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pened~·8 .

ad un gaI1ardet de joventut-blanc i negre-que .T..... ".
el besa sota el blau vilafranquí.
mans l'han brodat amb i1'1usi6, no amb primor.

'.

el que comenea en té, no prometem res.
lin els truits.
liara a la premsa hi haura un NOU~NAT.
crquem comprensi6, i. .. per que no? - LLUITA, que afila l'in~
tel'let e:
roo tenim-no en podem tenir-ptejudicis de cenade.
1: nostra cambra té quatre finestres, pero ens decantem rs els
correlts jovenívols.
IaJt la torratxa hi hem clavat un penell i ...
ales parpelles ens apuotem monocle ro~a : l'f'strella deis NTS.
él nou. PERO ...
i .. sentim la mateixa alena
pensament que hi ha e
vetat le les produccions mode
simes.
nfiem en unes quantes A~¡mes que ens compendran i
dar
r qu~ no hem de confiar~hi?
ú ens ha dit que si. ES9BREM.
n cerquem guanys materiaJs, ni en! mou cap desig de p\Íull.n~
cia; v lem enaenyar els fruits de la nostra SANO JOVfi.
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Han mort el ccromo».
Fins i tot Ja esta enterrat . Rls produc tors de
pastitx os de ,"olor han finit
Jlur vida voltat de ridicol
quan han volgut entossu dir-se en manten ir-se actuals. Només han estat una
neccss itat del temps, que
a.w ja no tenen raó d'és-

p honora r la pintura
els selecte s de tot el

saludem com el més
de la pínLUJ' ..... C1L .CU"'UC1 d' avui
AOUSTI C~RRERES

- Toan Miró és un pinto
catala
Les seves pinture s a C
talunya no han estat ni
bon tros compre ses.
Molts, en veuIe-l es riue
En la produc ció de Mi
S'ID veuen dues epoque s dt
rament difen:n ts La una
Miró inflult per un mestr
L'altre és Miró lIiure.
En la primer a epoQ
veiem en les obres de .
una sensibi litat finissim a q
no troba mitja per desenr o
llar-se: esta tancad a en
quarto fosc: veu un raj
de llum pero no encerta
trobar la sortida per rebe
jar-se en aquella llum e!
tranya que tan el preocup~
11"":" De cop veieu el Miró d
cPaisat ge vora la mar» i d
cGos lladran t lafllun a».

ler.

ca.

Ja som en una altra epo-

L. espiritu alltat d'Rn Miró ha sabut compen dre l' evolució i avui pinta ato.
Sap anu a compa s del
temps. Ha abando nat la
tura del terros, i sap pintal com batega el món.
La a acuitat del seu gust
. .p destria r elemen ts impura t posa al seu Iloc la
m\quid a destruc tora de
l'art amb Detra minúsc ula,
de l'aJ\de la copia, de l'escanyol it.
Fa Art ~ anti·Ar t, pero
la produc cions amb cap i
peus. Detesta rtmets de rebotiga.

Ea un aristocratll de la
pfatura.

Mal un manob re.
Pe!' ~sser manob re clll
oblidar -se que es podría teDil inte!·li gencia. Ell- Miró
-st:n ncorda i se'n sap

aenu

el coneixe m. S'ha' esmuny it
per la gatera de la lliberta t.
Ha passat de hny 18 al 28.
Ha saltat '1 0 grans . Crea art
nou. No fa les obres a motIlo,sinó que les fa Iliurem ent
Així hem pogut veure
que, per pintar una tela ,!
arriba a trencar les c1o~r
ques .de la forma, per treóre'n tot sencer, aense esmicolame nts, l'esper it puro
Despré s que té l'esperi t net,
l'embo lica amb una forma
seva. Li dóoa vida. Viu l'art.
Les obres de Miró s' adiuen a una paret llisa i a
uo esperit llis sensl' eotrebancs de sentím entalis mes.
Són pregon ameot segle viot.
Els americ aos veueo tot ·
aixo, i se les emport en per
fondre el gla~ de JIurs construccío ns rígídes 8mb l'escalíore ta energic a deIs: quadros de Miró.
@!.:.::. Per:aix o els tUssos~Jes
vol en per als museus
Acf no les volem perque..
tenim por.
No tením prou granets
de cervell per entend re fesperit pregon ament huma
que anima les se ves obres.
Els crítics d'acf són crítics
d 'estar per casa. Lents d'acomod ació . Miops . No
veuen més que els setrílle ts
plens d'oli «que t~lment h?
sembla » i les batene s de CUIna Feliu Elies i no entene n l'
esperit gelatin ós i energic
de les obres de Miró.
Quan ja tot el món haura recone gut Miró, aleshores veureu c')m voldrem
córrer per atrapar els altres;
pero no hi anibar em a
temps. Quan nosaltr es hi
anin:m esbufe gant-c om un
tranvía d'Hort a en arrenca r
els al tres en tornara n
xa~o·xano, tot fumant la
pipa amb un somris de
commi seració als Jlavis.
Per aixo sempre serem
els últims.

