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defensiva. La sera resistacia, prova
de contratemps, restará can una de.les
pagines més her6iques de to
demostra -la fcerça que té lu 'eoluntat
poble que no vol ésser esclan oi
vetare el seu país convertit en colinia.
aquesta ma•eixa fortalosa moral,
que ha superat les incidencie,si reTva-'
cessos obligats en el períodc de defensa,
la, que explica la focultat de recapera
ci0 del nostre E:4+st«, <pie li fa pasar
seuse esforc de la resistencia a l'ofensi
va,
dóna igua lnient, o les h ores a d
ienTes sorloses, 'atoi .ineral de
yictbria.
r711 altre fet digne de eop,idenur
bes darreres operacions ha' estat la de
(i(; posada i la joia sentida per molts
soldats catalans en reconquerir trossos
de terra catalana. que .transiterviame0
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l'amor o en l'onada,
fil de la guerra,
donas en la innumerablt
falda absent de la fuga.
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defensar-se firis al daríer extrem, quo u
ha estat traYd?rameni ugredit tambe
110 fora que l'apassionacla exaltado de

lluita, els sofriments Pa/11s injusta
motu, deixessin un p>si de raneúnia
de venjança. 12,s un orguil per tls nos
tres soldats que pu,guin. elQA:ar-se per
damunt del doble parany, que siguin
alhora heroic.š á humans. l'er aixio
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instrunient que la sublernció

convertí en rebel o deixa„ des'organi.:-zat
i desfet.: ha fingid de tbiitar O ;nés,
(.ontra les tropes regulars de la inrnsió
comi,bet i do
(pub
en (j

un

d'humanitat ,generosa.

,forçosameat te,nt,

organització,
bat narg temps

al món iitaH

sever

del greu error quie
--:(7.

n

proves irrefutables

fidels

cordatori

()HL:V.12f:

.1. jtra

i fo

ingerénda estrangera -;:11.1C ht.
convertii un alcameut tac.os, que el
rebutja, o;.-1,erroa
; re

went 1w atvT0
¦11 IIÜI1 (1C

.

de la

situarió c,,t:ut?oiev

d'aquesta hora de la guerra.

'la sublevaCio
exposició ciara

una

pendencia. Allegació conyincem de la
leg'alitat republicana contra. la qua/
s'alcaren uns militars que havien

(j,:( cc,do
li

amb Molla del segon

uamentada de la niotiva.; oloral Ie
la niostra guerra de llibcrlal :i d'inde

tes e.re

ns arab precissió rriciU7darLca
ta eoratiosa...és

coinplei

constitueixen

pai d'un

el

Re-pública

aniversari de

d;g,ie
ia.i:Eicur
pians
perfecta couj orlar-id

elles la

rer

paraules plenes de noblesa i de
sinceritat pronunciades pel Presidelit•
Les

1•Eb1'l

de legítiin
.i?cpeiblica.

Rep./Mea

soldat eatalá de l'Exreit de la

da del

nostres

soldats, del

ral de la caul.a que

\

\s

vnir

mo

defensora, i del sen

sacrifici. Perqué essont l'he/mis/1w la,
mes alta virtut dels homes, més inten

'podrá assolir-lo aquell qui més
fort senti els imperatius d'humunitat.
lanionn

*

CATAL ANA

CULTUR A

LA

Ap

nclix
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.seu

estat
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Així trobem a la Facultat de
Medicina de Barcelona, que és una de
les famosas d'Enropa, un Institut de
treballen els doctors
on

L'adveniment/ de la (Jenerali
•at.
En restaurar-se, el 1931, la Ge
neralitat de Catalunya, part de l'apa
1)

—

rell

cultural del país estava ja en
La Generalitat només l'havia

Pi i Sunyer i Bellido, i una Se
eietat de Biologia que publica treballs
importantíssiras. Existeix un Arxiu

marxa.

d'encoratjar, d'ampliar i de corregir,
si calia, amb les atribucions que li do

d'Etnografia

i Folklore que des de fa
molts anys recull i estudia el tresor de
les tradicions populars. Al Centre Ex
cursionista de Catalunya s'han enco
ratjat els estudis geográfics, els quals
han fet possible la nova distribució,
per vegueries, de les contrades catala

l'Estatut. Paró en qüestió de cul
tura, l'Estatut tan desitjat pels cata
lans, és on té Inés falles i on flaqueja
más. L'autonomia va establir l'oficia
litat de l'idioma, catalá i el va irnpo
sectors administratius
sar
en 'molts
nava

d'on

era

bandejat, per?) culturalment,

nes. L'Academia de Jurisprudencia ha
estimulat els estudis jurídics. Els es
tudis histórics tenen molts conrea
dors, perb en aquests darrers temps
han sobresortit els treballa sobre his
tória general de Catalunya de Ferran

fer-li guanyar tot d'una gai
culturals
re terreny, car els processos
sinó
constatar
són lents i hora no pot
no

.podia

al cap de molt temps els resultats de
les iniciativas de les institucions. Amb
l'adveniment de la•Generalitat la cul
tura catalana trobava certament un
c,amí més planer per al seu esdeveni
dor, paró no s'havia desfet encara deis

Soldevila i d'Antoni Rovira i Virgili.
Les cilncies físiques i matemátiques
estan també en plena florida i han do
nat per resultat práctic, a més de la
forraació de diversas personalitats cien

entrebancs que li dificultaven aquest
caraí ; els catalans, per tant havien
d'esperar més d'ells Mateixos, en el do
mini cultural, que no pas de les insti
tucions rectores, tot i que aquestes ins

Cançó

titucions no hagin cessat d'encoratjar
sentiments
una cultura adient amb els
i les necessitats del país i arab els cor
rents espirituals que e,stan més d'acord
amb els avencos de la civilització, de
manera que tot catalanitzant la cultu

ra, la Generalitat ha tendit

a

dl s'atansá poc a poquet.
De matinet l'Amor venia,
raatinet.

univer

a donar-li més amplitud i
intensitat
més
i a fer-la assequible a
tots els catalans, sense distinció.

—

crear

Ehl

em

parlava

i

De matinet l'amor
de matinet.

de llengua catalana a les Escoles
Normals i més recentment hom n'ha.
creadas de llengua i literatura ca
talana als instituts de segon ensenya
ment. Fins ad no havia estat compre
per l'Estat la necessitat pedagógica
d'instruir l'infant amb la se-va própia
llengua, base primordial per a la com
prensió d'alió que se li ensenya. Per a
aquesta tasca calia donar primer als

I

de la Gene
Barcelona l'Expo
sició de Primavera que, fins al 1936,
es dividí en dos salons diferents per
acoblar artistas de totes les tendéncies :
el Saló de Montjuk i el de Barcelona.
Les obres que es presentaven en aques
Ms exposicions es comptaven por can
tenars i hom hi ha trobat esculturas
de mestres incontestables, com Llimo
na, Ciará, Dianyac, Viladomat, Rebull
i Casanoves i pinturas de Mir, Sunyer,

ralitat hora creá

acabarás, quan l'hora- sia,
de cara a la paret

i la teva última follia
se't trancará cora un juguet.—
De matinet l'amor venia,
de matinet.

de carácter técnic, que sostá
l'Ajuntament barc,eloní. Entre les ins
titucions dooents de la Generalitat,
les de l'Ajuntament de Barcelona i
les de molts altres ajuntaments cata
lans, hom ha anat formant una densa
també

representants de l'Estat i de la Gene
ralitat. A base d'aquest regim la Uni
versitat fou completament renovada i
reorganitzada, i s'establí entre profes

estan totes elles impregnadas, no sois
d'un esperit auteicton que les caracte
ritza, sinó també d'un sentit popular
i de dignitat pregonament humana.
Quant a la Universitat de Barcelo
na, hom u ha atorgat una Amplia auto

i alumnas una disciplina moral
amb un clima espiritual més
lliure i més catalá. En aquests darrers

Faeultats, cora la de Dret, que ha es
tat reorganitzada a base d'una amplia
ció raonada deis estudis económics i
socials.

sors

nova

temps, en reobrir les portes malgrat
les pertorbacions de la guerra, la Uni
versitat de Barcelona ha hagut de re
formar novament algunas de les sayas
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La ciencia catalana.

solament
lans

on

a

cal

—

No és

l'Institut d'Estudis Cata
cercar

a

Medren, Domingo,Nogués, etc. Mentres
tant s'acabava d'organitzar el Museu
d'Art de Catalunya, que, a més de re
collir el tresor artístic deis ternps pas
sats adquirint colleceions d'art priva
das com la colleoció Plandiura i Ile

JOSEP CARNER

tecniques i professio
biblioteques
populars, instituts,
nals,
laboratoris, etc. que poden ésser l'or
gull del país. I aquestes institucions

patronat amb

dins l'órbita lluminosa de París, va
assolir més tard, Ilum i moviment pro

plorant

lega milers i milers d'alumnos als
quals cal sumar els de' les escoles,

d'un

prósper que el quo va del
1900 al 1936. Catalunya ha estat, du
rant aquest temps, un centre. artístic
forca important que si d'antuvi girava
nodo més

a l'araor, massa que un dia
será ton cor d'ango'xa estret.
Sents una tabia melodia?
Ja arribaran la neu i el fred.
De matinet l'Amor venia,
de matinet.

l'ensenyament tecnio i professional
de l'ensenyament per a obrers. El
conjunt d'aquestes institucions docents

1-égira

—

Juga

un coneixement més ampli del
catalá i la Generalitat es va empren
dre tot seguit aquesta tasca. Al costat
de l'ensenyament secundani la Gene
preocupat fortament de
ralitat

nomia sota el

4) Les Arts.
Les arts plástiques
no havien oonegut a Catalunya un pe

pis. D'anca de l'adveniment

mestres

d'escoles

venia,

—Mira el cabell que el vent destria
i el joya si, naixent i dret ;
mira el mirar, tot fantasia,
que ara s'inclina, ara escomet.
De matinet l'Amor venia,
de matinet.

sa

xarxa

resplendia

sota la llum del roseret.

d'antuvi cátedras

com

cies modernas. Les biblioteques i labo
ratoris per a l'especialització es multi
pliquen én els centres docents i cultu
rals i en cada branca del saber humá
hom troba erudits i estudiosos infla
mats per la pruYja de fer avancar la
ciencia del país tot posant-la d'acord
amb els corrents universals.

D'una besada ena dexondia ;
—Mira les rosas quin esplet!

