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LA rOÁGANDA 
EN LÀ PAU i EN LA GUERRA 

w 

/ 
/ 

¿ Qui dubta avui de la influència de la propaganda en 
totes les activitats de la vida humana i de la vida i desen
volupament dels pobles? El camp d'acció de la propaganda 
és vastíssim. En virtut de la publicitat es consoliden les 
grans empreses industrials i comercials i les seves produc
cions més reeixides. Es el vehicle per a donar a conèixer 
totes les activitats filles de l'enginy o de l'esperit. 

, La propaganda és un element indispensable al servei 
de les idees i dels partits. Els èxits en política es deuen, 
gairebé sempre, a una prèvia propaganda, preparada i 
realitzada d'acord amb els batecs de l'opinió pública, 
mesurant les seves virtuts i les seves falles, per tal d'arribar 
amb més precisió al cor de la multitud. 

* 
* * 

El valor de la propaganda, però, és immens quan està al servei d'un 
poble : la Propaganda d'Estat. Temps ha que hom demanava que fos creat a 
Catalunya un organisme oficial d'aquest tipus. Els qui, aprofitant totes les avi
nenteses, maldaven per l'establiment a casa nostra d'un departament de pro
paganda, ho feien convençuts de la importància d'aquest instrument per a donar 
a conèixer arreu, la nostra personalitat : les nostres virtuts racials, la nostra 
cultura i les nostres realitzacions en tots els aspectes. Altrament, el coneixement 
d'aquestes qualitats i activitats, que són el signe característic del nostre poble, 
quedaria circumscrit al nostre territori. 

Totes les nacions civilitzades del món disposen d'un departament de propaganda. En molts d'aquests Estats, 
com succeeix ara a Espanya, aquest departament ha estat anexionat al ministeri d'Estat o de relacions exteriors i 
absorbeix l'atenció, no tan sols del ministre del ram, sinó de tot el govern. 

Si en temps de pau és un magnífic instrument per a prestigiar l'obra de govern, en temps de guerra esdevé un 
dels principals factors de la victòria. 
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Les armes del combatent tenen un camp limitat, el camp de batalla. 
Les armes de la propaganda, pel contrari, no coneixen límits, el seu horitzó 
abasta tota la superfície de la terra. Actua en el mateix camp de batalla per 
tal de mantenir i enfortir l'esperit combatiu de l'exèrcit. Edita diaris, butlle
tins i opuscles que són introduïts al sector de l'enemic a fi de causar la desmo
ralització de l 'adversari i, a l'interior del país, per a conservar la moral de 
guerra indispensable i crecar l'escalf i el suport necessari entre la població no 
combatent. 

A l'exterior, la seva missió és força més important per haver d'operar 
sobre una matèria més o menys indiferent i, per tant , més difícil de fer reac
cionar. Aquesta reacció favorable de l'exterior és indispensable als pobles 
en guerra i tots els països que s'han trobat en el nostre cas, han cercat amb 
avidesa aquesta cooperació internacional, ni que es reduís a un corrent de 
simpatia : a una atmosfera moral. Aquest aspecte de la propaganda ha estat 
negligit per nosaltres fins no fa gaire. Ja sabem que d'un temps ençà hom 
tracta de posar-hi cura, però resta encara per a corregir un error gravíssim: 
la diversitat de propaganda. 

Som fervents defensors de la llibertat en tots els camps, però entenem 
que aquestes hores greus que viu el nostre poble, reclamen una discreció i 
un tacte extremats, als quals hem d'estar sotmesos. Ens fa l'efecte que ni 
el Govern d 'Espanya ni el de Catalunya han parat esment en els perills que 
implica aquesta llibertat de propaganda de què es gaudeix a Catalunya i a 
tota l 'Espanya republicana, i el funest que pot ésser-nos, si no hi posem es
mena, aquesta dèria o mala fe de certs estaments, de lliurar-se a l'exaltació 
dels ànims, mentre es ventila al front de batalla el nostre esdevenidor. 

D'ençà de l 'alçament facciós hem hagut de patir els efectes nocius d'una 
propaganda desordenada i caòtica, que no s'adiu amb la nostra idiosincràcia 
i que ens ha fet aparèixer als ulls del món com un país que viu en ple règim 
zoològic. Amb això hem estat més dissortats que altres països, els quals no 
patiren els efectes de la seva guerra, en aquest aspecte, fins que fou acabada. 
Ací, la neurosi de guerra va apoderar-se tot seguit del nostre poble, degut 
al cultiu que se n 'ha fet per part de certs elements, i ha produït i produeix els 
estralls que representa el voler fer escarni de la democràcia i de tots els aven
ços aconseguits pel liberalisme, en el camp espiritual. El més dolorós és que 
tota aquesta propaganda es fa d'esquena al poble, per elements forasters o 
per especuladors de la política que tracten d'operar sobre la nostra ànima 
en un moment de depressió, en lloc de contribuir a enfortir el nostre esperit 
en els moments de defalliment. 

Es parla amb molta insistència de la necessitat d'anar a la unificació 
d'una sèrie de coses : unificació dels transports ; unificació de les indústries 
de guerra ; unificació de les nostres grans indústries en general... De vegades 
aquesta campanya obeeix a un bon desig, però sovint consisteix a fer servir 
la guerra com a comodín en profit de mesquins interessos de partit i a afalagar 
els enemics de Catalunya que senten una gelosia incontenible de la nostra 
riquesa industrial i del nostre estalvi, fills del nostre esforç a través de moltes 
centúries. Però... i si parléssim de la unificació de la propaganda? Catalunya 
és una Nació democràtica per excel·lència, per tradició i per convicció, i no 
es pot permetre que en aquests moments s'exterioritzin tendències que con
tradiguin aquests sentiments del poble català. Si Catalunya desitja cultivar 
l 'amistat amb les nacions d'arrel democràtica, no s'ha de consentir que ningú 
tracti de destorbar o privar-nos del contacte amb els pobles que són avui 
l 'avantguarda de la civilització. 

* * * 

Com sigui que el nostre Govern no té una conselleria de relacions exteriors, 
entenem nosaltres que l'actual Comissariat de Propaganda hauria d'esdevenir 
Conselleria. El Comissariat de Propaganda ha demostrat en aquests últims 
temps, després de superar la seva època de llançament de mascotes i de cons 
trucció de stands, que està en condicions magnífiques de prestar un gran servei 
al nostre país i a la causa de la llibertat. Ens atrevim a pronosticar que no es 
farà esperar gaire la conversió de l 'actual Comissariat en Conselleria de Pro
paganda. 

Aleshores el Conseller d'aquest neu departament, no fa altra cosa que 
orientar i dirigir la posta en pràctica del criteri de Govern en matèria de pro
paganda interior i exterior. Totes les suggerències hauria de posar-Íes a conei
xement i aprovació dels seus companys de Consell, abans de dur-les al camp 
de les realitzacions, per tal que la propaganda respongués a una uni ta t de 
criteri i, per tan t , als sentiments i als interessos de Cataiunya. 

Considerem, doncs, urgentíssima la unificació de la propaganda en un 
estament oficial, almenys per tot el temps que duri la guerra. S'ha d'impossibi

litar que Catalunya aparegui davant el món amb una fesomia 
^ ^ que no li és característica i s'ha d'impossibilitar que s'especuli 
í - ' ' ^ ^ amb els sofriments i privacions que pateix actualment el nostre 
._'-v L ^ ^ poble, puix que el fruit d'aquesta especulació consistiria en 
-. V.'.-'-.-t^k u n a societat de tipus primitiu. 
Ï Ü I M MANUEL CANO 
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PRIMAVERA ÀMB FLORS DE 

y^ F? r& C f l ^ ?<? 

Hi ha molta gent que, a còpia de llegir i de sentir a dir 
sovint que existeix el perill imminent d'una nova gran guerra 
mundial, ha deixat de creure en aquest perill, o almenys ha 
deixat d'impressionar-se davant les prediccions pessimistes. Es 
la reacció simplista del públic que només creuen en les catàs
trofes quan les veu. 

Si és veritat que han anat fallant, l'una darrera l'altra, 
les prediccions a terme fix, també ho és que les amenaces de 
guerra, lluny de desaparèixer, persisteixen i s'accentuen. El 
període de la pre-guerra es fa llarg, molt llarg. Igual va passar 
amb el període anterior a la gran guerra dels anys 1914-1918. 
I també aleshores s'havia creat en l'opinió pública un fort es
cepticisme sobre la realització de les profecies bèl·liques. 

Tan fort era aquest escepticisme, que en produir-se, a 
darrers de iuliol del 1914, els esdeveniments que feien la guerra 
inevitable, moltíssima gent i àdhuc persones ben intel·ligents, 
tenien la convicció que no passaria res i que tot plegat no 

• 

m *.. 

-i 
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(SANG? 
seria altra cosa sinó una de tantes alarmes 
internacionals com hi havia hagut en els 
primers lustres del segle nou. 

* * * 

* . 

Actualment s'ha creat una situació 
anàloga, però més ombrívola en certs aspec
tes. Fa tant de temps que dura la tivantor in
ternacional, s'ha dit tantes vegades allò de 
«la situació és molt greu», hi ha hagut tan 
sovint sorolls d'armes i moviments de flotes 
i de tropes, que un hom té la impressió que 
en les noves crisis que es van produint, tam
poc no s'arribarà a l'esclat del conflicte. 

Impressió enganyosa ! L'esclat 
no ve, però la càrrega d'electricitat bèl-
lica no minva, ans bé creix. No direm 
que la catàstrofe sigui inevitable. Di
rem, això sí, que cada dia es fa més 
difícil d'evitar-la. Sens dubte l'elasti
citat del període de pre-guerra és major 
del que semblava. Els esforços diplo
màtics han convergit a ajornar la guer
ra, sota la inspiració d'una tesi pragmà
tica que Anthony Edèn ha formulat 
així: « Una guerra ajornada pot ésser 
una guerra evitada ». En forma més 
pintoresca, diu la mateixa cosa un re
frany català : « Qui dies passa, anys i 

empeny». 
Dubtem, de totes maneres, que aquesta tesi sigui un bon guiatge per a política internacional. 

Dubtem, sobretot, que sigui digna dels Estats capdavanters al món i dels homes que tinguin alhora 
claredat mental i alçada moral. Ai dels mariners que en els dies tempestuosos, es refien més de les 
veles que dels rems! 

K 

IÈ, H i^aPW^^^^^™ 

* * * 

Som dins un altre moment de gravetat. Es torna a témer que Tingui esc a bèl ic_Es parla 
de la primavera vinent. Es diu que, pel març veurem fets d'aque Is que fan tron ollar emón^ 

I heus ací que torna sota la nostra ploma una frase que, en la tardor del 1036 va escriure León 
Daudet, vell profeta de la guerra, que després d'haver-la anunciada com a immed.ata durant molts 
d'anys eguits acaba endevinant-ho. La frase d'aquest profeta incansable fou a i » : , S araJ6»u» 
a la primavera la guerra esclataria...» Es referia a la primavera del 1937- Pròxima ja la del 1938, 
podem preguntar-nos si serà una primavera amb flors de sang. . 

Els profetes, però, no s'adonen prou bé que allò que ells anuncien, ja ha començat. Es i m o p i 
de parlar de guerra futura quan, fa un any i mig que hi ha guerra a Espanya 1 mig any que n hi ha 
a la Xina. Guerres locals? No, no ! Primers capítols de la nova guerra mundial 

Per això el veritable problema d'avui, no és el d'evitar la guerra, sino el d estroncar-la, mit-
, ver 1 v . . te h a n v i o i ades i es disposen a cometre noves vio-

jançant la imposició de les regles del dret als qui íes nan vimau m „ „ „ c „;niPt1fc 
lacions. Per a realitzar aquesta obra d'estroncament, que després d'uns so raes mes o menys violents, 
establiria la pau i la justícia, totes les estacions i tots els mesos i tots els R e s s o n o -

Si l'obra no es realitza, les flors de sang, esdevingudes flors de tot l'any, s escamparan tragí 

cament pel món dels homes. 
A. R. i V. 
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per 
J. Morera 

Falcó 

(Fragments) 
« Demà comença l'ofensiva ! On? Qui? Els del Batalló tal diu que ja han sortit. Demà, demà 

començarem l'ofensiva ! » 
Les sabates, la manta, el fusell... 
« Estarem molts dies fora? » Qui ho sap? 
« I si m'emportava dos parells de mitjons? » 

Els homes, dalt del camió, van asseguts silenciosament, fusell entre cames i un seguit de pensa
ments que s'estalonen, al cervell. La mare, la promesa, el fred, aquell dia que vam menjar-nos un be tots 
els que som aquí... No, tots no... « Pobre J o a n ! » 

« En caurà cap de nosaltres, aquesta vegada? » 
« M'havia d'haver endut una altra camisa. » 

Barrejats amb ells, hi van els « nous ». Llurs pensaries són molt distintes de les dels « vells ». 
Una vaga temença, un buit espiritual, un neguit i una frisança els envaeix. Una frisança que es pot com
parar — girada al revés com una mitja — a la dels cinc anys la nit de reis. 

« Seré un covard? No. No ho he d'ésser 1 Diuen que n'hi ha molts que es caguen la primera ve
gada... I si em passava a mi això? Tancaré els ulls a tot el que passi al meu voltant. El meu únic camp 
visual serà el punt de mira del fusell. » 

« Només tinc uns calçotets aquí... » 

La marxa en l'alba freda és emocionant. Els homes, en « flou » dins la boira i el capot, caminen 
amb un so sord. Els « vells » miren l'espatlla dels del davant. Els nous a dreta i esquerra i per entre el 
bosc de fusells : « On és l'enemic? Potser ens espera darrera aquelles roques. No és una trinxera allò 
d'allà baix? » 

«Alto», han cridat al capdamunt. «Alto, alto, alto», es va sentint per la llarga filera grisa. 
« On som? Ja hi som? » 

Desplegats, baioneta al canó, mig ajupits i amb un pessigolleig a la gorja, els homes van endavant. 
A dreta i esquerra de cada home hi ha un altre home i un altre fusell. Davant i darrera de cada home 
hi ha més homes i més fusells. 

Un sentiment de seguretat ha travessat com un corrent elèctric aquests homes, tot esborronant-
los alegrement. 

<( Som tants homes i tants fusells, que l'enemic de segur fugirà. » 

Quatre explosions, l'una sembla que arrossegui l'altra, han esclatat allà baix. Quatre xiulets 
lleument tremolosos s'acosten. La terra, ara me n'adono en posar-hi la galta, és una mica humida.. Una..., 
dues..., tres..., quatre. Ara puc girar-me : Darrera, a l'esquerra, han sorgit quatre núvols blancs. 

Han tocat algú dels nostres? No. Tots ens hem redreçat a mitges a punt de tornar-nos a aclofar. 
Quatre explosions més allà baix. « Seran per a nosaltres, aquestes? Si em toca al cap moriré o guariré 
de seguida. L'espinada també és mortal. Les ferides al cul diuen que són dolorosíssimes... 

Les fumeres blanques han florit trenta metres enllà. Un home s'ha alçat. Corre vers nosaltres. 
Tè una ferida al cap. La sang li regalima galta avall i li degotà des del mentó a les mans que s'ha posat 
a sota. « Té por de tacar-se? Una ferida al cap i corre ? S'ha salvat! El cap brota 1 » 
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El mort ran de camí té un aspecte tranquil. El seu rostre sever no expressa cap plany. Sembla 
que digui: Tira endavant! No t'aturis. Jo també vindria-

Li han tapat el cos amb una manta i li han deixat el cap descobert amb una pedra per coixí. Tal
ment sembla que dormi. Costa de creure que és mort. El seu rostre és tan tranquil, tan apacible... 

Sembla que dormi... 
He passat de puntetes damunt les pedres del camí. 

El ferit dins del cotxe, està una mica groc. « Que no sigui res, eh? A reveure ! » « Ep, de qui és 
aquest jersei? Es d'ell! Correu ! Correu ! » 

Un soldat ha corregut darrera el cotxe en mig de la pols. Ha deixat el jersei damunt les cames 
del ferit. « Salut, Ramon! Ja et vindré a veure quan seré a Barcelona ! » 

S'ha quedat ran del camí mirant la pols que s'allunya. Després, ha tornat lentament. 

Les cares i els torsos nus dels homes són lluents de suor. La caminada és llarga i el sol roent; totes 
les gorges són assecades, les cantimplores buides i les possibilitats de trobar un toll d'aigua per poder-hi 
enfonsar la cara, nul'les. 

N'hi ha que reneguen. « Contra qui? Per què? Jo tinc tanta set com ells, estic tan cansat com ells... 
He estat a punt de renegar... Però davant meu he vist rengleres d'homes, obrers com jo, que queien 
afusellats. He vist cadàvers d'infants. He pensat en Guernica i després he pensat en Catalunya... 

S'ha eixugat la suor amb el braç, s'ha empassat una m ca de saliva que tenia a la gorja i ha tirat 
endavant... 

A la nit, embolicat amb la manta, el soldat nou, desensonyat, es deixa anar pel relliscós pendent 
dels vagareigs sentimentals. Pensaments frèvols com butllofes de sabó pugen i pugen i es perden qui sap on. 

Els seus ulls miren les estrelles sense veure-les i la silueta del sentinella i les puntes de les sabates 
que treuen el nas sota la manta... Les amaga instintivament. Llavors, s'adona dels seus companys i 

s'adona de les estrelles i una agradable escalforeta el travessa. 
S'acotxa el cap, es frega les mans sota la manta, i amb un calfred joiós s'acosta una mica més al 

company del seu costat. 