'1

J~IJ Miró

: Nú. (1918)

ÁNroNl GANTI!N YS
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Vil e s

La vida és una cosa molt
seriosa.
Més del que semblal
L'home és un animal
pensant.
Pero no li agrada pensar massa.
L'home soIs pensa per
trabar la manera de no haver de pensar.
L'home no es vol capfi ·
car
L'home ha resolt aquesta contraríetat.
La solució és la evelocitat. .
No es pensa si es fara
aíxo o a110.
No es pensa com es pot
fer.
No es pensa en les seves
conseqüencíes.
Unicament es fa. Es fa
de pressa.
Les conseqüencies es resolen després, be o malament, pero es resolen de
pressa.
"Es resolen de pressa o
no es resolen.
VELOCITAT.

***

La vida és curta.
L'horne té afanys d'immortalítat.
L'home ha solventat aquesta contradícció .
El que agermana aquestes dues coses contradictories és:
LA RAPIDESA.
Es viu de pressa.
Es viu molten poc temps.
VELOCITAT.

***

LA VELOC1TAT DOMINA A VUl PER CON SEQÜENCIA NATURAL.

***
L'afany de volocitat ha
inventat les maquines.
Les maquines suprimeixen homes.
. L'horne es veu burlat
pels seus mateixos afanys,
per la seva propia obra ...
«La maquina» porta la
supresió deIs sentiments.
L'home té sentiments.
L'home es vol mecanitzar.
Per aconseguir ho, suprimeix els sentiments 'que
n'hi priven .
Per aíxo el sentimentalisme fa riurel
Per aixo el Romanticisme és ridícul o
Per aixo l'home amaga
els seus sentiments
Pero, de vegades, els
sentiments eentremaliats»
se 1i escapen ..
1 a11avors fa riure.
Potser avui encara som
poc mecanitzats, poc rapits.
Ptser els q ~e vindran els
dominaran millor que nosaltres ...
***
POTSER ...
CIUTAT, portaveu de
les noves tendencies.
Mire'us els seus carrersl
LA VELOCITAT i LA
MAQUINA els acaparen.
Pero els carrers són compassius.
, Donen les voreres als
~obres ciutadans antiquats .
I Als que van poc a poc
om els seus avis.
Als que van a peu.
Les voreres recullen els
ue queden del segle passat
i els que han nascut en a() est per equivocadó.

... L A
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Quan aquells morln í
aquests desapareguin 1 e s
voreres desapareixeran.
J A NO TINDRAN A
QUI PROTEGIR.

***
Els AUTOMOBILS enxiqueixen les ciutats.
El soroll de 11urs m a uidonen vida als carters.
automobils, AutoMó ils,
AUTOMOBILSI i 'AUí
a l'infi nít.
Pero ..... modernitat
locitat, rapidesa, maq aria, automobils ... amo
la ciutatl Vegeu en a
recó un trast inútil avui Un
record deis nos tres pare l
Un objecte de Muse
UN COTXE DE PU T.
Es una burla per a vosaltresl
Que feu?.. sereu tan
condecendents coro la are
Naturalesa que teDint c ses
tan rapides ,c om la llumi el
so, permet que hi hagi en'
ella TORTUGVES í CA AGOLS?
fora, a Fora. A FORAl
A FORAl//. . TOT FOR'1A
UN COMPLOT CONTRA
AQUES T MISERAELE
COTXER.

***
El cotxer acaricia al cavallo
Son dos Reis destromts,
condemnats a viure de records o sigui a morir.
La vida se'ls fa dificil,
molt difícill
Pero el cotxer estitm el
seu c:lVall, encara que ¡vui
gairebé no lí serveixi.