En el ram
2) L'ensenyament.
junt
amb
el gran
de l'ensenyament, i
l'ensenyament
prima
esfore fet en
va

de veritable relleu, institu
el Servei Meteorológio de
Catalunya, que dirigeix el doctor
Fontsarb o els Observatoris de l'E'bre
Tortosa, i Fabra, a Barcelona, dirigits
tots dos per savis catalans. En con
junt, la ciencia catalana tendeix cada
vegada més a l'especialització, amb la
qual cosa está d'acord amb les tendln
cions

De matinet l'Amor venia,
de matinet.
Jo era un infant ; la correntia
veia d'amor, mancat de set ;
mai he sabut per quina via

salitzar-la,

ri, hom

tífiques

de l'amor matiner

la vida científica

catalana. Aquesta vida panteixa en el
si d'altres institucions, cadasouna
d'elles creada per a una finalitat es

gats

el de Santiago Rossinyol, or
denava bona part de la producció mo
derna catalana i formava una rica col
lecció d'art catalá amb sales especials
per a artistas com Fortuny,Nonell i Ca
ses i amb remarcables exemplars de
com

pintors com Martí i Alsina, Vayreda.
Canals, Urgell, etc. Ja s'ha dit cine
aquest

museu

compta amb

(Acaba

a

la

una

rica
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CONFESSiOiNS

REVELADORES

El desconcert produIt en els rebels
per l'exit contundent del moviment
ofensiu que ha permes a les tropes re
pulblicanes el pas de l'Ebro i la con
questa duna nova zona forea extensa

aquest país que, no podent-lo comin
cer, intenten, sonso resultat, sotmetre
per la forca dels invasors estrangers.
Complement d'aquesta confessió és

al
les

tropes republicanes hagueren pas

sat

l'Ebro, les radios facciosos han vin

d'igualment greu. Per treure
importancia al fracas i tranquil.litzar

mot

de terra reconquerida, els ha fet cauro
dues confessions que constitueixen
dos flagrants errors, "per tal com de
mostren i posen en evidencia diles rea

una

altra

seus

partidaris,

tan

aviat

c,oin

gut repetint, amb la insisténcia d'un
d'ordre,

d'aquest fet,

que/no calia precoupar-se
que/ jutjaven com un pe

.en

•

secret del

da,

on

(Ve de 1a _página anterior)
col.lecció d'art románic, que és la més
important del món. No podem referir
nos a altres museus, per?) direm que
la Generalitat s'ha preocupat d'enco

ratjar i ordenar diversos muaeus
desitjosa de no centralitzar a Bar
celona el patrimoni artístic del país,

cals

sinó de donar a certes colleecions un
quadre i un ambient acloqua
En el terreny musical Barcelona ha
estat, en alió que va de segle, un fo
gar importantíssim. Després de la ins
tauració de la Generalitat la vida d'a
quest fogar fou encara raés intensa.
Desfilaven per Barcelona les primeros
figures rausicals del món i s'hi escol
taven els artistes més famosos: L'espe
rit del, gran teatro del Liceu fou reno
vat i entre aquesta institució, l'Esco
la Municipal de Música que forma els
másics de l'esdevenidor i l'Orfeó Cata

la, en la sala del qual es desenvolupa
Va bona part de la vida musical bar

celonina, els nostres artistes tenien

un

‹,ar_ap vastíssim d'activitats. Per altra
banda, lloras com el del violoncelaista
Pau Casals, de fama universal, posen
a molt alt lloc la cultura musical del

país.
Per

encoratjar el teatro catalá i

seguretat

en

davant

coratge,

confessen que són inferiors ; peró tran
quil.litzen els seus dient-los que ja
hi van els avions italians i germánics
a corregir Postran.
C,onfessió precio
sa, pero trista tambo, cera a demostra
tiva de la importancia fonamental que
té per als rebels la intervenció estran.gera,
inter-nacionalment consentida
contra tota justicia, en la nostra guer

poden expressar-se. Per?) tambo ens
plau com a republicans, perque demos
tra, una vegada más, els sentiments ge
nerals contraris al feixisme, sostingut
només per la intervenció estrangera.

LA CULTURA CATALANA

mentrestant que

pit contra pit, coratge

1a-zona ocupada havia ajudat el nos
tre Exércit. Com a catalans ens satis
fa aquest reconeixement explícit dels
sentiments antifeixistes de la gent de
Catalunya, que es manifesten en qual_

Cada cop que els soldats espan-yols han
pogut expressar lliurement el sea sen
tir, com en el cas de les divisions pas
sades a Franea, sempre, en aquestame
na, de plebiscits simptomatics una a
mostrat afecta
clapadora majoria
i lleial a la República. I ara, el mal
humor impacient prodnit per la victé
rja republicana ha fet revelar pels pro
pis facciosos una prova més dels senti
ments hostils al feixisme que té el país ;

peró

mal moment, la confessió palesa de
la inferioritat de les seves tropos, en
lluita igual contra els nostres, i la con
fessió descarada que solament esperen
que pugui restablir la situació l'avia
ció estrangera. Soldat contra soldat,

és dir, en docunaents
oficials, que si havia estat possible
l'éxit de les operacions planejades, era
perque la població civil deis pobles de

recé de la nostra terra

deink

filla de Pabsencia de

un

publicanes.
La primera

petit

una

les decisions que, quan convingui aas
seas plans, després del desgast dels re
beis amb els sus contraatacs i canvia
da la posició estratégica, podrá pren
dre el nostre comandament ; aixó os el

litats que tenien interés a enterbolir
amagar. Molt sovint la roacció in
conscient del despit, quan les coses no
van com hora voldria,- fan cometre im
prudencies de que després es pe
nedeix la raó asserenada. D'aquest gé
nero són les dues confessions a desta
car, revelades per reacció inconscient,
a contracop de la contrarietat produl
da pel pas de l'Ebro per les tropes re

sevol

enviaven tot seguit
gran massa d'aviació al camp de
batalla. I que amb l'acció d'aquesta
seria qtiestió (llores que els republi
cans haguessin'de repassar el riu en
ung duna gran desfeta. No poden). sa
ber quin será el resultat final do la
lluita en aquell front ; ni podem saber

episodi, parqué

tit

ra

d'independéncia.

contratemps, i dues confessions
completen. En l'una es remarca
l'hostilitat de la població civil, avui i
Un

que
iN>

•

U

.4‘
Aquests dies s'ha escaiugt l'aniver
sari d'una data gloriosa per als cata
lans. Una data que tindrá, en la histó
ria, una doble i oposada siynificació.
D'uota banda e/ 19 de juliol represen
tará l'hora en qué Pa rebel.lió militar
ya encendre a Espanya el foc devasta
dor. Per altra banda significará la de
cisió magnífica de tot un poble de de
fensar la sera pátria i la saya llibertat.
Per als eatalans, 'el 19 de juliol no
podrá esser mai-únicament un record.
Sera sempre una lliçó i una esperanca.
Una lliçó per a nosaltres mateixos, per
oné en les possibles horeS de descorat
jament ens donará la mesura de /a
'ostra força i del nostre ale, que ens

permeté 'véncer

en

ádhuc el teatro,

vint-i-quatre

simplement,

hores

conside
rat no cona a negoci sinó com a ele
ment de cultura artística, la Generan
tat va ampliar les bases de la Institu
ció del Teatre, que fomenta eis estudis
teatrals i estableix el Museu del Tea
tre, va subvencionar companyies d'art
dramátic catala i va crear el Premi
Ignasi Ighásias per encoratjar els au
tors. Una característica ben catalana,

sagn an ts el
rana

4-

-

feixisme rebel...1

•5

una

perque aquella victbria

espe

es

sempre contraria al feixisme ; per l'al
tra es .reconeix la impossibilitat d'atu
rar l'avene de les trepes republicanes,
sense l'ajut deis invasora estrangers i
del material arab que °unten. Dues
confessions allieonadores, que deixen
veure ben ciar, poi propi testimoniatge
deis enemics, el sentit i la significació
de la nostra guerra de Ilibertat i d'in

dependencia.

cantun

dent obria nous horitzons_al nostre da
ter de llibertat. Després d'aquella da
ta, la densa trepidació de la guerra ha
produit i motivat fets i interpretacions
diverses, altres actea de semblant i
exaltat heroisme ; sense ella, peró, no
haurien estat possibles,,slauria tren
cat el curs de la história. A comp
tar d'aleshores, tot l'esforç de Cata
lunya ha estat destinat a collaborar
amb la resta deis espanyols per l'alli
beració total del territori reduit a ser
vitud. L'esforç de Catalunya consolida
per sempre més les seres llibertats.
D'ara endavant seran Inés sólides que
mai : les hem merescudes per dret i les
hem guanyades amb sang.

parallela,

certa manera, a t'obra
de les societats corals, és la florida de
teatros d'aficionats amb les seves com
panyies ben enquadrades ; aquestes
companyies, que són un exponent no
gens negligible de la cultura artíst:ca
del país, han mantingut el caliu de
eti

l'escena catalana en períodes de' crisi
i han revelat i tot autors i actors me
ritíssims.

LA_ GUERRA A L'EBRE

(Ve de la primera página.)
?'invasor hacia pres. Sabem de molts
soldats que es llançaren a passar el riu
i a escalar les muntanyes de la terra
alta de l'Ebre amb la convicció implí
cita d'obeir una uxigencia del destí que
els obliyava a fer-ho, motivació pro
funda que era ja una penyora de
triomf. Coneixem gestes estrénues de
soldats catalans, que constitueixen una
glória per a ells i un orgull per a Ca
talunya,. Disciplinats en l'Exércit que
en tan gran nombre integren, lleials i
fidels a la República, lluitant fosos en
el mateix esforç i sacrifici amb ets al
tres soldats d'Espanya, els soldats ca
talans han demostrat en la batalla de
l'Ebre l'eficacia de l'exaliació del sen
timent de c'atala,nitat posat al servei
de la República.
Precisió i coratge en les operacions
militars, canvi favorable de la sitúa
ció estratégica, facaltat de recupera
ció de l'Exercit, impuls irrefrenable en
defensa de la terra nadiva, persisten
cia deis valors morals fonamentats en
una causa justa, aspectes tots
ells a
destacar en les operacions de l'Ebre,
que són en la seva limitació prevista,
un bon inici, perb encara un millo.) atl.

guri.