13 
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Amb relativa freqüència es produeix el comen
tari sobre els problemes de la nostra agricultura, 
de la nostra metal·lúrgia o de la nostra indústria 
tèxtil, i respecte la importància de les respectives 
aportacions a l'economia del nostre país i per 
afrontar les necessitats de la nostra segona guerra 
d'independència ; però no és corrent, en canvi, 
veure trascendir al gran públic la labor callada i 
fecunda d'una gran branca industrial, la dels pro
ductes químics, malgrat l'acusada particularitat 
que presenta d'estendre la seva influència a totes 
les altres, l'eficiència i desenvolupament de les 
quals estan en gran part subordinades al seu per
feccionament, considerada com a bàsica i exponent 
de la capacitat industrial d'un poble. 

No farem ara un estudi detallat d'aquesta in
dústria, ni dels problemes, que com obligada se
qüela del col·lapse originat a la nostra economia 
per l'alçament feixista, l'afecten d'una manera 
general ; però si volem referir-nos a una de les 
seves produccions més importants, com és la de 
l'àcid sulfúric 

L'àcid sulfúric és un dels elements primaris 
de la vida moderna, com ho demostra el gran 
nombre de les seves aplicacions, de les que, per esmentar-ne només algunes, direm que s'empra 
en la fabricació del superfosfaí de calç, dels sulfats d'amoníac, de coure, de ferro, etc., i de l'àcid nítric; 
en la producció de matèries colorants i de seda artificial, en tintoreria i en les fàbriques d'alcohol, 
sucreres, etc., essent comptades les activitats humanes que en puguin prescindir. Això fa que hagi 
estat qualificada justament de «sang de la indústria». 

I en efecte, l'experiència confirma que el desenrotllament industrial i fins la potència militar d'una 
nació, estan estretament relacionats amb la seva producció d'àcid sulfúric, motiu pel qual, totes, li 
han dedicat una especialíssima atenció. 

L'espai de què disposem no ens permet d'estendre'ns en consideracions respecte l'enorme incre
ment aconseguit per aquesta indústria, particularment en els països que van a l'avantguarda del pro
grés. Com a prova, però, de les nostres afirmacions, esmentarem el cas de les dues grans potències 
suara incorporades al procés de la industrialització del nostre planeta: el Japó i la U. R. R. S. 

Ningú no dubta del formidable creixement aconseguit per la indústria d'ambdós països, de 
quinze anys ençà, desenvolupament que revela un paral·lelisme amb l'augment en la fabricació d'àcid 
sulfúric. En l'època de la pre-guerra (anys 1913-14), la producció d'aquesta matèria a les dues nacions, 
era pràcticament nul·la. Pel 1929, la U. R. R. S. produïa ja una quantitat important ; en finalit
zar el primer pla quinquennal (1932) s'havia aconseguit un increment d'un 106 % sobre la producció 
del 1929, i l'any passat, excedia ja d'l.250,000 tones. 

Però la progressió més ràpida ha estat l'assolida pel Japó en la darrera dècada. Encara no fa quinze 
anys, el Japó quasi no produïa àcid sulfúric; l'any 1929 la fabricació era tan sols de 160,000 tones, 
i abastava el milió en 1934. En 1935, pot calcular-se la producció japonesa d'àcid sulfúric, en 
una xifra aproximada als dos milions de tones, i la capacitat total de les instal·lacions arriba,' en 
acabar l'any 1937, per sobre dels cinc milions. Aquesta progressió ha estat reflectida a tots els 
productes industrials del Japó, i ha estat possible gràcies a l'increment dut a terme en l'explotació de 
les seves reserves de pirita, l'extracció de la qual arribà, en 1936, a més de milió i mig de tones, 
contra 1.311,500 que fou la del 1935, i que representa un avenç insospitat en comparació amb la xifra 
de 203,146 tones que fou el terme mitjà de la extracció de pirites, en aquell país, durant els 
anys 1921 a 1925. 

Hi ha qui atribueix a aquest progrés inigualat de l'imperi nipó en la producció d'àcid sulfúric, 
l'origen dels tràgics successos que es desenrotllen a l'extrem orient i que proven, al dir dels comenta
ristes, l'excepcional importància que cal atribuir, en tots els ordres de l'engrandiment d'un estat, 
a la intensificació d'aquesta indústria. 

Espanya és, en aquest aspecte, un país relativament avançat, puix que la producció d'àcid sul
fúric l'any 1935, últim del qual són conegudes xifres globals, es.calcula en 700,000. tones. I si, per 
excepció, aquesta producció no ha influït encara decisivament en el progrés de la nostra indústria 
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en general, ha millorat moltíssim la nostra producció química, 
el qual ha permès nacionalitzar la fabricació de molts pro
ductes que fins no fa gaire calia importar-los de l'estranger, 
i fa possible dins d'un termini immediat la nostra indus
trialització integral. 

No hi ha dubte que dos dels factors que han contribuït 
en major proporció a l 'avenç de la nostra indústria química, 
especialment la de l'àcid sulfúric, són : d'una part, la fàcil 
sortida del producte en una de les seves aplicacions essen
cials, això és, com a primera matèria per a la fabricació del 
superfosfat de calç, en virtut del caràcter eminentment agríco
la de la nostra economia i, de l 'altra, la facilitat en proveir-se 
de primera matèria, la pirita de ierro, mineral del qual el nos
tre país en posseeix els millors jaciments, fins a l 'extrem que, 
descomptat el consum interior, ens permeten concórrer a l'expor
tació mundial de pirites amb el 50 % de la xifra total del mercat. 
L'any 1935, les expedicions mundials de pirita foren calcula
des en 5.144,000 tones, de les quals ens en varen correspondre 
al voltant de 2.300,000. 

Però les conques mineres més importants, tant per la quan 
t i tat susceptible d'extracció, com per la seva elevada riquesa 
en sofre (49 % ) , estan situades a la zona dominada avui pel 
terror feixista, a la província d'Huelva. En esclatar la rebel-
lió militar, totes o quasi totes les fàbriques d'àcid sulfúric 
situades en territori lleial es varen trobar davant la perspecti-
d'haver de tancar les seves instal·lacions en un breu termini, 
quan s'anessin esgotant els seus respectius stocks de matèria 
prima. 

Les dificultats de provisionament eren de tot punt insu
perables. Això plantejava a la nostra indústria d'àcid sulfú
ric, a la de productes químics i a les que amb ambdues es re
lacionen, un problema de vida o mort que no podia resoldre's 
ni que tractéssim d'entendre'ns amb els productors estrangers 
en el mercat internacional. 

Tràgic resulta pensar el que hauria succeït si, davant dels 
obstacles que s'oposaven al manteniment d'aquesta fabricació, els obrers s'haguessin creuat de braços, en limi
tar-se a consumir els stocks que, amb rapidesa aterridora, disminuïen dia per dia, i sometent en angustiosa 
situació l 'agricultura i la indústria per la falta d'elements t an necessaris com els superfosfats, els sulfats 
de coure, ferro, etc., i l 'àcid nítric. 

Però lluny de lliurar-se a aquesta posició, fàcil i suïcida a la vegada, els obrers, van acarar-se amb la seva 
responsabilitat, comprengueren molt bé que l'apoderar-se de les regnes de l'economia, comportava un desvet
llament i uns sacrificis que no dubtaren en afrontar, i calibrant la tragèdia que s'apropava i la magnitud del 
problema plantejat, van iniciar seguidament estudis i treballs per tal de resoldre'l en la proporció possi
ble, sense posar esment en els obstacles que s'oposaven al seu esforç constructiu i revolucionari. 

I foren les col·lectivitats de la indústria química : el proletariat d'ambdues centrals sindicals estretament 
unit per tal de defensar en el camp del treball i de la producció, com els milicians, primer, i l'exèrcit popular, 
després, a les trinxeres i parapets, la causa del proletariat universal que el destí ha volgut es ventilés dins 
les nostres fronteres, el qual va proposar-se dotar la nostra indústria de noves fonts de primeres matèries 
per tal que no fos interromput el ri tme d'aquesta fabricació t an necessària per el triomf dels nostres ideals. 

No va trobar aquest proletariat, cal confessar-ho, les assistències que la seva punya mereixia i que exigia 
la complexitat del problema ; però, malgrat aquesta manca de suport, i en lluita en to ta classe de circums
tàncies adverses, les col·lectivitats obreres, els treballadors per sí sols, han aconseguit cobrir, amb ple èxit, 
una fase importantíssima de la labor que amb visió t an clara de les necessitats del moment saberen im
posar-se ; han començat ja, i duen a terme d'una manera metòdica i sistemàtica, l'explotació d'alguns jaci
ments de pirita que si bé en altres temps foren considerats antieconòmics per ésser de riquesa inferior als de 
la conca onubense, tots en mans estrangeres, seria avui criminal no utilitzar ; i de passada han vinculat a la 
nostra economia, pot dir-se que per 
primera vegada, i lliure de la tu
tela del capitalisme i de la tècni
ca estrangera, una matèria prima 
que essent t an abundant en el nos
t re sòl, l 'havíem de pagar a es
trangers en moneda estrangera. 

Ens felicitem de l'esforç desen
rotllat pels treballadors químics, 
que han palesat, d 'una manera pal
pable, la seva capacitat i el seu 
sentit revolucionari de responsa
bilitat i sacrifici, ensems que sol-
licitem dels Poders Públics pres
t in a aquesta obra de redempció 
de les nostres riqueses naturals i 
de manteniment de les nostres in
dústries bàsiques, l 'ajut moral i 
material que l 'Economia i la Gue
rra exigeix. 

M. 

SALA DE COMPRESSORS D'AIRE D'UNA MINA DE PIRITES 
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Domènec Guansé evocava fa alguns dies des d'aques
tes mateixes planes, la figura d'Abdó Terrades, una de 
les més acusades del nostre vuitcents. 

Abdó Terrades forma part d'un període molt impor
tant de la història catalana de la primera meitat del segle 
xix, període que presencia la transformació industrial de la ma
nufactura catalana i l'entrada en joc de la força social més formi
dable : el proletariat. 

Nosaltres diríem que malgrat que el ressò del seu record hagi 
arribat fins als nostres dies, Terrades és gairebé desconegut per 
la majoria dels catalans. O conegut, només, d'una manera anec
dòtica. 

No és estrany que si Terrades és poc conegut, els seus més 
directes col·laboradors hagin estat gairebé oblidats del tot. I en
tre aquests n'hi ha alguns que són ben bé dignes del mestre. 
Francesc de P. Cuello, per exemple del qual anem a parlar avui. 
Rahola en la seva biografia de Terrades que havem al·ludit as
senyala la seva participació en 
les tasques de redacció d'El Re
publicano. Josep Coroleu ens en 
dóna alguna altra referència. En 
les seves interessantíssimes Me
morias de un menestral de Barce
lona, diu que Francesc de P. 
Cuello junt amb els seus com
panys Joan Rovira i Ignasi Tor
rents foren detinguts acusats 
d'haver cantat «La Campana», 
el famós himne de Terrades. 
Coroleu afegeix que tots tres 
eren molt coneguts a la ciutat. 
Cuello i Rovira eren estudiants 
de medicina. Per cert que Ro
vira té una història en extrem 
novel·lesca. Es l'únic espanyol 
que formà part, anys després, 
de la primera avantguarda d'i-
carians que organitzà Mont oriol, 
entre els quals trobà la mort 
d'una manera tràgica, a Naur-
vo (Luinoia). 

Cuello havia ingressat als 
setze any sa la milícia ciutadana, 
considerada com la salvaguarda 
dels ideals de llibertat, traicio

náis per Espartero. Formà part del tercer batalló, el co
mandant del qual era Abdó Terrades. No tardà gaire 
temps a sentir-se atret per la formidable personalitat 
d'aquest. 

Terrades sabé copsar d'entre el nucli enfervorit d'adep
tes que el seguia, les possibilitats d'aquell adolescent i l'elevà entre 
els seus homes de més confiança. Cuello s'havia destacat malgrat la 
seva jovenesa, com notable literat. Era redactor d'El Laurel. 

A mesura que es barreja en el mar de les passions polítiques 
s'extingeix la seva vocació poètica. Es lliura en cos i ànima a l'im
mensa empresa d'aquell comandant de milícies « d'adust semblant, 
de mirada d'àguila i de rostre eixut, però de testa elevada com 
el seu pensament ». 

Quan Terrades sofreix la primera deportació Cuello passa a 
ocupar el seu lloc de director d'El Republicano. 

L'elecció del jove milicia per a suplir Terrades en el lloc difícil 
que deixava vacant servirà per a demostrar com era ben fona

mentada la confiança que el 
mestre li havia atorgat. Al da
vant del valent full democràtic 
calia un home amb la mateixa 
voluntat indomable del creador 
del moviment democràtic. Calia 
continuar la campanya amb la 
mateixa duresa acerada, sense 
cap retrocés, per a demostrar 
com a darrera del cabdill mag
nífic hi havia una veritable or
ganització. El Republicano seguí 
la mateixa línia rígida que li 
havia traçat Terrades : cada 
paraula un anatema, cada nú
mero un graó més que elevava 
l'esperança dels oprimits. 

La seva campanya contra 
la crida de lleves extraordi
nàries — havien estat demana
des les del 40 i 41 en diner i 
les del 42 en sang — fou parti
cularment violent. Des de l'any 
1835 Barcelona pagava un im
post de vuit rals per cada carga 
de vi que entrava. Amb l'import 
del que ascendia aquesta càrre
ga es comprava el voluntariat. 
En demanar les tres lleves es
mentades el poble és instigat 

if) 



per El Republicano a no satisfer els drets per a l 'entrada del vi . 
El diumenge 13 d'octubre del 1842 v a produir-se al Portal de 
1'Ángel, en el lloc de consums, un veritable motí de protesta. Les 
autor i ta t s acusaven els homes del partit democràtic d'haver 
intervingut en l 'aldarull el qual v a haver d'ésser dissolt a punta 
de baioneta. El director i els redactors d'El Republicano foren 
detinguts i conduïts a la presó. 

La reacció no t a r d à en produir-se, però. Cuello i els seus col·la
boradors, entre els quals es comptava Josep Anselm Clavé, el 
futur compositor, eren els seus fills predilectes. El partit demo
cràtic, recolzat amb les societats obreres i la milícia nacional, en 
les quals tenia la seva 
millor base, v a conside
rar que havia arr ibat el 
moment oportú d'accep
t a r el repte que se'ls 
l lançava. Àdhuc els co
missionats que anaren a 
demanar llur desempre-
sonament al Governador 
Gutiérrez havien estat 
empresonats. Una gran 
efervescència es no tava 
pels carrers de la c iu ta t . 
La t ropa hav ia sortit i 
ocupava llocs estratè
gics. Arribat el capves
pre Barcelona t ancava 
les seves portes amb cara 
de preocupació. 

A les vui t del ma t í 
de l 'endemà les campa
nes de la ciutat crida
v e n a t r o p e l l a d a m e n t , 
amb la seva veu de 
bronze, a generala. L'ai
xecamen t c o m e n ç a v a . 
Els milicians es fortifi
caren als vo l tan ts de 
l 'antiga plaça de la Cons-
titució, t e a t r e de les 
principals gestes del nos
t re poble, adés i ara. 

Tres dies durà la 
lluita. Dura, sense t reva . Les masses 
populars obligaren a les forces gover
namentals a retornar a llurs casernes. 
La presó fou assal tada i Cuello i els 
seus companys foren alliberats i por
t a t s en triomf enmig de l 'entusiasme 
delirant de la mul t i tud . Diverses guar
nicions feren causa comú amb el poble. 
Heusaqu íe l t ex t de l 'article primer de 
l 'honrosa capitulació signada per les forces 
de les Drassanes. : 

« Atendida la situación política en que se 
encuentra la provincia de Barcelona, y atendidos 
también los sentimientos que animan a todos los 
individuos que componen la guarnición de este 
fuerte y son los de defender la libertad y fomento de 
los pueblos y jamás su destrucción, convienen: En reconocer 
el poder del pueblo y entregar las armas que siempre empuña
ron en defensa de sus derechos. » 

El que hagués seguit a Cuello durant aquells dies de vèrtix 
i terror — diu Tresserra — haur ia pogut admirar tot l 'entusiasme 
del seu cor. Es multiplicava a tot arreu. A l a premsa, al Consistori, 
a la retreta , a les barricades, arreu el trobàveu, arreu la seva 
veu s 'aixecava i prevalia. 

El capità general Van-Halen, des de l 'únic reducte de la ciutat 
que mantenia en son poder, el castell de Montjuïc, va disposar 
el bombardejament de la ciutat complimentant ordres del ma
teix Duc de la Victòria. 

Els successos posteriors són coneguts. La ciutat fou presa per 
forces de refresc. Cuello ha de salvar la seva vida a l'emigració. 
Tenia divuit anys. Així comença l 'act iva vida del jove cabdill 
del moviment popular. 

S'estableix a Perpinyà. Allí roman esperant una nova con
jun tu ra favorable que es presenta amb la crisi política del maig 
del 1843. 

Salvant t o t a mena d'obstacles i de perills Cuello arriba a Sa
badell, on la bandera revolucionària onejava triomfant. De la 
veïna ciutat passa a Barcelona on el moviment s'estenia. 

L'espasa d 'un nou pretor s'interposà al tra vegada en el camí 
de la volunta t popular. Tres mesos resistí Barcelona. Altra vegada 
Cuello es multiplica. Dirigeix El Porvenir i La Unión. Es mostra 
eloqüent al Consistori, enèrgic a la Fiscalia de la Comissió mi
litar, valent a les muralles. . . 

Al tra vegada l 'amargor de la derrota, l'exili a l 'estranger. 
L'any següent és detingut a Irun, traslladat a Pamplona i 

lliurat en conducció ordinària, per carretera, a l 'autoritat militar 
del Principat. 

D E S C A N S A E N P A Z . S I E L A S E S I N O A L E V E 

Q U E H I R I Ó TTT P E C H O C O N T R A I D O R A M A N O , 

Q U I E R E A T O D O S H E R I R , S I A T A L S E A T H E V K , 

S I P I E N S A C O N S E G U I R S U I N T E N T O I N S A N O ; 

F O R J A R M I L L O N E S D E P U Ñ A L E S D E B E . 