3
RIU!!!

EL COTXER ACARICIA AL CAVALL.

***

-Companyl encara ets
cotxerl ...
-Si, company. 1 tu ja
has claudicat del teu ofid?
-Sí, company. Sóc xofer, ara. El temps camvia.
EIs cotxes d' aban s ara són
«taxis».
Els cotxers d'ahir són els
xofers d'avui. Com esperes
encar a seguir aquesta llei
del eProgrés»?
-Company, company, es
trist, pero, avandonar una
cosa quant ha has posat estimaciól
-Es trist? Que importal
Es el que cal. Sens aíxo el
mon no avan~aria.
- Es trist pero ... es trist
... BEN TRIST ...
-Avant company, tinc
tart. No'm puc descuidar.
El temps vola. Pensl, pero,
que HAS DE posar-te en el
teu segle que el segle del
teu pare JA HA PA~SAT.
-Hl PENSARÉ COMPANYI...

***

-Adéu cotxe del meu
pare TU HAS DE MORIR
COMELL.
- Adéu ca va11 meul T'haíg
de vendrel Una maquina
més rapida que tu, m'esperal
Adeu, ADEU, CAVALL
MEUI ...
EL PROGRES HO VOL.
CAVALL MEUI ...

***

L'antic, el darre!' cotxer
s'ha ajuntat a la velodtat
imperaDt.
S'lIueix a la IMllina 7
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Colgada entre els epítets
desautorítzants prodigats a
tota la generació, hi ha la
minoria que fatalment, apta
o no. haura de prendre la
direcció de totes les activitats catalanes. 1 aqu\!sta,
coro sorpren -o al menys
com sorprendra-a Catalunya?
Topografia.
La que pot nomenar-se
taylorilzació de la joventut,
és un deIs fets-els altres
seran posteriorment des'
glossats-que caracteritzen
l'instant.
Una característica de l'epoca actual' és la coacció
deIs prejudícis poc favorables a la joyentut. La cotització deIs vells ha anat bai,
xant. Quan la única univer'
"tat era la vida, é, com'
prensible que es recone~ués
autoritat aquí n'havia cur'
sal mes anys: pero la experiencia personal va deixant
d' ésser la mare de la ciencía Cert que molt de temps
s'ha l>arlat de l' éntusiasme,
de l'ím{letu i de la fogositat
jovenils, llero aao no pas,
salTa de ser entemiments i
lirismes L'entusiasme, l'im'
petu i la fogOsitat tenien,
demés de llur aplkacíó especifica i eterna, ramor,
aplicacíó a la guerra, Fou
mis tard que la joventut
vegl que totea tres COSes
podien ésser aplicades amb
les mateaes probabilitats
d'hit, a moltes al tres actí,
Wats.
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La t a y I o r i t z a ció d e' I a j o ven tu t

Es veu que es reeixí Ara
tothom ens dóna peixet És
un fenomen que pot sor '
prendre's en tots els íntervius amb vells illustres Re '
cordo per exemple, el d'E,
dison; í per cada Clemenc~au hi ha molts Edisons
L'enquesta de la «Gaceta
lit.eraría- mateix «Cómo
ven la nueva juventud española» recull molts afalacs
per a les darreres promo,
cions. És verítat que en ractual elevada cotítzacíó de la
joventut no és un factor neglígible, el lirisme del qual
he parlat , També ho és qu e
que l'enemic natural deis
jo s no són els ve lis smó
els¡madurs. Pero em sembla
que el reconeixement d'una
tra~cendencía en les actitutil deis joves, és universal.
Ja po és sois per la certesa
q4e ells són els home s
de ~ema, s~ó per eHs mateífos, que se'ls té per algUfa cosa. s' accepta la seva apacítat per a destruir
to un actual estat de coses
i, e vegades, tacitament
se' obliga a fer-ho.
ero els ve lIs i els madu s tenen una taula de valo diferent de la deis ¡oves,
1 I nostres ocupacíons ireqü nís les creuen lamentabl • Crochets llan~ats al
de-tucc i no guardats
el ring L'ím.pelu i la
ve emencía-ja llocs co ,
m ns-se'ls hí apareíxen
energíes que es malogr vivificant projectes neds 1 ells 'han concebut de

