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cinta, tecnicament considerada,
és excellent. Alguns deis seus plans
són d'una gran bellesa.
En resum : una proclucció soviética
que demostra l'amor immens del poble
cients ciutadans soviétics». «Tu forjares soviltic a l'home que sabé clesIllurar-lo
el nostre partlt d'acer». Diversos cinta de l'esclavitud, al creador del Partit
dans soviltics ens conten com la Revo Comunista Rus, al colós de la .Revolu
lució d'octubre fu variar llur vida.
ció russa: Wladimir Illitx.
LENIN expressa fidelment tot l'a
I una perspectiva per a lnostre noble
mor immens del gran poble 'hure de la que lluita contra la invasió. de .diversos
U. R. S. S. envers e lseu cap inmortal: paYsos feixistes; una mostra del que
«Tu no has mort. Tu estas ad, en les pot ésser la futura Espanya 'hure, i la

LEN!

A.quest film

soviltic, presentat al
de ValIncia per la

Olympia

cinema
distribuidora «Film Popular», está ba
sat en diverses cançons populars que
circulen per l'immens territori de la
Unió Soviética. Aquestes cançons re
cullen la gratitud emocional, l'amor de
les dones, dels nens i deis bornes del
_país del socialisme triomfant envers el
forjador del benestar de qué avui
frueix el poble de la U. R. S. S., en
vers el geni de la Revolució, l'inobli
dable i benvolgut cap Wladimir Illitx
Lenin. Aquestes cançons que canten
les dones de la Unió Soviética inentre
arrangen i condueixen els tractors a tra
vés die, les daurades planures on ondula
l'alt blat, menta-e cusen o alimenten l'a
viram ala koljoses del país, han estat
captades admirablement per la cambra
deis artistes soviltics. Sobre el fons de
l'obra de Lenin, que iha fet possible
que avui, després de dinou anys de
construcció socialista, aquestes dones
cantin : «Ens donares tot aquest ben
estar. Aquests campa nostres. Aques
ta cultura nostra.»
Sobre aquest fons d'imatges de l'o
bra de Lenin, es mostra la figura in
oblidable de l'home estimat, tan petit
i tan immens, parlant a la multitud, a
la Plaga Roja («Quantes vegades el
várem veure en aquesta mateixa Plaça
Roja, parlant-nos amb amor»), i en al
tres punts de la lliure Unió; es mostra
en el Sell somni definitiu : «A la Plaga
Roja s'alca una cabanya de pedra», com
si dormís. El guarden els camarades,
els seus deixebles, que avui han fet
possible realitat els somnis de l'esti
mat Illitx„els carnarades Stalin, Vo-rot
xilov, Fludionin. Fa també guardia d'ho
nor la companya de la seva vida, Krups
kaia, que el mira serenament : «Tu
t'has quedat així ,de quiet...»
El poble desfila davant el cos de Le
fin dia i nit.
-Tota ella, la cinta LENIN, presen
tarla per «Film Popular», és un mag
nífic reportatge. No hi ha actora. Es el
poble el que es mou a la pantalla., Són
aquestes mateixes dones que re,peteixen
incansablement les cançons, que no se
sap qui crea, per?) que són el sentiment
exacte del poble rus alliberat.
«Tu ens vares treure del rostre els
veis que ens tenien presoneres», diuen
les dones del Turkestan. «Avui tenim
els nostres clubs, les nostres cases de
cultura. No som esclaves de ningú. Els
nostres fills estudien i es fan uns eons
<

?Qui podria

negar-nos que el teatre
de les manifestacions artístiques
que més amples' perspectives ofereix al
conreu de la ironia? ?I qui podria negar-,
nos, ,també, que el teatre catala, fetes
escasses excepcions, está mancat d'obres
en
lés quals la ironia sigui fonament
intellectual?
Aquest fet
cloblement incompren
sible quan els catalans som gent predis
posada a la ironia per raons d'estética
i d'espiritualitat, car la íronia és una
nianifestació espontánia de selectivitat -es
piritual. I el poble catalá, poble entu
siasta i apassionat, poble idealista, té
totes les condieions per a reeixir en el
camp de la ironia, nerqué ha demostrat
seffipre que, per damunt de Papassiona
ment, sap posar-hl la reflexió. •1 la refle
xió, encara que sembli una paradoxa,
és un marcat inici d'ironia.
?Per mil, Iones, aquesta manca de
teatre irbnic? ?Per que aquesta
d'ironía en el nostre teatre? Nosal
tres hem tractat d'explicar-nos aquest
fenomen en el fet d'haver estat portada
a l'escena catalana la baixa complaenea
d'un teatre cennic en el qual s'adulen
els instints matussers deis que, situant
se en una posició simplista, obren de
bat a bat les portes de la rialla grossa
al que podríem qualificar de degeneració
de la ironia, aquest teatre corrosiu que
denuncia la buidor intelleCtual i la inin
telligencia deis seus conreadors.
Sovint el poble confon els conceptes
i, en lloc de situar en un pla cT'inferio
ritat rnanifesta
aquestes obres que
l'obliguen a la rialla foreada, amb trucs
que són una negació, no solam,ent de la
intelligéncia, sinó de Phabilitat cons
tructiva, hi collocava les veritables obres
irbniques, sense pensar que la iroma,
quan és auténtica
intelligent, ponde
d'un
rada, constructiva
no passará
pessigolleig a l'anima que provocará, a
aquell que l'ha copsada, un somrís, o
tor el més estirar, una mitja rialla.
S'han fet, é cert, temptatives elnio
ses per tal d'arribar a la creació i mani
festació normal del teatre irónic a Cata
lunya. Caries Soldevila i Prudenci Ber
trana, Per assenyalar només els seus mós
significats conreadors, han fet esforeos
per aconseguir que les subtilitats de la
nostres dones redimides, en els nostres vida de tota la democracia espanyola; ironia arribessin al públie catala, perb
aquest, potser per la degeneració de la
camps alliberats del kulak, e nles nos
una
esperança que augrnentará la com
rialla impulsada per l'anti-art d'una, co
tres fabriques, en els nostres ipous de bativitat deis nostres soldats, la veu deis
la seva hui
petroli, en el nostre gTandiós Dnie nostres camarades de la U. R. S. S., micitat barroera, que cohria
dor
amb
la
faramalla
d'una
dialéctica
postrol, en el nostre canal del Volga... que ens dicten : «Triomfeu i sereu alió
antipopular, de tan popular que volta
que és la teva obra.»
que nosaltres som avui».
ésser, no arribava a comprendre el doble
Les cançons es repeteixen una i alUn indiscutible encprt, en fi, de la joe de la ironia i aleshores
o, para
tra vegada... No se sap qui les va es distriburidora «Film Popular».
doxa!
es prochiYa la més gran de les
criure, peró són el sentiment de l'im
L• C•
ironies : la de veure com un poble irbnic
per temperament s'estavellava en els
mateixos murs de la ironia!
es
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LA

MUSI

Els músics soviátics donen

rexemple
El nostre redactor musical s'havia dirigit, fa unes guantes setma
a sla revista "Música soviHica" per a establir aznb els
companys
de la U. R. S. S. unes relacions regulars i un interanvi de materials
i d'articles. Vet ad la contestació deis companys de l'Associació de
Compositors SovUtics, que constitueix una prova más del magnífic es
Perit de solidaritat proletaria de tots els sectors de la patria 'mire deis
treballadors.
nes,