TOMAS O R T E G A 

Se racusa de delicte criminal, d 'atemptat contra el dret comú. 
Cuello és un revolucionari autèntic, enter en les seves conviccions. 
Gosa d'una jus ta fama d'home honrat i recte, àdhuc entre els 
que no segueixen la seva orientació política. La reacció no en té 
prou en perseguir-lo per les idees que defensa. Vol ferir-lo en el 
més profund dels seus sentiments. 

Catorze mesos duren els treballs dels acusadors a la recerca 
d'un testimoni important, d'un vestigi de culpabilitat. Vanament. 
Per fi se'l confina a terres andaluses ; les mateixes terres que més 
endavant han de servir de mortalla al gran creador del moviment 
al qual serveix amb t an t a abnegació, Terrades. 

Cuello en el repòs 
forçat retorna a la seva 
formació int el" lect ual. 
Es dedica a la pintura 
en l'art de la qual s'asse-
g u r a q u e e r a m o l t 
destre. 

La calma del port 
no és per al nostre ho
me. S'embarca clandes
tinament i retorna a 
França on compta amb 
sòlides amistats i amb 
possibilitats de restablir 
la comunicació conspi-
rat iva. 

Pujat Narvàez al 
poder i declarada una 
àmplia amnistia, retor
na a Catalunya. 

Els seus amics poden 
veure Cuello prematu
rament envellit però 
disposat com sempre. 
Terrades l 'abraça i el 
besa. Es realment de 
la seva mateixa fusta. 

Que Cuello és temi
ble ho demostra la per
secució de què és ob
jecte. Es vigilat de prop 
al tra vegada. Conside
ren que cal apartar-lo 

dels grans centres vitals, del con
tac te amb i a classe obrera. El Jefe 
político de ¡a provincia li prohibeix la 
residència a Barcelona. Recorre Va
lència, Múrcia, Andalusia. Es gua
nya la vida com pot i a vegades amb 
les seves produccions d'artista pintor. 

Parla a la ciutat i al llogarret més 
humil. La seva paraula encesa fa redre

çar el cap als esclaus del treball, es trobi 
on es trobi, fins a fer-los albirar l'estel 

alliberador. El reclouen a Eivissa i àdhuc 
en aquell bocí d'illa quieta fa adeptes amb 

l'ajut dels quals podrà escapar vers les costes 
africanes. Sap que Terrades s'ha refugiat a Per

pinyà, seguint altres camins del mateix peregrinatge, 
i es trasllada a l'acollidora ciutat provençal. Fins que 

restablerta la pau civil i acollint-se a una nova amnistia 
els nostres homes retornen a llur Hoc de combat. 

La solidesa de Cuello quedava demostrada. La reacció podia 
desesperar de torce'l. En nou anys consecutius no l'havien vist 

defallir un moment : en el combat, a l'emigració, a la presó, errant 
d'un lloc a l 'altre. 

En reintegrar-se a la direcció del moviment social del nostre 
país, la lluita entre la plutocracia i el poble, estava al roig viu. 
Calia entaular un combat incessant per tal de vèncer la reac
ció. 

Cuello amb Terrades, tornaren a ésser els lluitadors de sempre 
i des de la premsa i des de la t r ibuna s'adreçaren altre cop 
a la classe obrera, demanant-li que fos conseqüent i incitant-
la a la resistència per a lliurar-se de les urpes dels dictadors 
d'aquella època i per tal que esdevinguessin homes lliures. 

L'any 1850 el veiem en el lloc de més responsabilitat del par
t i t . Cuello és el secretari del Comitè de direcció. Aquest càrrec 
ocupava el 24 de juny del 1851, quan fou assassinat a les Basses 
de Sant Pere de la nostra ciutat per la partida de la tristament 
cèlebre ronda d'en Tarrés. Havia acomplert els 26 anys. 

Cuello havia sabut que la reacció l 'havia sentenciat a mort. 
A l 'últ ima reunió que assistí del comitè directiu del moviment 
que representava, plantejà la conveniència de tenir nomenat j a 
el seu substitut pel cas que s'acomplissin aquells criminals de
signis. 

Així era Cuello, company predilecte de Terrades, de segur. 
Si la lluita era a mort no podia interrompre's. 

JAUME ROIG 
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H E L S U Í G F O K S . — ESGLÉSIA DE S A N T J O A N 

Un poble ric, un poble culte, un poble lliure : Finlàndia ! Calgué, però, el 
triomf de la revolució russa perquè aquesta col·lectivitat ètnica, de destacades 
peculiaritats espirituals, recobrés la seva plena sobirania nacional. 

La seva història, plena de pàgines brillants, però també sensible a les in
fluències frontereres, no ofereix amples perspectives a la consideració estimulant, 
en allò que fa referència a lluites mantingudes per la independència d'un poble 
que, àdhuc en els moments de més forta pressió imperialista, ha sabut mante
nir vives les seves característiques racials. Fins avui, que l'actuació dels serveis de 
provocació de la Gestapo deixen sentir la seva acció en territori finlandès, l 'autèn
tica massa nacionalista imposa la seva voluntat als que, indiferents a l'acció dels 
bàrbars colonitzadors alemanys, deixarien arrossegar-se per un moviment filo-
feixista que va contra la idiosincràcia personalista de la Finlàndia alliberada. 

El poble de Finlàndia es distingeix per la seva característica cultural, ba
rreja del sentit oriental i de l'occidental, puix que tanca, al nord d'Europa, les 
dues civilitzacions. Potser és degut a això que hom nota una notable diferència 
entre les dues cultures, base del concepte personalista que és característic a la 
nova Finlàndia. Les croades sueques, iniciades el segle xrr i que tingueren una 
continuïtat gairebé persistent, imposaren al poble finès la cultura occidental i 
convertiren Finlàndia en el mur de contenció que privava l'entrada a Europa 

de la influència asiàtica. Durant segles lluità heroicament contra els impulsos de l'imperialisme — lluita que manté avui encara 
contra l'envestida alemanya — i participà en els destins gloriosos de Suècia, en ple segle XVII. Fou a finals del segle XVIII quan 
aquest poble perdé, a poc a poc, la seva potencialitat nacional i fou absorbida per la Rússia imperialista, conquista que acabà 
l'any 1809, després d'una ferma resistència. 

Finlàndia visqué lligada a la Rússia dels 
tsars, en qualitat de Gran Ducat autònom, 
fins el 6 de desembre del 1917, en què la nova 
Rússia, la del proletariat, li obrí de nou les 
portes de la independència. Del 1809 al 1917, 
malgrat conservar la seva Constitució i bona 
part de les seves institucions, visqué sotmesa 
als capricis de l'imperialisme. Del 1917 ençà 
la jove República ha pogut desenvolupar-se 
lliurement, malgrat l'obstinada influència 
que tracta d'exercir damunt el poble finès, 
l'Alemanya hilteriana. 

* * * 

Finlàndia és un dels països més bells 
d'Europa. Les seves nits blanques són famo
ses a tot el món. Els crepuscles estivals, in
finits, plens de magnífiques coloracions, lli
guen els dies en una cadena de continuïtat 
esplèndida, al marge de la nit. Els seus pai
satges no tenen parió en els annals del turisme. 
Finlàndia és única en la poesia real del mar, 
del cel i del paisatge. L'estiu ofereix els in
cisos dels seus Hacs, la magnifiscència dels 
seus boscos ; l'hivern presenta als ulls del tu
rista les planúries nevades, les altes munta
nyes verdoses, els seus llacs gelats. Un expo
nent de vida i de grandesa que té la seva rea
litat econòmica en la riquesa forestal. 

La costa de Finlàndia abunda en cales, 
badies i caps i golfs de les més diverses ca
racterístiques. Els arxipièlags d'illes i illots 
són, encara, més abundants. Tot el litoral, 
des de la frontera russa a la de Suècia, està 
ple d'illes, fins al punt que a l'hivern i en 
certs llocs, degut al gel, resten unides entre 
si, i, alhora, amb el continent. 

Existeixen, a Finlàndia, seixanta dos mil 
llacs i quatre-centes vint-i-cinc mil illes. El 
territori interior està mancat de grans altu
res. Hi ha petites muntanyes, riques en ar
breda, però en realitat pot assegurar-se que 
en aquest país comencen les grans planúries 
que s'estenen a través de la U. R. S. S. fins 
a la falda de l'Ural i del Caucas. 

Com ja hem dit, Finlàndia té la seva 
riquesa natural en l'abundància forestal. Exis
teixen amb major quantitat els pins, avets, 
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roures, àlbers i bedolls. Els pins cobreixen més de la meitat del territori na
cional, la majoria dels quals són propietat de l'Estat. Cada any es procedeix a 
la tallada d'uns deu milions d'arbres, els quals, una vegada serrats o transfor
mats en polpa de paper, constitueixen, en exportar-se, el principal ingrés del país. 

També té una destacada importància econòmica per a la vida del país la 
fauna existent, d'entre la qual destaca una quantitat importantíssima de llebres, 
perdius, galls, gallines i ànecs silvestres. En els seus boscos es troben amb abun
dància, óssos, llops, linxs, guineus, nútries i fagines i en els seus llacs salmons 
i truites. 

El finès és vigorós i resistent a la fatiga i es distingeix per la rectitud del 
seu caràcter i per la seva hospitalitat, lleialtat i docilitat. L'idioma és dolç, 
harmoniós i d'una bella sonoritat, especialment apte per a la poesia i extraor
dinàriament ric, fins al punt que en el gran diccionari de Lonnròt hi ha consig
nades unes dues centes mil paraules. L'alfabet no consta més que de vint-i-una 
lletres, vuit de les quals són vocals i les tretze restants consonants. Finlàndia 
té, actualment, uns quatre milions d'habitants, amb una densitat estadística 
d'onze habitants per quilòmetre quadrat. 

L'educació cultural prengué una forta embranzida a partit del segle xix. 
La situació actual és excel·lent en matèria d'instrucció, car des de fa més de 60 
anys no existeix un sol analfabet. La influència de la U. R. S. S. es deixa sen
tir en aquest aspecte, car existeixen gran quantitat d'Universitats, Escoles 
Superiors de Comerç i Liceus, amb cursos obligatoris de vuit i de nou anys. 
Per altra banda l'ensenyament primari és obligatori dels set als quinze anys, 
des de quina edat s'inicien els cursos superiors. 

Tant a la ciutat com al camp l'home menys sagaç hi endevina un benestar 
col·lectiu que contrasta amb les peculiaritats exteriors. El confort és norma 
general. Les pensions i els hotels es troben amb profusió i sempre a preus 
relativament baixos. Finlàndia és el país en el qual són més reduïdes les tarifes 
de trens, vaixells i autoòmnibus. 

L'assistència social és atesa de manera excel·lent. Hi ha gran quantitat 
d'hospitals i sanatoris i una enorme profusió de llars per a l'atenció dels vells, 
totes elles voltades d'esplèndids jardins. 

Helsingfors, capitalitat finesa coneguda amb el nom de Vila Blanca del 
Nord, ha duplicat la població d'ençà de la Gran Guerra. Actualment és de 300,000 habitants. Actualment s'hi construeix 
un gran estadi per tal de celebrar-hi els Jocs Olímpics del 1904. 

Aquesta població, la més espiritual d'Europa, és una veritable ciutat moderna. En arribar-hi per mar es desembarca en 
el cor mateix de la capital, a dos passos del 
Palau del President de la República. Les 
antigues cases de fusta, tan característiques 
en aquest país, han estat substituïdes per 
edificis de pedra, tots ells esveltíssims. Entre 
els edificis dignes d'ésser destacats i en els 
quals s'ha utilitzat el granit indígena, hi figu
ren l'Estació, la Cambra dels Diputats, l'Ate
neu i el Museu de Sinevrychoff. En una illa 
situada prop de la ciutat s'ha instal·lat, a 
l'aire lliure, el Museu de Seurasaari, on hi ha 
velles cases de camp, cabanes, una vella es
glésia i una immensa quantitat d'objectes 
que són l'exponent més viu de l'antiga vida 
del poble finès. 

L'accés a Finlàndia pot fer-se per mar, 
per terra o per l'aire. Des de París surten 
avions que fan el servei en dotze hores. Des 
d'Estocolm surten vaixells cap a Helsing
fors, tres dies cada setmana i des d'Ambers 
surten, també, tres vegades al mes, vaixells 
que fan el servei en quatre dies i mig. 

El viatge permar, d'Estocolm a Helsing
fors és una veritable meravella. Magnífics 
paisatges, illes esplèndides, tota la bellesa de 
Finlàndia continguda en els preliminars d'una 
visita que ha de restar, de manera perma
nent, en la ment del turista. 

Això és Finlàndial! 

H E L S I N G F O R S M U S E O N A C I Ó N 

GAMISANS 
H E L S I N G F O R S — D E T A L L 



c -I ¡ove rei d'Egipte, Faruk, havia estat edu

cat a Anglaterra. Això semblava una garan

tia als polítics que havien emprès la tasca 

de modernitzar Egipte i fer-lo sortir del rè

gim caduc dels fellahs. S'haurien acabat — 

es deien els polítics del Wafd—-les manio

bres de Palau i els vells trucs d'harem. Egipte, 

amb la seva independència, assoleix també 

categoria de nació moderna i civilitzada. 

Aquests bons propòsits s'han esvaït molt 

aviat. El Wa fd , partit nacionalista dirigit per 

un home ¡ove i capaç, el baixà Nahas, va 

obtenir una gran victòria electoral. Va pre-

DE P O L Í T I C A 

EL REI 
FARUK 
D'EGIPTE 

sentar-se als cercles diplomàtics d'Europa i 

obtingué l'anul·lació de les capitulacions, 

amb la qual cosa la dignitat del país restà 

satisfeta. Però mentre el Wafd anava aflan-

çant la política que en qualsevol país civilit

zat li haurien donat patent de governant 

digne, els polítics de Palau anaven teixint 

la tela d'aranya on cauria l'infortunat Nahas 

i el seu partit 

Efectivament: a Palau, formant la camarilla 

del Rei, hi havia els mateixos homes que ha

vien lluitat contra Nahas en temps de 

Fuad i no li havien permès de portar a 

cap la seva política de dignitat nacional. 

Mohamed Mahmud aconseguia finalment 

derrotar el seu rival odiat i Nahas abando

nava el govern. Què havia passat? Ens tro

bem davant de dues concepcions polítiques. 

Nahas i el partit Wa fd creuen que Egipte 

ha d'incorporar-se als països occidentals per 

mitjà d'una política democràtica, a base 

d'eixamplar el sufragi universal, que a Egip

te és molt restringit. Sense arribar a plante

jar-ho clarament, el Wafd creu que la políti

ca ha de desprendre'sde les teories religioses 

i anar a una mena de laïcització del pensa

ment oficial. A més a més, el Wa fd (quines 

paradoxes que té la política) que havia es

tat el partit de la dignitat nacional enfront 

d'Anglaterra, creu que és més pràctic i més 

convenient per a Egipte complir els compro

misos que es convingueren pel tractat entre 

Egipte i Anglaterra 

Passeig de la Barniche (Alexandria) 

**-**-
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El port d'Alexandria 
vist des d'un avió 

En canvi els caducs elements de 

Palau volen conservar a la Coro

na aquell prestigi teològic que 

recorda el concepte oriental de 

la monarquia. Enfront del consti

tucionalisme estricte del Wafd i 

de la separació entre església i 

Estat, els homes de la camarilla 

— ajudats pels teòlegs mussul-

mans de la universitat de Al Aza

har, — voldrien convertir el rei 

Faruk en una mena de Papa dels 

mussulmans — és a dir — vol

drien anar contra el concepte 

fonamental de la política angle

sa, la creació d'Estats lliures en el 

món mussulmà, i a favor de la 

tesi feixista italiana, el pan-mus-

sulmanisme 

Per això sense arribar a dir que 

Itàlia hagi influït en els canvis 

experimentats a Egipte, es pot 

assegurar que els seus agents 

han vist amb alegria com el rei 

Faruk trasgredía la tendra cons

titució i es posava a remolc de 

tots els polítics caducs que feren 

impopular el seu pare 

Egipte esdevé, cada dia més, una 

base importantíssíma de la po

lítica imperial anglesa. Malta, 

que era abans la base més se

gura per a Anglaterra, esdevé 

impracticable degut a t a v i a d o 

italiana (2 ,200 avions contra 

2,000/Anglaterra i 1,500 Fran

ça) a més a més l'illa de Pantelleria s'ha con

vertit en una roca fortificada d'un valor 

considerable, estratègicament. La guerra a 

Espanya treu Tetuan, — a l'altra banda de 

Gibraltar — de les mans que el tenien i el 

posa a mans d'enemics incerts, però segurs. 

Alemanya? Itàlia? No se sap qui manejarà els 

canons; però Gibraltar deixa d'ésser la for

talesa inexpugnable que era anys enrera. 

Potser els dirigents egipcis no es donen prou 

compte dels particulars perills que hi ha en 

un pròxim esdevenidor. Les divisions italianes 

es van acumulant a Egipte i sembla que ei 

duce vol atacar. De moment aquells milers 

de soldats constitueixen una diversió estra

tègica que el dictador italià vol negociar a 

un preu molt car 

Les pròximes eleccions haurande constituir un 

triomf per als elements de la camarilla — per 

això es fan —. Però Egipte seguirà la seva 

trista sort, que consisteix a caure en l'abjec-

ció i en la decadència per culpa dels seus 

polítics. Si Nahas comprengués quina és la 

seva orientació i defugis tractar amb Mo-

hamed Mahmud potser encara seria a temps 

de salvar el règim constitucional i amb ell 

l'esdevenidor d'Egipte 

-tetim Letae* 
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ue es això < 

\ . J — J o a n , apa, aixeca't, que ¡a t'ha arribat el torn. Apa, home, no romansegis. 