UN

GRAN

PATRIOTA

raerá, poeta, ha copsat

sois Josep Moragues, foren quar
tots de son cos a Trinitat, lloo acostu
mat, i lo cap ab una gábia en. lo Por
tal de Mar (Barcelona), ab la inscrita
no

Josep

Mora
'his
entre
els
gues no ha fet molla sert
martiri
toriadora. I, no obstant, el seu
és prou commovedor i revoltant. Gui
martini horrible de

AGUES

MOR

JOSEP

r`irjr

l'esgarrifanaa,

ció

trágica impressió duma testa huma
na dogotant encara sang, que és enga
la,

penjada en un portal de la chi
tat, perepte el teraps la mossegui i els
ocells la picotegin :—La boca sense

ati

després

Ilavis.—els ulls dos esvorancs,—ma
nyocs de cabells rojos—deis polsos ar
rapats :--contret de front i calles,—
verdós i negrejant.
Aqüesta, testa en ignominia no es pa-a

d'hayer condas raiteradatuela
el crin' de rebehlió, i d'haver abusas
per sagona vegada de la alemeneia
reial, la, tercera, per fi, és ()cela per la

I

justicia,

.

..altres

intervingUé en la capitula.ció
Cardona, on es distingí com a cap

al asare de 1727 no fou
a

seva

cš

esposa, la

qual .rnai

-La testa d'un

Mitrada a la
no tleixava, de

patriota penjada en
pluja,

o

el

signe

de la revolta santa i de la
reivindicsció deis nostres drets d'ha
naavi do catalans. Er'a el signe de la
dignitat d'un poble -ofes en el martiri
del. scu defensor. Era el coronament
--una gábia, quina corona!— de tota
era

-

la riostra amor per la libertat. Era la
demostració de la, virilitat del riostra
noble. En 'loe d'esser soterrada, aque
lla testa.- hauria d'haver pujat _oel
amunt, fins allá on no pagués ésser to

en
e--

la revolta. Hi ha derts indicis que fan
oreare que la preparara, i per-aixb es
veló bbligat a abandonar Barcelona
passant a Mallorca. La seva evasió fou

-

deis

soter

laire, negrosa del Vent i de la

•••••

perdia Posparanaa

cossos

forIn

damanar-la.

alela exiliats.
no

seas

integres a Trinitat. La, testa da
Josap. Moraguesa restá .penjada dins
gabia. durarit dotze arays. Fine

davanter.- Fou condemnat a .mort: Des
prés el trobem aneara guerrejant a
Barcelona. Després de la reridició de
-la- ciutat ha de sofrir totes les dolors

Maragues

i escarmeatat). Eh

dos oorapanys

rats

la d'un criminal indigne de la vida,
sinó que és la d'un patriota. Ha COIOS
el °Hm de Balitar contra una tirania.
'ES deja Jesep Moragues i morí per de
fensar la llibertat de Ca-talunya.
No sabem gairebé res de la sava vi
da. Fou Governador de la Sera d'Ur
gell en la guerra contra Felip V. Ehl
mateix signá la capitulació de la vibra
de

sacias,

iterato rebellionis

bis Regis clementiam abusas, tertio
tandeo.' justitiam pericitatus et exper
tas.» (Tradtat, diu : «Jasep lloragues,

biada i

Més tard

seg-iient: Josephus Moragues

perpetratum

cada i fos

04).

co-m

una

bandera.

esgarrifar la erueltat del qui fán
Joseg Moragues. Com deviaa
passar peI portal da Mar els catalans
Fa

descoberta abans que pogués arribar
a terma. El mar, amb una gran tem
pasta, el manting,ué a la coSta. Persa
guit, s'amagá per les roques de Mont
juk, fins que un aonfident el 'liará a
la foraa de Felip V. Amb en Moragues
foren* deting,uts els seus companys,
-.l'alible Roca, Pan MasSip- i el doctor
Francesa Catllar, el qual fou agarro
tat el 8 trabril de 1715 per encobridor.
Moragues i els seus companys foren
eondemnats a mort i executats el dia
27 de in.ara de l'any 1715.

ment

L'historiador Sampere cita unespa
raulaa d'un «Cronicón», que concisa

-gsues és portat com a homo ordinari i
arnb los demés, amb gran _aparato de

exoeutar

durant aquells dotze anys ea qui_ pela
já la testa del patriota! Les conques
ja latidas devien fitar l'áninia acovar
dicta deis t ui tenien Iligada a la taula
la ganiaeta del pa. Devia fer feredat
la sang que dagotava a les llose i ta

\

4-

cava

explica l'escena

Hireu els rostres deis infants que arriben
de Ilituyes torres on la mort regava
rabraa; del pare caigut en la lluita
i el de la mara sota la metralla ;
mireu els rostres deis infants que arriben
amb l'asguard pie d'horrors i de miskia.
Porten els ulls oberts per la pa-ü.ra,
el con ferit per glavis de tragédia
i als puuy el fmnt l'interrogant terrible:
«On ea el- pare? On és la mane nostra?»
el tros de oal d'aquellas torres llunyes
on els estels dormien entre boires
i el sol solet que els escalfava, 1'5:Libas«
i els entendria la mirada dolaa...
Tot ho han perdut i a,mb els ulls fixos capten
in poc d'amor i de consol. Mireu-los!
Mireu els rostres dele infants que arriben
muts pel silenci de ra, por que els glaaa
i alcen el puny per a cridar venjanaa,
lladre,
contra el traidor que un dia a tau l
facinerós els ensorrava .el\ sostre
i ola prenia la llar i la &acosa
de l'amor maternal pie de caricias.
flreit els rostros deis infants que arriben
la aietat us glaaará les yenes.
1.afaí;.ts, arnics, vosaltres no sablea
't
Ú11 bi ha hornes amb un cor de fera

sinistra

:

«Mora

gent d'armes i soldadesca

anant

des

cals, ab camisa de penitent, al fin
menat SIODS les honora

(era

iViireu els rostres deis
infants que arriben...
que tenen per plaer desbocar furias
per saciar l'instint de miserables.
Sota el cel blau miráveu, a vegades,
volar els ocells cantant, d'un lloc a l'altre
i fins sentieu una dolaa, enveja
aerque com., ells volíeu tapir ales.
L'homo ha inventat un ocellot sinistre,
d'un ronc que esglaia, i en les sayas ales,
,pokta la mort que arreu, arrea escampa.
Com rairareu volar ola ocells des d'ara,?
Mireu els rostros deis infants que arriben
tnireu-los be, fins que us cremi l'entranya
de pensar en la tragUlia que pateixen
alls que són innocents com les poncelles
que un mal aire destroaa, en esclatar-se.
Mireu-los be! Els moustres de la guerra
daniunt llurs pits han enfonsat les arpe«
i !-.1s han daixats clamunt la torra orfes
sense l'empar deis qui els donaven vida.
Perb en (.1 alón hi ha una terra amable

general),

la

gábia.

La

forera escrutadora

de les coligues buides da Josep Mora
gues encara ens sotaa avni. I ens es
perona, en el enratge que poseln en la
Iluita actual com a simbol de llibertaa

no

si

MANUEL CLIC,

ELLS

acollidora, franca, bondadosa,
que té un nom ciar, que diu totes les.
i entela els ulls en -dir-lo : Catalunya!
La Catalunva Mártir i feinera
°harta al món i a tata idea noble,
nians de sobres per a fer la guerra
i encara abraaa els desvalguts que arriben.
Venia infants! Des d'ara, una altra mara
us omplirá eta bells rostres de caricias
i es cosirá el ve,stit de l'alegria
i us ensenyará el joc de mans manotee
us vetllará el son dala damunt la falda
i .us posará un llaa blau danauntles trenes.
El món s'adonará que Cataluny-a
yetlla les vides dels infants d'Espany-a
i el nión ajudará la nostra. tasca
parqué en el món encara hi vibra l'ániraa.
Miren els rostros deis infants que arriben.
Les caras demacradas de miseria.
Germans del món ! Per als infants que ploreta
heme',
un pee d'ajut! Quin horno, si ós bon
no vo1dri el goig d'eixugar aquestes Iliagrimes
d'aquestes innocentes !criaturas?
Mireu els rastras deis infants que arriben!
SALTADOR PERÁRNAU

•

El

nostres

intel-lectuals

parlen

als soldats catalans

PARAULES EN LA TEMPESTA
Enlloc no hi ha recer avui contra els
horribles flagells de la guerra. Tot Ca
talunya, de llarg en ample, és front
de combat. Quan ens adormim no sa
ben'. mai si será per sempre. Quan sor
tina de casa no podem.dir si hi torna
rem. A tota hora i en tot lloc, per reti
rat i segur que sembli, la mort pot ve
nir a cercar-nos.
,

Aixó ens dóna dret a pensar i a dir,
sonso que riingú pugui titilar-nos
de
crueltat ni d'egoisme, que arreglará

Si no fos per les innúnaeres tragédies
individuals incloses en la„ gran trage
dia col.lectiva, si no fos per aquesta
enorme sitraa diária, de sefriment hu
má, que-suposa la guerra, jo dina que
a Catalunya no li será cap mal haver
hagu.t de -passar per aquesta terrible
prova.
Sí, sí ; sé perfectament tot l'enorme
volum de riquesa material que halará
destruit la guerra ; m'estreny el .cor de
pensar en la quantitat de vides huma
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voluntat omnipotent i no ens
pugui sotmetre al seu despétic arbitri.
Lluitem, sofrim i morim perque no hi
hagi damunt de nosaltres cap més im
peri que el de la llei que haurá dictat
el sobirá voler del poble. I cada vega
da quo la llei estigui en perill, cada
vegada que algii vulg,ui retallar el nos
tre dret a dictar-nos la llei que roes
de la

•

seva

s'avingui amb la nostra naturalesa,
sabrem defensa" el nostre dret i la nos
tra llei cona homes que més s'estimen
morir per la seva llibertat que viure
sotmesos al voler d'altri.
Arreglará mohos coses la guerra!
La Catalunya que en sortirá no será
de bou tros la mateixa Catalunya d'a
bans d'entrar-hi. Encarar-se amb la
mort dies i dies dóna, un altre tremp
que deixar-se lliscar en. el Ilefiscós sen
sualismo deis dancings o engrescar-se
amb la crítica deis camps de futbol.
Per als homes-de bona mena la guerra
será com la prova del foc, que purifica
el metall sotmés a la seva tortura. La
proVa fará esclatar la dura closca deis
egoismes individuals i familiars. I els
catalanaretroba renv14 nostra antiga ve
na heroica. Heroisme contra egoisme!

a

nes

engolit

el monstre hor

Més que

ningá les pál.li

que haurá

rible ;

planyo

des ombres; de les victimes sacrificades
en

eSpantós

aquest

holocaust

;

sento

tot el dolor del viure

trossejat, desfet

irreparableme.nt, de

tants

meus

el

en

germans

multiforn.ie sofrir d'aques
malgrat tot aixe,
en acabár la gran tragédia

tes hores hictuose,s. I
encara

que

sol catalá, que no llagues
llagad de sentir la mossadá del mons
tre, encara que tots en sortim amb na
fra o senyal en la cárn o en l'esperit,
el ,cor em din que Catalunya, aquesta
Cátalunya que tots hora. d'estimar per
damunt del 'lastre pla,er i del nostre do
lor, perqué és suma i compendi de tot
no

quedés

un

desecatalá, terra, gent i
esperit, aquesta Catalunya sortirá de
la guerra amb tot un altre trerap del

'el que té

nom

que tenia ,abans crentrar-hi.
I aixó será un gran bé. Per molt que
pesi al nostre penar i al nostre sofrir,
malgrat l riu de sang i de llágrimes
que haurá :Iet aviar la catástrofe, mal
grat el terrible róssec de ruines morals
i.materials que deixará darrera seu.
No gosaria dir aixó, no gosaria ni pen
.sar-ho en el secret de la meya conscién

cia, si aquesta, guerra d'a,ra fos com
d'abans, si hi hagués l'antiga, se
paració entre la reraguarda i el camp
de batalla, entre la població ciVil i els
les

combatentS. Llavors Vira cínica insen

*sibilitat parlar d'avantatges aconse
guita a costa solament dels qui lluiten.
Peró avui les ,penalitats i els perills no
són pas solament la part dels que cbm
baten. La reraguaella coneix les més
dures privacions, sense que aixel ens
eximeixi de sentir planar dia i nit da
munt nostre el perill que una bomba
italiana o alemanya esqueixi 'la nostra
carn

en

informes parracs

sangonents.

