estrangera

de la

catalana, els_catalans te
nim el deure de produir-nos com a
eón

els

guin viu el record de Catalunya
seu

representatius

nom
a

procura

anar

arrodonint

enllag,

es

un

a tots el seu des
deure ésser-hi de cor, i

renaixenga política.

juguem el demá —un dema
segles— a una sola
carta. Ens han obligat a jugar atnb
aguiest risc tan devat, i no volem per
dre. Ni podem perdre.

Catalunya

ho ha donat tot per /a

guerra. Va donar-ho tot el 19 de juliol

del

1936, i aixó Li permeté vencer la

rebel.lió

NO EM DIGUESSIU ADEU...

en

unes

hores

i

escasees

con

querir, per a la causa de la Repúbli
ca, quilametres de terra aragonesa.
Ho ha donat tot després, creant una
indtístria de guerra potent, duent ale
fronts de combat ele -millors dets seus
'iris, fent superar a la població civil
catalana tota

mena

de privacions,

llint muten i milers de

aco

refugiats de

to

tes les terres envaides... Ho ha donat

diguéssiu adéu,
papaLlones daurades

No

em

deis capw.spres d'estiu.
No era diguássiu adéu
si us cau l'or de les ales
i el volar esdevé lent
i molan

d'enyorances.

No era diguéssiu adéu,
blaves nits estrellados,
precursores del blau
innocent de les albos
i del blau ofensiu
de les aigües salades.
.„

afecta.

qual, interessant-nos

aquesta guer

Ene

la

No voldriem millor definició del sen
tit de la nostra lluita, que la que ens
dóna l'amic llunyh i anónim. Ell, des
del! seu lloc de perill i d'honor ha arri
bat a comprendre el carácter fonamen
tal de la nostra guerra de llibertat i
d'independencia; una guerra en la

en

que pot ésser de

evolució —que tants altres soldats re
la
publicans hauran sentit com
que procura definir en la seva 'letra,
i la que resum en una conclusió que és
un acte de fe : la necessitat de l'esforç
de tots per a vencer en una causa que
tots ens

tot

cent anys de renai

juguem la nostra llibertat d'he
mes, pera ens juguem encara el nos
tre futur com a catalans.

significació de la lluita ; moltes hores
en les quals poc a poc, aquelles quatre
idees essencials, les veritats que per
Inés que procurin enterbolir-les no po
den amagar-se, han anat fent-se cada
cop més ciares, més convincents, més
justes. Moites hore,s de retrobar-se ell
mateix, en mig del risc i del traüt de la
lluita, que han anat convertint el sol
dat indiferent i passiu, en un home
amb ánima i consciencia. I és a,questa

a

seva

Ens

rumiar-ne el sentit i transcendencia.
Han estat hores de pensar en les noti
cies llegides, en els fets succeits, en les
en

aportació
feixisme siguín

i la

xença literaria i la

a

tragedia espanyola,

juguem
juguem

; ene

ra

concepte, que eh, recrula de lleves
i encara que de seretiments liberals,
sense passions polítiques, quan va con
vertir-se en soldat, va fer-ho sense pro
testa pera sense entusiasme, com obeint
a un fatalisme que era impossible de
fugir ; bu des de la primera hora un
suldat pres per l'egranatge de !'apare/1
militar, disciptinat, cowtp/idor, perh
passiu, una mica absent, una peça sen
se ánima, d'un mecanisme mogut per
una causa de la qual no arribara a
comprendre la motivació i la necessitat,
ni a sentir ?'ideal que
donara f orça i
grandesa.
Més tard, han anat passant moltes
coses, i Imites hores en les quals ets
nostre soldat amic ha tingut Ileure per

de la

Catalunya

la guerra contra el

Ene ho

el

causes

Ara més que mai cal que el

cor.

de

el

en

posats de relleu.

en

quals

terra

en tots
els nostres actes. Ara més
que mai cal que els nostres soldats tin

sintesi el nostre amic inco
negut, en llargs paragrafs escrits ccrrn
el dictat d'una exigencia interior, i
en

en

tals

duna gran massa de soldats catalans
de l'Exércit de la República.
Diu

Catalunya

Per

tots

Una. lletra vinguda del front ens
dóna ocasió al nostre comentan. El
soldat que l'ha escrita, amb planera
senzillesa, no s'imaginava que pogués
servir de motiu per a un article adre
gat als seas companys. Pera, són tan
sincers els sentiments que revela, i tan
alliçonadors de la manera de sentir deis
nostres soldats, que no és gaire agosa
rat

República

soldat catan de l'Exercit de la

(Segueix a la página 12)

un

mancaffient

l'inhibir-se, que el

va

lor suprem de la partida jugada obli
ga al sacrifici de tot allá que és perso
nal, de pctrtit o de grup, en bé del que
essent comú, representa per a tots ele
fonaments indeclinables d'una vida

lliure i digna com a homes i con a ca
talans. ‹..N.MIC» es fa seu el sentiment
de l'atrae inconegut que ene escriu, i
que ens sembla que tradueix el de molts
altres soldats amics nostres : l'esforg de
tots per la llíberiat de tete.

tot, i ho ha fet per
servitud. Per
com

a

hornee i

no

veure's sotmesa

no

a

veure'ns-hi sottnesos

com

a

catalans.

Cal, dones, puix que fem la guerra
per Cata/unya, que la fem en catala. I
amb el cap alt. I amb tota noblesa.

sápiga que si lluitem
colze a colze amb ele fills de totes les
t rres d'Espanya, ho !cm per defensar
el patrimoni comú de les nostres lliber
tate individuals, pera ho fem també i
decididament per salvar Catalunya de
l'esclavatge. I aquesta idea i aquest
sentiment ens !aran más forte en la llui•
ta, més valerosos davant l'enemic, més
ferms contra les adversitats.
Cal que tothom

Catalunya cap sacrifici no será
inútil, cap esforg no será de plányer. I
ni sacrificis ni esforgoS no han d'ésser
regatejats a la victdria que ene ha d'as
Per

segurar la llibertat.

•

CATALANA

CULTURA

LA

IlI)Cap.

plenitud

la

a

puix

que Pedrell i Vives creen l'bpera
a base de llibrets catalans
arriba
a formar un repertori va_
i hom
riadíssim i copiosíssira d'obres catala
nes. La crisi que Inés endavant s'ini

Començatnents del segle XIX.—

1)

comenaaments

catalana

segle

XX hom
nota en tots els ordres de la cultura
catalana un anhel d'estructuració i
d'especialització que rectifica en carta
Als

del

és prbpiament una crisi d'au
tors, sinó del gimiere. D'altra banda,
per exigéncies del professionalisme,
els actors més eminents de l'escena ca
talana emigren a Madrid per dedicar
per altra banda,
se al teatro castellá ;
cia

prnija enciclopedista

del se_
gle passat. El fet distintiu de la llen
gua esdevé ja una cosa básica que con
diciona la diferbncia d'espiritualitat.
Els escriptors senten l'anhel d'inaorpo
rar a la Rangua prbpia les obres mes
tres de les altres literaturas i alternen
la

manera

el cinema arranca el pUblic del teatro.
La manca de protecció oficial agudit
za encara la crisi. Aisci i tot, són molts

les produccions originals amb tradue
cions directas de les produccions ess
trangeres de tots els temps i matisos.
A_mb aquesta 'doble tasca inician un
desenvolupament ja gairab ormal i

els autors catalans que triomfen al tea
tro i més encara els que estan decidi's
a no abandonar-lo, sigui quin sigui el
seu

haimbnic n'entre la llengua assoleii
un primer gran de parificació que afi
na la soya aptitud per a lotes lea cape
culacions del

2)

La

ense

perdre

per Maragall en re
sulta contrária i agermana les tendén
cies classicitzants de l'escala mallor
quina amb el desig de reprendre
carta manera la tradició deis mestres
valencians de la setzena centúria, paró
sonso oblidar els• inodels que oferia
als poetas de tot el món la lírica fran
swesa del segle XIX. De mica en mica,
totes aquestes influancies i d'altres

importants, que a wegades s'a
nul.len mutuament, s'apaivaguen i do

menys

d'una poesia
múltiple i exhuberant, cada vagado,
anés ámplia, més .poliédrica, més afi
llob

a

l'expandimant

Fauno rautilat,
brollador eixut.

jardí desolat
de ma joventut...
.

.

catalana, paré,

també de més

3,

La

tombats

Durant

fugia

aquesta Crisi la novel.la

es re

Fambient rural i arriba a
obres de tanta empenta que
algunas són tradnides a altres llen_
giies ; perb pel seu volum i per la seva
significació de cosa madura, la novella
no pot seguir de prop la poesia en el
seu
eamí ascendent. No nassen vint
en

produir

anys, tanmateix,
-

xi

a

ment

sonsa

que

es

un

escriptors de totes les tendencies i de
tots els caires, realistas, idealistas, cos
tumiates, psicblegs, etc.

poncelles, caçhvaan bestioles,
i'ens feiem esqueixos

muntant

a

la blanca de les atzeroles.

realista que s'llavia impasat amb Gui
raerá succeeixen el drama de caire so
cial d'Ig,nasi Iglesias i les obres diver
tidas o sentimentals de Santiago Ros
sinyol. Hom a,ssaja, en catalh, tots els

gimeres teatrals,

ádhuc el

género líric,

Comencen. per tant,

a

sortir,

en

Rangua

catalana, diverjas publicacions de caire
científic que, al c,oatat de les específica
ment literáries, més nombroses. nata
ralment, donen ja un eert volum a la
cultura prbpia del país.

