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bell crit d 'holocauste i de comiat du ran t diversos minuts i el Pres ident jeia a térra, banyat en 
sang, i la mun tanya repetia « Pe r Ca ta lunya» , « P e r Catalunya », « Pe r Catalunya »... 

I era v t r i ta t . Lluis Companys moría per Catalunya. I els que Foccien volien ma ta r en ell 
Catalunya mateixa. Pe ro s'equivocaven, car C o m p a n y s esdevenia immor ta l com u n Mártir, e te rn 
com u n Simbol , vivent com un Ideal i la seva ánima anava a fondre's, per sempre mes , a m b 
aquell Estel luminos que será per segles de i s segles la llum, el guia i l 'esperanca de la 
Pa t r i a ». 
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EL 19 DE JULIOL A BARCELONA 
Cinc del mati del 19 de Juliol. Surten de 

les casernes els regimepts d'infanteria de 
Pedralbes ; de cavalleria de Mcntesa i 
Santiago, deis carrers de Tarragona ¡ Le-
panto ; d'artileria lleugera, de Sant A n -
dreu ; d'artilleria de muntanya, de l 'A-
vinguda d'Icaria i part del de sapadors 
minadors, de Collblanc. Objectius imme-
diats : el del regiment d'infanteria, arr i
bar a la Placa de Catalunya i ocupar el 
Colon i la Telefónica ; el de cavalleria de 
Montesa, d'occupar la Universitat ; el de 
cvaavalleria de Santiago, d'occupar el 
cinc d'Oros i baíxar peí Passeig de Gracia 
fíns a la placa de Catalunya ; e! d'art i l le
ria de Sant Andreu, de prendre la Co-
missaria d'Ordre Public ; el d'artilleria 
de muntanya, de prendre Governació", i 
el de Sapadors, junt amb un esquadró de 
cavalleria, l'occupar la Placa d'Espanya,' 
seguir peí Parallel i Passeig de' Colom i 
arribar a Capitanía. 

Sortits els sublevats de les casernes, 
el President Companys, que vetllava a 
la Ceneralitat, en fou assabentat peí cap 
de Premsa, joaquim Vílá (que l'any 
1937, moría d'un bombarde'g) El Presi
dent que maí no refusá el lloc del perill 
i del deure, decidí d'anar a Commissaria 
d'Ordre Public per a fer costat al capitá 
Escofet i els altres caps. H¡ ana a les sis 
del mati, amb TáYradelles, Pérez Farras 
i Fontbernat. (Aquest moria l'endemá, 
junt amb el disputat Colldeforns, el d a 
per a informar-se del' curs del combat, 
per a dirigir-ho tat: 

Quan, a les onze del mati, el coronel 
Escobar que havia de prendre la Plaga 
Universitat i la Placa Catalunya, passá, 
amb quatre companyies de la guardia c i 
vi l , per davant de Comissaria, el Presi
dent sorti al baleo i els adreca uns mots 
vibrants, amb l'emoció que ell posava en 
totes les coses. Els dos homes s'abra-
caren. 
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El regiment de cavalleria que pretenia 
oceupar el Cinc d'Oros, fou aturat ¡ de-
sorganitzat a la confluencia del sarrers 
de Córsega i Llüria, per una companyia 
d'assalt, manada peí tinent Martínez A l -
baladejo. Un grup de rebels s'introdui al 
convent deis Carmelites del qual en fo-
ren des allojats l'endemá al mati. 

El regiment d'artilleria üeugera, manat 
peí coronel Llanas, que serti de Sant 
Andreu^ fou vencut al carrer de la Dipu
tado, prop del Lluria, per les forces 
d'assalt i poblé. La mateixa sort havia de 
teñir, prop de Governació, una de les ba-
teries del regiment d'artilleria de l 'Avin-
guda d'lcária, comanat peí capitá López 
Várela. 