Diable, la guàrdia. Quina broma haver-me de llevar. Encara deu ésser fosc. Té, la manta està tota encar

carada. Es clar, la rosada s'ha gelat. . . i damunt el fang de les parets també. Quin fred deu fer a fora. 

Encara és fosc. Aquesta llum grisa semblava la de les Rambles, a la matinada. Però allí no hi ha mai 

tant de fang, ni quan estaven totes esventrades per les obres del metro. Les Rambles I. . . Allí vaig conèixer 

la Maria. Quan deu fer d'això? Cinc anys? Més ; vuit o nou al menys. Sí, va ésser aquella esfondrada 

que va acreditar el marquès de . . . com es deia aquell vell del mostatxo? Hi havia molt de fang 

i una mossa que caminava davant meu va relliscar. Així va ésser. Les coses que hi he pescat a les 

Rambles: costipats, alguna meuca, amics per sorpresa. I ací, què hi pescaré? Tot el més, un bon 

volet que n'hi hagi per molts mesos. 

Ja m'anirà bé, ja, un permís. Fa tant de temps que no he vist Barcelona. Els oncles, com em rebrien? 

Quin cap calent, anar-se'n al front voluntari! — deuen pensar. Però no s'atreviran pas ha 

dir-ho. Quan hi vagi em faran una cara somrient, però la processó anirà per dintre. 

Com pot ésser que hagi acabat tan pobre d'esperit un home com ell. Encara el 

recordo, aquell vespre que ¡o vaig fumar el primer « puro», pel passeig de Gràcia, 

d'amagat, i ell se'm va acostar i em digué, com si fos un desconegut: <jove, 

vol fer el favor de foc si us plau» Encara corro. . . 

Compte! si bades tant no correràs gaire més, somiatruites. De 

poc rellisques. Té, ¡a està, no hi hagués pensat! Faria bo, 

estar ací, ajagut fins que sortís el sol. 

Però. . . Sí, això és ' neu. 

N o gelada, no: 

neu! Pel 
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novembre? N'hi ha poca, però menys n'hi havia a Barcelona quan, de tant en tant, el cel es tallava els cabells, Té, 

vés, a sant de qué em dec recordar d'això que a mi se'm figurava quan encara anava a l'escola? El cel, amb tants 

d'anys com m'explicaren que té, devia lluir una cabellera més blanca que la del mestre que ens ho contava. 

Tallar els cabells. . . prou que em convindria. Asseure's en un d'aquells butacons, ben encofornat entre els braços es

maltats i sentir el xerricar de les tisores i el rascar de la punta. Les mans dels barbers són tan suaus. . . 

Sí, sí; parla de les mans dels altres i no et fixis en les teves, home. On m'hauré deixat els guants? I el fusell! Ah, si, el 

porto; però amb el fred es veu que no m'adono de res. Sembla que no em pesi. Per què? Vejam, Joan, tu que ets un «pro

fesión liberal» fes una mica d'investigació. Per què no em pesa el fusell? Es clar, vaig nevat d'espatlles i de peus. Les 

sabates mullades pesen més i el capot rambé! Però. . . Ep, com ha anat això?. . . Uns quants salts i ja sóc a lloc. 

Tiren. Es veu que és volen escalfar. 

— Tu, posa't ací. Quan es calmi ja me'n aniré a jeure. 

Pobre xicot. S'ha passat tres hores sota la neu i encara és freda. . . Tan 

bonic que fan els sacs tots blancs i tenir que tornar-los al seu color brut. 

Però m'hi haig d'ajocar i no vull pas gelar-me. 

Uil aquest genoll. . . Joan et fas vell. Quan tornis ja no et podràs moure. 

Si badas, no tornaràs. Com tiren, aquests porcs. Bé els hem de respondre... 

Vatua! aquest gel del punt de mira no se'n va. Deu fer bonic veure els 

feixistes tirar des d'un pa de gel. Bonic, bonic... Psé. Es més aviat em

prenyador. Em penso que a Mr. Edèn no li agradaria gaire. I a tu tampoc, 

Joan, has de confessar-ho. 

Què és a l lò ! Un cap? I ca!, no són pas tan 

ximples. Però es m o u . . . per si un cas, massa 

amunt... L'angle de refrecció, la visual. Sereni

tat, noi! Va, no t'escalfis el cap. En Pere és 

el millor tirador de la companyia i no sap 

sumar. Una, d jes, . . . Perquè no he esperat a 

disparar al tres. Mai faig el que vull. 

Potser hauré tocat. N o es mou res. Qui sap si era un 

xicot com jo, que tenia ganes de permís com ¡o i que 

volia apuntar-me a mi . . . Això ja no m'agradaria tant. Però era feixista. . . 

U n . . . dos.. . tres... quatre.. . carregador nou! 

N o cal gastar-lo. Ja no responen. Es veu que era un passatemps. Millor, 

que el que és avui no fa gaire bo d'estar-se a i'aguait. 

Com fumeja el canó, Així, entre les mans, quina escalforeta. Ni que estés 

al costat de la calefacció, amb un llibre a la falda i la pipa... La pipa! 

I tabac? Sí, pel fons de les butxaques encara en queda. . 

Què és allò? Es mou? Un casc? N o pot ésser, no hi ha cap «lom» que es jugui la pell així. 

Però brilla una mica. Què deu ésser? Atenció, f ixa ' t -h i bé, Joan. Atenció! 

— Eh? Què hi ha? Germans, què passa? 

— Res, home, res! Però com que me'n vaig, bé t'haig de despertar. 

— Au, bona son. 

Perquè m'ha clavat aquestes baionetes, el pillastre, que m'entren en

dins... Ah no, és el fred. Ui ! redèu les mans plenes de neu... 

Pobreta, aquesta és blanca, tan primerenca! Però 

es f ica fins el mol l dels ossos. 

M . . . fins dintre la pipa! I en 

queden dues hores JOAN PAGÈS 

de a u à r d i a ! Des d'una avançadeta aragonesa 
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Catalunya ha donat, |— D E 
de tostemps, una ca
pital importància als 
problemes de la Cultu
ra. Cap altre territori 
peninsular no li ha 
guanyat mai la da
vantera en aquest sen
tit. 

Ja en temps del vell 
règim la desapareguda 
Mancomunitat de Prat 
de la Riba, va assolir 
realitzacions d'extraor
dinària envergadura. 

D ' a q u e l l a època 
par te ixen l ' I n s t i t u t 
d'Estudis Catalans, i 
l'Escola del Treball. 
Dues fortaleses del 
coneixement de ca
racterístiques ben di
ferents — per tal com 
l'una estatja mestres 
mentre l'altra acull 
deixebles — però coin
cidents a un fi comú 
que és l'assoliment per 
al nostre país d'una 
cultura integral que 
s'irradia des de la base 
al coronament. 

D'aquesta Escola 
del Treball que esmen
tàvem — obra a la 
qual va estretament 
lligat el nom del ma
laguanyat Rafael Cam-
palans — n'ès el ves
tíbul, diem-ho així, 
una altra Escola, la 
de Pre-aprenentatge, 
en la qual els minyo-
nets que surten de 
l'aula primària i trac
ten d'adoptar una pro
fessió, troben els en
senyaments necessa
ris per a devenir ex
cel·lents oficials, sense 
haver de suportar els 
reganys i les plantofa-
des qne durant segles 
ha encaixat l'aprenent 
del fadrí. 

L'Escola de Pre-
aprenentatge es fa càr
rec dels nois o les noies 
en formació, els ensi
nistra en l'ofici més 
adient a llur respec
tiva aptitud o prefe
rència i, alhora, té 
cura de dotar-los d'a
quells coneixements 
generals indispensa
bles per a tot ciutadà 
mig, sigui quina sigui la seva professió. Aquesta Escola modèlica, ve funcionant amb la major eficàcia d'ençà qué es 
mou tot el vast engranatge pedagògic de les Institucions Catalanes. Tanmateix cal consignar que, a l'hora actual, 
sota l'impuls personal i directe de l'Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Carles Pi i Sunyer, 
és quan ha assolit la seva màxima amplitud de volada. Tant l'ha assolida, que àdhuc ha pogut niar en un magnífic 
edifici propi exprofessament adaptat per a la seva comesa. Un vell casalot, antic convent, ha estat transformat en una 
construcció moderna, clara, ventilada, que serveix d'escenari magnífic a la creixença de l'Escola. Res no hi ha estat re
gatejat perquè la nova llar del Pre-aprenentatge, compti amb tots els avenços pedagògics o arquitectural que facin d'ella 
una institució admirada per propis i estranys. Cal remarcar, només, l'amor i l'entusiasme que Carles Pi i Sunyer ha 
posat en aquest caire interessantíssim de la seva obra global. 

Per a donar una idea de l'increment pres per l'Escola de Pre-aprenentatge de la Generalitat de Catalunya cal només 
tenir present el nombre dels alumnes que n'integren els cens escolar. Aquestes xifres són : 
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ries que constitueixen el ba
gatge cultural dels homes. 
Si mitjançant la pràctica or
denada dels esports el noi o 
noia sent enrobustit el propi 
organisme,l'ambient de l 'Es
cola, — aquesta Escola clara 

Alumnes inscrits abans del 
19 juliol, 300. — Alumnes ins
crits avui, 1,000. 

Com hom pot apreciar, la xi
fra ha fet més que triplicar-se. I 
encara som totjust en l'inici 
d'allò que en matèr ia de Pre-
aprenentatge, pensa dur a la 
pràctica Carles Pi i Sunyer! 

Cal remarcar que el cens es
colar de l 'Escola de Pre-aprenen-
tatge es nodreix amb els sol·li
ci tants que procedeixen de les 
escoles primàries, hagin acom
plert els 12 anys, i hagin sortit 
airosos dels exàmens prelimi
nars. La darrera convocatòria 
va aportar 4,000 sol·licituds i 
calgué anar a una selecció molt 
estreta per a adjudicar les 1,000 
places vacants . Cal creure que 
la presència a Cultura, d'un con
seller com Pi i Sunyer ampliarà 
fins on calgui la capacitat de 
l 'Escola fins evitar que ningú 
en resti eliminat sense causes 
molt justificades. 

Tots els alumnes tenen llur 
respectiva fitxa mèdica, minu
ciosament controlada, molt es
pecialment en allò que afecta 
llur pès i capaci ta t pulmonar. 
Així mateix, una al t ra fitxa de 
treball, recull les característi
ques dels futurs professionals i 
estableix llur capacitat , ten
dència, vocació, rapidesa, pre
cisió, atenció, etcètera, etc. Així 
cada professor regula el desen
volupament de cadascun en l'e
xercici de les act ivi ta ts profes
sades. 

L'assistència a l 'Escola, con
dició indispensable per a l'eficà
cia de tot ensenyament, és tam
bé escropulosament controlada 
mit jançant un reeixit i modern 
sistema de fitxes. 

Un quadre de professors i 
professores, de provada capaci
tat , sota la dürecció del nostre 
amic Josep Aleu — home in-
tel·ligentíssim lliurat del tot a 
la seva noble tasca — té al 
seu càrrec el perfecte funciona
ment d 'aquesta obra transcendental per a l'esde
venidor de les joves generacions obreres. 

L 'emplaçament de l'Escola, molt proper a l'a
vinguda del 14 d'abril, ha permès adaptar-hi , com a 
camps d'esport i entrenament, extensos terrenys, 
que avui, a les hores reglamentàries, hom pot 
veure curulls de jovincells d 'un i altre sexe que, 
a la veu de l 'entrenador, practiquen, alegrement 
sanitosos exercicis. 

Perquè l 'Escola de Pre-aprenentatge, ul tra en
senyar els nois de mecànics, electricistes, fusters, 
paletes, teixidors i impressors i les noies de tallar, 
cosir, relligar llibres i d'altres oficis adients, 
atén a la completa formació dels seus alumnes. 
Per això, u l t ra dedicar tres hores diàries a ense
nyar-los ciències, ar i tmètica i geometria, els fa prac
ticar, a ple aire i d'acord a m b els més moderníssims 
sistemes, la cul tura física, en altre temps patri
moni exclusiu dels rics. 

I no cal dir que la cul tura general no hi és 
tampoc bandejada en aquesta noble tasca de sem
bra. L'Escola de P re -ap renen ta tge ensinistra els 
seus joveníssims educands en totes aquelles mate-

i atraient — és ben propici a 
que l 'ànima de l'escolar si
gui reflex d'allò que és l 'Es
cola. Mai no és t an propícia 
la psicologia humana a re
bre les influències de l 'exte
rior com en aquesta edat, 
quan l'infant deixa d'ésser 
infant, però encara d'stamolt 
d'ésser home. Es en aquests 
arys , que es decideix, de fet, 
l'existència futura. Aquell 
que té la sort d'orientar-s'hi 
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amb petjada ferma, sense vacil·lacions, 
pot dir que ja te a les seves mans els res
sorts de la propia vida. L'ambient aco
llidor, el pla d'ensenyaments teòrico-
pràctics, l'aciençada organització tècnica 
i pedagògica de l'Escola de Pre-aprenen-
tatge, faciliten enormement als que hi con
corren, la resolució d'aquest fins ara pao
rós problema. Perquè cal no oblidar que 
la clau de volta de l'edifici del Pre-
aprenentatge és aquella fitxa, que abans 
hem esmentat, on figuren, acuradament 

inscrites, totes aquelles dades susceptibles de determi
nar les veritables disposicions de cada aspirant. Aques
tes dades, expressen de manera irrebatible allò que fins 
avui anomenàvem la vocació. I tots sabem com ha 
donat, sempre, resultats desastrosos el contrariar-la. 

La societat que s'aveïna, on la condició de treballador 
constituirà la més alta de les executòries, no cal dir 
com sabrà distingir i situar els qualificats de cada branca 
de l'activitat humana. I per tal de merèixer aquesta 
qualificació, cal sentir l'ofici o professió i excel·lir'-hi amb 
empenta d'iniciat, no pas amb indiferència d'autòmata. 
L'ensenyament i l'orientació, que són els més alts pro
pulsors de les finalitats de l'Escola, són els més pode
rosos auxil:ars d'aquesta transformació del noi que, 
anys enrera, aprenia a mastegots un ofici que li repug
nava, en el minyó del nostres dies que camina, amb de-
seixement i interior satisfacció, pels viaranys de plenitud 
que l'Escola li ha desbrossat. 

Ens plau, des d'aquestes columnes, felicitar cordial
ment al digne Conseller de Cultura, Carles Pi i Sunyer, 
per la satisfactòria corba ascenden, de l'Escola de Pre-
aprenentatge, que tant estima, felicitació que fóra injust 

de no fer extensiva a 
Josep Aleu i al pro
fessorat que, amb tant 
d'encert, dóna efecti
vitat a aquesta pro
m e t e d o r a e m p r e s a 
cultural. 



COMISSARIAT 
A cA.nca.cic 

FÍSICA 
Grup de profes. 
sors y alumnes 

eus aquí una institució creada per la Generalitat de Catalunya, que depèn del departament de la Conselleria de Cultura, 
i que ve a realitzar una tasca d'educació integral de la personalitat humana. 

Aquest Comissariat consta de dos grans departaments, ço és : VInstitut Català tfEducació Física, i d'un altre 
que orienta les associacions, clubs i federacions esportives. 

L'Institut Català d'Educació Física consta de sis seccions : Fitxes Biomètriques ; Biblioteca especialitzada ; 
Secció de Fisiologia ; Assessoria científico-tècnica ; Escola de tècnics ; Secció de Mutualitat. 

Aquesta darrera, ultra de les seccions gímniques i esportives, farà que esdevingui l'escola de reeducació de les 
insuficiències funcionals i de la forma o paramorfies. 

Cal prestar atenció a aquesta novella institució del Comissariat, ja que la seva labor cultural és una prometença 
en l'actualitat i una ferma i segura realitat per a l'esdevenidor de la nostra raça. Cal solament fixar-se en la tasca que 
ha realitzat durant el temps que ve funcionant sota la destra direcció del Dr. J. Soler i Damians, i amb la col·laboració 
eficient dels professors J. Alier, J. Trigo, E. Moragues, Aminda Valls i F. Pujol, els quals, estan encarregats de l'ensenya
ment de les matèries de Psicotècnia, Gimnàstica aplicada, Traumatologia, Gimnàstica aplicada femenina i Biologia 
amb les seves branques, respectivament. 

Vista parcial del futur Estadi 

En el curs que acaba de finir 1936-1937, s'han efectuat els exàmens de suficiència dels alumnes 
inscrits en el Comissariat, els quals han obtingut en la prova de curs unes bones qualificacions, el que 
demostra que l'ensenyament que hom dóna als deixebles assistents a les classes ha estat un mètode di
dàctic ben adient i una aplicació pedagògica fefaent orientadora, i que s'ha emprat a bastament en el 
mètode docent i científic del Comissariat d'Educació Física. Per tant, el postulat d'encoratjament del 
Comissariat és fer una labor de preparació, formació i especialització dels seus alumnes que han d'ésser 
ulteriorment els que propugnaran una directriu educativa per al nostre poble, la qual serà una veritable 
aplicació i desenvolupament adequat, al bell i positiu principi de Juvenal que diu : Mens sane in corpori 
sano, o sigui donar un rendiment profitós i de cultura global a la personalitat de l'ésser humà; és a dir, la 
triple condició de cultura que cal a l'individu des del punt de mira pedagògic intel·lectual, moral i físic, 
ja que és el màxim ideal que cal per a la perfectibilitat de la humana naturalesa, que vol dir, que ha 
d'ésser la plasmació o ministeri a una causa elevada que cal efectuar en el si de la nostra terra, i d'a
questa faisó hom farà que hi hagi una confluència convergent de l'espiritual i del material que és del que està consti
tuïda la personalitat humana, i que serà la llum irradiadora per a venir a il·luminar esplendorosament l'ànima col·lec
tiva del nostre poble. Sintèticament cal dir, que la tasca del Comissariat és fer una labor complementària de l'educació i de 
la instrucció total de la vida de l'ésser humà, posat que és la fórmula que cal a la vida social i espiritual de la nostra gent, 
i com a conseqüència de tota organització humana, i com a resultant vindrà a ésser l'ensenyament col·lectiu del que hom 
fa referència al desenvolupament de la intel·ligència, del perfeccionament de la sensibilitat i de la fermesa deia voluntat 
que vol dir, concretament, la formació d'homes de caràcter que és el que cal en el present i en l'esdevenidor de la pàtria. 