L'ASSOCIACIO DELS COMPO U. R. S. S. JA S'HAN PRODUIT
SITORS soviEncs AL COM MES DE QUARANTA CAN
PANY OTTO MAYER,
ÇONS QUE CANTEN AQUES
BARCELONA

Estimat corapany: L'Associació
deis Compositors Soviltics acaba
de rebre la teva carta, dirigida a

la revista «Sovietskaja Musika», i
té el gust de contestar-la immedia
tament. Fins ara, tots els nostres
esforgos han estat inútils per a en
trar en relació amb els músies es
panvols i catalana. Tu mateix
camp-rendrás el valor que tindrien
aquestes relacions que ens perme
ten a nosaltres, compositors sovia
tics, d'atansar-nos als nostres ger
mans espanyols. Les masses treba
Dadores del nostre país segueixen
ami) l'interls més viu i la simpatia
més fervorosa la lluita heroica del
poble espanyol per la seva lliber
tat i
inclependlncia nacionals
fets que ja no ignorarás. El que di
ficilment sabrás és el fet que A. LA

—

Que és,

en

*
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rpalitat, la ironia? Con

fessem que no estern d'acord a creure
que familia sigui antítesi de
realitat.

i d'enviar-nos el vostre setina
nari.
En nom de tots els compositors
de la Uni5 Soviética, et preguem de
transmetre les nostres salutacions
més fervents a tots els músics es
panyols i catalans. Orejera ferm.a
ment e nla victçria definitiva del
Front Popular iblric sobre els pér
fids intervencionistes feixistes.
Fes el favor de no fer-nos esperar
contestació. Entre
massa la teva
tant, et saludem molt cordialment,
(signen) Szabó, G. Schneerson
ves
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Será ironista, tindrk dret a l'ús de la
ironia, aquell que, en tractar un tema
.determinat
per alguna veritat arre
sápiga desfer-se dets
lada i innegable
—

desprendre's

sense

d'un clunul de eoneixements que el faein
apte per a la discussió que ha d'obrir
nos, de bat á bát, les portes de la ver:tat

específica.

Un ironista tampoc

no

és

un

puix que l'home irónic pel, sol fet d'és
ser-ho, admet i fixa eh mateix hipbtsis
sobre fets que no admeten controvérsia
per part del dogmátic i que seran nao
tiu de dubte constant per part de l'es
clpticl En realitat la ironia és una fun
ció de control exercida per la intelligén
cia de l'home que no supedita la seva
reflexió a Phermétic fanatisme dogma.tic. Per aixes estegi d'ac,ord amb Rovira
i Virgili quan diu : «Cultura més ironia,
és igual a civilització.»
De més a més la ironia té l'avantatge
d'ésser intelligent. Precisament perqué
s'ha de moure dins dels límits
de la intelligIncia, la visió irbnica dels
conceptes i de les coses és la que més
s'apropa a Phnima, descoberta de fulla
raca, del .tema plantejat. Ni negaci.ons
que tracten d'arrelar una
veritat egoista, .en benefici d'una pre
tesa realitat humana, ni afirmacions ca
tegóriques, que podrien ésser una nega
ció de la veritat : crítica ponderada i
justa, per raó d'una generositat que

dogmatiques,

de la despreocupació de saber-se
lliure de prejudicis de tota mena.
La ironia, quan respon a un irbnista
de bona llei, esdevé una de les més be
Iles manifestacions de l'art, sublimada
encara per la barrera defensiva que re
presenta el saber-se moure amb digni
tat dintre del camp florit de l'estil irb
ale. I encara la lógica generositat de la
ironia, role no tanca la Ilurn clamunt la
hipótesi, com fa el dogmktic, amb el
plantejament d'antítesi contra la visió
irbnica de la interpretació unilaeral del
món.
ironia és, també, subtilitat, fruició
espiritual i manifestació poderosa de la
sensibilitat, no solament de l'ironista,
sinó de Pironitzat i d'aquells per ala
quals ha estat concebuda la ironia, en
tant que manifestació específica d'art
teatral. Si la ironia obeeix al que po
dríem dir-ne consignes d'autenticitat,
si és ironia pura, ha d'arribar per força
públic.
a l'esperit i a la sensibilitat del
El que no fila, mai, la veritable irorna,
45 'prvocar una rialla eixordadora a
aquell .o aquella que la copsin i l'assa
boregin. Ja hem dit que, quan rada, ens
portará a flor de llavis el somrís subti
líssim de la crítica que es transparenti
darrera la ironia.
Ara bé : s'equivoquen els que ere
guin que la ironia, en el teatre, ha d'és
ser un simple passatemps. 'Per a aixb ja
hi ha altres manifestacions teatrals que,
si bé no tenen res a veure amb l'art,
proporcionaran ~menta de .gaudi
nosaltres diriem d'embrutiment intellec
tuá
a
aquells .que se sentin negats
subtilitats de la iro
a les subjugadores
nia, posada al servei de l'escena.
La ironia, de si, és cbmica, per?, té
una comicitat transparent que ve de la
comprensió i de la intelligIncia de l'ho
me que sap distingir entre l'irónic i el
mofeta. La ironia penetra, fa el sea fet
i queda, mentre que la burla, la comi
citat incipient, fueteja, avergonyeix, fa
que esclaten en una rialla que ella ma
teixa s'emporta l'aire que l'iha feta arri
bar fas a vosaltres, i desapareix. Un
teatre irbnic resulta espiritual ; un tea
trp de burla i de mofa resulta groller í,
moltes vegades, brutal.
T Catalunya, roble mntelligent, apás
sionat, perb no irreflexiu, té dret a un
teatro d'ironia, que sigui l'exponent més
ciar de la seva personalitat.
MANUEL VALLDF,PERES

prevé
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ser

elmén

A
LA «CARNEGI E-HALL DE
NOVArYORK s'han executat les «Ves
TA uxiTA 1 ESTAN DEDI
LA PUBLICACIO DE LA COR pres» del 1610, de Monteverdi 1 frag
CADDES ALS HEROIS DEL RESPONDENCIA entre él rei Lluís II ments de l'bpera «Giulio Cesare» de
POBLE ESPANOL. Aquestes can de Baviera 1 Richard Wagner, que está Malipiero. Els executants foren Hugh
Ross i la «Schola cantorum» de Nova
çons gaudeixen de la majar popu iniciant actúalment l'Arxiu havarls, York.
considerarla
pot ésser
com
sensacio
laritat i es canten pertot arreu.
nal. Durant gairebé vint anys (1864
Tots els compositors
membres 1883), Wagner i Lluis II han entretin
de la nostra Associació
conside gut una corresponclIncia intensa; el
ren com
llur deure crear obres de primer dirigia al rel 258 cartes, 14 poe
dicades als escieveniments espa sies, quatre docutnents diversos i se
nyols. Per aquesta rae, aprofitem tanta telegrames, naentre que rebia del
tan entusiásticament l'oportunitat rei 181 cartes, cinc poesies i 85 tele

tot

teatre

escIptic,

tió és 1-2, 1-2. Cordialment, vostre
vidor.»
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Notkies de

Tampoc no creiem, com alguna, que si
gui la mateixa veritat. En tot cas—i no
creiem apartar-nos massa de la definició
justa
la ironia será el camí de la ve
ritat. Aixó explica que l'exercici de la
ironia no estigui a l'abast deis audacio
sos i,
menys encara, deis grimpadors.

perills dogmática

el

en

—E xcuseu-mo, senyoreta, perb n'es
tau segura que alxb és un fox-trot?
(De «Humorist», Londres)

—

ACABA DE PUBLICAR-SE

d'entrar en contacte immediat amb
els músics de Catalunya, tot espe
rant' que aquestcs relacions seran
fructiferes. T'enviem algunes obres
per a cant coral i de masses. El text
és gairebé sempre en llengua russa,
peró entre elles en trabarás també
algunes en francés i alemany.
Aprofitem aquesta ocasió per a
demanar-te d'enviar-nos totes les
vostres cançons revolucionáries no

,ames.