A primeres hores de la tarda, la guar
dia vivi l , comanada peí coronel Escober, 
desallotjava de la Universitat els esqua-
drons de cavalleria de Montesa, manats 
peí coronel Escalera. 

Les mateixes forces desallotjaren de la 
Placa de Catalunya (Telefónica, Colon, 
Maison Dorée) les tropes d'infanteria, 
manades peí comandan* López Amor, el 
qual havia fet presoners el general de la 
brigada, Sanpedro i el coronel del regi
ment, Espallargues. 

A la sis de la itarda, caigué la Capita
nía general, «n l'Estat Major i unes com
panyies de Sapadors s'havien fet forts so
ta el comandament deis generáis Goded 
i Burriel. Fet presoner, Goded fou porrat 
a la Ceneralitat. 

El president l'invitá a parlar davant del 
micrófon per a evitar mes efusíó de sang. 
Goded digué qLle escriuria unes ratlles 
que serien llegides per una altra persona. 
El President no s'hi avingué ¡ l¡ prega de 
fer ho ell mateix. 

— Mi honor no la permire-respongué 
el general. 

— Su honor no debía permitirle suble
varse faltando a la palabra dada. 

I el President I i recordé el que ell ha
via fet el 6 d'octubre, per tal que la lluita 
cessés. 

El general accedí. Virtualment la su
blevado acabava a Barcelona. Companys 
ho comunica al president Azana. 

Restaven, pero, alguns focus encara : 
ais Carmelites, a les Dressanes. Després 
d'una lluita ardent, amb moltes victimes, 
els resistents capitularen. 

Com el 14 d'abril i el 6 d'octubre i 
sempre, el 19 de Juliol Lluis Companys 
compli el seu deure. Corat josament, d¡ -
gnament. Com h¡ moría la trista mati-
nada del 1 5 d'octubre del 1940, amb el 
crít de « Per Catalunya !... » 

J U L I O L per Amadeu BERNADO 

Jo, que no soc gens enteni-
mentat, estimo el mes de juliol mes 
que cap altre mes de l'any. El ju
liol és un mes que sempre ens ha 
deixat records, records sovint plens 
de sentor de pólvora, de sang bul-
lents, de gresques i bullangues que 
han fet de Catalunya l'avancada 
de les Uuites per les llibertes his-
pániques. 

Si féu memória.veureu que no 
vaig Uuny d'osques. Es el juliol el 
mes durant el qual els tarcelonins 
hem baixat al carrer per a esban-
dir les noses que ens han entra-
bancat massa sovint Ifusdefrui-t, 
d'unes minees prerrogatives cons-

titucionals, que teñen llur origen 
a Paris en un 14 de juliol que, 
aquest, any, será un deis mes ma
cos de la hstoria d'aquesta Franca 
que tan bé ha sabut alliberar-se de 
la pesta hitleriana. 

Vegeu com tinc rao. L'any 35 del 
segle passat," els barcelonins, no 
massa contents de la manera que 
el govern de Maria Cristina feia la 
guerra ais carlins descarreguen 
llur malhumor el 25 juliol contra 
convents acusats de no practicar 
massa la missio per la qual havien 
estat fundats. Bestiesa, segons la 
gent de bé, pero que va provocar la 
constituccio del ministeri Mendiza-

bal, el qual, amb la Uei de desa-
mortitzacio, hauria pogut estal-
viarnos els mals de no haver po
gut, ara encara, realitzar la Revo-
lucio política que ja han fet tots 
els pobles d'Europa. 