_atolles coses, la guerra. Mohos coses que,
fíailmentlh aurientin
gut mai adob. Erem massa tous, els ea

,d'altraManera,
talans.

Ens havien

massa

avesat

a

te

nir per cert que tot el nostre deure pa
tribtic quedava, exhaurit en havent aca
ba t docantarcaneons ilallanaardanes i
votar de bona hora qu'ala venien elec
cions. Ens havien eliminat tota mena
de risc del nostre deure cívic. Ens ha
vid n assegurat que la llei era proa ga
rantia del nostre dret. Per?) havien
oblidat d'afegir que no hi ha llei ni
dret segurs, si darrera no tenen la mu
nió deis ciutadans disposats a jugar-se'
la vida en la seva defensa-, sempre que
algú els posi en perill.
Arreglará 'nones coses la guerra!
Tot ens havia estat massa fácil. La
República, no ens havia costat gáires
suades de fer-la triomfar. L'Estatut de
la nostra antonomia, D'avíen' aconse
guit amb no anassa esfore. Ens félem
la illusió que tot cris havia de ve
les hiari,z planament, gratui
tament, per obra d'una mena de poder
iniraculós cine en"; feia, haver sen
pena ni treball ele' que desitjá
se
vem. En la dura escola- de la guer
fa
ra haurem aprés que tot el que
la dignitat i Id grandesa _de la. vida hu
ho Item d'afanyar arab el
mana ens
esfore
nostre
i el nostre dolor. Res no
a.

.será, .donat sitió allonue serem dig
de tenir. Res no podrem haver sinó
el que sol-en' capaeos de defensar con
tra tot intent de voler-nos-ho prendre.
Ara. aixó haurá quedat ben aclarit.
Tots els hornos que es baten ale front,
tota la gent que pena a la reragaarda,
sap perfectainent per qué afrontent ca
da dia el dolor -i la mort. Lluitem, so
frim i morim pel nostre dret d'homes i
de catalans, per la nostra, llibertat
d'homes i de catalans: Lluitem", sofrim
i morim parqué ningl no ens faci llei
ens

nes

JOSEP POUS I PAGÉS
Horca i de Valencia ; els soldats que
vencien tot el poder del rei de Franea,
i del Sant Pare al c,ostat de Pero II, el
nostre gran rei ; els soldats que feien
tremolar els Angevins, ajudats per
l'Església, llavors totpoderosa, en les
guerres de Sicilia i de Calana ; els
sákiats d'aquellos enormes gestes de
l'expedició a Orient, que foren inerel
bles de tan extraordináries si les cró
niques dels mateixos enemics no les
confirmessin ; aquells soldats que, se
gons diu en Ramon Muntaner, que els
podia ben coneixer per haver estat naolt
temps un deis seus capsdecolla,eren
els millors ballesters del món, i en
traven a la batalla amb tanta alegria,
així com totes les altres menes de gent
hi solen entrar amb temenea.
Sovint vénen noves del front. I en
totes ens diuen que els soldats cata
lans b.i són dels més estimats. I que
els caps de reeércit, alts i baixos, es re
fien d'ells per a les empreses ra6s arris
eades i dificultosos. Qui no se'n senti
ria el cor vessant de noble orlan? Qui
no se'n trobaria el pit obert a l'espe
renca? Esperarlo, de victória en la
lluita que sostenim. Esperanca de fer
mesa i de coratge en la pau que ha de
seguir-se'n. Una pau que no será pas
menys difícil de ben establir que no ha
haurá estat de guanyar la guerra.
Soldats catalans, soldats de la Re
púl-lica, en guerra i en pau, vosaltres
sou l'avenir, el nervi de la pátria. El
que faei de vosaltres la guerra, alió
será Catalunya. Del vostre tremp, del
vostre braó, del vostre esforc deponen
la seva llibertat, la seva prosperitat i
la seva grandesa.
JOSEP POUS I

,

nir

per

—aquesta és la fórmula de la nostra
salvació. Mai més cadascú per en i pels
seus ! Cadascú per tots i tots per cada

Que és

dir tots i'eada u per Ca
en ella tots ens retro
bem en la nostra caín i en el nostre
esperit, en els nestres amors i en el
nostre interés i en les nostres alegries
i en els nostres dolors i en les nostres
esperances. Tot aixó i no altra cosa és
Catalunya. De tot aixó és feta i pasta
da tan a semblano nostra, que és com
si fossim nosaltres mateixos, fosos tots
plegats en un sol cos i una sola ánima.
I per aixé ens l'hem d'estimar d'un
amor tan viu, que no hi ha d'haver sa
crifici que no féssim per ella. Perque
ella és el pare i la mare i l'esposa i
els fills, i la torra que ens dóna el pa
i la casa que cris abriga, i aquest nos
u.

com

talunya, perqué

4o1 tan alegre, i aquest cel tan
transparent, i aquesta mar tan blava,
i la cleinencia d'aquest clima tan dok
tre

q119 fa

una

tan bona estada de la terra

nostra.

I per l'amor inflamat de Catalunya,
els nostres soldats tornaran a sser

aquells

soldats de la

conquesta de Ma
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Endevina,

o

et decoro.

L'ES FINX.
Al nord del Tonkin, molt lluny, serra
endins. la provincia de Kuang-Si, d'ar
rossers d'or, ostenta fins en els princi
pats centrals de l'Imperi del Mig les se
eiutats de sostres arreg,ussats, algu
nes
de les quals tenen costums encara
semitártars.
En aquella regiói la serena doctrina
de Lao-Tseu no ha extingit encara la vi
va creençU en els Pussahs, mena de ge
ves

nis poptilars a la Xina. Grácies al fana
tisme dels bonzes de la contrada, la su
perstició xinesa, fins en els més podero
sos, fermenta més asprament que als es
tats no tan llunyants de Pei-Tin (Pekín).
Aquesta superstició difereix de les
creences matarás que admeten les inter

vegada,—uns den
mort—un migdia

anys abans de
d'estiu que la
la seva
calor foja mirallejar les petites onades
deis estanys, cruixir les fulles deis ar
bres i resplendir la pols—i llaneava una
pluja de flames damunt la immensitat
de grans i alts quioscs de tres y iSos que
Una

s'acosten segons les sinuositats dels car
re'rs i constitueixen la capital Nan
Txang, així com tota gran ciutat del ce
leste Impon i ;—Txe-Tang, assegut en la
niés fresca de les sales d'honor del seu
palau, en un sitial negro incrustat de
llora de ríacre amb campanetes d'or non,
es recolzava, descansant el cap en una

genolls.
colosstil de Fo,

má, el ceptre damunt deis

Darrera seu, l'estátua
l'inexpressable déu, dominava 'el

sea

seus guardes, d'armadures es
de cuir negre, vetllaven a la ga
leria, amb la llança, l'are o la llarga, des

tren. Els
camosos

Aquesta nit, en un somni
terrible, els Pussahs, m'han fet present
oonvencer-te.

l'enteniment
d'un secret que enlluerna
mortal. Si et, dignes a escoltar-lo, recouei
xerás que no és d'origen humá, perque
només de sentir-lo desvetllará en el teu
ésser un nou sentit. La seva virtut et co
municará de seguida el do misteriós de

vent i el sea prOdigi, després quee,
m'han fet noble en inspirar-rnel
bufada de llamps, tu. em concel
tien-Se, la tova fila radiant, iai

princesa deis mandarins i duque
liangs d'or.
Tot pronunciant les paraules
d'or» una imperceptible rojor
•

llegir,—amb elsullstancats,en l'espai que

galtes

separa les nines de les palpebres--eis
noms, en trossos de sang, de tots els qui
conspiraran contra el teu tron i la teva
vida en el rnoment precís en qué llurs es

provocá el somriure deis cortesans
já el cor ombrívol del rei, i u revo:

concebran el desig. Tu estarás,
dones, per sempre a l'abric de tota sor
presa funesta i envellirás tranquilla
ment en la teva autoritat. Jo,
juro ací, per Fo, l'imatge del qual pro

peras

en

jacta la

ombra damunt nostre, que
atribut d'aquest secnt, és com

seva

el mágic
te l'anuncio.