Aquesta correspondIncia

sem

bla que ens oferirá revelaeions ;inpor
tantíssimes soWre unes fases deciaives
de la vida del mestre de Bayreuth.
UN DIRECTOR D'ORQUESTRA,
molt cone,gut a la seva boca, demaná
un
dia, per carta 'al gran compositor
francls Saint-Saens de comunicar-li el
moviment exacte del tercer temps de
la seva segona Simfonia. Heus ací la
contestació de Saint-Sagns : «Car amic,
el moviment exacte del temps en qües

Los escándalos de Crome
La més famosa obra d'ALDOUS HUXLEY

(autor de "Un

Un volum relligat
De venda

a

en

feliz")

tela: 8 pessetes

la

LLIBRERIA CATALONIA
MOINIII¦AMM111111~11¦•••¦••¦••

mundo

Ronda

Pare,

3

10

'

I

•

.LES ARTS 1 ELS LH
Breu

amb el

conversa

pintor Francisco Mateos

--a-Porto olis de Pujol i metts ; unes
aquarelles d'Alb.erto; cartells de Pu
jo!, Pedraza Blanco, Prieto, Briones.
A una pregunta sobre la qualitat d'a
queets cartas, Mateos em diu :

.`«Jtea',:alj

ES

ESQUIZOTIMICS
O
CICLOTIMICS?

El pintor Francisco Mateos, sempre 1
—Són bons per la inquietud en mil
pregones de la repugnancia, del menys
a flor
de l'avis una frase iremica o un preu, del
s'han fet. No es pas sense profunda
flistic.
comeattari Mordal. No hi ha possible
Hem pogut parlar una moments amb enlodó que es pot pintar .en una ciutat
doble séntit en l'expressió més seriosa,
Francisco Mateos, el qual ens ha ex sobre la qual hi cau una mitjana de
30 obusos cada dia, entre el soroll de
les bateries, els dispars de les gneis
té

"4,141113.

'Oh

S'ha parlat molt d'art revolucionad propugnen un art social g pragmátie,
aquests. clarrers temps, i s
vist un art objectivista i fundat
lar;
ben ciar que l'art inspirai Pel s fets i i produIt sota- el seu constant ()Farol.
pels sentiments revolucionaris era sben Ciclotímic és com dir valuació pel 0(111..
sovint, un art tradicionalista, fidel als junt, o sigui l'art valuat segons la
eánons seculars. Per tant, hom no pot eficácia, ja sigui estetica, moral
so
passen per damunt deis nostres caps i cenfondre l'art revolucionad amb Pan' cial.. L'art ppular, l'art folWric. Lart
el constata botzinar de l'aviació. Per inspirat per la Revolució. Pot haver-bi, realista', l'art social i per tant i'art de
per tant, un art revolucinari que ex-. claradament proletari, volem dir, rart
altra banda l'escassetat de materials
pressi emocions 1 conceptcs perfectament ! crcat amb l'intent d'un
d'obrers ens ha obliga a intervenir en tradicionals de la mateixa manera que prpletari, entra de pie enraye de l'art
tot, lit:lime en les operacions de tiratge, pot haver-hi un art molt acadlenic o ! ciciotírnic. Naturalment, l'art cielotí
i és ciar que aixe, ha de comunicar un kradicional nascut a l'impuls de con mic, per a poder .ésser compres per 1.ot7
reptes i de sentiments revolucienaris:
només pot emnrar formes cls
segell marcaclament personal a ea'da
Aqu'est tema ve a posta per a expla I ,Aques' o Len entenedores.
un d'ells.
nar la
chissificació ideada pel psiquiatra 1 Es ciar que .els artistes esquim.s.:írnics
—Com "lasqué la idea de crear !'((Al alemany Ernest Kretschmer, profesor purs arribén a ésser inintelfigibles ; que
de la Universitat de Markirg, el qual els eiclotímies purs gairehé perden la
tavoz del Frente» ?
clivideix els artisies (i amb ells els lio-• eategoria d'artistes per esdcvenir sina.
.—L'Altavoz del Frente» nasqué. mes lliurats al treball
intellectual, so pies moralistes o científics; pere) e! que
eom
una necessitat de la guerra.
ni- bretot els crea(Jors, com els poetes i els acabem d'escatir ens provará que l'art
lia tenir en tensió el públic, intensi 6.1?)sofs) en esquizotímics i ciclotímics. on predominio" l'element esquizotímic no
ficar per tots els majáis possibles, .rá-! Els primers, els esquizotímies, sót) els será ntai un art per al noble i <pie és
artistes purs, «de fuga»
els qui Inés absurd voier fer deis artistes esqui
dio, premsa, cinema, cartells, exposi es
&serenen de l'iniperatiti ambient ; zotímics els •portantvetts de l'art revo
cions, etc.,.l'ardor combatiu i la cons els idealistes. .els de l'art per l'art. Són lucionad. Per tant, l'art
cilncia .révolucionária de la gent. Per els qui s'aplimien a l'ad (1 'una faisó per tal com ha d'ésser perfectament
altra part els artistes que lluitávem al desinteressada, sense altre impuls que entcnedor per al poble, será més aviat
front enS plantejárein el problema de l el del moment, el que brolla de la ins producte d'artistes ciclotímics, o sigui
d'artistes classicitzants o
quina seria la forma de fer més ütiis niració. Esquizotímic vol dir aixe.):. va Només Un art entenedor pertrarlicionals.
luació per estries, per 'seccions 1 per
a la multi
els nostres' esfors,tos per al- irionif de la facetes, és a dir,
tud pot ésser revolucionan. Eh sobre
art valorat Segons les
guerra i .de la revolució. Ja Ilavíem seves manifcstacions esporádiques, cles realistes que es fan passar per' nrtistes
complert el nostre deure com a mili lligades de tot pragmatisme i de tota revolucionaris, perque fan un art des
lligat de tota tradició i que trenca tOts
cians i pediern ara dedicar. nos a una idea rectora. L'art d'avantguarda i so els motiles
clássics, no poden ésser,.ar
bretot l'ad que ..no accepta el control
intensa, labor d'exaltació i estímul d'a- de la
raó, i'art oníric 1 l'art sobrerrea tistes populars ; només els aitén tina
11e) que defensem.
lista authitic entren de pie en aquesta selecció, quan els entén, i per tant, es
troben al poi oposat-dels qui demanen
—Quines activitats artístiques coat qualificació. 1 observem una çš
qie l'art ha d'ésser fet de cara al
aquest
art que s'ha presentat, per ala
prIn la vostra secció de l'«Altavoz del
poble.
guns, com un art essencialment revolu
Frente»?
I aixe, és el que volíem dir avui en
cionari, és l'art, l'aristocrátic per ex
—A la nostra secció es fa de tot. cellencia, si més no, l'art dels iniciats, preguntar si els artistes han d'ésser es
escultura, gravat, esmalts al foc, eerá deis snobs, deis burgesos, si voleu; és quizotímics o eiclotímics. Espeeífica
ment,
han d'ésscr ni una cosa 'ni
mica, aiguafort, pintura, cartelleria, li l'art méS allunyat del noble, el menys altra ; no
per6 si vole.n ésser compresos
assequible a les masses, perqul és l'art
tografia... S'editen contes per a nens (1 una selecció o
d'una ínfima minoria. per la gran massa del noble han ,de
amb text i dibuixos originals, caneons
"Al pol oposat hl "ha els artistes ciclo eonduir-se de manera que orodueiain
obres crea sempre controlarles per la
infantils, contes per a milicians, etc., i tímics, o sigui els que
•están•fermament raó j inspirades sóbretot per la realitat
a més
tenim• un projecte meu de crear arrelats a la realitat i que més respo
del món objectiu.
nen
als estímuls vitals. Són els que
el teatre polític de caricatura...
.