En un proper treball farem una exposició del funcionament del Comissariat d'Educació Física i Esports, conjun
tament amb la tasca que farà l'Institut Català d'Educació Física. '*• J. F. 
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FEIXISME I DESTRUCCIÓ ^ D( S MOTS SINÒNIMS 

LES ALES NEGRES DUEN ARREJ EL RÒSSEC DE LA DESOLACIÓ I LA MORT 



EL CAS DEL J 
A 

UN NAN AMB GANA DE GEGANT Ç 

v 

O 
Comparat territorialment amb 

la Xina, el Japó és un petit Estat. 

I davant la fam d'expansió d'aquest 

Estat per terres xineses, hom pot 

dir que el Japó és un nan amb 

gana de gegant. 

Després de Formosa, de Corea, 

i de Manxúria, el Japó vol devorar 
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nomen patològic. Amb les dents terriblement 

esmolades i el glaví a la mà, el Japó impe

rialista sembla una força del mal desfermada. 

& 

ara grans trossos de territori al nord i a l'est de la Xina. 

Quan el Govern de Toquio es proposa d'engolir nous 

territoris, al·lega les més pobres i puerils excuses. 

D'un incident menut en fa, com ara, pretext per a 

grans accions guerreres. De vegades hom parla de la 

necessitat d'expansió d'un país amb excés de pobla

ció. La veritat és que en el territori de què s'ha 

apoderat el Japó, s'hi ha establert fins ara un nom

bre relativament curt de japonesos. 

Es veu que aquell refrany català que diu «menjar 

poc i pair bé» no té equivalent en la llengua japo

nesa. Els nipons no han paït la Corea, ni han paït 

tampoc la Manxúria, i ja els tenim llançant-se damunt 

d'altres grossos bocins del territori xinès. Aquesta fam 

resulta, molt més que un fenomen demogràfic, un fe-

La Conferència del Pacific, celebrada a 

Brusel·les, ha estat, com ja preveiem, un 

complet fracàs. Més encara: un fracàs ver

gonyós. No ha fet altra cosa sinó confessar la 

pròpia impotència. Ni la intervenció dels Es

tats Units en la persona de Norman Dawis, 

ni els esforços d'Anthony Edèn, no han acon

seguit salvar les formes. La declaració final

ment aprovada — que pràcticament és inope-



rant — conté tan mateix un paràgraf lloabel 

on és condensada la intervenció d'un Estat, 

per motius ideològics, en els afers interiors 

d'un altre. Per cert que va costar força d'in

troduir en la declaració aquest passatge, de

gut a Norman Dawis; fins això trobaven 

massa fort certs diplomàtics de la Conferència. 

Cal dir que la diplomàcia mai no ha tin

gut gaire bona fama; però en aquets últims 

temps ha acabat de perdre el poc prestigi 

que pogués tenir. 

Es impossible que els governants i diplo

màtics amb sensibilitat moral no sentin la vergonya de casos com el de la Xina, el d'Etiopia i el d'Espanya. 

Els Estats demòcrates culpables d'aquesta situació la paguen ja amb el descrèdit moral i amb forts 

perjudicis materials. Si no s'esmenen ben aviat, la pagaran a un preu molt més alt encara. 

* * 

Però per què s'havia de reunir la Conferència del Pa

cífic, si no hi havia el determini d'imposar-se al Japó o 

almenys de destorbar la seva acció injustificable ? Hauria 

valgut més que la Conferència no s'hagués reunit. 

Quin estrany masoquisme el de la vella diplomàcia! 

Ella mateixa es posa en evidència i en ridícul. Ella ma

teixa celebra conferències i reunions, i organitza comitès, 

per tal que tothom s'adoni del seu fracàs i de la seva 

misèria. 

Ningú no pot sorprendí e's que, en aquestes condicions, 

el Japó s'hagi burlat de les potències occidentals. Per compte d'aturar o afluixar la seva acció bèl·lica, 

l'ha estesa i intensificada. Després d'apoderar-se de Xang-Hai, la gran ciutat xinesa, s'ha apoderat de 

Nanquín, la capital, i ara projecta d'apoderar-se 

de Hanqueu, on s'ha instal·lat el Govern Xinès. 

Ara el Japó ja es considera en guerra amb la 

Xina. 

Es difícil que una tal aventura acabi bé per 

als nipons. Aquests no respecten els interessos 

de les altres potències en el territori xinès i es 

condueixen amb una brutalitat característica. 

Les reaccions exteriors de la Gran Bretanya 

i de Nordamèrica no han estat fins ací gaire 

enèrgiques; però és indubtable que tant a Was

hington com a Londres creix la irritació. D'altra 

banda, hi ha el perill d'un incident amb la U. 

R. S. S. a propòsit de la Mongòlia Exterior. 
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El tinent Grasier, a la dreta, i el metge del «Panay», inclinat, sobre 
una de les víctimes 
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econòmica i militar. Els alemanys, que iniciaren 

amb els nipons el famós pacte anticomunista, que 

és la tapadora d'una aliança militar, estan més 

alarmats que entusiasmats per la acció japonesa a 

Xina. Si la guerra a l'Extrem Orient dura gaire 

temps, el Japó serà un punt feble del triangle 

Berlín - Roma - Toquio. No fa gaire que un diari 

nazi, el Berliner Tageblat, avisava 

al Japó contra els perills de la seva 

empresa. ¿No és una imprudència 

d'embolicar-se tant a la Xina, quan 

s'està voltat de potències hostils? 

Tota la coalició 

dels imperialismes 

agressius es res

sentirà de l'afebli

ment del Japó. 

A. R. i V. 

Z& població xinesa de 
Xang-Hai, cercà refugi a ^-
la concessió francesa 

L'incendi de l'Extrem Orient, doncs, segueix flamejant. 

Els pobres bombers diplomàtics ja han renunciat a apagar-lo. Com a 

mediadors, han tingut tan poca sort els senyors de Brussel·les com els ale

manys. 
El nan amb gana de gegant s'ha posat a taula i vol tirar endavant 

l'àpat de totes passades. . . 

* * 

No creiem, però, que aquest àpat li faci profit. El Japó es troba cada 

dia més presoner dels propis actes. Les seves victòries militars relativament 

fàcils, van consumint els recursos d'aquell país i comprometen la seva força 
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Tota persona que conservi un sentiment de responsabilitat 
defugirà el risc de fer profecies sobre una matèria tan incerta 
com és l'esdevenidor econòmic d'un poble compromès en una 
guerra de proporcions inaudites. Sempre és exposat de fer vati
cinis en cosa fràgil i sensible com l'economia d'un pals, i a l'hora 
d'una liquidació forçosa, podran fer-se propòsits, projectes i 
plans per al demà, però ningú no sap quina sortida i quina for
tuna tindran aquests plans ni quin calor donarà la coliecti-
v i t a t n i 
quines con
t i n g è n c i e s 
barraran el 
camí o faci-
li t a r a n la 
real i tzació. 

Espanya 
t o t a , t é 
p l a n t e j a t s 
p r o b l e m e s 
greus d'or
dre econò
mic i d'ordre 
jurídic. Ca
t a l u n y a és 
el poble on 
aquests pro
b l e m e s te
nen més vas-
titud i pro
funditat per 
ésser el país 
més ric, el 
més poblat i 
el més com
mogut pels 
corrents de 
r e n o v a c i ó 
s o c i a l . E l 
m a n t e n i 
ment d ' u n 

sistema capitalista rígid és, aparentment, inadmissible. 
La consagració completa d'un sistema col·lecti vista 
no sembla tampoc viable. El sistema mixt de pro
pietat privada i d'explotació col·lectiva d'algunes 
indústries que vivim avui, té tants inconvenients d'or
dre econòmic que a penes si deixen entreveure la con
fusió i la inquietud que mantenen en el camp jurídic. 
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Caldrà que els resultats econòmics ens indiquin de quin 
costat ha de caure la balança jurídica. 

No es coneix progrés en la vida que no parteixi d'un punt 
fix, predeterminat. Es indispensable acceptar un principi, un 
criteri, una llei. Sembla elemental que la coincidència l'hagi 
d'assenyalar la consciència pública i que la consciència pú
blica s'expressi en actes, sobretot ara que el sufragi universal 
i les consultes populars es fan al camp de batalla i en lluita 
directa on es destrien fàcilment les voluntats i es por discernir 
ben clarament quins són els addictes i els adversaris. En les 
nostres masses com en les de l'enemic - cal conèixer els 
que són lleials per voluntat espontània i els que es troben en
roláis per llei de necessitat o per a recollir els possibles avan
tatges. El poble obrer, però, es troba en general, al costat de 
la República. Té, és cert, la seva peculiar concepció de la 
República, una concepció que tothom hauria de posar cura 
a no contradir ni contrariar gaire perquè indubtablement és 
la més adequada i la més justa. 

El poble obrer s'ha atribuït la direcció de les grans em
preses a l'hora que la burgesia les abandonava. El resultat 
de l'administració obrera no pot encara judicar-se perquè el 
període és massa curt i les circumstàncies de la guerra no eren 
les més propícies per a obtenir èxits. Tot amb tot, pot dir-se 
que en el seu conjunt, ha estat satisfactòria i deixa entreveure 
una capacitació i una aptitud per a una recuperació total 
quan les circumstàncies ho permetin. Malgrat les agres cen
sures que s'han fet de l'administració obrera, podem afirmar 

que, salvant excepcions, ha estat honesta i eficient i que, si 
durant aquest període hagués continuat el domini de la bur
gesia, les indústries haurien sofert una major paralització, 
els obrers haurien estat més castigats per l'atur forçós i l'es
peculació s'hauria desbordat en major proporció de la que 
dissortadament ja estem patint. 

La República, doncs, gràcies a la revolució i la guerra, 
s'ha adaptat millor a la pròpia denominació baptismal i ha 
esdevingut en gran mesura una república de treballadors. 
Si algun valor havia tingut la nostra burgesia era justament 
la d'ésser treballadora i haver emergit tota ella dels rengles 
obrers. Vol dir, doncs, que per Catalunya, malgrat les pèr
dues quantioses que estem sofrint i que sofrirem encara, la 
guerra i la revolució no presenten mals auspicis perquè eleven 
i dignifiquen el sentiment del treball i donen als treballadors 
la intervenció i la responsabilitat en matèries econòmiques. 
Com que la burgesia no sabria ni podria prescindir dels bene
ficis individuals, la dispersió de la riquesa dificultaria la reha-
bilització de la gran indústria, mentre que el règim de direcció 
obrera consentirà la concentració de capital, la seva mobilit
zació massiva i la seva aplicació a les fonts més vitals de la 
producció catalana. 

La indústria tèxtil, element de treball i riquesa secular de 
Catalunya, anirà perdent la seva atomització i sense extorsions 
doloroses, podrà adaptar-se a un sistema de racionalització 
i d'especialització. El nostre potencial hidroelèctric pot fa
cilitar enormement aquesta tasca fent que cap regió o comarca 
de Catalunya resti exclosa del benefici i permetent una dis

tribució científica dels focus industrials adaptats a les 
circumstàncies de lloc, de producció o de mercat. 

El mateix pot aplicar-se a les indústries químiques 
que ja estaven prenent molta volada i que, problable-
ment, trobaran facilitats d'incrementació dintre del nou 
sistema. La riquesa potàssica de Catalunya sofreix les 
limitacions del mercat mundial, però tota expansió 
d'aquest pot trobar resposta a Catalunya, car la capa
citat dels nostres jaciments és il·limitada. No pot fer-se 
un pronòstic tan optimista de les indústries sidero-
metal·lúrgiques a les quals la guerra ha donat una impul
sió inusitada, però no hi ha dubte que a través de l'es
forç actual prendran carta de naturalesa alguna d'aques
tes activitats per a la producció en gran escala de mate
rial mòbil, motors de tota classe i petita maquinària in
dustrial. 

El que és segur, és que el ressorgiment d'Espanya 
haurà d'oferir a Catalunya una oportunitat de treball i 
cooperació que s'haurà de traduir en prosperitat i ob
tenció de riquesa. El secret és que no perdem la nostra 
fe. La fe en nosaltres mateixos, acompanyada i servida 
per aquell sentiment d'independència individual que ha 
estat el més gran suport de la dignitat dels catalans. 
Ha estat pel treball i l'estalvi individual que Catalunya 
ha fecundat el seu sòl trencat i feréstec, ha poblat de 
fàbriques les conques dels rius i ha creat una metròpoli 
de les proporcions i la bellesa de Barcelona. Serà el 
treball i la previsió col·lectives les que reedificaran 
Catalunya de les runes de la guerra. Si no fos així, ens 
atrevim a afirmar una cosa, i és que Catalunya pot fra-



cassar com a col·lectivitat i demostrar 
que el col.lectivisme no és l'instrument 
apte per a la seva rehabilitació econòmi
ca, en qual cas, sabrà molt bé deixar-lo 
de banda i fer camí sense ell, però gai
rebé podem tenir la certesa de que Ca
talunya recobrarà tota la seva força i tota 
la seva expansió econòmica bon punt s'i
niciï una normalitat i pugui reprendre 
la vida de treball i de producció que és 
l'essència del seu caràcter i la garantia 
de la seva perennitat. 

M. SERRA I MORET 

'* m i 
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LES ASSEGURANCES 
SOCIALS ^ = ^ ^ = L'Institut Nacional de Previsió 

Amb ocasió del X X X aniversari de la fundació d'aquest 
organisme — creat el 27 febrer del 1908 — estimem con
venient donar una idea del que és i pot ésser institució tan 
important, ja que té al seu càrrec la direcció, aplicació i ad
ministració — en nom i representació de la República — 
de tan sagrats interessos de la classe treballadora espanyola, 
com són els compresos sota la denominació d'Assegurances 
Socials. I ja que ens adrecem als lectors de MOMENTS, ens 
és obligat de consignar que l'apòstol infatigable de la pre
visió a Espanya, el fundador, l 'ànima de l 'Institut Nacional 
de Previsió, va ésser un català il·lustre : Josep Maluquer i 
Salvador. En crear-se al nostre país la dita institució, Es
panya deixava d'ésser una excepció a Europa. 

Creat per a fomentar i difondre la previsió popular, es
pecialment la que es realitza sota la forma de pensions, l 'Ins
t i tut Nacional de Previsió, tant en els seus inicis com en 
els seus ulteriors desenvolupaments, ha obeït els mateixos 
principis que en tots els països civilitzats han privat els 
governs d'acomplir aquella obligació — més indiscutible 
i accentuada cada dia — d'evitar que l'obrer, després d'una 
vida de treball, resti entregat a la misèria i abandonat pels 
egoismes del règim capitalista, que no trobava cap més so
lució que la impotent i humiliant de la caritat. Fa vint 
anys, mitjançant un pacte internacional, es féu solemnial-
ment la declaració que el treball no podia ésser considerat 
com una mercaderia, per tal com era un factor indispensable 
en la producció, i calia assignar-li totes les prerrogatives 
que demana la dignitat h u m a n a ; des d'aleshores també les 
Assegurances Socials passaren a convertir-se en obligació 
reconeguda jurídicament pels Estats per a considerar-les 
com dret inalineable que els treballadors tenien d'ésser 
atesos i protegits als moments que, per diversos motius o 
causes, no posseissin la integritat de les seves facultats de 
producció. Per això, l ' Inst i tut Nacional de Previsió, en 
nom i representació de l 'Estat Espanyol, ha anat constant
ment augmentant el seu radi d'acció, responent a l'impuls 
que els temps li han imposat i obeint la tònica determinant 
de la política social del nostre país. Conseqüentment, en 
orientar-se els rumbs de la nova Pàtria que en aquests mo
ments s'elabora enmig de jornades doloroses, en les quals 
l 'ànima del poble es fon en una vida millor, d'acord amb 
el postulat on aquella s'inspiri i a l 'Estatut jurídic on es 
recolzi, així haurà de forjar també les Assegurances Socials 
encomanades a aquest organisme, ja que, si sempre ha 
tingut el to i els mètodes d'un laboratori social, en el qual 
la ciència, la tècnica i l'experiència varen ésser els seus 
guies per a procedir amb encert a la implantació dels seus 
propòsits (que no són altres que atendre el treballador 
desvalgut), avui que vivim moments profundament trans
formadors, no pot menys d'intensificar les seves preocupa
cions i, a l'efecte, sempre observador, sempre vigilant, sem
pre preparat, espera l ' instant d'ésser requerit pels qui te
nen autor i ta t legítima, per a plasmar en lleis les necessitats 
que aquests moments extraordinaris demanen. 

Perquè un règim d'Assegurances, pel mateix que ha 
d'ésser una obra de caràcter nacional, ja que ha d'abastar 
la gran majoria del país, necessita basar-se i organitzar-se 
damunt fonaments tècnics i científics, i tota improvisació 
en aquesta matèria resultaria catastròfica, moralment i 
econòmicament. Això féu necessari elaborar una educació, 
formar un criteri entre la població obrera (ja que en ella 
es troba la massa dels seus beneficiaris), i per això l ' inst i tut 
Nacional de Previsió, té cura en tot moment de la propa
ganda, per tal de crear els costums, els hàbits i l'opinió pre
cisa que faci que les Assegurances tinguin llur aplicació 
adient per tal que no se surtin del seu endegament normal 
els esforços realitzats a aquest fi. D'aquí la gran autoritat 
que ha conquistat l ' Inst i tut i, per això, ofereix la màxima 
garantia, puix que totes les seves determinacions, basades 
en l'estudi del medi i en l'aplicació de les regles matemàti
ques de l'Assegurança, estan excloses dels greus perills que 
en aquestes matèries ofereix l'empirisme. L'Institut Na

cional de Previsió, ha tingut sempre, obedient al mandat 
de les autoritats de les quals depèn, el que hom ha anomenat 
l'obsessió de la solvència. 