En sentir aquest sorprenent discurs hi
hagué en l'assemblea una esgarrifança í

de Tse-i-la, que dissinzi
tant-se.
L'exorbitant recompensa reo]

gull

i l'avaricia. Un cruel somriu

regué als seus llavis tot adral,
el qual afegí intrépidament:

.-:-Espero
per Fo,

de tu, senyor, el js
l'inexpressable déu

jit

els perjurs, pel qual tu accepts
el meu secret et sembli positi
meric do concedir-me aquesta
sa o la mort que et plaurá.
aons

Txe-Tang

va

aixecar-se.

gran siIenci. Una vaga angoixa remo_
la impassibilitat orclinária de les ca
ros. Tots examinas:en el joyo desconegut
que, sonso tremolar, assegurava ésser
posseTdor i missatger d'un sortilegi diví.
un

gué

Aguns s'esforçaven

vanament a somriu
per?), sense gosar mirar-se, s'esgro
re ;
gulden sonsa voler de l'assegurança de
Txe-Tang observava entorn seu

aquell

turment denunciador.
A la fi un deis prínceps, sens dubte
per dissimular la seva inquietud, digué:
—No havem de fer cas de les parau
les d'un insensat embriac d'opi.
Els mandarins afegiren per animar-se
—Els Pussahs no inspiren sinó els

vencions directes deis déus
del país.

en

els

negocis

penúltim arirrei d'aquella imraensa
dependencia imperial fou el governador
Txe-Tang, que ha deixat memória d'un
despota sagáç, avar i ferotge. Heus aquí
l'enginy-ós secret a que, aquest príncep,
escapant a mil venjances, degué la more
El

tral al puny. A la dreta tenia el seu bot
xí predilecta que el ventava.
Les mirados de Txe-Tang vagaven da
munt la multitud tle mandarins, de prín
ceps de la seva familia i de grans oficials
de la cort. Tots els fronts eren impene
trables. El rei, sentint-se odiat, rodejat
d'imminents assassins, observava, llui
contra sospites indecises, cadascun
deis grups que conversaven en veu baixa.
Sense saber a qui exterminar, estranyat
a cada moment que encara fos viu, som
niava, taciturn i amenaçador.
Un cortinatge es sopará per donar pas
tant

jove

oficial que concluía per la trena un
desconegut de grossos ulls clars i de

cara

simpática. L'adokscent duia un ves

a un

tit de seda color de foc i cinturó d'argent.
En sser al davant de Txe-Tang va pros
ternar-se.
A una mirada del rei l'oficial digué:
—Fin del Col, aquest jove ha declarat
que és un obscur habitant de la ciutat i
que es diu Tse-i-la. Malgrat aixb, a despit
de la mort lenta, ofereix provar que ve

comissionat

tu de part deis Pussahs im

pau enmig de l'odi del seu poble, al
qual desafil fins u última hora, sense in
quietuds ni perills, les bullidores ires as
sedeaeades de la seva sana

creu
dipositari aquest jove és digne
d'ésser sotmls a l'alta saviesa del reí.
I els oficials, irritats, digueren-:'
es

—I en matear... potser és un d'aquella
que amb el punyal esperen, per matar el
mestre, el moment en qul els ulls, dis
trets...
—Que el detinguin !

TreeTang estengué

el

seu

wptre,

on

lluYen earácters sagrats.

a

—Centoinua.—digué impassible.
Tse-i-la. agitant del cap deis dits fins
l'entorn de les seves galtes, un petit

ventall de brins de banús, continuá :
—Si alguna tortura podia persuadir
Tse-i-la de trair el seu gran secret royo
lant-lo a d'altres que no fossin el rei,
(que els Pussahs que m'escolten invisi

siguin testimoni) no mlíaurien
intIrpret. O princeps! No:
he fumat opi, no sk un insensat, no

bles,, en

escollit per
no

porto armes. Si afronto la mort lenta és
perque un semblant secret val igualment,

—Parla,—digué Txe-Tang.'

si és real, una recompensa digna d'ell.
Tu sol, o rei !, judicarás en la tova equi
tat si mereix el premi que et demano. Si,

Tse-i-la

•ot

a

mortals.
en

vells bonzes deis deserts.
I un deis ministres-f
—De primer som nosaltres els qui ha
vem de decidir si el pretes secret de qub

va

redreçar-se.

--Senyor,—començá
sa,—sé

qul m'espera

si

amb
no

vea

calmo

aeonsegueixo

d'una. amb el

mateix de les paran
les que l'anuncien, experimentes; tot tan
cant els ulls el do de la seva virtut vi
so

•

—T'ho juro,—digué.—Segueil
Moments després—sota unes vo
una llántia suspesa damunt de

simpática
gat
va

en
en

un

il.luminava—Tse

testa

pal

amb cordes

prime

Te-Tang,
silenci el rei

tatua del qual apareixia

en

YO

El rei estava dr(
soten
sat a la porta de ferro del
sobre
descansava,
seva ma dreta
d
d'un dragó de metall que sortia
tres passos d'en.

A
Pul

Serveis
Niírns. 12 i 13
Julio! del 1938

quimera hagi estat•suficient
per a transfigurar en pocs moments l'a
curada expressió de la tova cara en un
una

fRA

estupor sagrat, victoriós, tranquil. Com!
Saben que ets cruel i em deixes viure?
Saben que ets avar i era dones tant d'or?
Saben que ets altiu en el ten amor pater
nal i em dones la tova fila a canvi d'una
paraula, a mi, un deseonegut? Quin dub
te subsistirá davant d'aixó? En qué vol
dries que subsigtís el valor d'un secret

.?

SE
Lao semblava mirar

a Tse-i-la amb
El
vestit
únio ull.
verd de Txe
llançava lluissors; el seu collar -de
la era resplendent ; la seva, testa,
it l'altura del disc negre de la llán_

3stava

en

vana

la fosca.

l'espessor de les voltes ningú

no

sentir-los.

'escolto,—digué Txe-Tang.

enyor,—comeneá

dient Tse-i-la,--deixeble del meravellós poeta Li

Els déus m'han donat en enginy
ora a tu t'han donat en poder i hi
fegit la pobresa per engrandir els
pensaments. Jo els remerciava cada
Ir tants de favórs i vivia tranquil,
,

desigs„

quan una nit, en la terrassa
lta del teu palau, dadunt deis jar
en l'aire argentat per la lluna, vaig
la tova filie, Li-tien-Se,— que in
Ten, als seus peus, les flors matisa
Ils grans arbres, al vent de la nit.
á d'aquell cija el meu pinzell no hh
•

trevelat pels vells genis del nostre Col,
sinó en l'embolcalladora convicció que tu
el posseeixes? Es aixó sol que es tractava
de crear, i que jo he fet. La resta depen
na porta van separar-se sonso brogit da
de tu. Jo he complert la paraula. Si he
vant de Tse-i-la, i deixaren veure l'inte
precisat els liangs d'or i la dignitat que
rior d'un calabós.
menyspreo, no ha estat raés que per dei
Tres hornos vestits de cuir estaven prop
xar mesurar
amb la munificencia del
d'una fogaina on escalfaven ferros de
preu arrencat a la tova celebre avaricia
tortura. Del sostre baixava una cerda de
l'espantosa importancia del meu imagi
seda, 'sólida, desfilada, en trenes primes,
sota la qual brillava una petita, gábia
d'acer rodona, amb una obertura circu
lar.
Aixó que cantemplava Tse-i-la era l'a
parell de la mort terrible. Després d'hor

cobert d'una superstic-;o
i, si procures ésser

protectora, reg

justicier podrás

canviar el temor en amor al tron, més se
gur que mai. Aquest és el secret deis reis
dignes de viure ! No en tinc cap mós per
dir-te. Pesa, tria i dignes. Ja he parlat.
Tse-i-la no va dir res més.
,Txe-Tang, imniobil, se,mblá que medi
faya una estona. La seva ombra silencio

s'allargava damunt la porta de ferro.
Després es dirigí devers Tse-i-la i tot po
sa,

sant-li les mans a les espatlles, el mirá
fixament al fons deis ulls com si lluítés
amb mil pensaments indefinibles.
A la fi, desembeinant el sabre, tallá
els lligams de Tse-i-la i li tirá al coll el
seu

collar reial.

•

—Vina,—li digné.

Muntá els graons del calabós i estin
ton la má damunt la porta de llum i de
llibertat.

cremades, anab aquesta corda de
seda, la víctima era suspesa, enlaire,
per un canell, amb el dit polze de l'altra
ma agafat per darrera,, al dit polze del
roroses

peu

oposat.

Aleshores u posaven

aquella

gábia aPvoltant del cap i, ben ajustada
damunt les espatlles, la tancaven després
d'haver-hi introduit dues rates famolen
ques, i el botxí inwrimia al condemnat
un

balanceig, i en acabat
i el deixava a les fosques per
tornar-lo a veure fins l'endemá.
moviment de

n'an"ava

se
no

Davant d'aixó, horror que ordinária

impressionava els na6s resoluts, di
gué fredament Tse-i-la
—Que no recordes que només tu ralas

ment

d'escoltar?
Els batents de la porta es van tancar.
—Quin és el teu secret?—preguntá
,

Txe-Tang.
El

meu

secret,

o

tirá

!, és que la meya
aquesta

mort encadenaria la tova

digné

amb el llarapec del geni
als ulls. La nieva mort? Que no comprens
que és aixó el que esperen, tremolosos, els
que són dalt? No seria per ventura la
confessió de la nul.litat de les nieves pro
mesas? Quina alegria per a ells poder
riure's de baix en baix, en llurs cors as
sassins ae la tova credulitat desil.lusiona nar seeret. Rei Txe-Tang, jo,
da. Ella seria el senyal de la tova perdi qui, lligat per ordre tova en aquest pal,
ció. Assegurats de la impunitat, furiosos exalta davant la mort terrible la glória
de llur angoixa, com vols que davant teu, de l'augast Li-tai-pe," el meu mestre de

disminuida
cap més carácter i tinc el pressen
que ella pensa en l'efecto que em
ocluir. Ca,nsat de patir, i preferint
s espantosa mort al suplici d'estar
ella, he volgut, per una acció he
d'una subtilitat gairebé divina, ele
e i arribar,
o rei!, fins a ella, la

sTang, sens dubte en
aciencia, recolzá el sea

un

l'ull del

dragó.