en

o

1

•

•

,

.

que ell no capti rápidament, ni matisós plicat el motiu de
la seva vinguda a
&Mis o absurds en les més solemnes Barcelona en representació de
afirniticions, que no delati tot seguit. tavoz del Frente».
Abrí, dones, la conversa amb ell, adhue
—Qu1 portes a més d'aquestes lito
tense que hom
se
n'adoni, pren una grafies?
li pregunto.
agilitat extraordinária.

Francisco Meteos es troba entre nos
altres des de fa pocs dies. La seva vi
sita a Barcelona obeeix a la invitació
feta a la Secció d'Arts Plástiques del
«Altavoz del Frente», pel Comissariat
de Propaganda de la Generalitat, per
tal dé co•laborar en l'Exposició que amb
el tito' de 7 n-tesos de guerra, 111 ha
oberta 'actualtnent a la nostra ciutat.

-
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COM MESUREN EL TEMPS
ELS ANIMALS

lu

rikt:

La noció del ternes. en els animals
en
les Plantes, la seva explicació
fisiolZ)gica i la saya base anatennica,
heus ací uns problemes que els savis
estan lltiny encara d'haver resolt, mal
grat les experilncies recollides i els
resultats encoratjadors a .vegades ób

,Hom Ola preguntat si el «regui.
dor» fisioOgic que permet a
determinats
insectes de mesurar el temps no té la
seva base en 'el
sistema nerviós. 1 hom
ha procedit, a fi de descubrir el meca
nisme possible, a proves experimentals
basades sobre el principi de l'excitació
tinguts.
Hi ha bornes que, en despertar-se, nerviosa, és a dir, hom ha partit de la
durant la nit, poden indicar sense equi hipbtesi que Paugment de PactiVitat
nerviosa hauria de tenir sobre la capa
vocar-se de més d'tit .quart, l'hora que
és. N'hi ha d'altres que, en colgar-se, citat de mesurar el temps una infiue'n
i

A" més .de diverses produccions deis
..companys, Mateos porta una col
lecci6 'de litografiet englobades amb el
titol'igeneral d'«El setge de Madrid», i
que ...són. la sátira més forta i origi
nal' que fins ara s'hagi pogut fer del
que ..són i signifiquen els homes del
eamp contrari. En elles hi ha aquesta
exaliació del sarcasme i la •ironia tant
•

es

una

encrue

ferotge complaença

le56

a

descriure amb els .seus detalls més re
pulsius coses podrides, pústules i
rosions corporals;
1:tensa en escul
tures com aquella inoblidable que es
guarda al Museu de talla policromadá
cor

es

'de Valladolid,

record°

i l'autor de la

exactament

ara

qual,

no

potser Be
representa la

—

la qual es
mort el dia del judiei final, en un es
quelet livid, corcat, amb pelleringues de
purulenta enganxada encara da
carn
munt els ossos. Es aquesta sátira tant
espanyola, que fa vibrar les fibres més
cerra

i

en

pronosen despertar-se l'enclema

t< .41 fi*

di 1.14«,foCi Los
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PURGANT
DELICIOf

cia

a

una

hora determinada, 1 regularment ho
aconsegueixen.
'Més •astoradors són encara, en el do
mini de la valoració fisioRgica
dels
temps, la cariacitat de certs animals. Es
conegut e1 clássic cas del «manersegler»,
ocell que arriba á certes regigns d'Ale
manya el primer de maig i se'n va
cap
a regions anés cálides el
primer d'agost,
laint si a repoca ?te l'arribada o
de la
partença el temps és fred o cálid, lo o
dolent. Es conegurla també la sorpre
nent capacitat del callad a
despertar-se
a
una
hora determinada i executar
el seu «programa del dia», ádhue si hom
el tanca en una habitació completament
a les fosques durant
alguns
Alguns naturalistes han realitzat ex
perilncies, sobre la .noció deis temps
fins i tot amb les plantes. Han cons
tatat que en .certs casos, amb
mon
geteres, per exemple, les fulles tenen
cada dia llur posició de dormir adluic
en
les regions en cptl, a Pestiu, el dia
s'allarga durant mesos sencers. Nom
broses experilncies d'aquest ordre es
feren amb insectes, sobretot amb abe
lles, formigues, vespes, etc. La major
part d'aquestes experilncies han de
mostrat que en un gran nombre
d'esel
cies inferiors, la mesura del
temps no
depen pas dels feniimens exteriors
(11uni, humitat, etc.), sinó d'antece
dents fisioltigics interns.
•

provo

liment amb l'enemic, que no queda
satisfet fins que aconsegueix pesar
al mi' les seves més intimes flaqueses,
lea seves més amagacfes mislries, tot
állo .que de bestial i podrit en ell es
tanea. «Mirant aquestes litografies hom
pensa tot segun en Quevedo i en Gón
gera, en algunes obres d'ascetisme reli
giós deis nostres escriptors clássics, .en
aquells escrits en els quals els sella au
tórs posaren

CIENCIA

RAFAEL SANTOS

seus

proftandament iblrica, aquesta
cació:a un riure ferotge, aquest

ZENON

La nostra conversa amb Francisco
Mateos encara ha durat una bona esto
na, pertly queda dit ja tot el que amb
tanta amabilitat ens digné per als lee
tors de MIRADOR.