Finida la guerra carlina, amb 
triomf aparenment liberal, pero 
amb la reaccio sempre vigilant o 
desvergonyint-se a mesura que a 
Espanya hom intenta va marxar 
peí cami de* la Constituccio, fou el 
juliol del 1854 que el pais va expul
sar frontera enllá Maria Cristina i 
el seu ex-sergent de la guardia de 
corps, esdevingut Duc de Riánza-

' res, marit de la reina i un deis 



homes de . negocis bruts només 
igualat peí cavaller d'industria Sa
lamanca. No cal dir que Barcelona, 
amb les seves barricades, amb la 
seva tullanga, va fer un gran pes 
en la caiguda de Sartorius, comte 
de San Luis, amb la qual cosa 
Espartero torna a portar un raig 
d'esperanga a la imprecisa demo
cracia hispánica ben aviat aigua-
lida per la presencia al ministeri 
del general Leopoldo O'Donnell, 
comte de Lucena. 

Aquest ministeri nascut del i ra
cas de Vicálvaro, format peí movi-
ment triomfant el 17 de juliol del 
1854, ignominiosament repudiat 
per Isabel II, si 14 de juliol del 

, 1856, passá per la prova mes dura 
el 19 de juliol del 1855, quan a Bar
celona, els teixidors, dirigits per 
Pau Barba, declaren la primera 
vaga general registrada a Espanya. 
Es aquesta Vaga un deis episodis 
mes considerables de la nostra vida 
politica. Barcelona i Catalunya van 
viure aquells dies ñores ben greus 
per la brutalitat deis Martinez 
Anido o del Moscardo de l'época, 
general Zapatero. Qué volien els 
obrers ? El dret a associarse per a 
defensar llurs interessos, audacia a 
la qual la naixent i ja rica burgesia 
catalana respongué amb un tan-
cament i un trasllat general de fa
briques que provoca un deis anys 
de mes gana de qué han estat vic
times els treballadors catalans. A 
la gana seguiren les deportacions a 
Cuba. Durant deu dies, els treballa
dors barcelonins van ésser els amos 
de la ciutat, la Milicia va veure el 
moviment amb simpatía, Zapatero 
va restar tancat a les Dressanes, 
Espartero va cedir a les exigéncies 
l'O'Donnell, Catalunya va ésser 
ocupada militarment per tal com 
els vaguistes foren titllats de cóm
plices deis carlins, llavors a la mun-
tanya, els treballadors foren vil-
ment enganyats amb promeses de 
reformes que no van venir mai... 

Es el 15 de juliol de l'any seguent 
que mor la non nada Constitucio 
progressista del 1854 i amb el res-
tatl iment de la reaccionaria del 45 
previa la dissolucio de la Milicia, 
els afusellaments del Passeig de 
Gracia i la tornada del maleit Nar-
váez, que s'esfumen altra vegada 
les esperances que a Espanya era 
possible d'instaurar-hi un régim en 
el qual els taurons de la propietat 
territorial del pais se supeditessin 
a les necessitats mes peremptories 
de les masses populars. 

I fins el 5 juliol del 1868 a Espa
nya no passá res que valgui la pena 
d'ésser registrat en els annals 
d'aquesta llarga Uuita per la demo
cracia i en la qual Catalunya ha 
tingut sempre el paper preponde-
rant. Es en tal día de juliol que 

« La Iberia » féu public el famos 
article « La ultima palabra » peí 
qual l'aliansa progressista-demo-
crática comminá Isabel II a consi
derar el pais com a majór d'edat. 
Es el primer acte oficial del movi
ment que el cátala Joan Prim fará 
triomfar él 18 de setembre a Cádic.. 

Les desgracies i els desencerts que 
seguiren després, amb l'efimera 
primera República, no períoca 
tractar-los en aquest lloc. 

Heus aci que el juliol torna a 
ésser el mes mes mogut de l'any, 
encara no escolada la primera mit 
ja centuria del nostre segle. 

Era un xa val, pero és el juliol del 
1909 que vaig.aprendre a admirar i 
a estimar el poblé, sotretot aquest 
poblé de Barcelona tirant-se al car-
rer per a impedir que l'imperia-
lisme espanyol portes a matar la 
nostra joventut al Rif com l'havia 
portada a matar a Cuba i Filipines, 
per a combatre les joventuts i la 
Uibertats de les colonies. 