Però l'Assegurança Social ja no és solament un règim 
nacional, i per això, la legislació espanyola sobre aquesta 
matèria està d'acord, per mitjà de Convenis i Recomanacions, 
amb la legislació internacional aprovada en les Conferències 
del Treball a Ginebra. 

Obeint aquestes normes o principis, els legisladors de 
la República que tenen molt present la importància de les 
Assegurances Socials, varen curar de dur a la Constitució 
preceptes que obliguen l 'Estat a la protecció dels treballa
dors quan es troben en estat d'invalidesa per a la producció 
i, a l'efecte, tenim a la Carta de fundació de la nostra Re
pública els articles 43, 46 i 65, en els quals hom empara o 
protegeix els obrers, directament i dignament, mitjançant 
lleis espanyoles i tractats internacionals. I no podia ésser 
d 'al tra manera, puix que l 'establiment i aplicació de les 
Assegurances Socials no pot deixar-se a la iniciativa parti
cular d'un individu, una empresa, una organitzac-'ó sindi
cal, un par t i t polític. Es, i cal que sigui, inexorablement, 
obra dirigida, vigilada i garantida pel govern. 

L'aspecte econòmic de les Assegurances Socials és molt 
considerable i hom necessita quantitats que per llur volum 
i la immensa responsabilitat que hom contreu en l'aplicació 
de les Assegurances han de fer meditar a aquells que s'ocupin 
d'aquestes qüestions. Al final d'aquestes ratlles donem al
gunes xifres de les que inverteix l 'Institut Nacional de 
Previsió en diverses atencions seves. Si aquestes sumes, per 
elles mateixes, diguessin poc, hom pot deduir l'abast que 
tindran econòmicament les Assegurances quan adquireixin 
el desenvolupament precís — que indubtablement adqui
riran — tant en el volum de la població com en la quantia 
de les pensions. 

Entre les activitats a què es dedica avui l 'Institut Na
cional de Previsió, figuren les següents: D'Assegurança 
voluntària : Llibertat subsidiada, Mutualitat de la Previsió 
i Amortització de préstecs. D'Assegurança obligatòria: 
Retir Obrer, Maternitat i Accidents del Treball. Atén també 
l'Atur forçós, Vedats socials, Homenatges a la Vellesa, 
Inversions socials, Repartiments d'herències i d'altres. In
sistir en cada una d'aquestes activitats ens duria massa 
lluny. Siguin les xifres que exposem el reflex de llur impor
tància . A més, hi ha altres Assegurances en preparació, 
però d'això només volem dir que darrerament, per mandat 
del govern de la República, hom va elaborar un projecte 
d'Assegurances de malaltia, un altre d'invalidesa i mort. i 
un altre per a la unificació d'Assegurances. 

Per a acabar aquest esbós sintètic direm que en la cons
titució de l 'Institut Nacional de Previsió, no és cap novetat 
la incorporació de les organitzacions obreres a les plenes 
activitats del mateix, puix que d'ençà que es va fundar té 
al seu si representants de la classe treballadora; però com 
més intensa sigui — i ho serà — l'actuació dels Sindicats 
en les Assegurances Socials, és indubtable que més grans 
seran en tots sentits, els benifets per als treballadors. 

QUANTITATS INVERTIDES PER L'INSTITUT NA
CIONAL DE PREVISIÓ EN ALGUNES DE LES SEVES 
ATENCIONS FINS L'ACABAMENT DE L'ANY 1937 

Règim de llibertat subsidiada.. . 
Mutualitat de la Previsió 
Assegurança Infantil 
Retir Obrer 
Assegurança Maternitat 
Accidents del Treball 
Atur forçós 
Inversions socials 
Homenatges a la Vellesa 

Ptes. 16.405,08389 
708,87963 

10.851,16776 
65.692,76167 
33-i45.545'64 
74.506,207*80 
i7.269,6oi'46 

329.207,538'82 
i3-789.352'o8 
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Is mesos de desembre del 1937 i gener i febrer del 1938 han vist operacions de gran envergadura, 
totes al front d'Aragó i precisament al seu extrem sud, els sectors del qual, de Pancrudo 
en avall, corresponen a l'Exèrcit de Llevant, comandat pel general Hernández Saràbia. Ja és 
sabut que, més cap al nord, a la resta del front aragonès, hi ha l'Exèrcit de l'Est, comandat 
pel general Pozas, que ocupa el sector que abans anava a càrrec de la Generalitat de Catalunya. 

Per cert que, al primer cop d'ull, xoca una mica aquesta duplicació de noms : Exèrcit de 
Llevant i Exèrcit de l'Est, perquè els mots est i llevant volen dir la mateixa cosa geogràficament. 
Però és el cas que el nom d'Exèrcit de Llevant es refereix concretament a la regió peninsular 
així anomenada, on té les bases el dit exèrcit, i que comprèn els antics reialmes de València i 
Múrcia. De totes maneres, potser valdria més, per a la claredat de les denominacions, que 
l'Exèrcit que ara és anomenat de l'Est, fos anomenat del Nord-est. Ja sabem, de totes maneres, 
que això té un valor secundari, i que no ha d'influir en el resultat de la guerra. Només es tracta 
d'una remarca que fem tot passant. 

Exèrcit de Llevant i sector de Terol. Aquests dos noms resumeixen la lluita de dos mesos 
al front d'Aragó. En aquesta lluita, l'Exèrcit de Llevant ha estat el protagonista, i el sector 
de Terol ha estat l'escenari. 

Vegem ara el sentit i la transcendència de les operacions de Terol, glorioses per a l'exèr
cit republicà. 

• * * 
La primera cosa que cal posar de relleu és el fracàs de la tesi que donava una importància 

enorme i gairebé decisiva al fet que, per la caiguda d'Astúries, quedava disponible per als altres 
fronts l'exèrcit franquista del Nord. La conquesta republicana de Terol es produí totjust quan 
aquest exèrcit s'havia incorporat al conjunt de les forces rebels. 

Ens cal recordar que la nostra crònica anterior, publicada en el número octubre-novembre 
de MOMENTS i escrita a primers de novembre, estava dedicada a combatre l'al·ludida tesi. 
Prevèiem lluites de gran envergadura per a les darreries de l'any, com realment vingueren. 
Però mostràvem que l'exèrcit facciós del Nord no tenia el volum ni el pes que molts li atribuïen. 
Calculàrem en uns 25,000 ò 30,000 homes els contingents cantàbrics de Franco susceptibles 
d'ésser traslladats als altres fronts. I preguntàrem: « Es creïble que uns 25,000 ò 30,000 homes 
— ni que fossin uns quants milers més — exerceixin una influència decisiva en una guerra que 
ha alçat, per cadascuna banda, exèrcits de 600,000 homes? » Al final de la crònica dèiem : « En 
resum, no trobem pas cap motiu racional per a creure que hagi de tenir una importància extra" 
ordinària la tramesa de l'exèrcit facciós del Nord a un altre front. El reforç que haurà valgut 
a Franco la desaparició del front cantàbric, no té un caràcter decisiu, ni pot canviar essencial
ment el curs de la guerra en el llindar de la segona campanya d'hivern ». 

Els nostres lectors poden comprovar avui la veritat de les precedents observacions. Aquestes 
no significaven que neguéssim la importància de la intervenció de l'exèrcit facciós del nord en 
altres fronts, però la reduïem als seus justos límits. No sols el tal exèrcit no era tan poderós 
com alguns deien — la seva màxima puixança li donava l'aviació estrangera — ans encara 
perdia, en actuar en altres llocs, els avantatges geogràfics i tècnics que van ésser la prin
cipal causa dels resultats que va aconseguir. Prou que s'ha vist el sector de Terol. 

• * * 
Ja que ens hem referit a la nostra crònica anterior, no podem estar-nos de citar una insi

nuació que fèiem, la qual ha estat plenament confirmada pels fets. Escrivíem, en efecte : 
« Que Franco projecti per a ben aviat una grossa acció ofensiva, és versemblant. Les ràdios 

faccioses i la Premsa estrangera ho anuncien dies ha. Allò que no s'anuncia ni se sap és el lloc 
de l'operació projectada. Com tampoc no s'anuncia ni se sap si l'alt comandament republicà es 
proposa de guanyar per mà els rebels o bé d'esperar llur atac. » 

Va succeir, tal com insinuàrem, que l'alt comandament republicà va avançar-se a l'ofensiva 
facciosa, a aquell « huracà » de què parlaven les emissores de Franco. Mentre aquest es dedicava 
a la propaganda, s'anava concentrant prop de Terol, en el major secret, un gros exèrcit republicà, 
que el dia 15 de desembre va iniciar, amb ple èxit, un doble atac pels dos costats de la boca de 
la bossa formada per la plaça i els seus voltants. La bossa, al cap de pocs dies, quedà estran
gulada i es convertí en un grup d'illots, els quals van anar caient, l'un darrera l'altre. 

Va ésser un èxit que només la sorpresa podia donar en un indret tan defensat per la con
figuració topogràfica i per les fortificacions. Semblava un miracle. Era en realitat una revelació. 
La revelació de l'existència d'un veritable exèrcit republicà, ben dirigit, ben disciplinat, i amb 
alta moral. 



RONT 
La reacció de l'enemic va trigar alguns 

dies. Els seus contraatacs es van anar inten
sificant fins a convertir-se, a darrers de de
sembre i primers de gener, en una contra
ofensiva furiosa i a fons. Els rebels guanya
ren algun terreny a l'oest i al nord de Terol. 
Però no van assolir llur objectiu, que era 
reconquerir la plaça i salvar els 2,000 ó 3,000 
homes que es defensaven en els últims reduc
tes. El fracàs d'aquesta primera gran con
traofensiva va ésser assenyalat per la ren
dició de les forces de Rey d'Hancourt i de 
Barba. 

L'efecte de les victòries republicanes va 
ésser enorme a la Península, a Europa, al 
món. Encegat, Franco, per una qüestió de 
punt, va recomençar, a mig gener, la con
traofensiva. Aquesta vegada els seus atacs 
tenien com a objectiu voltar Terol pel nord-
est. L'esforç desplegat va ésser molt intens. 
Després d'obtenir alguns resultats parcials, 
com la presa del Muletón, al nord de Terol, 
Franco va tornar a fracassar. Terol seguia 
en poder dels republicans, i la llarga batalla 
havia produit als facciosos¡una elevadíssima 
xifra de baixes i una davallada, per a ells 
perillosíssima, en el camp internacional. 

A últims de gener, un cop republicà da
munt Singra, més cap al nord, va portar les 
nostres línies per aquell indret a pocs quilò
metres de la carretera i del ferrocarril de Terol 
a Saragossa, i així les principals comunica
cions dels facciosos al sector de Terol aparei
xien cada vegada més amenaçades. 

Davant la revelació de l'exèrcit republicà, 
els facciosos van donar a Roma i a Berlin un 
angoixo? crit d'auxili. La resposta del Buce i 
el Führer va ésser de trametre nous elements 
bèl·lics a Franco, especialment aviació i ar
tilleria. Per l'actuació, d'avions i canons en 
grans masses, l'enemic va apoderar-se en un 
atac iniciat el dia 5 de febrer, de Sierra Palo
mera, allunyant així les línies republicanes 
de la proximitat de les vies de comunicació 
amb Saragossa i fent-les passar de la vora 
oriental del riu Cella a la del riu Alfambra. 
Posteriorment, en un atac a fons, iniciat el dia 
18 de febrer, aconseguí ocupar les posicions 
dominants de Terol, que la guarnició republi
cana evacuà el dia 21 al vespre. 

Un èxit dels facciosos? No. Un èxit — 
momentani — del material italo-alemany. 
Però ben aviat l'exèrcit de la República tin
drà nou material poderós per restablir l'equi
libri i aconseguir la victòria final. 

© 

CAPTAINMORLEY 



Què és un anàlisi del mercat? 
Atreta per la novetat a casa nostra que té en part el nom de la meva càtedra a la Institució d'Estudis Comercials 

(« Estudi de Mercats i Publicitat»), la Direcció de MOMENTS em fa l'amable requesta que exposi quina cosa és l'estudi o anà
lisi de mercats, quina finalitat té i quines disciplines enclou. 

L'anàlisi de mercats és l'intent d'aplicar a la Distribució dels productes — a l'organització de la Distribució — mètodes 
científics i racionals, d'una manera paralel.la a l'aplicació dels mètodes científics i racionals d'organització de la Producció, 
que són prou coneguts des dels primers anys de l'actual segle dins de l'Economia del Treball. 

La finalitat d'aquest intent és doble : a) Aconseguir que la distribució dels productes sigui feta amb el cost mínim i 
amb la màxima eficiència ; i b) que la producció tingui una mesura, tan exacta com sigui possible, de la capacitat d'absorció, 
de la potència :' ' 

Podríem i 
dins de mètodes estadístics científics! racionals ponderatius, per 
citat dels mercats, com també la manera menvs costosa, més ràpida i eficient de proveir-los. 

El gràfic que publiquem resumeix a grans trets l'abast de la matèria. En el centre del triangle que formen idealment 
la Producció, la Distribució i el Consum, es troba el Mercat. L'anàlisi haurà de recórrer el triangle, d'un vèrtex a l'altre, i anirà 
descobrint els fets i els accidents que tinguin interdependència. Aquests fets i accidents són sintetitzats en els diferents requa-
dres del gràfic, units a cadascuna de les tres fonts fonamentals d'investigació. Caldrà, doncs, investigar minuciosament sobre 
cadascuna de les qüestions que esmenten els epígrafs, acoblar després les dades obtingudes, treure termes mitjans matemàtics 
o lògics, segons els casos, establir metòdicament comparacions, treure'n ensenyaments i assenyalar en forma de conclusions 
una conducta rectora. 

Com a exemple, veureu en un senzillíssim cas d'aplicació la diferència existent entre el procediment rutinari i el racional 
i científic. 

Procediment rutinari. — U n tècnic en la fabricació del producte « X », veu que aquest producte és ben venut en el mer
cat espanyol. Funda un grup, adquireix la maquinària que pot i es posa a fabricar. Gairebé sempre, de moment, fixa uns preus 

i qualitat • [ possible respecte aparences -
el cost i reduir més els preus de venda. 

Mètode científico-racional. — Un tècnic en la fabricació del producte « X », veu que aquest producte és ben venut en el 
mercat espanyol. D'acord amb un grup es decideix a fer una investigació del mercat, en tot el territori i en cada una de les 
seves diferents zones, per tald'esbrinar amb tots els detalls en quina situació es troben la producció, la distribució i el consum 
de l'article « X », o sigui el que pensa fabricar si el resultat de l'estudi li és favorable. Les principals conclusions de l'enquesta 
i el subsegüent anàlisi hauran d'ésser les que segueixen : 

i . Si té cabuda en el mercat una altra indústria de l'article <X». 
2. Quin tipus de fàbrica, de quina producció i de quina capacitat és aconsellable,. 
3. Quina política industrial de qualitats, classes, formes i preus haurà de seguir. 
4. Valor present i potencial de cadascuna de les zones del mercat com a fonts de consum. 
5. Quina política comercial, en tots els ordres, i quina organització de vendes i eventualment de publicitat li seran 

necessàries per ajustar-se amb el mínim cost i el màxim rendiment a l'engranatge de la seva producció, enfront de les altres 
produccions, i a la naturalesa i restants característiques del mercat. 

Tal com es desprèn del senzill exemple que acabem d'esmentar, aquesta mena d'estudis tenen una importancia econ-o 
mico-social molt considerable, puix que d'ells depèn l'única possibilitat que la Distribució sigui el fidel de la balança contras
tada, mesuradora de la Producció i el Consum. . . _ » » » < 

P. PRAT i ÜABALLI 



. vet * . e t ^ 

^ f ¿ ^ te-
b«- fcV*-1" e\se" , a 

< s e ^ ^ ^ ^ 

rtve^%V^v^oV
teN 

^ ^ 

V<sl^,s* 

tf» e £ a\ Vt0^Ae V* \ ^ v ^ * 

a ^ e s ^ t e ¿ » ^ e t e « * * , V t c^ ' , 

a«*b A ' ^ c^e „AteV Ae ^* *\a*-

s ac* ¿.e ia v 

US*** 



y 
/ "N1TÉD .SHOE M A C H \ H C T X S T Q ^ S 

NA COL-LECTIVITAT MODÉLICA 
L'OBRA MAGNÍFICA DE 

LEMPRESA COLLECTIVITZADA 

NITED MHOE ÉfáACHINERY 

Per tal de jutjar amb eficàcia els efectes d'una llei innovadora, que trenca motlles tra
dicionals, és de gran interès conèixer els efectes que ha dut a la pràctica. Aquest és el cas de 
la Llei de Col·lectivitzacions, de l'octubre del 1936, la qual ningú no tindrà dret a donar 
per fracassada mentre puguin adduir-se exemples de la seva aplicació tan magnífics com 
ens l'ofereix l'Empresa « United Shoe Machinery ». 

Degudament assessorats pels dirigents de l'Empresa i amb el bon desig de tenir el pú
blic al corrent de quina és la capacitat veritable dels nostres obrers, ens plau de consignar, 
a continuació, el resum del que hem pogut obtenir en la nostra visita a aquesta fàbrica 
exemplar. 