aceeleradora,

i que,

.contrariament,
la minva d'aquesta activitat
hauria de
tenir un «resultat centrad.
S'utilitza,
dones, la cámfora corn a excitant nervitls
i el cloroform o l'éter com a depriment.
De toteS metieres les experilneies que
es feren seguint aquest
prineipi no dona
ren cap resultat.
Cap canvi no s'observa
en el
mesurament del temps entre els
insecte,s experimentats. Calgué, dones,
continuar cercant i horn arriba. a la con
clusió que la.noció del temps residia en,
la rnateixa (nula, és a clir, que
foreo
sament havia d'ésser determinada n&.
procés d'assimilació en el protoplasma
deis insectes en qiiestió.
Hom tracta el protoplasma utilit
zant la quinina coni a element retarda
dor de Passimilació. 1 la tiroiodina
(hormona activa de la glándula tiroicle)
eom a element
accplerador del procéa
de Passimilació cellular. Hom adminis
tra, don(s, primer la quinina i després
la tiroiodina a les abelles i formigaes
prepararles convenientment per a acoles
ta experilncia. El resultat fou sc.Irpve
nent. Les abelles i les formigues esta
ven habituades a anar a cercar el men
jar a intervals determinats i precisos,
perh durant el període en qul prenien
quinina hl anaven més tard que de cos
tura, i durant el període en qul pre
nien tirolódina hi anaven més dniora.
Aquests.resultats foren confirmats per
Padministrament rPaltees substancies,
•

.(Passa
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Reunió de l'Oficina de la Federació EL MEU COR LA
VIDA DE L. C. PRESTES ES
Reja, mofeta, la lluna,
Sindical Internacional a París
cel
estelada.
TROBA EN PERILL
L'Oficina ,de la F. S. I. s'ha
diran
en

reunit
de
1937 a pecte.

els dies 17 1 18 de febrer del
París,. sota la presidencia de W. M. Citrine ;• tots els membres es trobaven
presents : H. Jacobsen, L. Joubaux,
C. Mertens, R. Tayerle, el secretad general W. Sehevenels i el secretan i adjunt G. Stolz.
El secretariat presenth a l'Oficina
una
relació d'activitat destinada a la
propera sessié del Consell general ;
aq tzesi;
clocument fou objecte d'un
llarg examen rhirant el tránscurs del
qual una ámplia discussió s'establí sobre
diferents
iltestiona; l'Oficina
aprovh
relació amb lleugeres mocli
ficacions. Es decidí clefinitivament que
la sessió del Consell general de la F. S. I.
tindria lloc del 30 de juny al 8 de ju
liol del 1937 a Budapest. L'Oficina
fixh Porche del dia, tant de la sessió
del Consell general corn de la Conferen
cia amb les Internacionals professiea
nals; amb aquesta aculó es discutí el
problema de les 40 lores i les a.ccions
que havien
realitzar-se
quadre de
l'Oficina internacional del Treball, així
com
als diferents paiisos.
prengué
la decisió de dirigir a les eentrals na
cionals i als secretariats professionals
internacionals, una circular arnb el fi
d'informar-se a aquest efecte de les con
cepeions de les organitzacions afiliades.
Després l'Oficina s'ocuph Ilargament de
l'estat deis treballs del Comal de co
ordinació establert entre la F. S. T. i
els S. P. 1. i formulh diverses qiies
tions abans de portar-se davant d'a
qitest Comal convocat
París per al
19 de febrer.
En unió deis preparatius de la sec
ció del Consell general, l'Oficina discu
tí, arnb amplitud, cert nombre de qiies
tions econemiques relatives a la Con
ferencia pianista, la convocació de la
eitial ha estat suggericia pel congrés de
Londres. Es prengué
decisió de con
votar,
per a mitjans (l'abril, un co
mite
perits format per cielegats de
totes les centrals nacionals. El seere
tariat dipositará una relació cletallláa
sobre els difeeents plans existents i els
resultats práctica ja obtinguts. El Comit
de perits que haur de oneixer
també rima particularment el problema
internacional de les materies primes. fará relat deis treballs a
!'Oficina
i al
C.!onsell general, els quals deci-

l'accló futura sobre ,aquest

L'Oficina examina

as

continuació els
comptes de l'exercici litiancer del 1936
i el pressupost per al 1937.
Grácies al
gran esfore fet per les organilzacions
sindicals en cert nombre de 'rabos, es
pecialment a Franea, Gran Bretanya i
Escandiná.via, la situació financera ha
millorat sensiblement i ha perme.s al
secretariat
ampliar la seva activitat.
Les previsions financeres preses reben
.1 aprovació unánime de l'Oficina.
S'ha acordat el nomenament dels se,
galleras delegats : Congres sindical fin
landb a Helaingfors, FI. Jacobsen
Ccmgrés de la internacional del ram tex
til a Blackpool, W. Schevenels;
grés sindical brithnic a Norwich, E. Con
Ku
pers.
a

La prexima reunió de !'Oficie.,"
Un
cirá lloc els ches
i
d'obrtl a París.
Sobre la invitació (le la Confederació
neral del Treball (CGT), l'oficina Ge
be
ta participará' el primer
de maig a la
gran demostració obrera
.orgaititzada
en ocasió de
rol-lenera de l'Exposició
de París. Les orcaanitzacions obreres de
tots el s paYsos han estat
invaades per
la CGT a enviar delegats.
•

*

*

*

Les Oficines de les clues Internacio
nals socialista i sindical es reinajren a
París el 17 de febrer per examinar
la proposició de les organitzacions es
panyoles a 'efecte de convocar una
conferencia internacional per a discu
tir

pl problema espanyol.
DesKés d'una breu rliscussió,

s'acor
dh unhnimement que aquesta conferen
cia es verifiqui a Londres els
ches 10 i
11 de marea
Les diferents seecions polítiques
sindicala de les dues Internacionals se
ran invitarles a
enviar delegacionsa corn
més nombroses
incloent-hi re
presentacions
parlamenthries també
rtombroses.
Es decidí que es retinissin les dues
.EKeetitives la vigília de la Conferencia.
En el curs
la discussió, s'lla pro
testat energicament sobre el fet que
contingents italiana hagin intervingut
en
Patac contra Málaga, que els navi
lis italians hagin ajuclat els rebels al
moment que es discutia sobre els me
tocles de reforear el .control i impedir
tota intervenció.

un

sense

I aquella nit de niaraele,
tot d'une s'esbatanaren
les portes d'una vella arca.