moviment

dit polze da
Els dos batents d'u

c
zenal
al Front
Avinguda del

14 Abril, 411
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l'esperanea avortada, flux pensaments lluminosos, jo

odi encara vacil.lés? Crida, els teus bot
xins ! Jo seré venjat. Ho veig ben bé : tu
comprens que, si em fas matar, la tova
vida es qüestió d'hores ; i els teus fills,
escanyats com s'acostuma, et seguiran, i
Li-tien-se, la teva fila, flor de delicies,
será la víctima deis teus assassins. Ah,
si tu fossis un, príncep profund! Supo
sem que tot d'una, al contrari, entres amb
el front com preocupat per la misteriosa
videncia predita, rodejat deis teus guar
des, la má, damunt la meya espatlla, a la
sala del teu tron ; que allí, havent-me re
vestit tu mateix amb la roba deis prín
ceps, fas venir a la dolca Li-Tien-Se,—
la tova filia i la meya ánima—i que, des
prés tlel prometatge, ordenes als teus tre
sorers de donar-me els einquanta mil
liangs d'or ; jo et juró que en veure aix5,
tots aquells cortesans que tenen mig treta
els punyals a l'ombra contra tu, cauran

defallits, prosternats i anorreats i alesho
res ningií no gosará tenir cap mal pen
sament contra ten. Pensa-t'hi!
ets raonable i fred, clarivident

sells d'Estat i

'que

no

seria

en

et dicta la

un

xic,

a

soya

rei.
—Com? Tota aquesta pedreria, també?
—murmurá.—Qui era el qui et calumnia
va

? Aixó és més de les

riqueses

prome

que tens bou cor, inspirat pel col!
Amenaea, que d'avui endavant no tindrás
misericórdia. Ordena festes i llumináries
per a distracció del poble, en honor de Fo
(el qual m'inspira aquest diví artifici).
Jo, demá mateix desapareixeré i me n'ani
veure

ré a viure en qualsevol provincia sartosa
i Ilunyana„ grácies als saludables liangs
d'or. El botó de diamants deis raandarins
que d'ad a poca estona rebró de la tova
magnanimitat davant de tants orgullo
sos, estic segur que no el portaré mai.
Tino altres anabicions : només cree en els
pensaments- harmoniosos i pregons que
sobreviuen els princeps i els reialmes.
Essent rei en el seu immortal imponi no
ambiciono sser príncep en els vostrél.
No has vist que els déus-in'han donat so
lidesa de cor i intelligéncia igual a la
deis qui et volten? Per tant, jo, més que
cap deis teus

nobles, puc alegrar els ulls
Pregunta-ho a Li-tien-Se,

sorani ! Estic segur qae veient
que els meus nlls ella t'ho dirá. Quant a tu,

els Con

possible

declaro,

saviesa. Entre,m
amb el front alt i radiant ! et dic.. Fes

veritat, el que

Saben que d'una núvia.
en

et

qui el triomf del seu amor
sobtada fortuna enlluernava
contemplava el non present del

Tse-i-la,
i de la

el

ses! Quó vol pagar el rei amb aquest co
llar?
—Les teves injúries,—respongué des
denyosament Txe-Tang tot obrint la por
ta devers el sol.

meu
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l'in•
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SUGRAINIES

1.EIS PAINTÁLONS
inseparable durant mesos i me
sos de campanya? Ningú no ho sabia.
Cap de la Divisió tenien una popula
I probablenient la seva atracció, la se
ritat indiscátible. I merescuda. Sempre
s'ha,via vist el comandant Sugranyes •va 'suggestió mítica, rau precisament
portant els inateixos .vells pantalons en aquest fet, en aquesta obscuritat de
procedencia que d'una manera confu
-cle vellut gruixut, anib folgades but
sa es desvetila en
terior de tots els
xaques exteriors, i tot esquitxats din
qui els veuen per primera vegada.
nts taques que semblaven un
Entre els pantalons i l'horae, amb
escampall de llavors danntnt d'una ter
Entre els

ra

sense

,soldats, els pantalons del

llaurar...

ni ha vells d'una vellúria tan

cular,

tan

el

parti

impossible imaginar-ser,ls

Fan la

impressió d'haver

temps, slavia arribat

:

pantalons

els

Sagranyee
passava el iiiateix. Ningú no podia
imaginar-sels nous ; qué u'n din, per
haguessin estat estre
remot
nats i objecte d'aquella cura que tota
.peca nova abassega als primers dies.
Tothom tenia el seirtiment que aquells
pantalons no havien tingut mai una
jo-sientut, que no havien conegut les
manyaguerieS'del raspall ni el pes ca

ment més,de la

lent de la

Planxa...

quin fantástic• atzar el coman
dant Sugranyes i els seas pantalons
havien coincidit? Quin ocult. designi
En

a

l'homo i eren

Quants soldats
gura

corpulent

nyes,
•

en

la.

mans

el

ele

recorden- la fi

no

del comandant

tranquil

Sugra

:

raolor de

carnes

hi cabessin.
•

Cal

obstant. Els es-.

no

certes nits la maleta

ment i

llir-vos ni els

seus

vers no.

pot

ao

cascavells cantar

garlandes gel
prosa grisa.

pantalons

recent

han estat

trenades, en
No coneixem, no heih vist els vostres
substituts. Es possible que siguin nOus?
Ens resistim
c&ncia

a

imposi

se.ns

no

i davant

Perb

:No

podem pensar sense

tima amarguesa que
Inés.

Vells

ja

pantalons

una

no

certa ín

els

veurem

de ,combatent,

oberta suau_

toquin

us

,

que

Petiso

anab

en

objectes

niant taves

a

maleta, barre

no

.butxaques

jubilació

podrá tenir mai, anal) les

buides i tots

plens de crucis

perineten

no

estar

taula

o

un

dia que

en

com

ma

buit, que els panta

desapare

ésser —hi ha indicis

aventurar

aquesta hipó

aproinant l'oportunitat

tancada la maleta, s'eslla

a

aturar-se

peo

mateix de la

ran

oberta, per la qual, elevant-se

Tápidament

com

tement

berts, desapareixessin
sió cap al cel deis
del sea-

a

en

seus

ésser deseo

rabent

futurs

aseen

avatar%

fantasmagóric desti....

arrugues d'inactivitat. De les vostres
dues

butxaques,

la que

pateix més és

e

o

aca

la

fora, s'anessin inflad,

poc, finS

iinestra

necessari,' som

que la vostra

sigueu
baix, lentament,

un

podria

vissessin

plegats, reposnut

d'ús

treure

animal estimat...

vida estranya,

vosaltres, vells pantalons!

el fons obs-cur d'unaamb

palita

de

Deveu trobar-vos mal

jats

uns

un

a

arribará

Bé

a

furti

tesi— que, súbitament animats d'una

mir el nostre sentiment d'hostilitat. El

SugranyeS

qttalsevol

lons hauran misteriosament

gult.

la

que

?stendre-us damita el llit

leta hi haurá

podrem repri

no

a

s'acari•ia

creure-ho mentre l'evi

qual, ho confessem,

foroda

ment rellevats.

manasses

riciats de dalt

mereixeu les

us

fora,

damunt

.,

inentats

unes

sigui

us

en

dir-ho, aixó

fugida covarda.

en

possible

pas del tot oblidats. ns

tre

de

deveu estar

no

nable, si l'es.cuma del

bus nous!

no

conegut mai el

obstant,

no

vament. O que arribin ádhuc

de les

si

I, aixe,

diaria de l'acció i de la lluita insubor

comandant

com

heu

plom,

pistola.

la negra

pluges

l'au

orfe per sempre de

nocturna, de la -picossada de

pantalons llepats per` hl gleu-ia

Vells

butxaques i

fora,

cada má

no

cercats per

posterior,

la

les rosades d'intermi

difícils,

pei-sistents

sempre;

actitud habitual

ensorrades dins les

polze, de

un

personalitat total.

en?;rgicun'tent
seva

incorporat

s'havien

seva

a

sol

nables nits

record,

definitivament

del 'comandant

d'adaptabilitat,

en

a

qual la eondició humana difícilment
pot sostreure's, un ajustáment perfee

vells durant teta la seva vida. A mb els

pantalons

crear,

bats, familiars

vos, bé

te.

estat

a

ballats per les

despietat d'Aragó, tre
pólvores de molts cora

pel

cremats

la

virtut de la liei

auténticament vella i gasta

da, que és

joves.

els.féu

AGUSTÍ BARTRA

r----

Colidoració

nostres solclats

Es un poble gairebé a primera lí
Perb ningú no ho dina.
No és gran, ni és petit. No s'enfila

versa

uffintanya amunt, amb deliris d'alpi
nista, sinó que s'escampa mandrosa
-ment per la plana. Ningú no sap l'e
fecto que fa vist per sobre —sipó els
aviadors— perquó no hi ha cap raun
tanya. T. Unja de „l'horitzó, no diré

Ocis de guerra

que sigui perfecta. La trenquen so
viut les taques verd fosa de les arbre
des profundas. Només —allá baix de
tot, lluny, hi ha una muntanyeta
sola. que fa pena, semblant a un
mató. En té tota la forma.

poble

La vida al

marxar...

plaer d'oniplir-se'n la boca.
I vindrá el sopar. Tots mengem per
les cases del poble, que així un hora
no enyora tant l'amor de la llar, la vi
da d'abans —(a voltes ens fastigueja
va ;)— i es mes saborós el me-lijar ; fa
més olor de la terra i de l'aire; i et fa
somriure abans de comenear...
Die que els coneguis de tres die,

Tota la plana que eircuinda el po
ble está dividida en petits trossos ver
dejants. 1•(Els uviadors hi aprenen geo.
metria). La gent s'hi escampa de bou
inati —homes madurs : noies alegres
amb una mena d'alegria i
tritea
tet- alhora: Retornen man
(t'
drosaMent ; pausadament, a l'hora del
sol. quan els carrers són deserts
i les

va

floja cus amb els peus al barros
travesser de la cadira baixa i aixece
els ulls de tant en tant, i somriu—que
és la seva col.laboració a la conver
sa. Quan la mare ha agafa,t
la pa
raula, no és possible altra cosa... Des
pré,s' ja sortiran --quan el sol decli
a l'eixida, on hi ha una parra
que fa uns raYms molt doleos. Hom
sent

•

més
gos
dorrn-aelofades.: ardents.

el record del fill que fa tanto!

meses que

aquella gent amb qui parteixes el pa
i el vi, et semblen plaents amics de te
ta la vida.

Així s'escolala vida al poble de gai
robé a primera línia, malgrat el foc i
la sang tan próxims... i tan llunyans.

cases

pas
1.:.1:1:1 opte

molt que lii som. Perb
qu. sop el temps. La
..,! e;aire)4 ens estima. N-1i han pas
t tatas! Tants, que ni se'n recorda.

.La
ces

(1

de

'postra

vida

aci,

és —si fa o.

***

ne

la mateixa (fue meriáVein en al
p9bles.; una mena .de metodiSme.
en
corta manera.. es una simplifi

•ació.

Le.: lloros vagaroses que deixen
guárdies —21s grans oci7„
servei i

molangiosos,

inactivi
tat--, han d'omplir-se amb una a-mis
(In superficial ,amb les noies del p0
blo, que són un cale —en tots els po
Mes— d'un

en

la

patró. imaginan.
nits xafogoses----

A les nits —unes
fa be de passejar sota els e,stels —no
fa llana— amb una conversa intras
cendent a flor de llávi. Perdre's per
In recta --obstinadament recta— de
la 'carretera, a .grans collas ; rient..

perqui) és plaent.riure.
Els dijous i els diumenges a la nit
hi ha ball. A. les línies, calma. Una
calma absoluta. Cap soroll desagrada
ble

no

entela el cristall del col.