Encara está per escriure la gran-
desa del gest de Barcelona el ju
liol del 1909. Encara no s'ha esbor-
rat com cal l'estigma de « setmana 
trágica » d'una, setmana que és un 
honor per a Barcelona, mal pesi ais 
faritzeüs que han enmetzinat el 
cor deis contemporanis d'un esde-
veniment que és un deis principáis 
episodis de la nostra Revolucio 
politica. 

Que hi va haver excessos per part 
de la multitud enfurismada ? Mes 
excessos van fer el pare Maura, La-
cierva i la reaccio victoriosa amb 
l'assassinat de Climent Garcia, 
— « E l Cartoneret » — i Francesc 
Ferrer i Guardia. 

Pero no discutim, puix que no és 
aquest el meu proposit. Si vull dir 
és que el juliol del 1909 té la ma-
teixa saba popular que el del 1917 
ame l'assamblea de Parlamentaris, 
reunida el 19 al Palau del governa-
dor de la Ciutadslla de Barcelona. 
Si hagués existit mes organitzacio 
el 1909 i mes patriotisme el 1917, 
la República hauria estat la forma 
de govern d'una Espanya renovada 
que s'hauria estalvlat la dictadura 
de Primo de Rivera i les monstruo-
sitats del terror asiátic del mil ve-
gades assasi Franco. I no cal dir 
que els treballadors catalans no 
hauriem estat acorraláis ni pels 
virreis Salvatierra, i Milans del 
Bosch ni per Martinez Anido i 
Arlegui. • 

Oh mes de juliol, mes de les nos-
tres gestes i de les nostres esperan
ces per un millor esdevenidor ! Es 
el 19 de juliol del 1925 que la Cata
lunya i amb ella Espanya tota. Es 
ofegada en el seu esperit nacional, 
que a Barcelona tot un poblé va 
marxar, durant hores i hores, dar-

rera la despulla del mes popular 
deis poetes catalans Ángel Gui-
merá. 

Es, pero, un 19 de juliol magnific, 
grandips, pie de gloria i d'heroisme, 
que el nostre pójale va salvar Cata
lunya i amb elle Espanya tota. Es 
el 19 de juliol d'ara fa nou anys. 
Sota la presidencia i la visio poli-
tica del gran presideht de Catalu
nya Lluis Companys, a Barcelona, 
mes que enlloc, f ou imposada el 
feixisme una guerra que els assas-
sins de la Patria creien fácil i curta, 
pero que amb els trenta dos mesos 
de la nostra resistencia vam fer 
victoriosa a despit de la nostra 
transitoria derrota. 

I és sempre el mes de juliol. Di-
rieu que tenim necessitat que la 
sang ens bulli. Peí juny encara no 
bull prou, i per l'agost potser tulli
rla massa. El juliol és el mes que 
sempre estem a punt. Per aixo el 14 
d'abril éns va sortir tebi i aigualit. 
Tot se'n va anar en cants, testes a 
les noies i amb un esperit de barrila 
que ens ha costat llágrimes de sang. 

No hi ha com el mes de juliol i 
encara el 19. Barcelona hauria de 
gravar una J 1 un 19 al bell mig del 
seu escut, entre els dos quarters de 
les barres vermelles i les dues creus 
de Sant Jordl. I oi mes si aquest 
any, els déus i l'accio i la unitat 
total del nostre poblé fessin que el 
mes de juliol ens portes una Cata
lunya ben gran, t e n lliure i ben 
plena en una Espanya ben republi
cana i ben democrática. 

Avui fos i demá festa ! 

Per qué no sé si estic millor 
aqui, en aquest paradis de la térra 
esdevingut quasi el meu pais, que 
allá baix, en l'infern del meu pais 
natal? 

DlMXTRI MEREJOWSKI. 

Planyo sobretot aquells que. 
esllanguint-se en l'exüi, veuen llur 
patria en somnis. 