(Ve de la pagina 3)
gernianes cerquen petroli als camps
de Riacho. Els Bancs alernanys sor
Ea !luna collia roses
geixen en abundancia a les ciutats
més sagnants que no tuagranes.
brasileres. Els agents nazis estar'
1 que temps que no s'obrien
tractant el'obtenir vastes concessions
les portes. de l'urna bruna.
per a la producció del cautxú. Els
011fines cenclres clormie.n!
aeripOrts de la Hansa estan ja fun
De puntetes, s'abncava
cionant .a la costa i a l'interior.' Les
la Huna damunt de l'arca;
importacions alemanyes al Brasil
arrodonia la boca
passaren als.• dels••Estats Units per
tot fent l'ullet, bufava.
primera vegacla l'any passat. Les
L'aire a'enduia unes cendres...
organitzacions nazis de germano
L'urna tancava unes roses
brasilers
estar'. al Poder en algu
sagnants
Inés
que no magranes.
nes
ciutats.
Cabdellava, CM/e fressa,
El jan() va tanibé en recerea. de
la l'una, son fil d'aranya,
comerg 1 concessions al Brasil.
i de nou reia, mofeta,
en un cel sense estelada.
Pera encara els més importants
recursos
económics del Brasil es
CARME MON'IDRIOI, PUIG
traben
mans del capital angls i
alaniaamaillimalasaasaansaansaaansaaavaaaus
norcl-arnerica. Aix?) escanya la vida
trenat a picar amb un bastó a..intervals
i impecleix el clesenrot
eegulars, Franeois constatá que a me econennica
Ilament
de
la nació brasilera. Les
sura
que llur febre experimental aug
surten del
mentava picaven seguint una 'cadencia ganáncies que cleixen
país, i l'empobreixen.
més rhpicla.
Les experiencies de Franeois foren
Propietats de Wall Street
confirmarles per recerques ulteriors, ba
sades, com en el c.as de les abelles
Per() no hi ha manera 'd'eludir
formigues, sobre Padministrament al
ternat de quinina i de tirodina (element el fet que el capital nord-america
actiu de la tiroiodina). Hoin constacá porta sobre si una gran part de
que mecanegrafes teclejaven més de l'explotació i opressió del poble bra
pres,sa o més lentament del que tenien siler.
per costum, segons si sels havia admi
Les empreses de servei públic,
nistrat quinina o tiroxina.
de
Ilutn i energía, en gran nombre
En l'homn, sens clubte, els faetors que
de ciutats estan controlades per
intervenen en la noció i la mesura del
termas són més (,orriplexos, i el sea sis una companyia de ah l Etreet. Una
empresa d'acer té concessions des
tema nerviós, infinitament més clesen
rotilat que el dels insectes, influeix en manganés i ferro. Una de les pri
(aran
manera
solare Pacc.eleració o el meres cornpanyies d'automMils té
setarclament de la noció subjectiva de una amplia concessiS de milis i mig
l'interval eronolegic. D'aquesta mane cl'hectarees a l'Estat de
Para.
ra, certs narcetics fan apreciar el temns
Així,
dones,
veiem
que
el poble
més llarg. El té, que estimula els ner
vis, fa considerar als bornes el temps brasiler es traba explotat i °pi-1s
Inés curt ; administrat a les formigues, per interessos monopolístics idén
al contrari, no exerceix cap influencia tics als del capital financer que pe
sobre la noció del temps.
sen
sobre els Estats Units, oposats
Convé, (Tones, admetre que la noeió
tota minora de les condicions de
del temps ha passat, seguint el riesen treball i a totes les
llibertats po
rotIlam.ent dé les especies, per cliverses pulars.
Nosaltres, els norcl-ameri
fases, segons si els factors determinants
són purament fisiolegics
com
la cans, •poclem apreciar i ajudar la
en
noció primária. del temps, determinada, lluita per l'alliberatuent del poble
brasiler.
pel procés d'assimilació de la cellula
•

,

•

•

—

—

Entorn de la Con
feréncia de
les J. S. U.
(Ve de la darrera pagina)

qüéncies de la Iluita, és sempre la
mateixa dona que ensenya als seus
companYs serenament el camí de
la dignitat. El camí de la vida o
de la mort, per) el camí de l'ho

tícia de la seva part que en els diez
de Thomas JefferSon.
Els tribunals on es veuen els ca

de centenars de presos polítics
de la mateixa mena tiranica
aquells contra els quals llui
taren els forjadors de la indepen

sos

són
que

cléncia nord-arnericana. Luis Car
los Prestes haura de comparéixer
aviat davant d'un Tribunal espe
cial, clesignat pel Govern •'Vargas,
en
violació de la Constitució brasi
lera, i sota imposicions que 'ex
clouen aclhuc la clesignació. de de
fensor. En la nieva opinió, s6n Tri
bunals fets a les mocles de Hitler.
El pres polític gairebé no té clrets,
els testimonis estan limitats en
nombre a les declaracions .que po
den fer. No es pot apellar contra el
juclici d'un Tribunal especial.

L'obra deis norclaxnericans
Es obligació nostra i deure nos
ajuclar les justés demandes del
poble brasiler. En interés de la de
mocracia mundial, tots els verita
bles creients en el progrés i la lli
bertat han cl'aixecar la veu a favor
de Luis Carlos Prestes. Hein d'in
sistir que dl, junt amb tots els
tre

alares
no

presos políties, sigui jutjat,
per aquests Tribunals cl'excep

ció, sinó pels Tribunals civils,

com

la Constitució brasilera ho diu ta
xativarnent, 1 que se'ls concecleixi
el clret de designar llurs propis de
fensors.
EARL RROWDER
1,111.1.11111.1~4..11111.1141¦~1.....damanamfen.

PUIXKIN

LA

PANTALLA
L'estudi cineinatográfic de Le..nín
grad ha preparan' un, interessant film
sobre Puixkin. ES'refereix .a la descrip
ció, feta pel prop1 PtaiXkin, del seu
viatge pel Calicas.•
Se sap que, el •J829, Puixkin
capá de Petersburg 1 es trasiladá al Cau
•