Ningil

sap com era
que entre l'espoliara
de l'hort senyorívol,
fent-lo més orabríVel,
creixia la rama d'antiga
Arbre centenari,
amorós pontava la soca toreuda

a

6)
Per

ment

sonsa

que

penjat

no

restranger. Mitjaneant aquest

Institut

conaguda

a tots
la cultura catalana és
intel.lec
els 'paisos de gran solvéncia
tual. Anexa a l'Institut, hom crea la

deixat,

tornen

Biblioteca de

Catalunya, que posseeis.

actualment prop d'un milió de volaras
í és, per tant, la més important del

país. Amb aqueata Biblioteca, la Uni
versitária i la. de l'Aterían. Barcelonés,

manca,

capital de Catalunya ofereix als es
tudiosos un vastíssim arsenal de cul
tura assequible a tothom. Cal remar
la

a

un fet decisiu per a l'esdeve
nidor de la llengna catalana i per tfint
de la postra cultura en general que
una de les primeras tasques "de l'Insti
tut d'Esttúdis Catalans fon la de pro

car, com

Fauno mutilat,
brollador eixut,
jardí desolat
ma

d'Es

tudis Catalans, amb les seves
de filologia, de ciéncies i d'arqueologia
i d'hiatbria. ,entitat do tipus europea.
les publicacions cientaiques i literhries
de la-qual són comentadas per les pu
blicacions de les académie's similars de

la branca,
un tros de la ccirda de l'engronsadora,
cons insta penyora,
despulla podrida d'un rrrón esbucat...

de

creat per la

seccions

a obrir
1s fenicias
quan veig que no vessa,
ni canta ni plora, la font del jardí.
Trenta anys de ma vida volaren de pressa,

sense

es

aquesta cultura fou

Diputació de Barcelona l'Institut

Al foro de la branca-senyora i májora
panjávem la corda de l'engronsadora,
i, venta que venta,
folgávem i rbiern, fins que la vesprada
la llum esvaia de l'hora roenta,
de l'hora encantada.
Somni semblaria
el temps que ha volat
de la vida mia,
les.ferides que al cor ha

L'Institut d'Estudis Catalans.—

relligar tots aquests esforeos es
porádics i per estructurar definitiva

parqué pense ajuda,
poguéssim pujar-hi.

encara

El teatre. –2 Més desorientació
trobem encara en el teatre de comen
eaments del segle. Paró hi apareixen
diversas personalitats prou fortes per
donar-li una vida intensa. Al drama

4)

molsa,

collíem

produei

veritable renaixe
qual
contribueixen
novel.lístic al

Catalunya

la

les horas n'ilion de la vida.
De l'aigua sentiein la música dolea,
dintre la piscina guaitavem els peiatós,

norel.la.—L'obra novel.listi

de Narcís.011er queda alosa en clou
re's el segle i a desgrat de l'aparició
d'alguns novellistes de raestai deis as
saigs més o menys reeixits d'altrea es
criptors-en el genere, la novella cata
lana sofreix una crisi d'algains lustres.

a

passávem

va

ca

del mestre Rubió i Isluch, una
pléiado d'historiadors i erudits que
treballen en l'enorme pedrera de la cul
tura catalana ántiga. Adhuc els esta
dis éconómics i socials, tot i Tu; tenir
un centre de preparació, són cada ccp
més florents a Catalunya i sem
pro que poden es manifesten en catalá.
torn

•

lar universal.
•

cionals en nom do la cibncia médica
catalana. A la Facultat de Dret es for
ma un nucli de jurisconsults que estu
dian, sobretot, les modalitats especifi
ques del dret civil i polític catalh. A
Ta Facultat' de Lletres as forma, a Ven

Benekla l'hora
que m'ha duit aquí.
La font qui no vesaa, la font qui no Plora,
me fa plorar a mia
Sembla que era a,hir,
que dins el misteni de rombra florida,

nada, i, pel llenguatge, més auténtica
:ment

ció i anab més silenci. A la Facultat de
Medicina es forma un nucli de biblegs
de primer ordre que només es pot com
parar per la soya importáncia amb la
pléiade de clínics i de cirurgians que
treballen als hospitals, molts deis quals
poden parlar als Congressos interna

RELIQUIA

LA

predicada

neYtat

nen

La ciéncia i l'erudició.—En el
terreny de la ciéricia i de l'erudició és
potser oil la cultura catalana avança
amb peu Inés segur, amb més conten

poesia.—Debnr4 (te einquau

llssr
Florals
de
prestigi literari, els Jocs
•Barcelona deixen d'ésser el nc,.cli cen
tral de les 'letras catalanes. ádhuc en
el terreny de la poesia En aquest-ter
reny es produeix una veritable renova
Ció que tot i aprofitant-se de l'esponta
ta anys

esdevenidor.

5)

pensament.

d'existéneiai,

no

joventut.

mulgar
JOAN ALCOVER
0.11.11h

unes

nórmes

ortográfiques del

(Segueix

a

la

Ogina

és, per damunt de tot, el
polític hábil, que eoneix els jocs de la
diplomácia i que sap fer valer la foro
idea ; i

Catalunya

conegut i més
unánimement respiktat. El poble cata
EL estimaestima Verdaguer cona s'estimen no
más aquells homes indiscutibles i indis

i la idea de Catalunya davant del món
per a assolir l'ajut exterior que cal per
al triomf de la seva causa.
En la figura de Pau Claris es sinte
titzen les máximas aptituds que han
do posseir en les horas difícils els go
vernants de Catalunya.

•

si els qui resten a la reraguarda
prestant llur suport a l'activitat bel
lica volguessin recordar tamb6 llur
fidePtat a les essencies tradicionals de
Catalunya ;cora sino volguessin menys
prear cap avinentesa pey,a enfortir
eom

nament

ja ple

realitzada, d'incorporar les

una

estela de Iba

daguer.
Es per la seva obra que Catalunya
té entre els primers immortals de la
seva história el gran poeta de Folgue
roles. I 6s per la seva vida que el nos
tre poble el tindrá serapre a flor de
pensarnent i a flor de llavi, com un
record a venerar i com un exemple a
invocar. No. ha passat encara mitja
centuria d'encá, de la saya mort, i Ver
daguer, perseguit i humiliat, paró reha

particularment presents en aquesta ho
ra gloriosa i dolorosa. El seu nom és
representatiu entre els dels polítics que

niciador de la gran obra, avui

més

Catalunya admi
ra i estima el poeta ; paró estima, tam
bé, l'horne que hi havia en Jacint Ver

El Dr. Martí i Juliá, que ha rebut
del poble de Catalunya en
ocasió de l'aniversari del sea traspás,
és una altra de les figures que cal tenir

saberen defensar idees i doctrines par
ticulars, per 4 cenyint-les i posposant
les a la idea suprema de Catalunya.
El Dr. Martí i Juliá és própiament Pi

nora

cutits que han deixat
rainositat i de bonesa.

l'homenatge

Mentre als fronts de batalla la millor
joventut de Catalunya posa cada dia
en
joe la seva sang per defensar els
ideals que ens són més cars, sembla

un

bilitat i venerat, ja comerlo, a ésser
esguardat a través d'un halo raític de

llegenda.
Si Pau Claris i Martí i Juliá són
patriotas d'acció, que operen direc
taraent damunt les reaccions populars,
els

República el dugueren al Ministeri de
la Governació del primer govern de la
República del '73. Més tard, proclama
da aque,sta amb carácter federal fou
elevat a la Presidencia. En el seu pro
grama propugná, entre altres coses, di

arab llur adhesió entusiasta i Ilur com
ideals
memoració apassionada els
esdeve
eterns que sintetitzen figures i
niníents entreteixits en un passat glo
riós.

Aquests darrers dies han estat qua

versas mesures

tre les commemoracions que s'han ce

sola,

encara, el

abr‘ andador

multitud' amb la
seu

exemple

;

no

seva

exemplar honrade
sa, d'acord amb la tradició del nostre

republicanisme vuitcentista.
*

Eleuá

les

_ATALUI N YA.
HONORA

ELS

que Catalunya ha recordat
amb e1 seu homenatge. 1 en ho

FILLS

SEIIS

una

mirada enrera, no tan sols per re
trobar-se en un passat molt recent, si
lió per prendre ale i llancar-se amb
més embranzida a les fufures gestes
que 4311S han estat assenyalades per
i''nora histórica que vivim.
En aquests moments de prova, Ca
.

obreras al moviment catalanis
ta. Martí i Juliá va adonar-se que l'es
forc per a la nostra renaixenca catala
na no assoliria tota l'eficácia desitja
da si el moviment no tenia el suport de
les masses treballadores ; i per acon
seguir aquest suport va propugnar par
que la doctrina catalanista fos im
masses

con

tingut

social. Paró el principal valor
de la seva obra és el de la seva honeste
dat, d'objectiu i de procediment : per
damunt de lot fou un gran patriota, i
les sayos doctrines socials foren posa
das, essencialrnent, al servei de Cata
lunya ; no va fer del catalanisme un
mitjá de cap altra idea. Podríam re
`
sumir la seva obra dient que era tan
.gran l'amor cpae sentia. per Catalunya
quo volgué que la saya patria fos un
exemple de justicia davant del món.

JULIP‘

aquí, sumáriament esbossades,

norar-les, Catalunya ha donat

pregnada d'un arnpli i saludable

'A4-4071 í

* *

figures

suara

patrioti.

éS,-encaraaúnicament,

so

vernant foil d'una

que aixéca les
veu i arab el

el lluitador temible 'que s'aixeca con
tra les injusticias amb dignitat i arab
arrogáncia ; és, tambó, el polític acien
eat qua esgota els recursos- de persua
sió abans de llancar el poble á la re
; és el cabdill sere que endega
les aigiies tumultuosas de la rebel
lió popular i les posa al servei d'una

contingut

cial i polític, l'estructuracio federativa
de l'Estat. La seva conducta com a go

Inés que mai valorein els homes de
gran 'tremp necessaris par a reeixir
en
aquest punt crucial de la riostra
história, cl non' d'aquel' il.lustre pa
trici pren una destacada grandesa.
és. solament: l'homo valerós, quo
no vaciLla a situar-se a la primera E
nia de foc quan el perill el reclama
és tan

restablir la dis

entre altres punts de gran

* *

El primer ha rebut l'homenatge dels
catalans en l'escaienCa de l'aniversari
del Corpus de Sang. Pau Claris és avui
Ara que,
un exemple i una bandera.

abranclat i

a

provincias d'Ultramar, l'establiment de
jurats mixtos d'obrers i fabricants, la
vigiláncia del treball deis infantá, i

Juliá, Verdaguer i Pi i Margall.
*

per

ciplina a l'Exercit, la separació de
l'Església i de l'Estat, l'ensenyament
gratuit i obligatori, l'abolició de l'es
clavatge, a Cuba, l'autonomia de les

lebrat amb noble esplendor, i que han
fet reviure quatre figures absoluta
ment dispars entre si, paró totes elles
simbolitzadores d'un raateix anhel i
d'un mateix esperit Pau Claris, Mar
tí i

hauria estalviat ta,nts estralls lamenta
bles. Es horno de lletres i horno d'acció
alhora. Els seus articles periodístics
són d'una rara forca polémica i doc
trinal, i revelen a l'ensems que una
clara i vigorosa intel.ligencia, una
mentalitat ben catalana.
Fou diputat a les Constituents del
68, i les sayas campanyes en pro de la

Una altra de les figures homenatja
des aquests. darrers dies. és mossen. Ja
cint Verdaguer. Seria difícil trobar

Verdaguer pertany a aquella altra ca
tegoria,- de patrietes i de patricis alho

talunya

cerca en

els

homes les fonts de la tradició

ra, que mentre contribueixen al desvet

on

llament
obra la

popular creen anab la seva
grándesa, de la paria futu

tradició cul
la yoblesa d'un
pássat gloriós realitzant un preáent ri
quíssim, i fent possible la realitat d'un
futur que aleshores eia sola" una aspe
ranca. Tot el futur de la literatura ca
talana estará.11igat ja per sernpre amb
el missatge de Vercláguer, veritable
restaurador de la nostaa Rangua.
ra :

continuen la

tural, corresponen

seva
a

.