DANT. 

Oh ! n'exllons personne l L'exil 
est impie ! 

VÍCTOR HUGO. 

Vaincus, mais non domptés ; exi-
lés, rnais vivants. 

UERLAINE. 
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XXI Aniversari de la mort 
d'Ángel GUIMERA 

ÁNGEL GUIMERA I LA GUERRA DEL 1914-18 

Era l'any 1917 quan l'Europa 
cremáva en guerra. En el nostre 
pais l'opinio estava dividida en 
tres sectors: els que es deien neu-
tres i somreien de satisfácelo quan 
els alemanys de Guillem II obte-
nien alguna victoria (aquests eren 
els menys); els que /veritablement 
eren neutres i duien un botonet 
al trau de l'americana amfc l'ex-
pressio menfutista « No em parleu 
de la guerra»; 1 la gran majoria 
que vibrava d'entusiasme a cada 
nova victoria deis aliats. 

Cada vespre al port de Barce
lona s'hi aplegava una multitud de 
persones, en llur majoria obrers, 
que acudía a comentar, les noticies 
de la guerra. 

A la llum deis fanals del port i, 
de vegades, a la claror de la lluna, 
els contertulis discutien, cridaven, 
gesticulaven. Enmig d'aquells grups 
d'obrers que discutien sempre amb 

, bon criteri, hi havia una figura 
alta i secardina, lleugerament cor-
bada pels anys, amb barba i tigoti 
blanc, ulleres a la punta del ñas, 
les ,mans a la butxaca o bé plenes 
de diaris i papers. Anava vestit de 
fose i duia capell bombl Era don 
Ángel. Guimerá. 

Eli escoltava sempre; mai no 
l'haurieu sentit parlar Pero la seva 
pose silenciosa era eloquent. Escol
tava el que parlava i aquest no 
feia amb tota cura perqué sabia 
que el gran mestre parava l'orella 
atentament. 

Tothom estava cohtent i orgullos 
de teñir com a contertuli la pres
tigiosa figura de don Ángel. Quan 
algu demanava la seva aprovacio 
amb timidesa (« No li sembla, Don 
Ángel?), Guimerá responia amb un 
lleuger moviment de cap sense dir 
ni si ni no. 

Pero Guimerá hi aprenia l'opinio 
popular, l'opinio que havia de ser-
vir-li per al seu « Mon blau » que 
deixá per acabar, drama en el 
qual s'hi discutien problemes so-
cials i s'hi recullien fruits allico-
nadors de la guerra. 

Guimerá era un abrandat « fran-
cofil » com es deia en aquell temps. 

Admirava cordialment, sincera-
ment, la Franca i ho havia ma--
nifestat en les seves poesies, per
qué Fran§a i els aliats represen-
taven per p. ell i per ais bons ca-
talans, la nació defensora de la 
cultura i de la Llibertat del pobles 
petits. I com que entre aquests 
pobles hi havia Catalunya, Gui-

per Joan FIDEL 

mera esperava la victoria que no 
havia de fer-se esperar. Vet aci 
perqué quan algún deis diguem-ne 
«neutres » gosava parlar com a 
germanofil, ell, el mestre, girava 
cua i canviava de Uoc. 

A les nou del vespre, obrers i 
contertulis del port es retiraven 
per anar a sopar. Don Ángel pujava 
tot sol Rambla amunt, trencava 
per la Portaferrissa, tirava a la 
dreta i es ficava al barcelonissim 
carrer de Petritxoi: A l'entresol del 
numero 4 l'esperaven l'esriptor i 
amic, Pere Aldavert i els seus. . 

«Terra Baixa », « Mar i Cel », 
« Maria Rosa » i « Jesús que tor
na » (fruit, aquesta, de la guerra 
i de les converses del port) son 
obres plenes de passio, d'amor a 
la llibertat i de catalanisme ardent, 
que es manifestá t amté en la ma
joria de les seves poesies. 