o
segons si aquests factors escievenen
al costat del que cada vegacla més complexos i &penen La «causa» de Prestes, aviat
vol el poble.
d'una multitud d'elements del món ex
cas.
Sense Pautoritzaeió
Isar, par
Aquest és el camí. Unida la jo terior que hiflueixen •sobre• l'organisme Mentre encara era el Brasil co ticipá en la campanya de les atropes
ventut amb la veritable unitat que (pereepció de canvis aegulars .en la na lemia de Portugal, i estava en guer imperials russes
centra Turquia; fou
pregonem arreu, anal-) la sagrada turalesa, valoració cronolegica de certs ra per inclependitzar-se, aquesta
testimoni deis combats portats a ter
gestos
deis
nació,
altres
éssers
vivents,
eom
el
el
segle
xvin,
mira
als
unitat que ens reclama la victória,
caminar, la paraula, el 'vol deis cOls, nostres avantpassats, en recerca d'a me pel general. Paskevitx, en els quals
la nostra joventut caient com
una etcetera).
jut i inspiració.
actua cona a combatent, i 'ciará amb
tromba sobre les avançades enemi
Quant a la noció primIria del tempr.;,
gues, les aixafará sense cleixar-ne cal admetre que les indicacioris refe
Thomas Jefferson, que es troba el general Arzrum.
•Set anys deaprése Puixkin publich.,
rastre. Confíen" en la. joventut1 P as rents a la &lada eronolegica del procés va llavors a París, es vejé totalment
a la joventut!
de l'assimilació cellular són transmeses impressionat per un patriota bra en la seva obra «So.vremennick», u.na,
per la percepció interior a diversos pen siler amb el qual es trobá, i en una narració del seu
viatge a Arzrum.
A. MAURI I CODINA
tres del cervell, en ha d'existir un 'me carta posterior, expressa els seus
En aquesta clescripció, Peixkin apareix,
canisme que permet .la valoració del sentiments de solidaritat amb el po
cona sempre, un observador apassionat
temps. Sobre el 'loe on estan localitzats ble del Brasil en la seva lluita
d'in i
els elements nerviosos de la ,valoració dependéncia.
insaciable de la vida, un gran poeta,
del temps que depenen de les sensaciona
un .bon coneixedor deis bornes i Vamie
Han canviat els temps. Pere) la
i de les percpcions provoeades pel con
i valoraclor fi de Pactivitat creadora
tacte amb el món exterior. la -ciencia lluita per l'alliberament de la gent
no
ha arribat encara a determinar-lo. del Brasil té encara la mateixa jus nacional.
El «Viatge a Arzrum» és, .dones, el
(Ve de la pagina 10)
que ha estat portat a la ,pantalla. .A dt
les quals tingueren tina influencia aná
ferencia de les altres obaes, de Puixhin,
loga sobre el procés ele nodriment de ia
ací el poeta és Pheroi del film._
cMlula. L'adininistrament de rácid sa
Es troben en aqueata pellíenla inelts
licílic, per exemple, retardá .aquest pto
cés i el fesfor groc l'accelerá.
passatges altament interessants,
S'experimentá, també amb petites do
ment coneebuts i hen exeentats. jEn
sis d'arsenic. D'antuvi s'establí la quan
primer lloc, cal remarcar la silueta de
titat mitjana, que no moclificava en res
Puixkin; pot creure's que ell fou
la noció del temps deis inacetes trae
quena manera en eerts inoments je. la
tats, i tot seguit es procedí a adminis
seva
trar-los dosis tan aviat més gratis con
vida. Es presenta anib un Soaaa-1;més petites d'arsenic (substáricia que ata,
ritire .atractiu 1 arab ulls somníadors.
nifica l'organisme si hom Padtinnistra
Es eonegut l'amor a la 1.1ibertat que
en quantitatá infinitesimals). En
el pal
animava
,Pulxkin. Sense aquest ompp a
mer
cas,
les forniigues venien ;nasal
aviat• a cercar Ilur alimerit, en el segon
la llibertat, no !batida, .pogut ésser un
venien massa tard.
gran poeta rus. Es conei,xen igualment
Es a dir que si el procés d'assimilació
les seves sirnpaties pels desvalguts, n.o
es desenrotlla
més rápicrament, degin
obstant no tenir-hi cap relació.. Sense
a la introducció en Porganísme
de subs
aquests trets, la seva figura liteaária
táncies que tcceleren l'oxidad() eellelar,
els subjectes tractats tenen la impressió
i política no seda. completa.
que .el temps pass» més de pressa,
Tot aixe és el que mostra, el.film,
per aixe s'avancen. En el cas que el
En la segona part es veu la trista
procés d'assimilaci6 es desenrotlia més
deis desposse'its degradats. Per arbitri
lentament per raó de la introducció en
llur organismé de substáncies que retar
tsarista, el general :Paskevitx els .mata
den el procés, els subjectes tractats te
cnviant-los a una mort segura.
nen la impressió que el tenips passa més
lentament, 1 per aixe es retarden.
Partint del fet que la febre provoca
als bornes pertorbaeions en la 'meló del
temps, hom ha deduit que en Phoine
tarnhé el factor que determina la mesura
del temps (fent abstracció de tot ele
ment de la vida exterior i social) resi
deix en el procés d'oxidació
.Ta el savi Franeois havia fet en acines
ia direcció un cert nombre d'experien
cies bastant terrninants.
Augmentant
artificialment la temperatura de diverses
persones Que, ereviament.I
taminia útil per a ensenyar en cada cas alió que cal ter
s'aav.en en
-71111
a

demc')crates

som

•

#11~~11W

nor.»
*

*

Arriba fins a Belles Arts el re
gust de les trinxeres, l'eco de la
arriba a través de les
guerra.
paraules calides del camarada Mu
noz, comissari polític del batalló de
la U. R. S. S. Munoz ens parla
del front, i del front ens en parla
:també. el comandant Zapatero.
Honi gira, en escoltar les parlo
les dels companys del front, incons
cientment els tills vers el Setge de
i hom hi troba un colorit
semblant a aquel] que durant qua
tre mesos presideix Madrid. La
idea de defensar la Patria contra
l'inva.sor és quelcom que flota en
l'aire, i el fa den. Que s'arrapa en
la conseiéncia.
Parla el Dr. Emili Mira. Parla
Serra i aúnter. Parla Martín, el
més entusiasta animador de l'Exer
cit. Popular. Tassis, Benavides, i al
seu costat i al costat nostre la Inés
selecta.-representació de l'intellec
tuatitat. Mellen Enciclopldic Po
pular. Biblioteca Popular i Espor
tiva Avanti. Ateneu Politécnic, i
sobretot, parlen els companys de
•

•

joventuts d'Izquierda Republicana,
d'Unión Republicana, del Fron de
la Joventut. Ho fan amb enlodó
pregona. Un d'ells, el company
d'Izquierda, impotent per dominar
l'entusiasme

ens
diu : «Si entre
combats i combats, la bandera tri
color de la República fos esquitxa

da de sang, tan esquitxada que el
dia ele la vict6ria esdevingués tota
roja, no hi fa res ; nosaltres serícrn
tal costat vostre amb la
bandera

roja, perqul veuríem

plas
populars.
republicans, com
en

ella la

maci6 de tetes les ansíes

nosaltres

com

a

Com mesuren el
temps els animals

.

•

.

Liegiu

i

propagueu

TREBALL
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bilimelAge passat, .després de
quatre sessigns de profitosa tasca
es élogué al Palau
de Belles Arts,
la

Conferancia de la, Joventut

Barcelona, amplia

assemblea

on

de

els

activistes més actius, els dirigents
més capacitats de Jes masses ?ove
nívoles de, Barcelona han sotmls

.

jUdiei

al

Porganització el

feixugues
desenvolupades

tasques

fins

ENTORN DE LA CONFE (liguesempre
RENCIA. DE LES J. S. U. C.
vos-en.

front!

•

que avui que tenim

en

perspectiva

APUNTS

autantica República Democrá
per a la supe tica, se'ns presenta ja avaneada
política i intellectual de les d'un esdevenidor més
informar .els seus companys d'al
just
noves generacions de cara a la
guer liuma.. Es aquell company que des tres tallérs, als seus germans com
ra, ensems que han estat plante prés de treballar
intensament, més batents ; els camarades intellectuals
jats tots, els. complexos problemes del que la seva resistIncia
li per,- .qte al seu* taller la joventut está
que •avni reclamen l'atenció, no de met, a
correcuita deixa el torn, ja organitzada en brigades ae xoc
que es multipliquen per produir
,.17.777.7.177771
niés, per.: pro•duir millor tot, alió que
la guerra necessita.
descObrim també un altre.orador
nou.
Un parlamentari clesconegut.
Es el isoldat que ha deixat d'ésser
un autómata
i ens ve' a contar la
.vida de les trinxeres. El soldat
que :es presenta amb ,la senzillesa
d'un .infant: i en qui..Passemblea
personifica tota la joventut comba
tent, tota aqüesta joventut que ha
avui
ració

.

crític de

de

.resum

•

donen les trinxeres. Recordeu.
Parlen d'on parlen,

en

una

.