*

* *

El darrer deis .noms que ha rebut
de Catalunya és Francesa
Pi i Margall. La seva obra de polític,
per bé que- intimament lligacla, amb
el nostre moviment catalá, fuig de
l'área estricta de Catalunya i S'estén
•a teta la península. Iniciador i após
tol del federalisme, propugna per l'es
tabliment a Espanya d'aquest regim,
que en el cas d'haver prosperat ens

l'homenatge

seus

la

seva,

história i

en

abeurar el novel' coratge, i a la
vegada s'infon de l'esperit que li cal
per a no 'desmereixer del seu passat,
realitzant un present de
roisme i de noblesa.

dignitat,

d'he

Saber fer ilusos no consisteix sola
ment a posseir l'habilitat necessária
per a fer, amb relativa llestesa, els nu
:crs que hom demana per a passar les
proves. Aixé no és suficient. Cal sa
ber aplicar el nus propiat a cada cas
i icr-lo rapidamen4 i be.
iJu nus 'Den fet és el que es manté
feral a les estrebades i no s'escorre.
al elateix temes fa de bou desfer quan
ball ho desitja
S'aprén de fer nusos més fácilment
airl una corda o amb una cordeta que
no pas amb un cordill.
C91 saber all6 que hom anomena els

la drissa

que el pardal fet pel cap lliure
damunt del ferm, després de passar-lo
irs31 lloc on es vol lligar.
cosa

den regular-se
senzills ; pera

gansalla,

Ansa,
elements següents
volt mort i nus senzill.

a una

,mateix gruix greixoses
que s'hagin de mullan

o

relliscoses

una

corda.—Per a evitar quo
desfili. Cal que els caps
SEIVeS
no

es

vol.
pu

gui eapcarija immediatament, cal ter
malbé.
un nus senzill perque no es fati
Pardal.—Per

•

gassa de la bandera.

Gorda es
cordill
quedin sota de les
del
tes. Quan es talli una corda i
una

P/o.---Per a afegir dues cordes o cor
dills del mateix gruix, lligar una be
na, etc. Fer dos nusos senzills en sena
invers. Cal tenir compte qué no surti
el nus de sabater que desacredita qui
.

per a fixar

o

Caprar

el fa

gruix ;

separant els dos nusos
ajuntar dues cordes del

•

caps de la eorda : El CAP LLTURE
é- l'extrem de la borda que serveix per
a fer el nus. El CAP FERM, o FERNI,
.simplement, és el que queda fix.
Els nusos e.; componen dels quatre

cordills de diferent

o

.

a

fixar

una

corda tasa

arbre, pal, esta

da constantment a un
embarcació. Es
ca ; per a amarrar una
molt utilitzat en les 'ligadas per a la

construc,ció de ponts.

Estrenyamosgues.—S'usa

11

f!118a.—Quan
s'obté una

es

doblega

ccrrda

una

per a nuar
fle
dues cerdas de diferent gruix o poc•
sotme
de
les
ha
xibles i també quan se
qneixera
tre a grans estrebados ; en la
i en el fixador occipital per tal com po

Teixidor.—Per

a

ajuntarduescordes

ansa.

La Cultura Catalana

(Ve de id página 2)

fent encreuar
-aila.

plega

cerda
els caps resulta una gan

Gansalla.—Quan

es

una

catalá que van posar fi, definitiva
ment, al desori lingtiístic que exis
tia entre els escriptors. A. partir
d'aquest moment, unificada la 'lengua

possible l'ensonyament
catalá sobre bases gramaticals fi
i per tant la llengua del país torna

literaria, ja és
del
xes

les escoles, per al
periodismo, per a les académies i per
deis més ín
a tots els usos de la vida,
a

4

ésser

apta per

a

tims als més elevats. A partir, dona,
de la creac,ió de l'Institut d'Estudia
Catalans la nostra cultura deixa d'és
ser

olt mort.—Quan s'enrotlla la
de manera
da dues vegades a un arbre
mort.
que pugui lliscar, s'obté un vol
cor

la

bilingüe i es reintegra totalment a
llengua vernacla, car gairebé sense

els nostres hornos de l'otros i
de ciéncia només ernpren el castellá
quan les exigéncies editorials els l'im
posen. El catalá, entronitzat ja a les
corporacionsepúbliques per volar del
poble, entra també a les escoles aspe

excepció,

dais que aquestes corporacions creen.
7) Altres funtiacions culturals.
La iniciativa particular ve aviat a su
plir les iniciativos publiques en maté

—

Nus senzill.—Es fa una gansalla i
es passa un deis cape per dins.

d'institucioni culturals

de tota me
na. L'Orfeó Catalá dóna dios de gléria
amb els seus
a la música catalana
triomfs a París, Londres i Rema ; a
l'escalf d'aquesta institució i grades
a la Fundado Patxot, hom estableix el
tresor musical del folklore catalá. A
questa mateixa fundació crea premis i
ría

per a altres especulacions cul
turais, artístiques, científiques i lite
rarios. La Fundació Bernat Metge és
creada per editar els clássics graos i
llatins, amb la corresponent versio ea

pensions

Doble.—Per
a una

a

subjectar

anella, clau,

una

pal, etc. No

corda

és altra

Catalana
talana. La Fundació Bíblica
catala
ho és per editar la Biblia en un
d'alta valor literaria i ho fa paral.le
lament als monjos de Montserrat que
n'editen una, altra de caire més aviat
tant
erudit i exegétic. Mentrestant,
l'Ajuntament de Barcelona com la Di
putació de primer i la Mancomunitat
després, creen un estol d'escoles técni
ques i professionals que són aviat

del país. La Mancomunitat,
atenta a les necessitats culturals del
poble, crea també una xarxa de Biblio
toque populars escampadas per les

l'orgull

Gassa de init.—ts un nus de gran
utilitat. Serveix per a encordar-se, fer
un collar a un animal, baixar una per..
sona per un baleó, tirar a alg-á que s'o
fega, etc. Quan está ben fet no s'eseor
re.

Gassa de mh doble.—Per a hissar o
baixar una persona, estirar un carre
te. Eln'el primer cas, una de les hagues
será més curta que l'altra ; una serveix
de seient i l'altra de respatller.

principals viles de Catalunya. Hom en
coratja, per mitjá de premis i de pen
sions tetes les branques del saber i te
tos les activitats artístiques i literarios.
Amb les colleccions de diversos corpo
racions i de diferents entitats es va or
denant sistemáticament el tresor artís
tic de Catalunya que culmina amb el
Museu d'Art catalá, una de les princi
pals joies del qual és la collecció d'art
románic, única al món. L'Ajuntament
de Barcelona encoratja l'art modern

En ruit.—Per a impedir que una
corda s'escorri per un forat ; per a sab
jactar els trams d'una escala de cerda ;
s'empra també com a nus escorredor
per a fer paquets fent-lo al voltant del

forra.

amb la celebració d'exposicions inter
riacionals d'ad contomporani i pensio
nant molts deis nostres artistas a l'es
trangar. El fruit d'aquestes activitats
culturals fu pales, tot i les circums
táncies adversas que en van desvirtuar
l'esperit, en l'Exposició del 1929 que
va demostrar, per altra banda, la vita
litat econémica del país, fruit directa
De ferro.—Té el mateix servei que
de les sayas industries i de les sayas el nus doble paró és més sólid. Costa
arts i per ta,nt exponent indiscutible de —Ilion de desfer si es mulla. Una patita
la soya cultura.
lligada atigmenta la seva resisténcia.

La casa, -valla i d'aire sever, sera
-bla, dominar totes les altres, més ha
mis, en el carrer estret, mal erape
d.rat, i tortuós, d'aquest poble arago

•ics del poble, falsos senyors, s'asean
dalitzaren i s'indignaren. La Repúbli
ca els semblava una injúria personal
ji heus aquí porqué la soya indig-nació
resultava bon xic cómica. Comencarett

hem arribat. Damunt l'alta
en arc hi ha un escut nobi
liari i una data : 1779. L'entrada és
gran, ampla, fresca, una mica ombrí
yola. A l'esquerra hi ha una escala, de
pedra arab barana de fusta bellament
esculturada que dóna accés als dos pi
sos de la casa. Sota l'escala, un pet't
estable, domini d'un ase gris —un
gris de cendra tacat de blanc al ven
tro
que, de tant en tant, dreca les
orolles, esguarda la porta amb els
grans ulls d'humida mirada i llanca
un bram confiat i alegre. Al fons de
nés

on

portalada

l'entrada,
deixa

conspirar, a boicotejar i, com que de
fet encara aren els raes forts, sembraren
el recel i rodi. El 6 d'octubre, malgrat
-que en aquestes torres feudals no pas
sés res,
aren una alegria : la de
veure triomfar un Govern que els foja
somniar el retorn al passat,
l'home que havia viscut 'en
a

ti;igu.

aquesta casa, saludá la República amb
aquestes paraules:
—Tal \nada aporti un xic més de
comprensió, un xic més d'intelligéncia
al nostre viure.
El 6 d'octubre,

reixa, també de fusta,
un jardinet tot nevat de

una

veure

gessamins i tra ‘-essat,
l'espasa d'un raig de

al

migdia,

per

és,

hi ha uns sacs de gra : blat, moresc,
ordi. Tota rentrada—ací en diuen «el
zaguán»— fa una forta, una aspra
olor de blat, de segó, de garrotes, d'al
fals. Aquesta olor s'escampa per la
casa, endolcida per la de pomas i es
pígol que hom posa entre la roba en
els grans arraaris.
El menjador té un baleó que s'obre
al jardí, del qual es veuen les bran
ques altas del ges,samí i d'un llimoner,

laixera,

sofá,

cadires d'astil
isabelí. Les cadires i el sofa. hom les
ha enfundadas amb aquestes fundes
d'un blanc d'os que semblen talment
el dol que hom posa a les cadires. A
les parets uns vells gravats represen
tant escenas de la Revolució francesa
un

unes

desordre, d'arbitrarietat, d'intemperán
cia. La vida al poble esdevingué, eom
en la majoria, deis pobles d'Espanya,
gairebé impossible. El caporal de la
guárdia civil i el rector es posaren al
costat deis futurs facciosos.