fer amb nosaltres el mateix
que s'ha cercat fer amb les
onades, les marees i la calor del sol: canalitzar cap al
seu molí, les activitats-fisiologicament anarquiques
-de la joventut, Es tracta
de J'aprofitament científic
de la joven'ut, d'una mena
de tayloriézació de la jo'
ventut.
Fins ara mateix coexis'
tia a Catalunya la simpatía
en abstr acte per la joventut,
am b el seu- descredit. Podia
venir la desautorització
d'haver posat tan alt la
mostra, d'haver encimallat
tant el maniquí que no es
veia que la realitat hi concordés. Quí sap, tambe, si
el .silenci pels sentiments
que inspirava no era el primer metode de tayloritza'
ció. La qüestíó era aquesta:
desprestíJiar les actituds
rebels i exal~ar el tipus de
noi-model.
Aquest sistema, pro,
fracassa. Es pot dir que el
seu frac as., va ser el deIs
ePomells»; ja que és una
cosa que s'oblida, que la
majoría deIs xicots als quals
es retreu ara la indiferencia,
l'esportisme intrascendent í
la corrupció militaren en
aquelles agrupacions', Ara
s'ha d'estar atent, a que
tota la propaganda q e
se'ns fa, que la manera que
hi ha d'alentar-nos, no si,
gui una nova modalitat de
la lluita. ,
Tot-hom és lliure de s
tortuós i d'ínterpretar-h

com una tortuositat, és de
creure, pero, que no hí ha
mala fe , i que el que es
míra és de trobar paladins
frescos de tot el programa
d 'í!'lusions que elIs encara
cuen. No crec que hi hagi
inconvenient a provar de
convertir se en esfor~at pa'
ladí; mes jo procuraría no
ser cap instrument cec,
senyalar me jo mateíx els
Estem massa
objt'ctíus.
agermanats per un destí
contrari per a que aquests
objectius, siguin massa diferents deis vells í els mauurs; pero també crec que
seria d'una desesperan~a
majúscula que en una gene'
ració no s'hagués eixamplat
rarea combativa
Es curíós el que passa
amb els joves , Són els més
torturats per la Novetat.
L'home, precísament en l'e,
poca en que tot se lí destapa i tot li hauria d'éss\!r
nou, no fa més que conspirar iconoclasticismes, re'
bel lar-se contra les coses
velles , La rt:bd lió de la joventut, aQuesta paradoxa la
limita a sacsejament5 íns,
tintius . a actituds fisiol ógiques Messianisme repetít,
Tants precedents té el nos'
tre inconformisme, que ja
és una cosa \ ella el q¡¡e nosaltres portem la Novetat, í
sinó fós perque la Novetat
és sempre una cosa nova la
nostra arrogancia qu'!daria
una mica malparada.
Es va, pero, a l'exdusió
Sellue/x a lapiillina 7

5
Rabindranath Tagore
Día

de

pluja

Els negres núvols promp ·
te s'apleguen sobre el soroll
de dol del bosc (no surtis,
nen!) Les palmes que, en
filada, fistonegen el llac,
colpeixen amb llurs cims el
cel tristó; damunt les branques dels tamaríus , els
corbs, brutes les ales, romanen muts: un ombra,
més i més fosca per moments, seglleíx la ríba esquerra del riu.
(Escolta com la vaca,
lligada a la tranca, brama
furienta . Roman ad, fillet ,
que la duré a l'establel) Els
homes en aplec, a collir els
peixos deis estanys sobreixíts, van pels camps anegats. Aigua del cel corre, en
corríols, per les rossoles
com un infant entIemaliat
que tot jugant deixa a la
mare o
(Calla; hom crida, al
~ual. el barquero La Hum del
dia marxa, i el pas del ríu
és tancat). Talment sembla
que'l ceI cava1ca, galopant,
a l'estrep de la Huna, que,
boixa, es tira a sobre. Turbulent el riu . s'impacienta .
Les dones ja han tornat, bo
i corrents, del Ganges, amb
llurs cantírs plens.
(Vaig a parar les llanties
per la nit. No surtís, fi11l)
Resta desert el cam! del
mercat; suara rellisca el
caminet que baíxa al ríu;
pel mig de les branques del
bambú, Huita, bramant, el
vent, tal .u n lleó, emprosonat dios una xarxa .
lOe La Lluna Nova)

