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* A Catalunya, malgrat el pateilsme i l'an- llen també en sengles novenes, i obres /de
goixa del moment, decisiu per a la ,nostro. , ieatre, quereflectirar¡ els neguiis iels pro-
terra, sota l'amenara deis bombardeígs de bleines de l'hora.
l' aviació facciosa, la vida intdlectual segueix Els joves escripiors que deiensen al front
eJ seu ritme.Jots .q lluf ,¡¡oc,els.;nost~fs es- les nq;stres !libertats i lanostTa !lengua, pra_

I criptor: no mobilittMs,{lmb un )1bble i,\teni:'?':dueixetf·tamb·é, dedicanta la creació literiwid'
esforrde continuitat, amb una serenitat llul'f'hóres de reposo Agustí Bartra"¡ Lfuís
exemPlar i ,un,p,atriot,isme indefa!'!ent" es ,c:,lsalsescriuenpoemes, Pere Calders corites
[¡íuren a !lurs '"tasqu,es ha~ltuals. Le~'públi-j harracions, [osep, Sol articles i assaigs, Fis-
cacions literaries catalanes súrten al carrer ner, MO,rera i Faleói !ants d'olires no in ter_
attlb una, puntualitat rígorosa.' La «Revista rompenerÍmig del 'brogit 'de, les' armes !lurs
de Catahfr¡ya~" ,¡'la quaí: es referia 1. Farra,tl t4sques Uteraries:" '
i Mayoral en un' e,xcel-lent artiele publicat en ,.' Fidelitati. continuitat. dels escripiors, que
aquestes columnes, el magilz;ine populqf «Ca- són la prova'palesa de ll!;lr.adhesiá a la' ~au-
ialans+» i el nostre setmanam, 0t,er~ixen 'ál ' sa de la patriil~;i a la de la !lengua, essencid,
lector cata la tf¡oba!ls interessants i dive,rsps motiu, i íntima r,aó de llu exist?ncia. '
=d'acord. amb HuI" diferent caracter:--aels
tÍ'liH'ors escriptors de Catalunya: Lapremsa

': • .lria dedica csecciOl1s freqüents a Id, crítica,
al wmentari de !libres i a lescoLlab'oracions
'literaries. La gaseta radiada (,La 'l.!idalitera;'
'na ti Catalunya») i les emissions d'e l' «Agru-
pació, d'E,scriptors Catalans;, informen els ra-"
diooients 'de tates les novetiltsque tenen re-

( l.ació amb les lle'tres ,iels 0teieixen ¡ectures
',de' treb,a!ls inedits, poe'mes, cantes i croni-
ques,'d'actualitát. Les editorials, ambies res-
iriccions motioades per' l' escasserat de pafJer
i noper la manca: d'ori'ginals, segueixen la ,
publifilció 'd' obres en la nostro. !l~ngua: le$",
c61lec'éions d~ «La Rosa, deIs Ve1Íts», les de
Cq:n:rissariatdePropaganda i «Editorial For-
ja», les' ele la Llib'rería CatalorlÍa, les uu
«Residencia: d'Estudiants» i molies, aItres.

, E/s !libres nou's, s' apiloten 'damunt Id' tauia
deis' critics, mm enpe'ríódés denoffl!alitat.
Nov'e,Ues, ¡¡ibres d'ossaig i. de póenles, opus~
eles de divulgacia i propaIíanda... Els nOS-
tres esceipiors, soUicitats per les feines més
-diuerses, no tenenun moment de reposo La
«lnsiituciá de-Les Lletres Catalanes)) prepara
per a dintre de breu termini l' edició deis
Premis literaris de la Generalitat. Són a punt
de publicar-se, «Alome» la noveHa de Merce.
Rodoreda, in edita enCl)ra i ja celebre; des-
tinada a un hit sense gaires precedents;

__"Les EJegies i -els , [ardsns», poemes de lo>
, sep Lleonard;,els "Quínz;e aI·t¡eles», d' A. Ro-
vira i Virgili, attlbun proleg ined¡t del ma-
teix. autor, i la segona edició de «Per Com-
prendre,)), e¡,!libre magistral d' assaigs de Car-

. les Riba.
Merce Rodoreda enllesteix "la seva novel-

"la de' gu,el'ra, !,men!re ca,rregeix ,les darreres
proces- d'"Aloma)). ,Francesc, Trabal,és a
punt .,d~acabar la seva'noueUa'<tEI pit. a la
ma')). -loan ,Oliver-j Xavíer BenguereI treba-
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