«Eh», l'home deis llibres, l'amo que
d'aquesta casa que avui m'estatja
digué al caporal de la guárdia civil:
fou

ves, en una antiga edició relligada en
pergainí.
Aquest llibre formava part de la

biblioteca

d'ell. I n'hi havia molts
mi!. dos mil.. «ElI» fou el ger

més :
má de la senyora, d'aquesta bona valle
ta menuda i vestida de negra. En mo
rir els vares, la senyora s'inapoaá el
deure de no prendre estat fins que el
germá trobés una floja com cal per a
dur-la a casa iperpetuarel noindela f a

ni que li parlessin
estem be? Que no
anem be així— deja.
I els dos germans visquoren i enve
lliren junts. Si no eran rics, tenien un
bon passament que els permetia el goig
de poder ajudar els pobres del poble :
—no

de

pressió de noblesa, de bondat, d'intel
ligencia. Hi ha un altre saló, de di
monsions més redukles, més reeollit,
mós íntim, en el qual —hom veu fácil
ment que hi ha passat la vesánia de la

quedat una buta
taula-escriptori, un armari

revolta—tan sois ha
llibreria.
—Ací

diu la senyora de la ca
doneta vella i pál.lida í ves
tida de negra— ehl guardaiva els sous
llibres i unes pedreá estranyes que
semblaven petxines i cargols.
I afegeix, amb la veu nuada per
sa,

una

—ens

una

emoció intensa :

—Vingui, vingui...
poder salvar aixó.
I, havent passat

—Que

no

la mara que s'ha quedat sola parqué el
fill és «a.servir el rei» ; la partera que,
per miséria fisiológica, no pot anotar
rinfant ; J'esposa que no té un céntim
a casa perque l'homo fa temps que no
li treballa,. l'obrar del camp que ha

i el retrat d'un seny-or d'uns quaranta
anys, en el rostro del qual, állargat
per una barba aguda, hi ha una ex

ca, una

volgué parlar

casen.

Només

várem

a l'altre saló, obre
el talaix d'una ventruda calaixera i
en treu quatre o cinc fóssils i un lli
bre : els «Diálegs», de Joan Lluís Vi

caigut

de la usura... Natural
ment ell mai no deixava els diners
fent signar papers i compromisos. Si
els li tornaven be. I si no els hi torna-.
ven,

a

mans

també. De més

a

més, possela la

dificilíssima ciéncia de saber afavorir
sense humiliar, de saber donar unes
monedas sonso ofendre i fent-so pard

--Jo cree, amic Pérez. que voste no
obra réctament posant-se contra la Re
pública quelel paga i a la qual ha ju
rat, o be ha promes, és igual, fidelitat.
I al rector :
—La religió no ha de descendir fins

el que per al pobre sempre, o gai
robe sem-pre, és un delicte : la riquesa.
Molts rics del poble, t'arats per una
pdítica de baix materialisme, incul
tos i grollers, el tenien per un il.lumi
nat, per un ésser absurd, per un horno
que no tocaya de peas a terra... I res
guardaven amb menyspreu i amb una
llástima irónica de la niá foradada.
Els pobres, en canvi, el veneraven.
«Ell», ánima, simple i pira, creia
que no mereixia ni l'actitud dels uns ni
el sentiment deis altres : ni el menys
preu deis que es creien senyors parqué
tenien diners, ignorant que la riquesa
no és, com el senyoriu, una superiori
tat espirtual ni la veneració dels ha
n:JIU. I seguí, un xic absent de tot el
que renvoltava, una vida quieta, si
lenciosa, pulcra : el passeig als atores
del poble cada tarda, a primera hora a
l'hivern i a n'Ora dolo, del morir del
nar

mília.«Ell», peró--hom diu quo a cau
sa d'un desengany o Una pena d'amor

_

d'alegrar-se,

—No és, encara, la c,omprensió. No
encara, la inteldigencia.
La victória del poble, el 16 de febrer,
revifá els odis d'aquells que, en nom
de l'ordre, comencaven una política de

sol. A la dreta

les llimones del qual ara comencen a
groguejar. Al saló hi ha dos balcons
que roben la Runa opaca i trocla del
carrerÓ, i está amoblat amb una ca

lloc

en

sospirá :

-

dia a l'estiu ; alguna visita a les cases
més nec,essitades ; un xic de conversa
amb el farmacéutic ; la germana ; els
llibres.
Es vanava que a la casa no hi ha
gués armes de cap mena. I es vanava
que tan sois hi hagués llibres.
—Si l'homo —deia— fos més afec
cionat als llibres que a les armes la
vida seria molt més civilitzada que no
és ara.

Quan vingué la República, molts

'

a una
no

mesquina política temporal. Déu

el tenen els ries

en

Inés aviat és anab el s

exclusiva. Déu

pobres,

m'ab els

tristes, amb els que sofreixen.

Ni hin ni l'altre no taren cabal de
les seves paraules. I augmentaren rodi,
la incomprensió, el malestar. I el 19 de

juliol la gent que

es

deja d'ordre

sem

brava l'aire de trets i regava els car
rers

amb sang.

Eh, molt pal.lid, amb una tristesa
profunda, volgué intervenir, posar
pau, acabar la tragédia tot just ini
ciada. Eixi al carrer, s'interposá entre
els uns i els altres, clamá desesperada
ment.
Una bala li travessá el cor.
Hi ha un gran, un llarg, un feixuc
-

Aquesta velleta endolada, que
quedat sola, sola arab el record del
germá, plora desconhortadament. 1
amb la ven plena de Ilágrimes, diu
—Si l'haguessin cregut a ell! Si ha
s'ha

gaessin

estimat més els llibres que les
armes!
A fora el sol del migdia dóna al pai

paisatge coloracions

de mel.

LLUiS CAPDEVILA

reeixir a provocar la meya, atenció. M'es
crivia dia per altre, amb una regula,ritat
insistentment com a
me
d'histórics inversemblants. No obstant que deixava intuir ui temperament d'a
quests que ens són tan grats ; al principi,
c,onfio encomanar a les rneves confessions
gent el seu objectiu epistolar es limitava a fo
un to de sinceritat tan gran, que la
m'hagi de creure raonablement verídic. licitar-me cordialment i a fer-me palesa
sonsa reserves. Més en
He de fer constar que mai no he corcat .1a seva.admiració
comunicava
que havia mun
davant cm
deliberadament l'aventura i que, per al
tat un petit laboratori a Saroles, per tal
tra banda, tots els fets que reporte són,
immediata
de repetir la meya experiencia ; el resul
com tothom sap, de fácil i
compmvació. He qualificat a contracor tat de cada prova, va ésser-mo comunicat
d'inversemblants' les mayas histórica :pre minuciosament. Després les lletres ana
paroxismo que
ven acusant una mena, de
go que aixb siguiinterpretat com una con
ia que vaig rebro la co
a a esclatar el
'aessió a l'esperit toca-son deis meus con
temporanis, puix quo a criteri meu la munic,ació, darrera de la serie, on el meu
po
inversembla.nca és una cosa relativa. corresponsal m'explicava qué havia
mena
gu.t superar la prova, i que en una
Pa,ssa, simplement, que fets naturals i
d'exacerbació del raetode, havia aconse
quals
la
gairebé vulgars, per davant deis
els
a uit
retornar l'oli a un estat sólid sem
gent desfila insensiblement, quan jo
2-)
ne
blant a la terra, una torra blanca que
explico provoquen un general escepticis
savi
ratllar-lo.
El
habitada de
tejava l'alumini sense
me. Tal és el cas de l'estátua
personés
cingull
any
de Saroles em suplicava que em
Sonilles, divulgat per Mi al
al seu la,bpratori i compartís amb ehl la
de la seva fundació.
satisfacció del comú experiment.
Rellegint les ratlles precedents, consta
No cal que digui l'extraordinari inte
to amb orgull que han coincidit anda mi,
lector, escriptors res que aquesta raissiva va despertar-me.
en l'astil de preparar el
Ni per un moment se'm va ocórrer de re
tan prestigiosos com Adalbet von Cha
fusar la, invitació del meu company.
misso, Daniel Defoe i sir Arthur Conan
Em

causa

presentar
protagonista

c,ert malestar

un

Adhuc les persones poc viatjadores co
neixen la manera' de traslladar-se a Sa
roles : viatge arab tren fins a Perxent, i

esmentar més que els que
gaudeixen d'un major universalismo : sé
que tinc el dret de reclamar que aquest fet

Doyle, per

no

SON1
pez/

pe
bon lloc en el mercat. Un
amb
riodista de Perxent ha deixat escrit,
rar-se

una

un

frivolitat

no

desproveida d'agudesa,

sera
que la parada de lés pagases a Gadal
blava el trabucament d'un cistell pie d'a
viram sobre una clapa de moresó.
Aquella vegada, l'etapa de Perxent a

Gadal vaig fer-la acumulant sobre raen
tetes les incomoditats imaginables. A
prop, l'atzar va proporcionar-me un joc
parar
de gallinas picadores, que no van
ni

un

moment de bequejar-me. L'automb

espatllat a mitges, i avanaii
quals
vem a batzegades, cada una de les
m'estampava el genoll contra 'tata super
ficie dura. A m4s, l'ampolla de vi d'una
bil slavia

a----

pagesa, s'havia trencat, i el líquid s'es
campava per les mayas proximitats ; a fi
d'evitar el contacte amb la part inundada
del seient. cm mantenia oprimit sobre el
mánec d'uns arpiots que em malmetien

AL

desconsideradament la

carn.

Després de dadal, les coses van arre
glar-se, per') akshores el motor va exte
rioritzar més marcadament la seva dolen
ca. Tenia una ronquera gairebé humana,
que feia ofec ; el xofer es girava de tant
en tant i ens divulgava, petites particula
ritats del cotxe:—Tota la vida ha estat una carrosan.
La sola cosa que té de bo són els frens. Si
podem arribar al pendent d'abans de So
nilles. encara farem
ben lluTcla„

.

sigui tingut

eompte com

en

a

dada al mea

favor.