Núvols

i

onaaes

Mare, els qui viuen als
núvo ls em d iuen : «Mira , juguem des que ens des pertem fins a la fi del jorn; juguem amb l'albada d'or i
amb la Huna d'argent». Jo
els pregunto: «Com arribar
fins alla ón sou?». 1 em res ponen: «Vés fios a la vora
de la terra, al~a les mans al
celJ els núvols t'enlairaran».
«La meVd mare m 'espera a
casa , com deíxar-Ia i pujar? ..
Ells, somrient, pass en flotanto
Jo sé un joc, pero, mare,
més bonic que aquest, Mira;
io seré un núvol i tu seras
la Huna T'amagaré amb les
meves mans i el nostre sostre sera el cel blau .
Els q ui viuen a ies ones
em criden: «Cantem de l'alb ada 6ns la nit; anem sempre viatjant i mai no hem
sabut pas per 00 passavem».
Llavors die jo : <Com poder
anar amb vosaltres?' 1 ells
em res ponen: • Vina a la
vora d'aquesta platja, ac1uca els ulls, i espera; les onades se t'enduran'. Jo dic ,
llavors: «La meya mare mai
no ha volgut que sortís de
n it o Com . podré anar-hi?»
Ells passen baHant.
Jo en sé d'un joc, mare,
que és millor que aquesto
Jo seré l' on" i tu una costa
'nconeguda Vindré jo ro~oldnt i em desfaré, rient,
r l teu rocés, i al món ningú
r o sabra, on som tu i jo.
(De La Lluna Nova)

Trad. J. R. H . M.

El captaire que és en mi
aixeca les' mans amagrides
vers ·al cel sense estrelles i
crida dintre 1'0rella de la
nit el seu nomenament afamato
Les pregaries s'envolen
vers rafrosa obscurítat que
s'aguanta, com un déu despitat , dios un cel desolat,
poblat d'esperíts morts
La planta del desig hí
moría al marge d'un abisme
de desesper; un ocell geme·
gant passava: passava al
voltant d'aquest niu abandonat.

La nit és negra, i el teu
somní profund dios 81 silenci de la meya ánima.
Despeta tu, oh Dolor
d'Amor, car jo no se com
obrir la porta, i em teos
fora.

*

*
Pero quant el matí llen~ava l'ancora sobre el marge
de rOdent, el captaire que
és en mi brinca tot crídant:
<Benelt sigui jo, perque la
sorda nit m'ha renovellat, i
el seu tresor és vida:..
Ell canta encara: «Oh
vida, oh Hum, vosaltres sou
preciosesl i prec.i osa encara,
la joia que coneíxeul.
De ú

corbeille de 'ruíl•.

Les hores es recullen, les
estrelles vetllen. el vent ha
callat, i 'el silenci és pesant
dintre la meya anima.
Desperta, Amor, despertal Omple la copa de a
meva vida, i amb una Dota
del teu cant, vina a torbar
la nito
De La Corbeille de Fruila.

Trad . Segura,

Joa n Ram on Mas oliv er
O'una part aristoc racia,
poble per altre. L'Indiv ídu,
la Human itat. Sentim entallame, natural isme. Bielins ki talla el Cdmp literari rus
en aqueste s dues parts
Deixem de banda les heroiques bllline s i els fantastics skazki , els contes de
les Baba-Yaga príncep Joan,
ICostxei el Perdura ble , Tsar
Morsko i, i Vasilissa, puix
que .nostra literatu ra-diu
Bielinski-comen~a el" 1739
amb la publica ció de la primera oda de Lomon osob.
El regnat de Caterin a, al
igual que el de Pere el
Oran, marca el manm d'inftuenci a frances a ialema nya,
Amb el liberali sme d'Alesandre 1, entren els angle80S (la sentim ental «Pobre
Lisa- de l'histor iador Kahmsin e quí, amb el poeta
Zbukus ky J porta el Romantic lsme).
La reacció nacion alista1811, fundac ió del Liceu de
1"aIJrkoie Sielo - produe ix
l'esdat poetic de la generació del 20 que, basada en
Byron, Walter Scott i Shakespear e, inicia el Roman ticisme (Puixk in i els seus
seguido rs a l' Arzam as; Lermontov , .. )
Aviat, pero, fracass a el
Dloviment. Els joves educat s
a les univers itats aleman yes,
tomen a llur país abillats en
rac:lon alista.O ' aquesta generadó del 40 surt un Bielinski: «Es passat ja el temps
deIs entusia smes jovenívols;
el de la pensa és arribat ...
Les prosop opeies magníf i-