Un any porta « U. S. M. C. » regint-se per un Consell d'Empresa, legalment anomenat 
pels seus treballadors. Componen aquell els següents companys : 

Manuel Girona i Cremades (Conseller-director) ; Joaquim Rovira i Vinyals i Ramon 
Garcia i Díaz (Consellers delegats) ; Joan Legórburu del Castro, (Interventor de la Genera
litat) ; Vicenç Julián i Mejias, Josep Solsona i Pavia, Josep Mayench i Surroca, Joan Co
lomer i Carrió, Francesc Guinovart i Ricart, Jaume Torrabadella i Ullana, Francesc Mar
tell i Mazarino. 

La implantació del règim col·lectiu ha beneficiat considerablement, no tan sols la prò
pia Empresa, sinó, també l'economia general del país. Aquest, en temps de la burgesia, era 
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t r ibutar i de l 'estranger en mul t i tud d'articles i productes, 
que aquella no podia, o no volia fabricar. Entre aquests, 
s'hi comptaven totes les peces de recanvi i accessoris 
que consum la industr ia de fabricació de calçat, a la qual, 
com és sabut , assorteix la «United». En suscitar-se la gue
rra civil, aquesta carència de materials específics va com
plicar t an t l 'actuació de la « U. S. M. C. » que hom hauria 
cregut, fàcilment, insuperables les dificultats. I insupera
bles havien es ta t dintre el r i tme lent i indecís de les an
tigues gerències patronals . Cal imaginar el que significava 
per al Consell d 'Empresa deia «United S. M. C», haver de 
comprar a l 'estranger i pagar en divises el valor, elevadís-
sim, de semblants importacions. Això sense comptar amb 
les despeses de duanes, t ransports , assegurances i, encara, 
amb les possibles dilacions en els terminis de lliurament. 
Haver de disposar de fortes sumes de lliures esterlines no 
t an sols ul trapassava la potència econòmica de l 'Empresa, 
sinó que afeblia força l 'economia de la República. 

Els tècnics de la «United» es posaren a treballar im
pulsats per un legítim entusiasme i els seus estudis i recer
ques donaren un resultat meravellós. Accessoris i recanvis 
que eren impor ta t s de l 'Estranger, avui es fabriquen, 
immillorables, als tallers mecànics de l'Empresa!!... 

* * * 

Ent re els materials de marca estrangera que hom con
siderava d'impossible fabricació al país, figuraven les agu
lles i les alenes per a cosir calçat. Avui, la « United Shoe 
Machinery » està en condicions de produir aquestes agulles 
i alenes de qual i ta t immillorable i en quant i ta t suficient 
per a les necessitats de la indústria del calçat. Amb això, i 
la fabricació de peces de recanvi, ul t ra resoldre una difi
cu l ta t anguniejadora, dóna ocupació a un gran nombre d'o
brers i determina un estalvi més que considerable. Aquestes 
circumstàncies no han passat pas inadvertides al Govern de 
la Generalitat , i sovint la gloriosa tasca de la «U. S. M. C.» 
és posada com exemple als que no saben com resoldre els 
propis problemes. Àdhuc el Conseller d'Economia ha donat, 
fa poc, una nota en aquest senti t . 

Balanç de to t l ' esmentat : Que per als companys tècnics 
de la « U. S. M. C. » ja no existeixen problemes irreso
lubles en llur especialitat. I que si la indústria que 
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motiva aquest comentari travessa avui una situació eco
nòmica envejable, ho deu en gran manera a l'excel·lent 
administració del seu Consell i a la perícia admirable dels 
seus tècnics. Ho palesa així l 'aprovació per unanimitat , 
en Assemblea, de la Memòria i del Balanç corresponents 
a l'exercici del 1937 i l 'ambient cordialíssim que va pre
sidir-la i que culminà amb la reelecció dels companys que 
formaven l 'anterior Consell d'Empresa ampliat amb el 
nomenament de Ernest Fondevila i Claveria i Ramon 
Sanbola i Mateu. 

Els obrers de la « United Shoe Machinery», S. O. C. 
gaudeixen d'assistència mèdica gratuï ta per a tots els 
companys i familiars. Pel que afecta els accidents del 
treball, hom va més enllà del que obliga la llei, per tal 
com els obrers de la Casa estan assegurats àdhuc dels 
accidents que els sobrevinguin fora del treball, i que són 
indemnitzats en la mateixa forma. En l 'actualitat , diver
sos jubilats perceben llur jornal íntegre. 

Qualsevol accident — ul t ra el jornal complet — dóna 
dret a percebre indemnitzacions de 15,000 pessetes en 
cas de defunció i 30,000 en cas d'invalidesa. 

El servei d'assistència mèdica comprèn totes-les 
espec.alitats amb dret a clínica, lliure de tota despesa, 

ja queuques tes van a càrrec exclusiu de la Col·lectivitat. Hom té molt avançats els estudis per a la implantació de l'asse
gurança de vida, la qual permetrà que els familiars percebin quant i ta ts encara més considerables que les previs tes avui. 

La « United Shoe Machinery » té esmerçades en les atencions de la lluita antifeixista més de 200,000 pessetes. 
Ha fornit 100 equips complets per altres tants combatents, a més dels que ha facilitat a cada company de la Col·leo-
t iv i ta t mobil i tzat al front. Actualment passen de seixanta els obrers de la « U. S. M. C.» que lluiten en diversos sectors. 

Pel que respecta les condicions de treball d'agents i instructors especialistes, ha estat millorada i modernitzada. 
IUC els clients s 'han adona t com avui reben millor t racte i mereixen més consideracions que abans, la qual cosa Àdhuc 

trucció de noves i espaiosesi 
obrers i tècnics, la «U. S. M. C.» ha '"nstal·lat en, locals espaiosos i confortables, sales de gimnàs, biblioteca, saló 
d 'actes, dutxes lavabos, guarda-robes, etc. , Cal que totes les Empreses Col·lectivitzades de Catalunya, sentin el noble 
desig d 'emular la «U. S. M. C.» a profit dels ideals d'emancipació social i econòmica i dels postulats de l l ibertat humana. 
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e l cinema a l abasl deU 

infants i. 
L'art cinematogràfic ofereix totes les possibilitats per tal 
d'aconseguir que, ben orientat, exerceixi una poderosa 
influència pedagògica en els infants. • Per les seves 
característiques especials, abastadoras de tots els pro
blemes documentals i artístics que poden servir per a 
desvetllar el complex intel·lectual del noi, el cinema mereix una 
atenció especial per part dels organismes encarregats de la 
direcció cultural del país. • N o ens referim, naturalment, al 
cinema en el seu aspecte general — que ben organitzat pot 
ésser un poderós element orientador de les masses —, sinó al 
cas específicament concret del cinema destinat als infants, o 
sigui al cinema considerat com a element pedagògic. • ¿Per 
quines raons la pedogogia no s'ha servit del cinema, quan aquest ofe
reix un vastissim camp de posibilitáis? Al marge dels films concretament 
destinats a temes de pedagogia aplicada, que han d'ésser projectats 
a les aules escolars com a complement de les classes teòri
ques, hem de referir-nos a les pel·lícules documentals, històri
ques, de viaíges, etc., que són les que haurien de contituir la 
basede las sessionscinematogràfiques especialment dedicades 
als infants, • Alternar aquestes pel·lícules amb programes 
de films normals, dels que són projectats correntment a Jes 
sales d'espectacles destinades al gran públic, significa tant 
com desvirtuar la veritable funció dels films concebuts, realitzats i 
projectats partint de la base d'un públic particularment infantil. I en 
idèntiques condicions fóra un absurd voler imposar a l'infant una ses
sió exclusivament dedicada al film pedagògic especialitzat. 
• El noi, per la seva condició de tal, necessita que les coses 
li entrin pels ulls, per tal de poder destriar, per mitjà de la 
intel·ligència, tot al lò que a poc a poc nodreix el seu intel-
lecte i el capacita d'una manera progressiva i metòdica. • 
¿Com organitzar, doncs, les sessions especials de cinema 
infantil? ¿De quins müjants haurem de valdré'ns per a crear 
el veritable cinema per a infants? • Ja hem assenyalat un fet con
cret: l'infant no pot nodrir la psicologia dels films normals o, més 
clarament, les ensenyances psicològiques de les pel·lícules destinades 
al gran públic. Cal, per tant, cercar els mitjans adients per 
tal d'aconseguir que la intel·ligència tendra i poc preparada 
del noi arribi fins al fons dels films a ell destinats especial
ment. • El primer que cal procurar és desvetllar l'interès 
del petit espectador. Quan aquest interès normal s'hagi ma
nifestat lliurement, serà arribada l'hora de presentar-li films 
que, sense ésser profunds i transcendents en el tema, posse
eixin, tota la vigor del fet real, sigui en l'ordre que sigui. 
• Els films per a infants, exactament igual que el teatre i tota altra 
manifestació artística destinada als nois, ha de respondre a les exigèn
cies més elementals de l'activitat quotidiana: han d'ésser reals i com 
a conseqüència fidel de la vida. • Damunt d'aquesta base essència 
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cal basiir tot l'edifici de la cinematografía infantil. 
Hem d'ésser reals per a ésser convincents. I hem 
d'ésser convincents per tal de poder respondre al pla 
pedagògic a què involuntàriament es troba sotmès 
el cinema, quan aquest va destinat als infants. 

Arribats a l'acord tàcit que el cinema infantil no pot 
desprendre's de la seva missió pedagògica essencial, hem de con
venir que la preparació de les sessions destinades a aquest públic 
especial han de respondre a un pla concret i prèviament traçat. • 
Fer sessions mixtes de grans films — films de programa normal i pel-
lícules d'ordre infantil — no és aconsellable perquè l'infant perd un 
cinquanta per cent del temps que ha destinat a un esplai que mal
grat ésser-ho, no deixa d'ésser un element pedagògic en funcions 
indirectes damunt la intel·ligència del noi. • Tampoc és aconsellable 
conjuminar programes exclusivament pedagògics, per tal com ales
hores la feixuguesa del programa no permet de portar a terme 
l'assimilació de tot allò que ha de nodrir la intel·ligència en embrió 
d'aquell públic especial. • Te
nint 'en compte que la imatge 
resta gravada en el cervell dels 
infants, els films exerceixen una 
poderosa influència damunt la 
seva imaginació. Cal doncs, que 
la imatge sigui la part essencial 
dels programes i que aquests 
responguin, en absolut, a la fi
nalitat substancial que tenen re
servada. L'infant, però, no ha de 

tenir esment que el film que es projecta és un mitjà educatiu, 
element de pedagogia aplicada. La reacció interna que fatalment 
ha de produir-se ha de restar al marge de tota preocupació d'ordre 
acadèmic, d Com a conseqüència, doncs, els programes han d'ésser 
d'una amenitat extraordinària, alternant els films d'aventures amb els 
simplement còmics, i aquests amb els documentals i instructius en tots 
els ordres de l'activitat humana. Els programes infantils de cinema no 
poden tenir altra limitació que aquella que es determina per la 
més estricta moral social. No s'han d'oferir a la consideració de 
l'infant escenes morboses o sàdiques, de fons repulsiu, però tampoc 
ha de amagar-se'ls la veritat, per crua que sigui, quan d'aquesta ve
ritat poden treure'n conseqüències educatives. fl Ara bé : pel que 
fa referència a la combinació del programa cal tenir en compte tres 
factors determinants: la simplicitat, la varietat i l'efectivitat. Les pel·lícu
les han d'ésser simples i entenedores. El conjunt ha d'ésser va
riat per tal de no provocar el cansament dels infants i, finalment, s'ha 
de tenir en compte l'efectivitat de cadascuna de les cintes projectades. 
• Estem d'acord, doncs, en la necessitat de crear, de manera efectiva, 
el cinema infantil. ¿A quina organització hauria de respondre? • En 
primer lloc seria oportuna la instal·lació de diversos locals de ba
rriada especialment dedicats a la projecció de programes infantils. 
Si, de moment, això pot semblar excessiu, podria limitar-se a uns dies 
determinats de la setmana. El cas 
fóra iniciar-ho. • ¿Per què la 
Conselleria de Cultura de la Ge
neralitat de Catalunya, per mitjà 
de l'organisme adient, no pro
cura donar efectivitat a aquesta 
necessitat imperiosa? El cinema 
és una arma poderosa que cal 
esgrimir en el moment oportú i 
tot fa preveure que és arribada 
la seva oportunitat I 

Francesc Cure// 
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TOTS D'ACORD, PERO... 

Aneu als medis intel·lectuals de Barcelona. Aneu als medis teatrals... I tots, ac
tors i autors, us eixordaran amb la mateixa cridòria : 

— Volem un teatre digne ! 
— Volem un teatre intel·ligent ! 
— Volem un teatre per a les masses !... 
— Sí, s í ! Cal fer teatre de masses ! 
I a nosaltres, francament, aquesta dèria del teatre de masses que alguns els ha aga

fat tot de cop — gosaríem dir que del 19 de juliol ençà — ens sorprèn extraordinà
riament. Perquè resultant que tots estem d'acord, en el fons,discrepem, però de molt, en 
la forma... 

QUIN TEATRE CAL FER? 

Aquí ve el desacord. Perquè, per a nosaltres, per exemple, no és qüestió de fer 
aquell o aquest teatre, sinó fer teatre. I, per a altres, fer teatre, ara, només vol dir 
importació d'obres estrangeres que ens parlin d'episodis més o menys revolucionaris i 
més o menys dignes d'estima, encara que no s'adiguin gens ni mica amb la psicologia de 
la nostra gent. I, sobretot, som partidaris de bandejar aquest mot sonor i alhora buit 
de « teatre de masses », que tants « intel·ligents » nou vinguts es plauen en repetir i repe
tir, perquè els deu semblar que fa bonic i que fa home del moment. 

Per a nosaltres, però, teatre de masses n'ha estat sempre el teatre, el teatre de 
tots els temps, perquè les comèdies i els drames s'han escrit sempre pensant en què un 



públic les ha d'aplaudir. I d aquest públic — 
massa — l'escena n'ha viscut, o n'ha mal 
viscut, a tot el món... El que cal és orientar 
el teatre de manera que la massa no li de
serti... Es aquesta la feina que haurien d'em
prendre la nostra gent interessada, autors, 
actors i organitzadors, encara que alguns 
podrien objectar-nos que, representant-se 
obres perfectament poca-soltes, atempta-
tòries a totes les dignitats, són aplaudides 
per la gent. La nostra contesta, en aquest 
cas, només pot ésser una : pitjor per a aquells 
que aplaudeixen. I podríem afegir-hi: Quina 
bona feina la d'aconseguir que aquells que 
ara aplaudeixen les obres poca-soltes no vul
guin fer-ho demà! 

VARIETAT 

Cal, és necessari, reconèixer que, fins 
ara, s'ha fet una feina ben inútil en el camí 
de la utilització de la formidable tribuna pública que és el teatre de cara al millorament polític, moral i 
social del nostre poble. Es necessari donar varietat a la nostra escena, però, sempre, obeint a una idea. 
Una idea al servei de la causa que defensem. I aquesta varietat pot aconseguir-se a través d'un teatre per
fectament polític o pedagògic, perquè un drama, una comèdia, un sainet, una peça còmica, pot contenir, 
perfectament, el fons polític desitjat. Ensenyar delectant és la millor forma d'ensenyament. 

ENLLUERNAMENTS, NO! 

Del 19 de juliol ençà s'han fet, a Barcelona, uns intents de renovació de la nostra escena. I s'han fet — i 
per això han fracassat — a base de voler enlluernar el públic amb grans masses d'executants, i d'obres 
d'importació — és precís repetir-ho — sense tenir en compte, per a res, la manera de pensar i la manera de 
sentir del nostre poble. I, en escriure el nostre poble, volem referir-nos, especialment, al de Catalunya. 

No s'havia d'haver començat la casa pel terrat. A Catalunya, si s'haguessin donat facilitats, els autors po
drien haver produït aquella mitja dotzena d'obres, sense exagerades pretensions, necessàries per a tonifi
car el nostre teatre, que es moria, no de vell, que el teatre no n'és mai de vell, sinó d'avorriment. Ens creiem 
autoritzats per a dir que alguns autors, malgrat les dificultats que encara — encara ! — es troben, treballen 
en aquest sentit. I ara mateix, la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur ha convocat un Concurs 
d'obres de cara a la guerra, concurs que qualifiquem de pedra angular per a bastir aquest nou edifici que de
mana, a grans crits, el Teatre. 

DUES PRESENTACIONS 

Il·lustren aquest treball nostre dues fotografies. Són dues realitzacions estrangeres, corresponents a altres 
tantes obres muntades en un país amic considerat com el més atrevit en el muntatge d'obres teatrals. Ve-
geu-les. I convingueu amb mi que són dos decorats corrents, dintre el seu efecte escenogràfic. Però realment 
atractius, i n'hi ha un, sobretot, el del fons llis, que gosaríem a dir que àdhuc és de cara a un magnífic estalvi. 

Aquesta ha estat una falla de la nostra escena, i encara ho és. El públic ha fugit del teatre perquè l'han 
fastiguejat amb el fregar de papers quan s'obria o tancava una porta o amb l'oscil·lar d'una casa quan algú 
de dins l'escenari s'apropava massa al decorat per a «veure!» millor el que ocorria en escena. 

NO DEIXEU QUE EL TEATRE ENS FUGI DE LES MANS... 

Al nostre país han passat moltes coses en el decurs de més d'un any i mig. Però el teatre ni se n'havia 
adonat. Ell seguia com sempre, la seva marxa miserable, la seva carrera cap a la mort definitiva... Sortosa
ment, algú s'ha adonat que el teatre és una finestra oberta a tots els espais espirituals, i s'ha disposat a apro
fitar-la. I fóra imperdonable que així no es fes, que ens fugis de les mans Però cal renovar-lo un xic, 
llevar-li la pols d'oprobi que porta damunt la seva carcassa i fer-lo esdevenir àgil, simpàtic, un bon com
plement d'aquesta ciutadania que vibra per les causes honrades... 