Quan vaig anar per primera vegada al
poble de Sonilles, estava absolutament
processos espiritnals que
algú m'ha atribuil per no din-me desea
radamera que .mentia. Havia llogat una
aseta als afores, on podia gaudir del re
lliure

d'aguad§

colliment i la soledat que m'asseguraren
l'Ixit en la descoberta del memorable pro
codiment químic que permet extreure de
la torra un oh i molt semblant al de nous

(«La science domestique», Lyon, juillet
1934). Arab poc temps aquest descobri
assegurar-me una gran -popula
ritat. Rabia dihriament nombroses lletres
d'admiradors, colleg-ues i aspirants a dei
ment

va

vull negar-ho. m'afalaga
ven resoltament. En particular, un ama
ble comunicant del poble de Saroles, va

xeble, que,

no

de Perxent a Saroles amb autombbil, pes
sant per Gadal i Sonilles. Encara que
parlo de molt pees anys enrera, actual
ment la segona etapa d'aquest itinerari
ofereix més comoditats que llavors del

viatge. Els predecessors deis cotxes
de unja d'ara, aren uns vells camions
mal habilitats per al transport de viat
gers. L'inconfort d'aguados baluernes
(principalment per la rara conformació
de les sayas portes i marxapeus) havia
esdevingut proverbial entre els seus
elients, fins al punt que les pagases que
concorrien habitualrnent al mercat de Ga
dal, s'indumeritaven amb .robes amples
que permetessin farcir-se de manyocs de

meu

draps, per atenuar la violencia del des
cendiment. Cal aclarir que aquest deseen
diment s'efectuava amb tina rapidesa in..
crealle, degut a la necessitat de procu

una

entrada al poble

Arribárern atzarosament al pendent es
mentat. El nostre conductor va animar-se
amb una colla de somriures a flor de Ha
vi va incorporar-se i, aixecant ostensi
blement les espatlles, es preparava per
nrerídre el descens amb !in aire triomfal.
El soroll del motor va cessar de sobte ;
deixar les orelles buides, des
ocupadas. i
una baixada
vertiginosa, tan vertiginosa que aviat ens
convencérem que aquella perforació de
l'aire ens ha.via, de sortir malament. El
xofef. arrapat al fi-e, feia uns esforaos ex
traordinaris per moure la palanca. Entre
contracció i contracció, ens anava dient
—S'han enferritjat els frens. Si no s'a

ens

•

va

eyarengaérem

doben.

ens esclafarem sense remei contra
les alzines de ronde Xarpí!

Vaíg r'espondre tímidament que el meu
era anar a Saroles, i que
cm con
venia arribar-hi t'orca aviat. Peró ni va
interes

sentir-me. Els arbres desfilaven a banda
i banda. com una cursa de fantasmas,
fendint l'aire amb mis xiukts que glaca
ven l'itnima.
No

obstant, tot havia d'acabar relati

PERE

bé, degut a la serenitat del
ductor. A les envistes de Sonilles
l'alzinar de l'oncle Xarpí a la elit
confiar el volant a un parent seui,
lant-se al respatller d'un seient, vai
vament

de pelas sobre el fre.
Amb una mena de bot
bil va quedar de través

final, bu

a l'entrad
de Sonilles, davant
taverna. Tots els passatgers, trepitjl

primer

carrer

la terra !arma, poguérem co:
que les nafres no eris impedien de
vivint a consciencia. Mentrestant
verner de Sonilks sostenia el segile
leg amb el nostre conductor :
nou

—Aixó ha anat bé avui, rainy
que no m'has tombat l'abeurador,
—Sí. pero he hagut de saltar
sobre els frens. Amb el que portes
mana,
sa.

A

Felip

ja 1s la quarta vegada

qued

podré estaré
una repassada.

no em

que li doni
—Ca ! No t'ho aconsello pas
aquestes coses, com més s'hi fa r
perd. A mas, aquests frens tenen,u
tbria molt neta.
—Es la reflexió que m'aguanta
Per?) aquella vegada la cosa lis
tat seriosa. El motor va negar-se
ment a continuar el viatge fins al
i el xofer ens aconsellá d'esperarl
venta fins que el Felip hi hagub
pas,
una mirada. No sospitava
la descolSerta que aquel CO
m'havia" de facilitar.
Una vegada assabentat que la
ció requeriria unes piantes hore'

tapats Per l'herba, que dona
accés a una porta dissimulada .amb

graons, mig
ven

Vaig pregun
xicot si era que «allí dintre» hi
realment algú, i em respongué amb
una gran flema rural :
—Ah, no ho sabeu? Ui, si que en de
nnes carteles monstruosos.
tar

a un

veu

I

ser, de non,
sonso

me, tot

-me a

tau

el consell del taver

Sonilles. Us

unes

a

seguir

guantes

agradará

molt!

que són un
no us oblidés

coses

nolt fi. I, sobretot,
de veulre el monument.
es és un poblet excepcional. Mai
)ogut comprendre com cronistes
fet
ient intel.ligents que han

ogis

de la

grácia

de Ferxent,

ha,-

at insensibles per davant del de

onilles. Ara penso que potser és
aquesta miopia inteLlectual que
), el fet que hagi pogut ésser jo,
nent, el divulgador de l'estátua
a, després de cinc anys d'enorgu

ronillers.

notables m'aconsellaven de veure, i inva
riablement em responien : «El monument.
Aneu

a

la

pina,

del monument.»

sóc pas impermeable a la curio
sitat, és ciar. Vaig demanar a un xicot
que cm seguia que m'acompanyés.
Jo

no

D'antuvi,

he de confessar que

va

daris i es permeten el llibertinat
la labor d'aristas de qttalitat
tats. Entre Ferxent i Sonilles ha
passat, forrosament, una cosa per

que el monument no jústificava l'entu
siasme del poble de Sonilles, si no hagués
tingut la sort que el seu seeret s'evidenciés
davant meu.

poble d'aire intelligent, que

no

)stres d'haver tingut mai cap se
nerós ni cap municipi urbanitza
seus habitants són nets, peró

moderada, sonso exagera
puguin degenerar en incomodi
als turistes de temperament nor
i jo.
quella primera visita, cada nou
lanera
te

guanyava una mica més el cor.
euatre vegades vaig aturar els
its per preguntar quines cosos
m

una

va

plantar

caneoneta

sense

solta.
Amb seguretat, el breu dialeg sostingut
arab el xicot el deviern haver dut en to
alt, puix que del monument va esbatanar
se un altre detall arepiitectimic i aparegué
novament el personatge iramortalitzat.
Aquesta vegada, la seva pipa funcionavá
a gran Pressió, i reeixia a mastegar-la
afectant un nerviosismo sere molt pecu
liar. Després de mirar-me amb un aire
de mofa, em digné:
—Que no us fieu del que venen els vos
tres ulls, mestre? Quan un hom ven «al
guna, cosa», si no ha begut i está despert,
és que «aquella cosa» existeix realment.
Aixó, naturalraent," si és que els de la ca
pital no us heu inventat alguna novetat
fillosáfica que demostri el contrari.
La primera cosa que se'm va ocórrer
fou enviar el personátge al botavant.Peri)
considerant el te desbaratat deis seus ex

va mostrar-me de seguida.,
aclarint-me amb un aire jovial :
--Es el mateix que porto en el monte
ment. Va donar-me'l l'escultOr i no l'a
bandono mai.. He provat una infinitat
de vegades de llegir-lo i no puc empas

lumias, que

sar-me

primores pá

més enllá de les deu

gines.

,

Férem la nostra entrada al cafe aga
fats de bracet, com els amics més amics
de la torra.
--Ens

asseurem

ací—va dir-me el

meu

acompanyant mentre aísenyalava una.
taula propera a la finestra—. Es' des d'on

m'agrada

Inés

contemplar

la

meva

está

na.

Sense consultar la meva opinió, va en
carregar dos granissats d'orxata, i pren

gué d'antuvi la iniciafiva, de la

conver

sa

aquella clapa blanca que
«tino» al nas? Es una reparació que va
fer-hi el municipi l'estiu passat, perque
-Veieu

.

dar-me més la plaea que el monument.
Aquest era ulna mica desballestat i fo
raster, sobreposat, din:cm, a l'estil pecu
liar de Sonilles. Es componia d'una, me
na de pedestal semblant- al de l'ex-monu
ment a Eusebi Giiell, de Barcelona, peró
considerablement més gran, damunt del
qual hi havia, un cadiral de pedra, que
supertava l'estátua própiament dita. Re

d'una cultura oficial, s'encanten
nple davant les obres d'un pintor
orar

capficar-s'hi més,

taral.lejant

agra

presentava un ciutadá de mitja edat, amb
barba i bigoti, i una calvicie que váig
qualificar immediatament de molt ori
ginal. A desgrat de tot, hauria judicat

t he constata,t que persones pos

aqueSt poble!

en

A. més, hi
ha una mica d'humitat. Sortiré jo, i ani
rem al café d'aquí davant a consolidar
la nostra coneixenea.
Va sortir vestit amb un jaque i un
plastró que eren del mateix naodel, exac
tament, que els que duia el seu retrat de
pe,dra. Portava sota el brae un llibre yo
tre estariem massa estrets.

Vet aquí que mentre llegia la lápida, de
marbre,col.locada en un deis costats del

pedestal (la

que diu: textualment :
agra'ida, al seu fill predilecte»). aques
ta va obrir-se com una finestra, i ense
nyá, un personatge que va recolza,r-se a
l'ampit de l'obertura que la lápida havia
deixat al descobert. Va mirar el col, mig
cloent els ulls per protegir-se de l'en
lluernament, i després es va estirar i va
badallar com si fos a casa seva. A mi, cm
dirigí una breu mirada de murri, que
signifieava una mena de reconvenció per
al meu astorament. Després, va buidar el
contingut de la seva pipa sobre la pane
ra de flors que circumdava el monument
saludant cordialment una veYna que
passava per la plsea amb una gerra pie_
de lleixiu, es retirá tot cloent
ment la lápida.
na

nera

Es
ciar que el simple fet que l'estátua fos ha
bitada, com la presencia d'un gran corc
dins una poma monumental, tot i ésser
extraordinari no explica la meya perple
xitat. Peró és que l'individu' que s'havia
ofert al meu esguard, era la imatge viva
del ciuta,dá representat a l'estátua de pe
dra. El mateix bigoti, la mateixa barba,
i identica dosi d'originalitat en la confi
guració de la seva caivície. Adhuc el gest
amb que saluda la veYna, coincidia amb
una actitud que l'escultor havia donat al
brae del personatge de pedra.
sonso

una

•

Vaig quedar-me .rígid d'estupor.

Mig d'esma,

abruptos, que

nova

aconseg-uir Hipa

caps, vaig donar la volta al monument.
En un deis costats hi descobria uns

meya

no

denetaven de cap

ma

Mentalitat monumentable,

curiositat

va

aguditzar-.se

la

encara

més.
—No voldria pas que us ofenguéssiu.
Feu-vos cárrec que he vingut de molt
lluny per veure la vostra estátua, i que
tenia,
a desgrat de les referencies que en
talla causat una profunda sorpresa.
—Dones, que us pensáveu? A ben se
gur que no ha-43u vist ma,i una filigrana
com

aquesta.