.

reraguarda i reraguarda era fins no
fa gaire un altre bloc on es feia el
a les necessitats del front i on
vivia una vida imprópia d'un
temps de guerra. Ara cal que
aquest moti reraguarda-el suprimim
del diccionari i el suplim pel de
front, també. Front a Roses front

sord
es

Així ha parlat Soriano, secretani
general del Comita Local de. les
jj. SS. UU. de C. reflectint en •els
seus mots l'ansia de plasmar-los e9
realitats. 1 ha parlat també..Marti
Salvat, secretani general de les
JJ. SS. UU. de C., amb la respon«
sabilitat de totes les JJ. SS. UU.,
Martí Salvat posa Porganització
al servei de la Generalitat. Obra
els braeos a tota la joventut ca
talana i a tota la joventut espa,
nyola. La Confertncia segu.eix el
•

•

aprés

tant en tan poc temps, cine
sap amb tanta justesa valorar la
,

vida, mirar cara a cara Pesde
veriidór, encara que obstaculitii el
seva

camí la dalla de Periemit.
I én resta encara un altre
nim fins avui. 'Es aquella compa
nya que ha sortit d'un taller, de
costura i ,amb les seves mans, sedo
ses, fetes a feines Ileus, es disposa
familiaritzar-se amb emes de. ser
raller, a treballar seguit, seguit,
fins. que no pugui resistir' Inés la
tasca dura que fins avui desenvo
lupava un combatent que en' anar
-al frout ha cleixat la seva plaga
buida. Ella reclama, i hi té ,dret,
un lloc d'Ionor en les pagines glo
rioses que avui els pobles d'Ibéria
escriuen amb• sang. Ella aspira a
ésser heroina a la reraguarda.
Heus ací com la joventut es pre
senta.. Tal com és : Sincera, audag,
•

seu

•

•

enquadrada

en

un

esperangador

d'intellectuals i homes •de
cilncia, d'artistcs. Joves els més
elá altres lligats a la joventut per
quI descobreixen en ella cristallit
.zades totes les esperances per a l'es
marc

•

•devenidor. Perqué

és ella .la que

més valora, la que més ha .comprés
elS neguits de l'art o els valors de
la citncia..
•

MARTI SALVAT

•

* * *
a Barcelona, front a Llélda i a Tor
.Fins ara nosaltres a la reraguar tosa. Front, front, arreu front. Es
SORIANO
da parlavem del front, i els ger bat Penemic produint, treballant
mans
del front parlaven de la re fins a caure renclit de la mateixa
la •nostra joventut únicament, sinó torn amic que rutila nit i dia com raguarda. Front és .el lloc on la jo manera que se'l bat
azul; fuselleria
de tot el.poble ?ove i adult.
un perfecte stajanovista i
es pre
ventut lluita i combat i •guanya o ca.noneig. Aixó que fins ara era
Heus ací en aquest acte, reflec senta amb el cor farcit d'alegria a a.mb la seVa sang el benestar de. la reraguarda cal que doni
herois com
tit el cortjunt d'energies que en
clou la 'nostra joventut, energies in
telleetuals i físiques, energies que
•

•

despleguen

es

per superar-se,

per

PROLETARIS DE TOTS ELS PAISOS,

UNIU-VOS1

cOn

rlim

xl

.'

davant'

d'a

d'una

medita,

pero

*

*

,arros

compa
so, 6o
tant. com

6 70 horetz.. Treballaran
la guerra reclami..
I en el conturs d'abnegació de
treball i d'heroisme hi reclama el
Set lloc d'honor el Parc d'Artille
Abdúlia Imbert, del Pare d'Ar
tilleria, es presenta a la Conférén
cia, ferida en accident treballant
per guerra. Del Parc d'Artilleria
també. ens parlen d'Aclelina, la jove
companya que ha perdut un brag
en una brutal
explosió. L'heroisme
ala reraguarda no és un mute,
róisine a la reraguarda és un fet.
.No és tan gran l'heroisme d'A
delina, mutilada de guerra, no és
•

va

*

una i altra ConferIncia, com
totes les" -conféracies d'aquest
tiptis. que vénen éelebrant-se a Ca
talurrya, a VaRtncia, a Euzkadi i
a Espán3a.,-Ittin descobert una no
Un parlamen
va esplcie 'd'o'rador.
tar nou que mai no hauria sortit
dt la *pseudo:-república democrati
ta que ha precedit la guerra, peró

exemple d'abnegació

Ja no' importa a les
nyés del vestir treballar•40;

lenta bona párt de la responsabili
tat. que la llnita &tu.
De lá •seva. ‘conseqüIncia, en fou
un' .exelnple.
Espanya la Confe
rancia Nacional de la Joventut de
Valancia. A Catalunya n'ha estat
un .exemple la ConferIncia de Bar
celona. Ambdues paralleles concluei
xem. de dret a la yictória.
•

seu

sega 3.000 notes que avui es dispu
ten qui treballará més i qui .ho fará

—

'manera

que

.

i el

tivitat d'ord,re. polític
almenys
en la: seva inmensa. majoria—, peró
que áv:ui, en. •ányi, .es manifesta,
oPina-i piren PerSortalitat en afron
tar

Angelina Palomas,

ha 'batut el rtcord de, la producció
fabricant 6o parells de botins en el
temps. ordinari .de fabricar.ne 40 ;

Joventut.. O

••,

—

.

emparva

pre
Inés ben dit
aquesta.• nova joventut que
fins ara romania aliena a tota ac
senta la

cOnferIncia semblant.

—

res

gairebé—soresos davant
quest riou..a.sPeété" en qul se'ns

una

vos

'esteu re

•

pronovent tradi

tem

nosaltres,. avui

Vos: de nosaltres. Jov'es llibertaris !,
Us prometem.•que ,volem la unió.,
*La joventut
iSindicat del. Ves
tit també ha' fet sentir la seva ven
per boca *del 'camarada Joaquín.
«Tenim nósaltres
ens 'din
l'heroina de la reraguarda. La te
nim nosaltres personificada, en la

H

es

a

com

Joves llibertaris!, feu que les .vos
tres decisions Siguin encertades.
Que-ajudin a afermar :la unió que
tant anhelem. Joves llibertaris ! No
cregueu els que volen explotar el
Us prometem qtie vólem la. unió.»

clemana, després de la
ConferIncia de .Belles Arts :
ellr.que coneixíem la ‘jo
ventut?
NOSaltresl, sobretot, nosaltres ca
talans, acosturnats a veure la jo
ventut.en, festiyals folkórics, en ma
nifestations .esportives, únicament,
i

Ilibertaris.!; jovesllibertaris!,
unas •en

•

••

que la vietória demana ; el
camí que el ._poble vol. No volem
discutir teories més o menys revo
lucionarles. No tenim temps. La
guerra eris necessita totá i de tots
el máxim esfore.
I él.' camarada Paredes (Gro
men) s'ha dirigit'desde .el micrófon
a les --Joventuts• Llibertáries. «Joves

altres

multiplicar-se i col•aborar en el má
xim volilin possible a l'esforg de
tots' els 'catalans, de tots els ger
maná deis pébles ibérics en armes
per ...1a.reconqueSta de la patria, co
bejada descaradament pels enemics
sistemáticss de la pau i del progrés.
Hom:

camí

ah-

tan gran

eii

la

Pheroisme
'

interpretació feixista

(Per Rivero Gil)

ami)

farcida de cremades ; no és
tan gran 1 heroi: me cl' Angel i na,
treballant fins a caure rendida, col"
l'heroisme de Carrasco, batent-se
amb els tancs?
I aquesta mateixa dona que s0.
freix a la reraguarda les ebnse
(Passa a la phg. 11)
cara