I, per a aconseguir aquesta varietat que creiem nosaltres imprescindible en el teatre, un camí magnífic 
serà l'aprofitament de tots els elements susceptibles d'ésser aplicats. I nosaltres, per endavant de tots, hi 
trobem el cinema i la ràdio... 

POSSIBILITATS... 

Cinema i ràdio aplicats al teatre!! Us detureu a pensar-ne les grandioses possibilitats que això represen
ta, la quantitat de « mobilitat!» que adquiriria l'escena? Doncs, a l'obra, però amb mesura, quan es cregui 
imprescindible, només. No anéssim, ara, a fer les comèdies amb l'imprescindible film i la consabuda emis
sió radiofònica!! 

TEATRE, SIMPLEMENT 

La nostra conclusió és aquesta : teatre, simplement, sense ingerències exòtiques, que no són pas ne
cessàries. El que és necessari, sí, és recollir el nostre ambient, pulsar la nostra opinió, i traslladar-la a les 
taules. Quan aquest teatre, que no serà altra cosa que teatre, sense afegitons pretenciosos, hagi aconseguit 
aquesta fita, veureu que haurà donat un tomb considerable. I no hauran estat necessàries importacions ideo
lògiques i literàries. L'ànima del nostre poble ha evolucionat prou perquè, en ésser portada a 1 escena, faci 
evolucionar aquesta... J Q S E p R Q I G ¡ G T J I V E R N A U 
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SUPER ESTRELLES 
He passat la nit — realitat, insomni, fantasia?— en un estudi cinemato

gràfic. Concreto més? A l'estudi de la Paramount. Volia « veure les estrelles» 
de prop, entrevistar-m'hi, rebre l'enlluernament de llur esplendor. Però no 
varen aparèixer per l'estudi. Estava núvol? Sí, per a mi... 

Com havia pogut entrar burlant la rígida vigilància de dues dotzenes de 
cerbers galonejats. Realitzada la proesa no podia entornar-me'n enrera : 
això és, havia entrat però no podia sortir. Almenys, fins la matinada quan 
hom obriria les portes, a l'hora de la neteja. Allà on era, d'amagat, tampoc 
no podia cridar l'atenció sobre la meva presència, reclamar un llit, un sopar, 
un servei a la meva disposició. Vaig resignar-me (és tot el que hom pot fer... 
quan no pot fer res més) em vaig ajeure entre un munt de desterres — arma
dures de cavallers, de « Les croades », lleus vestidures de giris de revista, pa
rets d'un « gran Club de nit», mobiliari d'un castell medieval — i vaig ador
mir-me. Per una escletxa de finestra entrava un raig de lluna. Però de les 
estrelles ni senyal... 

Dormia. De sobte m'estiraren la manta amb què em cobria (la capa de 
Frederich March en « La muerte de vacaciones ») i em van etzivar una cleca 
al nas... Tal vegada un ratolí de magatzem? Oh, no. Els ratolins no ¡tenen dits, 
quejo sàpiga. I eren uns ditets minúsculs, subtils, els que havien comès l'acte 
irrespetuós. 

Vaig obrir un ull i vegi encarar-se'm una figureta que em mostrava una 
lligacama perfecta damunt d'una cama més perfecta encara, ensems que m'en
viava el més joliu dels somriures. Era tan petitona que no l'hauria vista, de 
no ésser per un viu resplendor que en vorejava la silueta, i n'acompanyava 
els moviments lleugers i gràcils. Amb tanta de sorpresa com d'ensurt—¿per 
què negar-ho? — vaig obrir l'altre ull. Aleshores, dels peus estant del meu 
llit improvisat, va arribar-me a les oïdes, ja del tot despertes, una robusta 
riallada. Tampoc no vaig veure cap persona ni cap lloro en aquell lloc i només 
el resplendor endiastrat va guiar els meus ulls vers la diminuta bocassa (no és 
paradoxa, ni errada, eh?) d'on sorgia l'estentori riure : la bocassa d'un mari
ner de rostre sorneguer, forts bíceps i una llauna d'espinacs a coll. Esvaïda la 
primera sorpresa i amb ella el primer somni, vaig sentir una profunda vergonya 
de la meva intuïció, de la meva droperia, de la meva actitud tan poc airosa 
i tan poc en consonància amb l'actitud dinàmica que ha de tenir a Hollywood 
un repòrter en pla d'interviu. Els meus assaltants degueren comprendre el 
meu esverament i, àdhuc, apiadar-se'n, per quant, sense esperar les meves 
preguntes, em donaren l'entrevista feta. Escolteu-los, com jo els vaig escoltar : 

Betty. — Hi... hi... hi... Volia veure les estrelles ! 
Popeye. — Ho... ho... ho... Les estrelles, de nit, a l'estudi I... 
Betty. — (Saberuda). A aquestes hores les senyores estrelles dignes de 
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llur bril lantor, solen ésser als Clubs de Nit lliurades a esplèndides bacanals, 
cobertes de joies, voltades d 'admiracions i de fervors, amb la copa de xam
pany en l 'aire ( t ambé pot ésser de whisky) i la copa de l 'amor als peus (amor : 
el divorci número seixanta dos). 

Popeye. — Ho, ho ! . . . Per què seguir aquesta absurda llegenda, Betty? 
A aquestes hores, les anomenades estrelles que s'estimen com a tais, i, per tant , 
no volen perdre categoria. . . ni contracte , s 'estan aplicant ungüents i pomades 
al rostre, per tal d 'evitar la calamita t de les arrugues, rebolcant-se per terra 
com exercici per a no engreixar-se o fent números, llargues, interminables 
rengleres de números, per a veure que ha de costar-los l 'any present una nova 
publici ta t . 

Betty. (Enut jada) . — No diguis aquestes coses, Popeye. Desacredites els 
nostres grans i ru t i lan ts models. Bé sabràs que Clara Bow, que Bàrbara La 
Marr.. . 

Popeye.— Ho... Ho !... Bàrbara fa la mar 
de temps que va morir i Clara fou declarada 
indesitjable. A les estrelles de bacanal i de 
divorci a to t drap, les posa el vet, Mr. Hays. 
Som a l 'era del puritanisme. Del vell Holly
wood de follia i d'escàndol no en resta més 
que la teva càndida lligacama, Betty. 

Betty (Adreçant -se al r epò r t e r ) .—Als 
clubs de ni t . . . 

Poepeye ( Interrompint) . — Als Clubs de 
n i t hom balla la furlana i es fan comentaris 
a l 'act i tud de Mr. Edèn. El xampany i el 
whisky varen desaparèixer del panorama, ai, 
las!, en derogar-se la llei seca... 

Betty. — Però.. . els nostres models... 
Popeye. — ! Ho, Ho!... Els models som 

nosaltres. Nosaltres, els nens mimats del pu
r i tà Mr. Hays . No 
sortim de ni t , no 
ens embriaguem, 
no ens divorciem, 
no perdem la lí
nia. ( Bé en té 
prou cura mister 
Fleisher!) ni exi
gim augments de 
sou. I emplenem 
l e s t a q u i l l e s , i 
ens fem famosos 
sense fer despe
ses en excessos 
d e p u b l i c i t a t . 
E h ? No és així 
dear Betty? Jo 

sóc un « a 
man...i) Ho... 

Betty. 
peye. No 

sailor 
Ho.. . ! 

-Bé , Po-
et posis 

pesa t . J a s abem 
que ets un bon ma
riner. 

Popeye. — Qué 
vol dir més que no 
pas ésser una estre
lla, no? 

Betty. - Tal vegada una superestrella. 
Popeye. — Almenys, nosaltres som el que som. 

Tenim un caràcter determinat propi que no es troba 
a mercè del caprici d'un argumentista sentimental 
o truculent o estúpid. 

Betty. — Tenim personalitat... Brillem amb 
llum pròpia... 

Popeye. — Som constants en les nostres pas
sions. Jo estimo la meva llarga i avorreixo el meu 
gros, invariablement. 

Betty. — Però amb quanta de varietat. . . 
Popeye. — Com a la vida real. 
Betty. - Bé, deixa't de filosofies... que quan tu 

et poses «metafísic»... 
Popeye. — Es que em manca un grapat d'espi

nacs entre cap i coll,.. Ho! Però, dèiem que nos
altres som... 

Betty. — Com Déu ens ha fet. 
Popeye. — Bé. Com ens ha fet Max Fleisher, 

el nostre creador. 
Betty. — I els seus germans Dañe i Joe, que 

ens van donar moviment i veu... 
Popeye. — I el batalló d'artistes menors que 

té cura que aquest moviment no s'estronqui. 
Betty. — I que no manqui mai, ni una sola setmana la producció 

d'una cinta de Betty o de Popeye. 

Popeye. — Les atraccions de més i més força per a les taquilles. 

Ho, ho !... 

Betty. — Els astres que no es fan vells... 
Popeye. — Ni cansen el públic... 
Betty. — Les superestrelles ! 

Popeye. — Pots ben dir-ho, Betty. ¿No sóc jo «a Sailor man»? 

Ho.. . H o ! 

Vaig despertar-me. Era a casa meva, al meu llit. Efect ivament: hi 
havia lluna i no pas estrelles. En lloc de la veueta de Betty, s'oïa la 
d 'una sirena d'alarma. Però em dolorejava, lleument, suaument, el 

nas. 
M. L. 

y 
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— Esteu equivocats — va dir-nos el capità Mun-
talt, greu i seriós, accentuant el rictus adolorit del seu 
gest. — Jo sóc tot el contrari d'un heroi. En el fons 
potser sóc el més covard de tots nosaltres. 

Va fer una pausa per engolir el fum de la pi
pa. En adonar-se del nostre astorament, va afegir: 

— Necessito morir. Com el pà que menjo. Heus-
ho ací tot. 

Nosaltres quedàrem de pedra. Tots havíem po
gut seguir de prop el capteniment del capità. Admi
ràvem la sang freda amb què ocupava els llocs de més 
perill i com suportava les ràfegues de metralla que 
el voltaven sense colpir-lo mai. Havia arribat a 
inspirar-nos una mena de respecte supersticiós. La seva 
figura, magre i vulgar, en la vida ordinària, a l'hora 
del combat s'agegantava i devenia sublim. 

No era, però, gens amic de què el lloessin. De
clinava sempre les xardoroses felicitacions de l'alt co
mandament i, passat el tràngul, es reintegrava al seu 
mutisme contemplatiu. No el molestàvem gaire. Però 
aquell dia ens va refregar tan propera l'ala negra de 
la mort — en un moment difícil del qual no hauríem 
pas sortit sense la serenitat del capità— que no vam 
poder-nos estar d'enrotllar-lo i vitorejar el seu nom. 

La nostra actitud va provocar la seva protesta. 
Esquerp com d'habitud, a tot elogi, acabava de parlar 
més que no solia. El seu posat hieràtic va dissoldre els 
grups d'entusiastes i aviat només quedàrem amb ell 
tres o quatre oficials. Creient interpretar el desig de 
tots, vaig dir-li mentre ens assèiem a la nostra improvi
sada cabina, dessota el parapet : 

— No podríeu, capità, aclarir-nos l'abast dels 
vostres mots? Tots som amics vostres, us estimem com 
un germà gran i voldríem part en la vostra crisi interior. 

El rostre pàliid, gairebé esblaimat de Muntalt, 
va acolorir-se una mica. El nostre afecte l'emocionava. 
Ens estrenyé silenciosament la mà. 

— Sí — digué tot d'una. — Escolteu. 
I nosaltres l'escoltàrem retenint l'alè. Heus aquí 

què va dir. 
« Quan a les darreries de juliol varen sortir de 

Barcelona les primeres columnes, espellifades i heroi
ques, el meu abrandament va dur-me a elles i vaig 
pujar en un camió atapeït de forces heterogènies i mal 
armades. A la ciutat hi deixava la meva promesa 
Eulàlia, el gran amor de la meva vida i una mare 

velleta i invàlida. Cap de les dues, però no s'oposava ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
al meu gest i per contra, m'alentaven, assegurant-me que farien causa comú durant la meva absència. No és oportú que us 
relati el meu debut de combatent ni com vaig adaptar-me a la meva nova vida. Només us diré que en aquell temps jo era la 
prudència feta home i, sense mancar al meu deure, no m'era gens plaent desafiar el perill. Amb tot, el meu caràcter no va des
plaure els caps i aviat em confiaren una secció. I per tal de familiaritzar-me en la guerra m'encomanaren, successivament, di
versos cops de mà força compromesos. Així va ésser que una nit em calgué endinsar-me amb deu homes una colla de quilòmetres 
al camp facciós. 

Ens calia aprofitar la fosca i arrossegar-nos com rèptils per la cuneta d'una carretera auxiliar. Vaig donar la consigna 
als meus homes d'observar el més absolut silenci i, sobretot, no fumar. D'antuvi, tots obeïren i la cosa anà com calia fins a la tor-
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nada. Aleshores sobrevingué un penós contratemps. El va provocar el « Guerxo Manetes », un xicot desmanyotat i enze, desentès 
i díscol, que tenia la dèria de no entendre les ordres o fer veure que no les entenia. Erem del mateix barri i ens coneixíem de 
petits. Potser per això no va considerar-me mai com calia. Es mofava de mi i tractava per tots els mitjans de posar-me en ridícul. 

Aquella nit, va fer més. En un revolt perillós va redreçar-se sense solta ni volta i calà foc al cigar. La flameta vacil·lant, 
que va esquinçar les tenebres com un foc-follet, provocà un temporal de bales damunt el nostre grup. 

Només un caigué de nosaltres. Totjust el «Guerxo Manetes». Ràpidament vaig intuir que estava tocat de ple i no es podia 
valdré. Era molt feixuc per a carregar-nos-el i el temps apressava. Vaig decidir abandonar-lo. No podia fer altra cosa. I així li ho 
vaig dir. Ell va respondre en un panteig : 

— Me les pagaràs... Trapella... 
No en vaig saber res més. Vaig tenir la fortuna de dur intacta la resta de la força fins la posició i ningú no es va ocupar 

més del malagradós « Guerxo Manetes »... 

« Passaren molts mesos. Jo havia deixat l'Aragó i bregava amb entusiasme en la defensa de Madrid. Duia les insígnies de 
tinent guanyades més amb el seny que amb el coratge. Erem al parc de l'oest i ens les teníem amb hordes frenètiques de mo
ros i falangistes. La lluita revestia alternatives duríssimes. Adés avançàvem, adés retrocedíem. Era un catx-as-catx-can ferotge, 
ininterromput... 

Fou pel desembre que va devenir-me quelcom de terrible i malestruc. La meva companyia defensava un rengle de xalets, 
gairebé en runes. L'enemic va llançar-se a una ofensiva atroç i, davant el perill d'un encerclament, ens fou ordenat replegar-nos. 
A mi em va tocar cobrir la retirada. 

Vaig complir amb el meu deure, fredament i sistemàtica, com de costum. Un per un anaren caient els meus companys fins 
deixar-me sol. Era ja prop de la nostra segona línia, i en un esforç suprem em disposava a abastar-la.Però tot d'una em vaig 
veure copat. De l'un cantó m'encalçava un moro, alt i gros com una torre, de l'altre un legionari que m'apuntava a cent passes. 
Estava perdut. No em restava un sol carregador. Vaig ajupir-me per agafar una pedra. Aleshores el cabileny, amb un salt de 
tigre, caigué al meu costat, amb la gúmia a la destra. Jo em vaig treure el ganivet. 

Tanmateix va oir-se un frec a frec de roba. I el mahometà va caure fet un cabdell, colpit a la nuca. No gaire lluny hi 
havia el legionari amb el màuser fumejant. Li vaig veure la cara. Era el « Guerxo Manetes »... 

Em guaitava i reia amb un riure sarcàstic, desconcertant. Enlloc de venir a mi s'allunyà a grans gambades, tot cridant-me : 
— Perquè vegis qui sóc... Em convé que visquis... 
Dels nostres parapets va sortir un raig de trets en direcció al fugitiu. De terra estant, on m'havia llançat per precaució, 

vaig veure com queia, arrapant-se el front i deixant anar el fusell. Era mort. 
Jo no podia creure en la generositat d'aquell 

traïdor repulsiu. Coneixia el seu tarannà i el concep
tuava incapaç d'una acció noble. Darrera el seu gest 
inversemblant s'hi amagava quelcom. M'inquietava 
pensar-hi. Vaig fer propòsit d'escatir-ho. 

Em fou concedit permís. Feia molt de temps 
que no rebia noves de casa. Va dominar-me un im
puls irrefrenable d'abraçar la meva mare i la meva 
promesa. I amb aquest desig va iganara Barcelona. 

I a Barcelona m'esperava la més horrible de 
les decepcions. Ja no en tenia de mare ni de promesa. 
El veïnat em va assabentar com uns desconeguts 
d'aspecte patibulari, se les havien endut en un cotxe 
sota pretext de prendre-les declaració en un suposat 
delicte de feixisme. L'endemà, al dipòsit judicial 
llurs cadàvers havien estat identificats pel porter i 
una veïna. Per humanitat hom m'havia silenciat el 
fet. Així, mentre jo em batia a Madrid per la causa 
del poble, la meva mare i la meva promesa eren as
sassinades per feixistes emboscats, en connivencia, 
no s'explica altrament, amb el canallesc « Guerxo». 
Això posava en clar el seu interès a no deixar-me 
morir sense que assaborís la seva obra... 

Compreneu ara, companys, perquè vull morir 
i desafio les bales? — acabà el capità Muntalt. — 
No és per valentia, és per desesperació... 

Al seu rostre bru, lliscaren llàgrimes ardents. 
Nosaltres, silenciosament, li estrenyérem la mà, 
franca i nervuda. Poca estona més tard, l'enemic ens 
atacava i nosaltres sortíem a fer-li front. I el capità 
Muntalt, com sempre, es llançà de dret a les bales. 
Però les bales, més humanes que el 1 Guerxo », no 
el volien colpir. 

J. M. FRANCÉS 
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