A base d'administrar una adulació que
atacava diversos frontis, vaig reeixir a
inspirar c,onfianea. Pea després, l'homo
del monument em convidava a continuar
la, conversa a l'interior del sed estatge.
Peró immediatament,

repensant-s'hi,

em

un minyó va
escrostonar el ,monument
amb un cap de pedra. Precisament, el dia
del succés vaig contemplar l'agressió des
d'aquesta mateixa tanla. No cal que us
digui de quina manera vaig córrer a em
paitar el vailet. Peró va ésser més llest
que jo. Ens hem do desenganyar : l'odat
carrega les carnes.
-Descebria en aquell homo un entusias

infantil,

un veritable culto per la sa
estátua de pedra. M'adonava prou bé
que -vivia en el monument i.per aJ monu
ment. Va explicar-me amb una gran pro
me
ya

lixitat de detalls la eonstrucció d'aquest,
el temps i els materials emprats, el cost,
de l'arquitecto i l'escultor que el
etc. Per?) no va parlar-me
deis merits que havia, contret per mereixer
els

noms

projectaren,

digné:
—Millor

dit,

no.

No entren.

Aquí

din

(Acaba al peu de la página següent)

71,

REMARCA
‘En

una

de les

CO NTRAST

I

qui no vacil.la
representació
ven a sacrificar aquesta
respectable per convertir-se en repre
glésia,

figures representativos del movi
ment catada. Ja rernarquem degada

págines

anteriors els
trobaran la nostra

tre

soldats llegidors
contribució a l'homenatge que Catalu
nya ha tributat darrerarnent a qua

ment

en

aquel' article el valor que té

el. fet que
Catalunya aprofiti totes les avinen
toses que se li presenten per a OS
avui per

a

la nostra

sentants del que de Inés

causa

ministres de

,

vestigi religiós.

Ni la República ni 'Cata-1E1Iva no
han perseguit l'Església ni els seus re
presentants. Si en moments de conamo
catalans» editat pels «Serveis de Cultu
ra al Front» i trames gratUitament als
combatents catalans

tra

poble

del

de Sonilles

natge, i, sobretot,

a

delicat home

devia el fet que l'hamenatjat habités el
monument. En demanar-li detalls sobre
aquests aspectes, va respondre'm amb un
incre•ible desinterés :
és el que té menys importáncia
de'tot plegat. Ni val la pena de parlar-no...
Jo vaig insistir, és clara peró cada ve
gada l'home de" l'estatua desviava hábil

El

nient la conversa, i

m'obligava a seguir-lo

no m'interessaven gens. El
limitava
a fer-me veure que
seu interés
valer
era el monu
el que realment tenia
ment, dret i fet com el vbiena, i de cap ma

temes que

en

es

AMIC

história.
Romanguérem al café fins ben
da la tarda. En acomiadar-nos al pea del
monument, el personatge estengué el brac
assenyalant-lo i; fent una reverencia, em
la

nera

seva

-

digé
—Ja ho sabeu :

aquí

teniu Una

casa

i

1938

Catalunya, ?creuen servir la

als qui vol
convertir-la
en un
drien arrasar-la i
territori colonial? ?Es que no saben
que. malgrat dir-se defensors de la re
ligió, els facciosos espanyols, si arriba

de la

m'igina anterior)

Pels carrers ja no circulava gaireb4
ningú. El soroll de Ios petjades feia la
publicitat de la meya ombra, que em se
gula més dócil que mai.
En entrar a la plaea, vaig veure de se
guida el personatge festejant al peu del

forta,

monument. Ella era una mossa

es

pléndida. Caminant per sota els ares de
la pina, vaig acostar-me eautament a la
parella amb el desig. inconfessable de
seva

conversa.

•

guntat?
—No ; no ho sé pas.
—Dones rala preguntat que cona era
que jo vivia en el raonuinent, i quins 'lab
ras havia contret Pe- r meraxer un hornea

perpetuitat?

ilatge

sense

mi, és

una cosa

poca-solta. Dio
vuIl
dir pas que si
mes cona
no
gui una mala persona) en tenen tots els
palos. Del que no poden envanir-se gai
res ciutats ni viles és de posseir un mo
nument ni la naeitat tan artístic com el
—Ah

res :

és

una cosa

postre...

diáleg va allargarese encara una bo
na estona, per?) 110 sortia d'aquest cerda
Aquell vespre, abans d'anar a dormir,
El

Va entrar-me

un

desig intens de visitar

*

*

*

L'endemá eontinuava el viatge fins a
Seroles amb una obsoluta felicitat.
El meu comunicant va resultar ésser
un deis hemos més exttaordinaris que mai
he conegut. Excepcionalment intelligent
i d'una erudició formidable, tenia respe
rit seré i centrat, que li permetia consida.
les coses amb un sentiment d'equilibri
i de justesa que m'impressioná fortament.
El meta simple experiment, a les seves
raans, va convertir-se en una Ilei física de
gran transcendéneia. Per a aquell heme,
jo havia estat un simple agent de la ca
sualitat, jugant per oil el mateix paper
que la poma havia jargat per Newton.
rar

Serveis
de
Cultura
al

en el meu ídol, el meu
allargar
miran. Desitjava
la meya estada

Front

Va convertir-se

a Saroles per contrastar tetes les meves
idees i sentiments amb els d'aquell gran
savi rural, per modificar-los a estampa
seva. Ehl em tractáva arab una benevo
lonea que mai no oblidaré.
Foja molts dios que desitjava parlar-li
do l'estátua habitada de Sonilles. Quan

presentar-sorra l'oportunitat, vaig pre
guntar-li :

va

cona-

aquest.

mossa va riure de gu,st
—Quin aeudit més espléndid! No
Chauria ocorregut. mai !

Ia

:

se

mi. Fa cinc anys que habito ací
i a ningú no li ha donat per enfocar la
cosa d'aquesta manera. Sempre se'n veuen
de noves !
—Aix5 reforea la nieva posició en la
discussió cl'ahir. El gust per les biogra
fíes i les biografies novel.lades, ens faran
més mal que bé. Tots ens tornarem una
—Ni

Il.lustració del !libre «Raó i Sentiment
de la nostra guerra» editat pets «Ser
veis de Cultura al Front» i tramés gra
tuitament als combatents catalans

mica somiatruitos i anirem pel món con
siderant les coses per llur cantó més fals...
Van embrancar-se en una polémica in
terminable. Jo vaig tornar a la taverna
completaruent eixalat.

fina .és el treball del mo-;
nument. lJs heu fixat quina manera de
brodar la pedra?
—Naturalment que sí. I a propZ.)sit :que
va fer l'heme de lrestátua per% mereixer la
és

partit

aquest• (i

del

'a

paria prestant suport

(lar. ll'hauria d'esperar fins l'endemá i
no vaig lamentar-ho gens.
Al vespre, l'hostaler era- preguntava :
—Qué, ja heu -vist el monument?
—Sí—vaig respondre amb una espuma
cl'esperanea—; per eert, que he trobat
molt xocant el fet que fos habitat.
—Bé, si. Aix?) no té res de-notable. El
cate

Juny

mils de l'Evangeli servint ola potentats
que els espolien i els poderosos que
els ruartiritzen., i els asSassinen? I els
poes que hi hagi a l'a.ltra banda nas

Parlaven de mi. L'heme de l'estátua,
acariciant-se el plastró, deja:
--11.1rha passat una cosa mea divertida,
avui. Imaginart que ha vingut un foras
tera: i després de mirar-se el monument de
tots costats, ha cercat la manera de fer la
nieva coneixenea. Jo li he explicat tots els
detalls de l'estatua, i la meya história, i
després dresc,oltarame,amb una gran aten
ció, ?vejam si endevines qué m'ha pro

amie.
L'automóbil havia

un

11

han fet així les dignitats ocie
siástiques que es posaren al servei de
la facció? ?Serveixen la seva pátria
provocant i alimentant la invasió es
trangera? ?Es posen al costat dels hu

l'estátua a la claro-: de la llana. (Cal dir
que el taverner mr.havia aconsellat aques
ta visita com si es tractés d'una veritable
gormanderia per a l'esperit.)

sorprendre fa

sentit

gelosos

de Sonilles
(-Ve

hagin

Catalunya honora dos
l'ESglésia que, perque

monument

es

sacerdots eatalans que
remeció de Catalunya?

?He

cr4s

xecament feixista havia desbordat, no
fou contra els representants de l'Es

aquell

nar

vacillarien

ble.

seva

popular resultaren llaneades con
ells les aigüeaturaultuoses que l'ai

quines cireumstáncies

a profa
doctrines,
fins deis
el record i les

no

del seu ministeri, estigue
pátria
ren serapre al servei de la soya
i vibraren a l'unison anib els batees
de justicia social que sentia el seu po
•

eren

Claris i Verdaguer, tots dos. eren sacer
dots. El fet que avui Catalunya comni
amb el seu raillor llorer les testes do.
dos ministres de l'església.és d'una elo
qiiencia excepcional. Desfá la falsa po
sició atribuIda a la República, i en ella
sistema
a ,Catalunyá, dé perseguir per

ció

el moment,

'Per contrast,

els nostres patrieis Inés Ilustres;
Volem consignar ací una coincidén
eia, remarcable que es produeix entre
dues de les figures homenatjades : .Pau

Iliustració del (libre «Fets d'armes de

a

panya.

ren

un

amoral, de

\

més inhumá i de més egoista hi havia
socials d'Es
en les forces polítiquers i

guardar enrera, i ;Ore d'aquest es
guard- a la histbria la forea que li
cal per a acomplir les noves gestes que
l'hora actual li ha deparat, sonso des
meréixer del naissatge que ens llega

tot allo que tenia

sinó contra els

a

—Vós deveu conéixer el monuraent do

SonillesaCom és que l'individu homenat
jat no tan sois és viu, sinó que viu dintre
mateix del monument?
.Amb aquella manera enlairada de va
lorar les coses, va dir-me :
—Aixó que era pregunten, arnic meu,
no té cap importáncia, en
relació sobretot
arab el valor intrínsec del monument. Es
una peea única, que honora als ulls del
mán la fina espiritu'alitat de la nostra ru
ralia. Una veritable obra d'art.
Des d'aleshores, he rultivat un esperit
analític que m'estalvia d'equivocar-me
amb molla més freqüéncia.