'

Aquests halls gairebé irnprovisats
al poble de primera Unja han perdut
tot formulisme. No hi cerquen galan
teries ni refinaments.
La gramola que substitueix els tau
sics, a,vegades s'encalla o té parente
prolongats de ronqaera. Peró les
paisanas —presoners un de l'altre— se

s'escampen en tetes direccions. Hi ha
alguna besada furtiva sota l'om alta
rós que amaga les estrelles.
Paró

Es

res

més.

agradable

amb les
i faldilla i da
que passen amb tanta
la

conersa

gueixen giravoltant amb ritmes Iver
sos com
moguts per una forca greu,

comares

misteriosa...
Quan sha acabat el

facilitat de la riálla grassa, oberta, al
plor discret si de cas ha sortit a la cen

El sarau és a l'aire n'aire—a la llum
duna bombeta pobra—:-per amor de la,
calor. Potes- les noies del poble hi acu
(1(4x-e4. E l'únic divertiment.

ball, les colles

vantal

obesos, de

ratllat,

sac

plaent
***

Demá

som

Oblidarem

La bandera de la llibertat
S'alca pels alts i pels baixos,
per la muntanya, arran del mar
i allá on arriben els nostres bracos,
la bandera. de la llibertat.

i .haurem tornat hornos lliures
-nostres germans encadenats.

I posarem

arreo

d'Espanya

l'alba bandera de la pau,

Germans, aquesta és la bandera

que és el dakr que

de ilibertat i de combat

en

que

precedeix

Pasen les

Popular.

horas, passen dios,

dies de fred i

pluja

i

neu

paró nosaltres amb akgria
esperem sempre el crit
Ja arribaran dios de
que

ens

ens

acompanya

els moments de raés

sarao.

per la sendera

els soldats de l'Exrcit

e

Vam marxar —fa dios.— una nit
n'oh calorosa que hi havia inolts es
tels. Deixavem el poble enrera, que os
eildava, al compás del vaiVé del ca-mió.
Ja han passat les operacions. Al
guns no han -tornat, i ara sembla ea
trany que no els haguem de veure mai
més. La saya. presóncia —que no ens
preocupava, abans-- l'evoquem ara.
Paró s'oblida tan fácilment...
El Cornissari ens ha felicitat. La
premsa parla de nosaltres. Paró ning,d
110 sabrá }ami qui som.
Després de les jornades dures, el po
ble ens ha acollit amb els bracos o
bert.A. Ara ja n'o és un poble de gaire
bé a primera línia.
Valles amistats ; velles de vuit dies.
i sembla que faci molt ! Malla fran
ca de la contare ; encaixades amb les
noies ; cops amistosos a l'esquena del
pag.s fornit ; colrat del sol...
Oh aquest reviure, que n'és de

tornaran

a

glória

nostra llar

Els catalans lluitem ardits
Ir salvar

aquesta bandera.

No donarem
fins que

un

pas

enrera

tinguem els enemics

taneats amb clau

a

la. ratera.

(Soldat de la 13S Brigada 111ixta
JULI AULET

dijous. bu haurá ball.

una

mica la guerra.

MANUEL VIUSA
-Soldat de l'Ex4.rcit de l'Ebre

-¦111111111

L'APROVITA.T

.r_JCOLço..Ü.LCA.
Deu fer

Pallard,
sa

seva

cosa

quinze

de

(que

en

conegut a ca
París) tenia mal en
molt

sastre

un

anys que

era a

Res del que feia no podia
tant,
que el metge el va
guarir-lo,
abandonar. Perb ara va sonso crosses

una

i

cama.

corre

Per

i salta coin un gat.
que l'altre dia es

cert

aquel' inetge.

va

topar

veig guarit : corres

Quina sort que

Respostes d'Alpresa

et

talment una daina.
senyor metge. Estic

—Ja ho veieu,
bo del tot. Ha estat. una sort...
—1 qui va ser el savi?...
—O, no es tracta pas de cap savi,
sinó de l'herbolari Cavaillon.
—L'herbolari? Bé te'n de,u haver fet
una

expliquen als soldats de l'Exercit
de la República l'acúclit que
els ha fet més gracia

-

—Hola Paillard.

pagar

Lis humoristes catalans

i

Buireu

ALPRESA
inversa, per!) per no
Recordo més coses que tenen poca grácia que a la
va
fer riure de debó.
discrepar de tothora, aci us envio un amdit que era

i se'l ficá dissimuladament a la
butxaca.
El cambrer, que ho va veure, no li
dignó res, peró prengué la salsera i
vessá tot el seu c,ontingut a la butxaca
del «senyor».
ren

—Qué fas, desgraciat? Que

no veus

taques?

que cm
—Jo cm creia que us n'oblidáveu.
El pollastre no hi va mai, sonso la sal
sa.

EL SLTICIDA FRUS'rRA.T

picossada!

Un miserable s'ha tirat a mar per
suicidar-se. Hom l'en ha tret encara
arab vida.
—Quin dia som?--4s el primer que

—M'ha costal tres-cents francs tot

plegat, per?) vaja,

Un *layar dinava al restaurant,4e_
ró no teniT gaire gana. Com que li re
cava de cleixar alguna cosa al plat
agafá el tres de pollastre que li servi

no ena

—Tres-cents francs—s'escridassa el
metge--. Ai com t'has deixat ensarro
nar. Si jo m'hagués pensat que tenies
tres-cents-francs per a les cures, per

pregunta.
—Dilluns.
—Diluns? \Tatua! —repren malhu
morat.— Una altra setmana que co
mença malament.

aquest prou t'haguera fet una opera
ció i, amb el temps, fins t'hauria tallat
la cama!

—Avui
medicina.

potser sí, que

era

prendré la
Ella.

—

—

tinc

L'ESMORZAR DEL PRINCEP
Un príncep,
en una granja

.A.pa,

No

cm

COP DE GENIT
poca vergonya, surt d'ací!
dóna la gana. ! Alguna vegada

—Vas anar

a

veure

«Les Noces de

Figaro?»
haig

de demostrar-te que

genit!
REU

—Si hagués d'aliar a tots els casa
ments que es fan, no tindria teraps de
fer res:

de viatge, entrá
isolada per tal de pren

LA. FA.M

anant

dre algun aliment. El granger li ser
ví dos ous ferrats, pels quals u dema
ná dues unces.
—Es que els ous van escassos en
aquest país? ---demaná el príncep, que

—Una grácia de caritat, que fa dies
que no menjo.
—Espereu un moment, bou heme.
Ara ve el meu marit.
—Molt agrait, senyora, pere) no sóc

els trobava,

cap caníbal.

cars.

—Us equivoqueu, altesa : no són pas
els ous el que escasseja en aquest po
blet, sinó més aviat els prínceps.

EL BARBER A LA GUERRA.
Un ataje nostre, barber d'ofici és a
les trinxeres. Ens ha escrit que per rae
del seu art ajuda tant als seus cora
panys, i s'expressa així, ben engres
eat : «Abans nomás afaitava les bar
bes, peró ara pile ben dir que afaito

EL VENEDOR D'ESCOMBRES I
EL BARBER
Un .venedor d'escombres entrá a cal
harbef per fer-se afaitar. Quan ja es
tava llest el barber li va voler comprar
una escombra.
demaná.
—Quant en voleu?
—Tres rals.
—Ja és cara,

—digué

el

barben

teniu dos, i si no us agrada
tornen l'escombra al paquet.
L'homo aeceptá els dos rals i deraa
riá al barber que u devia de l'afaitada..
—Cinquanta centims —respon el

Aquí

tot el

LA CURIOSITAT

—Qué fas aqui dalt, germana mosca?
—Si mira, l'aurora.

en

barber.
—Dones aquí en van vint, i si no us
convenen torneu-me la barba allá on
era.

COMPENSACIO

—Fixa't, la Pauleta

vingut.
aquests

No sé
retards.

com.

encara no

l'amo li

—Possiblement peraué
ta els seus avencos.

ha

accepta

ella li accep

front».

GASIVERIA. JUEVA
Samuel és més que avar. Viu en una
caseta sórdida i allá, fent-se la cuina
ell rnateix, pot arreconar cada any tres

quartes parts deis

ing,ressos. Aixel
no obstant no viu tranquil : la casa es
troba en un paratge apartat i poc se

pagui obligadament
tinença de gossos.

citació

perque

l'impost

per

seus

gur. Té por que el robin.
Que fer?
Val més afrontar el risc del robato
ri o mantenir un gos guardia?
No : res d'aixó. Samuel ha apres de
bordar, i quan sent el més petit soroll
borda tan bé que fins els veins s'es

panten.

I quan tot anava millor —ves qui ho
diria!— ha trobat sota la porta una

NOVEL.LA DE FULLETONS
El novel.lista la llegeix a un amic:
«Colpit per la desgracia, el nostre ho
mo entra en un bar i prengué
una ab
senta. I després una altra, diles absen
tes, tres absentes...» Que te'n sembla,

d'aquest

final?
—Ah, que podries posar-hi, encara,
que es guarda la quarta per al núme
ro

próxim.

Una senyora escrIvia una carta ea
presencia del savi La Condamine. Sob
tadament es va adonar que el físic ana
va seguint de lluny el que ella escrivia,
de la qual cosa es sentí contrariada. i
es proposá do castigar-li la curiositat.
Com aquel' qui no hi dóna importán
cia escriví a la carta la frase segrüent:
«Prou us en dina més coses, perb tinc
Mr. La Condamine al meu darrera que

llegeix

tot el quo poso».

—Oh. senyora, —s'exclamá el savi
de seguida.— Jo

us

asseguro que

no

he

llegit res.
A LA POLDTESIA
El turista a l'indígena: Qué fas arah
peu a la boca? Es que te'ls menges?
El negret: No, només me'ls rento.

PACIENCIA A_NGLESA

.

anglés, alt i gros, figura

Un bon

completament extra,vagant,
café i s'asseu
una taula.
un

--S'enyor :

entra

en

complet ?—de

esinorzar

—Y es,—respon

Era un divendres sant. El rector
d'un poblet explicava la Pa,ssió als seus
feligreses. I els deja:
—Ah, mala gent del mea poble!
Mals cristians ! Fills del diablo ! Que
no veieu el vostre salvador cona mor
per vosaltres? El cástig etern, la ira
del col, us cauran damunt.
Dins l'església no es sentia sino
plors. Tothom tenia por i somica,va,

en

parsiraoniosaraent

el cambrer que

mana

EL SERMO

se

u acosta.

l'al.ludit.