A

ques i les frases amb efecte
ja no fascine n ningúID. Rebutja els poetes i fa crida
als novel·l istes.
Es aleshor es que apareix
Gogo!. Funda la novel'l a
russa no amb el Taras- roma.ntic a epopeia , enfarfe gada de descrip ció i mdodr ama-si nó amb El Capot,
avan~ada de Oostoi evski
Cal reconei xer-Ii d'haver
estat el primer que es torna
envers el poble real, no l'artíficiós deIs roma.n tics.
De la genera ció «deis
anys quaran ta l , elotudiosa
deIs problem es socíals , assenyale m Turgue nef i Dostoievski. Creació del primer
és l'home que per excés de
reflexió no arriba a obrar
(Rudin e Laurets ki) així com
d nihilist a (Bazaro fO que
poc despré s veurem evolucionar en Oostoi evski i
Tolstoi .
Passan t gran part de la
scva vida a Baden- Baden i
a París fon¡:as sament hagué
de occide ntalitza r-se de tal
forma que si no fós per la
pietat envers I'humil que
banya la seva obra, mantes
vega des no el pendrí em per
unfran ces?
Amb Dostoi evski asolim
un cim de la Human itat. El
més gran realitza dor de novel'la psicolo gica, esvruts
e1s obstacl es, cada dia més,
passa a ocupar un primer
Iloc indiscu tible .
Turgue nef plany el servent Dostoi evski s'hi agermana. No el pot planye r.
Aprova la humilia ció¡ els

6
RU SS I A

AM B TE SE U

seus herois són grans humiliats-e l protago nista de ·El
subsol» ; Raskol nikoff. L'in
dividu no suposs a rés davant la societa t. (Una personalit at fortam ent desenvolupa da, - diu en el seu
Viatge a l'estra nger- ben
conven ¡;uda del seu dret
d'ésser una person alítat.. .
no pot servir per a un altre
ús que per sacrific ar-se pels
altres).
Els person atges, aquell
gran món que crea, són polífaceti cs, in e ons eq üents,
human s. Són íl lumina ts
per un sol costat. «Tots ells
s 'apoien en lIur ombra» (A.
Gide). L'unive rs és dividit
en dues parts: humils i oc
g ulIosos o in tel 'lectuals .
L'intel 'ligenci a, creu Turgueneff, afebleix la potenc ia
d'obrar . Dostoi evski va m(s
enlla: L'intel' lectual ha de
comple tar· se amb un homeinstrum ent (Stwro guín amb
Pere Stepan ovitx).
La mancan ¡;a de cabals
el for~a. a escríur e, adhuc
durant les crisis subse·
güents als seus atacs d'epílepsia. (<<Després de l'accés,
durant dos o tres dies, no
puc treballa r, ni escriur e, ni
llegír. perque soc desfet de
cos ianima ... :&«Abans d'ahir
vaig tenir una crisí de les
més fortes Ahír, pero, vaig
escriur e L' Idiota en un
estat proxim a la folIfa»),
Tal volta aixo expliqu i la
seva etica (El premí del just
s'escau en certs instant s,
eternit at. d' e ufo ria - el preatac).

La descrip ció - plaga deIs
russos - portad a al detall
més minso (les «imatg es de
cataleg i targes posta1s . de
A. Breton ). emmar cant les
més estrany es Quisici ons
pSicolo giques, ens en recorda la realitat ...
L'odi a la raó, a l'in~el
lectual , que trobem en Dostoievs.ki, s'accen tua en TolstoL De !'apost ol de la fraternita t i de la resígna ció,
del creado r de Karata iofgran místic de la indifere ncia -, després del pro ppas'sat centena ri, no cal parlarneo
Indepe ndent, en certa
manera , es presen ta Korolenko, El seu amor envers
l'humil prescin deix de la
moraH tat. Més rus que Tuguernef , li trobare m, pero,
moltes concom itancie s amb
Hoffma n.
A les darrerí es del segle
dinou, remarq uem el predomini del con te; les novelles són quadro s, sense argumen t, retalls de vida.
L'ambí ent que pesa damun t
l'escrip tor fa tenden ciosos
els produc tes
Txecov podem conside rar·lo com a fundad or, amb
elleit-m otiv de la insubstancial itat de la vida,
D'aque sta floració de170,
asseny alem Bunin -amb els
seus quadro s grisos de la
vida campe rola-i especia lment Andreí ev i Kuprín .
Mentre aquest /sembla trebaIlar per una idea, les situacion s són cercade s i, en
certs momen ts - Yama -és