Avinguda
14
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BARCELONA

CAMBRERA NOVA

humoristes catalans

rus

—On servieu fins ara?
—A casa d'un ceo.

expliquen als soldats de l'Exércit
de la ReptIblica l'acuda que

que Pilen deixada?
—Porqué mirava massa prim.
—I per

LLICO

els ha fet
Respostes

de

mes

Guasp

El

DE FRANCES

professor :

—Digueu-me senyoreta : jo t'estimo,
t. aime ; tu m'estimes, tu m'aintes...
—Oh no, senyor! La mare rala pri
vat de parlar d'aixó amb vós.
je

gracia
i Goni

ERNEST GUASP
Aixó que relataré és un acudit histeria.
Vaig trobar un amic meu de Valencia amb qui feia molt temps quo no
haviera vist.
Recordárem temps passats, facécies de joventut i amics inoblidables.-

ens

—Quina pega !- Justament avui que
n'havia encarregat un a la peixeteria
per quan tornés

—Ara es pensaran que he estat

a

casa!

jo.

o

EL SOLDAT ANGLES
El soldat anglés és de gran talla, de
grans peus, de gran intuició, d'un
gran arraament, d'un gran exercit i
de la Gran

Bretanya.

•••••11.•
I

—Aquest

xicot sempre l'he d'estar

renyant,perqué de tetes les eanyes d'es
combra que

arreplega

se'n fa flautes.

—Saps

en Quimet, el de l'hort?
—Si noi, que fa aquell xicotás?
—Es a l'Hospital.

—A
—A.

—Feu el fAvor comandant, pareu!
No veieu que l'he estrenat avui?
LA GAWIVETADA

l'Hospital?
l'Hospital!

Les xifres,

—Per?) com ha anat?
•
—Ah! Mira, que es va casar.
—I ara?
—Veurás el Quimet a casar-se amb una bona noia. La nit de nuvis, ella
es va treure els ornamonts, el ram de tarongina, el manten, etcetera. En Qui
met s'esperava a la saleta amb aquella impaciencia de l'amor.
—Entesos.
—Ella acaba i es fica al llit i tota candorosa crida: —Quimet, ja estío!
—Vaig, Coloma!--digué en Quimet... Arrencá
córrer i es trencá una
cama.

Uns

lladres, ja' fa anys,

inten
farmácia de
van

atracament en una
Com que l'amo els °pose, resis
tencia i ells eren molt decidits, u en
lonsaren un para de ganivet al ventre.
_El van deixar estes a terra.
Consumat el fet, els quedá más hu
mor que pressa i posaren sobre el di
tar

un

poble.

LES XIFRES _EN LA CONVERSA

—Ah !...
GO SI
Els acudits que m'han fet més grácia són, en la seva majoria, impublica
bles. He procurat, per?), cercant entre els meus records, trobar-ne un que fos
adient ; ho he obtingut a la fi, i aqui us el trameto. Que plagui a aquells a qui
va des.tinat !

en

senten un paper

la conversa, repre
No s'espan

important.

tin els lectors si els en diem 4 de fres
ques. Podríem cantar-los-en 4 de da
res. Els oradors, en llurs improvisa
cions, solen comencar dient que no
més pronunciaran 4 paraules, i és pro
verbial aquella manera de comencav
moltes cartes intimes : Cadreco aques
tes 4 lletres...
ni ha xifres que són com un punt
de resistencia, una mena de fortifica
ció o de trinxera. Així, es diu : segueix
en els seus 13 ; está molt
en els seus
13 ; i encara més, está parat als 31. Hi
ha altres frases que contenen alguna

operació aritmetica. Per exemple : ho
fa cada 2 per 3 ; és tan ciar com
3 i 2 fan 5.
• Posats en eamises d'
11 vares en

funt el cartellet de la porta, previa
ment rectificat. Ara deja : «El farma
,ceutiC-, restará obert teta la nit».

afer• com el present, de 3 al 40,
passem a la numeració grossa, a les
xifres de. milers i milions. Les grá
ejes i els petons no s'esmenten si no és
un

paquets de 1.000 i de 1.000.000, ja
a ningú no se li ocorre donar, per
exemple, 581 grácies, que seria molt,
ni enviar en una carta 74.000 petons,
en

que

sinó que el corrent és donar 1.000

grácies i adreçar 1.000.000 de petons.
Peró on més ressalta el caprici del
llenguatge és en la mesura del temps ;
el rellotge de la ponderació ,solament
assenyala una hora : arribar a les
1.000 i 500. Qualsevol soluciona en
un dia 1.000 dificultats, que és molt.
Per fi, després de demanar 1.000
L'home de la tranca.
I dones, que
us pensaveu que trobaríeu un «Comité
de no intervenció?»
—

excuses

—I digui, en té per a molt temps de lit, el seu marit?
—Ca! S'aixecará així que jo u hagi cosit els pantalons.

desitjar-los ,1.000
pleguem perque no ens

als lectors i

anys de vida,
cantin les 40.

OBSEQUI DEL METGE

L'

CONVERSA DE TRINXERA

El doctor N. trameté pel seu criat
present d'ostres a un elient amic. I el

En una conversa de trinxera un ofi
cial conta la seva carrera militar.
—Tal com em veieu jo no he passat
per acadiamies. Vaig comenear essent
soldat i vaig deixar les files per esde

criat deja tot lliurant-les-hi :
—11eus aquí el present del senyor
doctor, amb els seus desigs que us cau
sin una bona febre.

venir capitá.
—Dones jo, —respon un soldat-cada vegada que deixo les files em
costa dios d'arrest.

BELLA MANERA!
Entre els diversos procediments que
per a escriure bé les car
sentit
referir aquest: «Pri
tes, hem

s'expliqueu
mer

—He arribat al tercer acto, haig de fer morir el
rai; fes-li llegir els dos actes primers.

protagonista

i

no

sé

paraules,
l'ortografía».

s'escriuen les

s'hi posa

i

després

com.

•

—Voldria

una

:

esfera per al mala noi.

'

..•
.....

.........N!

quin táraany

—De

—Horno, una cosa
taMany natural.

la voldriai
que estigui be, de

••

•
•

•

.•

1

¦.„

—Escolteu, guarda-agulles
pas vist vuit vagons i

QUIN MALALTI
—Doctor, jo

no

sé

quia

m'han

un

:

furgó

heu
que se

no

perdut?

Une:. treba

VA FER TARD!

llo com un cavall, menjo cona. un Ileó,
dormo com un liró, i era sento mes per
dut que un gos.
—Aleshores, respon el metge, no us
valdria mes anar a cal manescal?
GALA.NTERIA

Es una conversa de senyores.
—Com? La Merla és vídua?
—Si ;
tot just feia quatre mesos
que slavia casat.
I seguiren prenent el te, alegrement,
menys la Maria, que acabava de per

fas fum avui?— demana
la Mula al volcá.
fumo mai davant de les senyo

dre el marit i estava tota afligida
Una nouvinguda reprIn :
dones, s'ha, mort, el teu homo?.
—Aviat fará cinc setmanes.

—Que

•

no

—1 de qu1) va morir?
—De que? Tanmateix sembla que
baixis de la lluna : no saps que es va
trobar en aquella catástrofe famosa
del tren del Nord, 'que tothom coneix?
—Una catástrofe? Ha anat a morir

res.

XNUNCI D' APARADOR
«-No

us

deixeu robar en una altra

banda».
«Entreu ací.»

un aceident de ferrocarril, ell que
mai no es moviu de casa!
hi. vols fer si tots som mor
tals !
—A part 'de la desgrácia, per5, he
sort que la Companyia del
en

CONSELT, DE LA CEBA ALS SEUS
FILLS
—Si niai

veus

passar

un

animal fe

rotge, en forma 'd'heme, armat «esco
peta; .arnb sarró de pell i municions a
la cintura, roig, corredor i saltaire, no
t'espantis pas: és un carnívor. Peró si
l'home está esgrogued i feble, i nomás
porta un' eistell i un ganivet oscat com
a arma, tem per la vida i senya't, que
és el nostre enemic
er,tariá.

: es

tracta d'un

ve

117,41.4
L 'EDAT DE LES IL.LUSIONS
—Si ra'ascendelx-en ens casarem.
Sí : i si a mi ra'apugen el sou fins

Nord ha fet be les. coses. 'n'a inderu
nitzat -amb 100.000 pessetes.
—Cent mil, dius?
—Ni un ,catim menys.
I la preguntaire revé de la sorpresa :
—I quan pen.so que,. al mou marit,
aquest tren se li va escapar per tres
minuts!

párem divorciar-nos.

to

Ern pensava que

eren

cireres.

—Si he és de treballador?...

pectes.

-

Mira,

ara

s'ha

llogat

al

de distribuidor de pros

Conaboració ('&ecf nostres soidats
La Ilum del dia

•

Alerta está

Cel estelat ; una nit fosca
enutjós aire rutila l'espai,

La nit és fosca i la ventada
fa els arbres tremolar ;

fred s'infiltra fins dins deis ossos,
el nerviosisme és avui com mai.
Es temen novas gens falag-ueres,
l'enllae rondeja ací i allá,
el sentinella tarabé está alerta

pensant

c,om

mes

i a
1'01:da atenta i la mirada

primera guárdia

La

l'altre: qne passará?

Pampalluguegen

els ulls vidriosos
tornats de vidre pel fred d'anit,
•el sentinella pensa i
mes el seu deure el Higa allí.
De pensaments un feix li arriba.
Pensa Potser cauré veneut...
Per?) al moment, fort es redreea
i es queda allí, ferm, resolut.
Pausa que és ehl el qui té el deure
d'estar allí, dempeus, aleat

pels'clui

descansen al seu darrera,
i defensar la Llibertat.
Tranquil espera el jorn que albira,
veient el sol com es va aleant
i corá sos raigs es multipliquen
i els camps rosats va acarieiant.
I tan felie com es sent ara
veient el sol que va naixent,
de molt bon grat se'n fugiria

eh, duu l'arma carregada
punt 'de disparar

alerta al més enllá,
i pensa i diu cada

Al tinent Octavi Andrés Mas, com
corresponancia a 1-a seca bona

—No ; no,

a

Darrera del

sao

granada
el fusell junt
com

que
amb

qui
ens

a
a

cerca

terror

i les

prades

la má,

com

si fossin les ninetes

lalta,

la

ens

aguanta

que un dia va posar,
alerta sempre
l'avaneada

famolenc,

de

contemplant la soya presa,
espera l'hora oportuna

l'escalfor

ampara i

que l'envolten

d'un. lleó que,

;

l'esaemard fit endavant

de fer-la

sa

vegada ;
passará!

El fred, la pluja i la rosada
no el priven de vetllar.
Se'l veu dret, prop de l'alambrada

companyonia.

una

no

l'anemia, egta.