El cambrer u porté, tot diligent el
plats i un panet de Viena.

cobert,

—No, reprén l'estrauger després
d'haver trencat la crosta. Jo voldria pa

llevat d'un pagés que estava més fres
quet que una rosa. El seu veí de banc

sec.

El cambrer ee'n va a la cuina.
—No pot pas ser, senyor,—diu tor
nant-ne amb les mans buides.—No ens
queda gens de pa sec.

digné tot eixugant-se les llágrimes
—No veieu que tots ploren i vós no?
Com sou tan roí, tan insensible?
•-0,—respongue ell—me'n puc ben
riure, jo d'aquestef3 coses. No sóc pas
del poble, jo.
li

—13€5,—replicá l'anglés flemátic--,
m'espero.

feu-me'n fer. Ja

Professor.
Alumno.

—

Professor.

—

Alumne.
de la ignoráncia d'un
—

se

El
na

prestidigitador al cap
fet lligar.

EXAMENS DE DRET
Qué-es estafa?
El que vostes faran ara amb mi.
Com és aixó?
Sí, perque el text diu : aComet estafa

—

altre, li

causa

aquell qui, aprofitant

algun perjudiei.

d'una esto
Ella.
La vida matrimonial está
plena de sacrificis. Jo, per exemple,
no paro un minut i haig de fer el men
jar per tots dos.
Sí, pero jo haig de reenjar
Ell.
me'l, que és pitjor.

d'hacer-se

—Té,

m'en recordo...

no

ara

—

L'HOME BEN EDUCAT

—

—Perdoneu,

bon senyor ; i

digueu si

aquesta la farnalcia especial homeo
pática anglesa del Doctor Foirus, vell
intern deis hospitals de la Creu Roja a
França i a Bélgica, quíraic experimen
tat a París, guanyador del premi del
Coneurs de l'any 1915, condecoiat amb
la Legió d'Honor, Eaembre adjunt de
es

LA

Vet aquí que l'ase d'en Peret es va
posar malalt fa cosa de quinze dies. En
Peret ha fet venir el veterinari i
aquest ha ordenat que la pobra, bestia
engoleixi un paquet de pólvores blan
ques que ehl mateix ha portal
—Diable! Quin rue mes tossut que
tino !—exclama en Peret cada vegada
que prova de donar-li la medicina.
Dilai no se la vol prendre!

l'Académia...
—Exactament.
—Dones
: jo voldria
destil.lada.

un

petricó

d'aigua

n\TTRE ESCRIPTORS
—Avui em posaré a treballar. Tino
intenció d'estar tot el dia tancat arab
les meves idees.
—Pobre ami° meu que sol et tro
•

harás !

passá

—Ja et dic jo, Xato, que aquell que fiquin
condemnat a mort o a cadena perpétua!

aqui

dintre

no

sabrá si l'han

i bufeu ben fort per l'altre cap. I

de la prova en Peret tambe
es posa inalalt : té un mal de ventre
que el cargola,. I ha d'explicar al met
ge que sla, autoaplicat el remei desti
nat a l'ase.
—He fet com el veterinari m'havia
dit : fic,o les pól-vores en un tub ; des
prés era preparo per bufar a l'altre cap
del tub porqué la medicina se'n vagi
coll avall de la béstia...
—I qué?

la frontera suíssa
va

trobar, on tot d'una el seguí un polieia
,que Ji demanava el passaport. Exhibit
el document i comprovat que estava en
regla, el viatger generós oferia una
propina al representant de l'autoritat.
Per?) el noble policia la refusava des
:

—I ara! —deia—, per
.v
pros, senyor.
I afegia
—Si

no

tinguéssiu

senyor,

ja seria

el

qui rn'hou

—Qué? Que rase ha bufat primer
jo, seny-or metge. I ara sóc jo qui

que

passapert

una

ja

Després

hostal, el primer que

interesadament

—13e, —li ha dit el veterinari— jo
explicaré un procediment senzill i
eficaç... Vds deveu tenir a casa un tub
de goma prou llarg, no? Dones ompliu
lo amb les meves pólvores, fiqueu un
cap del tttb dins la gola del vostre ase
us

LA PROPINA
Un viatger
entrá en un

PERFIDA MEDICINA'

altra

te l'ha presa.

com

cosa.

NAPOLEO, MORT
FESTEIG

que

penses

—En ningú.
—I no penses
—Certament.

en

amor

mi?

—Sabeu exactament l'any en qué
foren aconduides les cendres de Na

meu?

Jpia
—Diu que

—Bé, per?),

d'encá que el van

multar no
herbes de L'Havana.

pot fumar sinó herbes.

poleó?
—Les cendres de Napoleó; dieu? No
sabia que hagués mort en cap incendi.

Vesteix de llum el

eenyeix

fang

i la mathria,

de foc la pau del dia

ciar,

19

eofrirnent, grandesa popular

DE

JULIOL DEL

de

viure i morir, senzill i Iluitador,
aorarient, infantil, ferm en la via

tortura

de la imita

l'alaament que trenca. la ferrissa
'deis grillons, i amb el pit
lleno al vent la tristesa malaitissa
i el plor d'angoixa que no plany ningtí!

on

final, destí

d'amor

ja floreixen les collites magnas

deis humans rediraits! Gran i pea tu,
Carn

dina el

POBLE

bandera viva del dolor, misária
del

GUERRA

DE LA

ELS POETES

patidora, majestat del Poble,

Poble

magnífic,

oh gegant que.aague.s,

la

meu

milicia batallara, sota
exercit

i

en

ona

i les vileses han

foro, desfermat consol,

un

futur més

i

venaut el

popular,

Graudesa

eoutemplar-te sota el greucrepuscle,

Julia

divina,

suPrem :

fortuna deis humans, ale

lluita final de tot el món rabel,
sang generosa que

novena

quedat absoltes,

i les nobleses han

popular, inexhattaible

doll de la

i muscla

revoltes,
vi verd, flama potent, viva fornal,

generee ágils

de les

cántic nu!

terrible,
el sol,

t'he Sentía

carn

deis dios purs, deis combatents

1936

fusells,

i deis

oanons

grandesa,

he compres ta

vinya roja del

T'he vist i

deis

ronc

m'impulses

tu

noble

al vol par la marina

bruidor gement, i em,Ilences

a

fer

rem

fa xarbotar damunt el front del

aigiies lassades da la muda
corrent del temps obli4ador d'enyora,
temps que no s'atara. -din* la ruda
per les

Qui
Qui

eapatiles, camarada?
t'esquino la joia, pobre cor?
et

fereix les

fenapeny a la negra barricada,
germá sofrent, aota el ponent que mor?

cursa

-

Tu,

com

el dia.

morirás,

tortura

:No
No

_

paaiments

i Ci nostre ala

Poble: sóc teu, i

cata

toa

res tanta

raque, ops culi-tierna?

l'artgoiya dec

salas

jo, 41tes.e Poble fi
dv

mi,

l

tfr..,-1,,,

Oh laiibartat:

craaara

a

díu

Idaralaa

joie i espera-ticas,
d'un temps millor, don vitire Inés
(fans anhels coronats d'eagarrifanaes,
tendresa-que és

et

r.

de la gran set de

duna

It;latí elern•a
,

massa

deis postres

l'anidara viva dins

llano el trit del S abráis de Ilibertat.!

caduca i en ei morir
trobarás la revenja foca pura,
d'un rnón

Iarsdolers

fatal dels

dintre la nit.

su
un

cit-a
:st

ra,aaa.
o

tiinl.

voidria

\

r1":"Il
'Perra, la

'deis l'ostras

pares. la deis

nostra,

lana.

Terra, la nostra.terra, la deis postres fills
Terra endolada per la guerra ;
Terra sembrada d'esgiai
Torra, la terra que a l'zitaitna
De máximas virtuts i d'humana-la espills.
El benestar, la joia d'altres_ dios
Són torbats per la fúria i la dissort ;

La

Per 'rabies i barraques i masies
Ronda l'ontbra sinistra de la MOrt.•
La inquietud de demá i el record del pas.sat
•

_

Tra,sbalsen cor i pansameata
Qui sap si allá on nosaltres hani pleaa
Altres riuran estrepitoaament !
Era ahir que en la pau de la masia
1 entre el verd fose i l'or del

1,tronger.

Ens asseiem a l'ombra que ofaria
La branca del llorer.
Era llavors que entre la gent adieta

1 és nostra

sentit oonforme

terra. adversa'

fer-se a trossos,
cosa més que un aementiri enorme
On febles multituds van a aolgar Ilurs osos.
Temple i forna de réSser i el costura,
per la qual naixérem i xistini.
tenebra és a fora ; a dius la Ilum
alena í ViU un ideal sublim.

ni benifet ni glória.
°ara l'arbre acaronat pel sol i els aires,

a

•

indiferent, en son terror segur,
Que els hornea siguin o eis ocells cantaire's

lotes les estrelles,
També fan falta tots nostres germans.
Ara la Pátria té l'Anima ferida

personalment!

Alguna

Sense'esperar

Que si fan falta

carcassa de Iluins. ene al cel esclata,
Es bomba horrible que la vida a‘ga
1_ obús mortífer de ra nau pirata.
ra la terra té els seus fills en guerra,
Ara .ressona el corn ile germandats,
Que els bárbars olen euvair la terra,
.Forja i fogar d'antiguas Ilibertats.
.Alaa't, oh poble, amb indomable anhel :
No vulguos, no, --cerca pit per a ofendre--Que entri aqueix poble bárbar i cruel
Del qua! la Ilengua no podem entendre!
La noStra, terra se li mostre esquiva
1 hostil li aia ei cor i el pensament.
feiitro conserve la parada viva

-,\Tostru [rabio •vittrá
.Amb l'invasor mai

amb paraula impregnada de benda..
Teixiem somnis do justicia estriala
1 cantávera anhols de Ilibertat
Amb gest lleial i amb actitud sareaa.
Donávem esperit, seny i memória,
Curtí l'arbre esponerós que el fruit otrena

Els qui el despullen do son fruit madur.
A.mb l'amor al país, les ,meravelles
Del món lligávem, certs, els bons paisans

I les canaons d'amor sOn cants ardiia
al ronc brunzir de l'avío hotaicida
Caloms i ocells fug,en espaordits.
Ara, en la fasta. la jl.1ui
s cega:

'Parra, la terra que
Per
Per
:

a

rániina s'aferra ;
deis soldats,

l'esfora generós i h aang
la pródiga terra,
tes fábrique•s densas, pels

Per
taus c.ainps
l'el callat sacrifici i el dolor de la guerra,
Sarás glorificada pels fills eaamoratS.

MAQUE!. D'ITUAN

DE

treballats,

VALENCIA

Cap

it