'E
clarament tendenciós. Andreiev és més inconseqüent.
Turmentat com un Dos·
toievski, morbós- més que
cap d' ells-i a vol tes humo'
rista recorda, manta vegada,
(El Misteri), Poe amb les
seves al'lucinacions.
Gorki mere ix lloc a part, '
tal volta el millor d'aquesta
generació, Es, de tots ells,
qui, amb Andreiev, s'ha
assimilat millcir Dostoievski, la qual cosa no és obstaele per a filosofar, en tal i
tal altre indret,
La nova literatura caracteritzada per l'aplec deis escriptQfS en associacions polítiques, té, pero, unitat de
sentiments: menyspreu de
pensa i el sentiment no
acompanyats de l'acció, intefeS per les masses i consciencia en HUJ; Jor~a, etc.
. L'associació més 'potent,
és la WAPP, unió deis set
mil escriptors proletaris (el
manya Lelewitsx,lBasili Kazin, Serafimovltx, Kirilov).
Per a propagar les formes revolucionaries hom
instituí la LEW (VI. Majakoksi, Asef). Uns s'inspiren
en la lluita civil: Ivanov amb
el cinematic -Tren blindat»,
La institutriu Lydia Seyfullina. Altres en la epopeia comunista: Babel amb
«La Cavalleria roja»,
A més de la Poprostxiki
esquerrana,hereva del futu
risme i ~onstructivisme,exis
teix la Dreta Poput:Jki aferrada , al nacion,alisme, Hi,
pertangué Serge Essenín,.
Empes per ramor, tan rus,
al ven-;ut al miserable (com
Babel! Kaverin i ~Ün)

fou revolucionari al temps
del tsar i vmgut el Soviet,
reacciona. Suprem inadapt at , es suicida.
Cal incloure aeí els sis
mil escriptors camperols
així com la .Nova Burgesia» on han anat a raure
molts joves i alguns de 1'antic regim (Alexis Tolstoi) .
eVista de fora esta'n t la Revolució apareix, com un huraca formidable». 1 es així
com l'han vista Pilniak i

La taylorització de
la joventut
Segu.ix de la p aflina 4

de tot narcissisme i a evitar
l' estrid~ncia per l' estridencia. Per damunt de nosaltres i de la nostra combatívitat, hi ha una cosa per la
qual combatre. Aquesta,
pt:r a UDS sera un ideal i per
uns altres un altre. No es
pot parlar segurament, d'u-

.. .Ia gent riull!
Un automovil més q~e
corre!
Qu~ importal
No ve d'unl
El cotxer s'hamecanitzat,
Es una rodeta més, d'aquesta gran maquina del
MON,
RODETA DE FERRO
COLAT.

** *
c:Cursa de braus».
Encara n'hi ha.
Encara és cosa moderna,
Respon a les ,noves tendencies.
No res pon a la tendencia
de la Velocitat,
Respon a l' altra tenden'
cia de: .No voler pensar••
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Fedín -tan Dostoievski en
certs indrets-. Els comunistes que descriuen ehom
els veu passar,i parlar sense
arribar mai a capÍ!' llur vida
íntima, profunda» .
Com a escoles independentes trobem eEls germans
Serapion» (Boris Pilniak,
Nikitin, Leonov) i l'Escola
Formal (Tynianov, Eitxembaüm) pagada de l' estil contrariament a les anteriors,
essencialment doctrinaries.
JOAN

R.