Amb rostro dur

i

amb rná

erispada,

passará
ehl pensa i diu cada vegada
—No ; no, no

presonera.

—

I quan

i així fins l'endemá.

que destorbi l'atenció

m'han distret al

Lluny, ha deixat l'esposa amada
...qui sap si tornará!!!
I pensa, i diu, cada vega-da
—No ; 'no, no passará!

passos i

d'aquesta guerra, cruel turment.
Mes no pot ser ; 41 no pot fer-ho,
sap que es deu al poble honrat,
que a desgrat d'ésser jave i alegre

brogits que m'atemoren,
he passat jo _les tres horas :
la primera guárdia, feta
ací, dintre els parapots,
de la ciutat.a les portes.

iins

Jo sabia que altres ulls.

tan sois dient «el relevo».

a

última hora ha de lluitar.
lanuí S VILATIMó
Soldat de la 31 Dicisió)

Alicia era la joia, paró tambe la
preocupació del matrimoni Recolons.
Viva, joganera, tenia atabalat el sea
pare i cansada la saya. mana El major
desfici els el donava amb el promes. Es
ciar que havien de-casar-se aviat ; i
era una sort que fos així, parque re
sultava molt pesat hayal- de vigilar-los
-a totes horas. Sempre al costat de la
patena ; amb una única excepció, Fes
tona de després de dinar en que raarit
i mallar feien una pacífica migdiada
que no haurien deixat per res. A: aque
lla hora fins les finestres del rebedcr
de la casa d'estiu havien d'ésser tan
nades per a no destorbar la pau deis
somnis dels.senyors Recolona.
que deixés de festejar un moment ; sola
a la saya cambra podia llegir, o cosir,
pensar en Rafael.
Paró Alicia era eixerida i enamo
rada., I no es resignava a no tenir en
Rafael al seu costal. ?Quin mal hi
vejen en que 1; fes companyia aquella
-estona? Com tt mal, .en Rafael Do n'Ir;
via cap, al contrari ; per') par:t1, sí.
Si el senyor, o pitjor encara, la senyo
ra Recolons el trobés ! I la dificultat
d'anar-hi, amb les portes tancades, el
o

rebedor fose, el soroll

probable

de

re

ja els trets que sentía
de per ací i per allá„
em sernblaven pis bramuls
de la fera ja frisosa...

esbrinant per la foscor ;

mig

somort el

bategar

i l'ale tot tremolós
de fer

un

xic

ma,ssa

de fressa

dais

veus

que

i mentre espora la tornada

que desfeia tot l'encant

I oil, amb yeti forta i serenada
respon ; Alerta está!

la .ventada,
V «Alerta?» sent cridar.
U-ns passos

—Es que no m'estimes —sornicava
Alicia— ; tan poca cosa que et dema
no. Perill? Cap. Mira el que farem.
Aquí al jardí tenim la aabreta que els
vaig
masovers van regalar-nos. Jo u
posar un collaret amb un esquellerinc.
Te'l donaré, i quan entris, si per qual

com una

-

fas

sonar

meu

pare

l'esqueller4ne

la c-abreta que

a

-

J. ABRIL BOLDI:r
Soldat de la, 135 Brigada Mixta

protector, per

altra

sevol motiu el

caa en
-

CARLES BARÓ
la 31 Divisió)

a

ploma..

la rabia el fa

(Solda-t de

Una histe•ria
risc per

venien,

mig de la penoMbra,
responent al meu crit d'«alto»,
ha sorgit una altra veu

els metas, pró a centenars,
aguaitaven •la Ciutat

algun moble. Massa
exposar-s'hi.

darrera

i del

com

moure

meu

es

despertés,

i creará que és

entrat. I

no

en

fará

cas...

Daa--ant de tanta decisió en Rafael;
s'atreví a continuar posant obsta
cles al projecte. I la tarda següent,
no

quan el matrimoni foja la migdiada,
entra a la. casa portant l'esquellerine

NO TOTS ELS ROMANTICS PENSAVEN IGUAL...
...O EFECTES DE LA LECTURA DEL «WERTHER»

anar a la cambra
Paró el rnateix tremolor fou causa
de l'ensop.egada, aquesta de la caissuda
d'una cadira, la caiguda de la eadira

de la d'una tauleta, i tot junt ho fu
d'un gran soroll delator. En Rafael res
tá glaeat, quiet i silenciós...
I en la fosca es .sentí la ven inqui
sidora, cada vegada més forta i apre
miant del senyor Recolons :
—Qui hi ha?
Silenci. En Rafael ca-l1?. Millor
era no fer res, que potser no hi dona
ria importancia.
—Qui hi ha?
En Rafael, amarat de suor, comen
eá a remoure a poc a poc l'e >quellerinc.
--Paró, qui hi ha???
El brandar de l'esquerinc ja sern
blava omplir tota l'amplada de la ca
sa adormida.

—Per?), es pot saber qui és que hi
ha ????
I aleshores en Rafael no pog,ué més.
Tremolava de por. No sabia com iden
tifica'i la persenalitat conv.inguda. I
amb una yeti feble i mansoia, gairebé
com un balar d'anyell, mormolii men
tre seguia brandant l'esquellerinc
—Sóc la cabretal...

•

POETES DE LA GUERRA

ELS

Oda

Ressons
Del deml no en sé cap cosa
i tino oblidat l'ahir.
Ningú no sap si la rosa
se'ns marcirá, pel ca,mí.

Ningú

Totes les !lames del combat cruel,
poble que lluites, cobriran ta espatlla
com amb manten de majestat rebel,
oh fortitud que no coneix la l'atila
del sofriment, orgull que dels perills

_

•••¦••••.. ~3.

lempre la sagnant barrera,
furia fiblada pel record deis fills,
forca froment de la dolor darrera...
trenca per

sap si la vida
ié la fita, lluny o prop ;
no

si caurás d'una fonda
o bé de cop.

són corona '«espines per ta flama
de combatent que no pateix turment
més obstinat que la fatal proclama
dels germans esva1ts sonso eonhort
°n'U), del mur, fantasmes del martiri
suprem, roda dentada de la mort,

Si la sort et será adversa
bé et riurá grácilment,
ni saps mai si en la conversa
trobarás cap pensament.
o

poble ferit,

Només saps que l'alba apunta
o bé que declina el jorn
i et va fent una pregunta
cada cosa de l'entorn.

oh tromba de deliri...
A. ESCLA á AN S

saps trobar resposta
les preguntes que et fan.
Ara ve l'or de la posta,
ara els astros ja se'n van.
I

fortituds, poble sofrent,

Dolors i

lentament,

no

a

No

(Ve de

I torna la nit i el dia
i la vida fuig que fuig
i el minut de l'alegria
porta una hora o més d'enuig.
I et sents com la fruita verda
quan ja vol trancar verol
que no sap si será gerda
o corsecada pel sol.

digu.éssiu

em

el

refás, oh virolaina

de dolcesa i llanguixaent,
mentre el sol fa una, clucaina
que encén tot el teu ponent!

primera página)

la

No em diguéssiu adéu,
! oh, vosaltres, les mares!
que passeu
que

us

amb

'7‘

sense

els fills

metralla,

ha pres la
ulls

un,s

dos pous

com

d'infinita fondária.

diguéssiu adéu,

•am

I recordee —si és que goses-la rojor del teu matí
i enyores el pom de rosas
que un dia vares collir.

adéu

'Rambla,

flors i oc,ells do la
i els

Lloança

del soldat catan

Catalunya, per la terra lliberta,'

Per

per ha

glária

Lloem el

d'avui i la pan de demá,

gest heroic

carrers

commoguts

de motors i d'alarmes.
No

em

diguéssiu adou,

les celísties calladas
per les

profanat
trágiques ales.

No

diguéssiu adéu,

i el col nu,

del voluntari catalá.
Dolcesa

d'esgarrifances

Lloem la terra i la llibertat.

del futur i del passat
i el present va teixint danses
arab un ritmo accelere,t.

PerquI

és ben viva

d'aquest

la

en

humá,

moment

lloem la flama d'amor
El gel de la nit que arriba
et fa sentir macilent
i Vestova la goniva
el bellugueig de la dent.

Perb, prompta,

una

que no saps d'on ve ni on
li'abranda bata la vida
i et fa veure el camí dar.
I

encara

vous

en

rosers

la

llunyania

i abrils florits

i una nova vigoria
t'esclata, tots els sentils.
I tronques la branca morta
de perdudes il.lusions
i esperes prop de la porta
que passin noves cancons.
la vida

I sents ressonar
dintre cada inquietud
en la branca mig marcida
de la tova joventut.
I l'ahir tant se te'n dóna
si el futur és Hallen
I et vas fent una corona
d'espines o de llorer.
SALVADOR PERABWAII

pujols
els penyals i les platges
els cinyells clars deis rius

i les valls i els
i

encesa

i

Lloem l'esperit

que defonsen la Pátria.

llei de

va

íes muntanyes sagrades

al cor del solda,t catalá.
i la llibertat.

Perque governa el

embranzida

tragédia

cm

justicia

i

seu

pas la suprema

lloem la llántia de l'odi
al

pit

ideal,

bell

un

no

extinta

Perquá

de

gestes i la, llibertat.

la mort

no

tem, i

—i la mort ronda al

seu

els

diguéssiu adéu,

era

miny-ons de pell malva

que

del soldat eatalá.

Lloem les

No

amb

voltant--

i el

mig

No

orn

un

lloem el cos, la fortitud
Lloera les c,endres i la llibertat.

Perqué és donada al sacrifici ;
perque la terra ha fecundat ;
porqué s sement en l'alba nova
de les. 'Atrios deis germans,
lloem la sang

redemptora

Per

Catalunya, per la terra lliberta,

per la

glória

d'avui i la pau de demá,

lloem la sang els

plat

i

are

d'una manta.

músculs, la forca, el coratge

sorarís

un

diguéssiu adéu,

quan arriba la nit
i

guaiteu a la taula,

i el

lloc resta buit

seu

i está sala la cambra.

diguéssiu adéu,

era

que és eterna la

i la llibertat.

Lloem

nieta

les humides mirades,

No

del soldat catalá.

a un

neguit i esperarlo,

l'esquiva

del volu,ntari catalá.

cap

marxeu

inmortal

Pátria„

l'esperit

i tan cálida Vánima,
que l'adéu
sinó

un

no

és adéu.,

aire que

glaca.

del voluntari catalá.
Lloem la mort

heróica, lloem la vida Dova,

lloem la Victéria i la Llibertat.

MIQUEL D'ORAN

DE

VALENOI A

No

em

diguéssiu adéu,

llibertats catalanes !
J.

GIMENO-NAVARFLO