MASollVER

na homogenia Nova Promoció, i per agrupar-nos no
basta un coeficient comú
de pocs anys .
JOSEP SOLANES VILAPRaNYÓ

L'antic cotxer, xofer 'avui
ha anat a la «pl~a de
braus.,
Destí... -o digueu-li com
us plagui-cruel.
Ha de veure com UD brau
obre el ventre d'un cavan, i
com li tan: a en cC?mpesacló
els ulls .
Es el seu cavan,
«L'home mAquina» , en
aquest moment no pot matar d'home sentlment. i
exclama:
EL MEU CAVALLI
E~ MEU POBRE CAVALLI

***
LA GENT
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Tu 'sabrAs m~s tard, quan
ja DO voldre la pluja per
pajar- me, 'luan el fret aferIII&Dt les mana sobre els
ndres, alll on una estrella
blava encara no s'ha ates al
sea paper, en elllind ar d'un
boec, VÚldrl a dir a aque1lá que'mr estaran 6dels no
bavat- me conegut:lCAquest
era un noble capita, l2alons
d'herbe s i punys negres,
potaer un mecAnic que doaava la vida per la vida. Pel
amó no tenia ordres que ter
executa r, mo haurfa estat
molt dol~ pero la 6 deIs seus
solDDis era el dexifra r els
lIIOriIIl eats de la Balan~
celestial que el teia potent
amb la nit. misera ble 8mb
el dia. Sen lluny estava de
compa rtir les vostres penes
i joles; no tallava ell pas la
pera en quatre. EH era un
noble capita. Dios els seus
~ de sol hi havia més
ombra que a rombra mateixa••'unoren A, pero. nomé. que al sol de mitja nito
Els c~rvoJ. el distreie n a les
clarianes. especia lment els
blanca les banyes deIs quals
lÓJ1 estranys instrum enta de
mósica . L1avors dansav a,
••lIava a la Iliure creixen~a
ele les falgueres els bAculs
l'08IOS de les quals desp!"és
.'aflaIxen ala vostrescabells,
PeatlDeu per ell els VOSlres
cabelJa f pentine us sense
atar, cap altre cosa no us
• mana elI. len és, qui ho
Iap, de beU DOU retorna t,
¡ ddxeu paa a un altre

PO ISS ON

refrescar-se a la font: si vingués ell, fóra sense dubte
per allA. Pentine u prop I;!
{ont els cabells i que inundin amb ella la plana». 1 tu
veuraa a les entra~yes de la
terca, tú em veuras més viv~nt que no soc en aquest a
hora que [T.'amenassa el
sabre d'abord atge del cel.
En, portarAs més tluny que
mai haQi anat jo, cataus serán els teus bra~os baladre ·
janla de belles besties i d'a,minia. Tu faras de mi un
sospic, que es tramet ra a
través de tots els Robins ons
de la terra. Jo no sóc pas
perdut per a tu: tan sois
resto a distanc ia del ~ue se
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t' assemb la, a les mars fondes, alla on rocell que hom
apel'la Angun ia exhal'l a el
seu crít que enlaira ela poms
de gel deis quals els astres
del dia son la guarda desteta.

8
Hom troba a la muntanya de Sainte Genevieve
un ample abeura dor on es
refresca, a fosca nit, tot el
que encara té París de beslíes torbado res, de plantes
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que corpre .len.Ho m el creuría eixut si, bo i mirant d'aprop les coses, no fós pel
petit 6let roíg que re~ no'
pot exhaur ir, que hom veul
l/iscar a caprici per la pedra.
Quina sang precios a corre,
doncs, encara per aquest
Iloc on les plomes , els
blancs cabells , el borriss ol;
les fulles decloro61ades, ell
valta separa nt-se del seu'
canú aparen t? ¿Quina Prin;'
cesa de sang reíal s'ha consagrat, d'en~a de la seva
desapa rició, a la cura del'
més sobiran ament tendre
que hom pot trobar a la
faunai flora d'aque st pats?
¿Quina és la santa amb davantal de roses que ha tet
rodolar el tal extract e divinal per les venes dé la roca? '
Cada tarda la merave llosa
molsa, més qu'n pit bella. a
novens navis s'obra i la
virtut refrigerant de la sang
de rosa es comun ica a tot el
cel d'aque ns voltanl s Olentre dalt una fita tremola un
infantó que compta les estrelles; ben tost recond uira el
seu ramat de crines 'nU'len a
ries, des la sagitar ia o flelxa
d'aigua que té tres mans,u na
per a munyir , ". a per
amany&gar, l'altre per ombrejar o per dirigir. des la'
sagitAria deis meus joms
6ns al gos d'Alsacia, "un
un blau i l'altre groc, elllos
deis anaglifs deIs meus somnis, 6del compan y de les
mareja des.
Trad.M. M .
IMPR BMT"
CLAR E'L
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