Guimerá és lluny_de nosaitres, 
pero portem viu al pit el seu re
cord, perqué encara que ell no 
parles gaire, sentim la veu ¿otent 
deis seus personatges plens de no-
blesa, de for?a i de rao que es 
redrecen a través del temps i 
lense escena — perqué la seva 
escena és la vida —• i que diuen 
al mon que la Franca que Gui
merá estimava i que li havia con-
f erit la Legio d'Honor, és la mateixa 
de fcemprei, una .gran amiga de 
Catalunya, una defensora de la 
Llibertat. 

A casa nostra ja no se senten 
les veus d'espinguet deis venedors 
que portendiaris catalans a les 
mans, amb les noticies de guerra 
que tant haurien interessat a Gui
merá, pero peí port de Barcelona 
vaga encara, fosca i * silenciosa, 
l'ombra de don Ángel — retallada 
ara d'una clara llum — plena de 
tristesa, enyorant els seus otrers 
« intel-lectuals t-, que també son 
lluny viuen absents de la Patria 
o esclaus dins d'ella. 
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' K A I J A B 
Per ÁNGEL GUIMERA 

Els cacadors son destres 
1 amaguen el parany ; 
mes si l'afront us deixa 
els parpres aixecar, 
ja la veureu ben alta 
la gábia 'amb el reclam. 
L'ocell no teu, ni menja 
ni sap aletejar. 
A la claror del dia 
sotre'l barrot callat 
no sent les mestralades-, 
ni el calabruix, ni els llamps, 
mes en venint les ombres 
fa por son refilar. 
Viatge'r, vinguis d'on vinguis, 
si tens el cor honrat, 
flecta els genolls i prega, 
com fill, davant del cap 
del pros Josep Moragas, 
el nostre general. 
Miíeu-lo a ciar de lluna 
sobre el portal de Mar; 
té'l pergami del rostré 
fet clapes i brufat; 
la boca sense Uavis, 
ais ulls dos esborancs, 
manyocs de cabells rojos 
deis polsos arrapats; 
contret de front i celles, 
verdós i negrejant. 
Dintre un gatiot de ferro 
tot de gairell penjat, 
les aus avakitades 
el piquen revoltant, 
i ell cruix i traqueteja 
i es mou d'aci i d'allá. 
De sobte se li encenen 
els ulls com a fornáis; 
li bull la cabellera, 
tot punxes, onejant; 
solcant sa fag les venes 
com betes d'un penyal; 
dintre'l gabiot s'adressa; 
fugen a vol les aus, 
i ell diu emb les dents closes 
i amb veu d'agarrotat: 
— Oh, torre de cent brases, 
ja pols del cami ral! 

Oh, mar de feres ones, 
ja abisme ressecat; 
Oh, altissima galera 
ja estelles en la llar 
on couen les bagasses 
peí ventre del tira! 
Nicaga devalguda 
el que ets i el que has estat! 
Tu que de mar i térra 
ét feres dos esclaus, 
de pellingots vestida, 
treient per tot la carn, 
vas de genolls per térra 
rebent ais ulls el fang. 
En el teu pit indómit 
pels cüiros masegat, 
on s'han partit els ferros 
de llancers i panars, 
el somiqueig de dona 
que bé que ara li escau! 
Allá on el cor tenies 
hi deus teñir un cranc 
abans que jo ets podrida; 
primer que jo ets passat! 
Quan sonin les trompetes 
del jutjament final, 
els herois de la térra 
que dormen oblidats 
peí mig de les gentades 
sos filis han de cercar. 
Jo els hi diré: amb vosaltres 
el roure s'ha assecat 
i els nous borrons moriren 
abans de planconar. 
Mireu allá el que s'alcen 
d'entorn el Montserrat; 
porten al coll reblada 
l'anella de l'esclau; 
sa cara és esllanguida, 
son pit i front ben baix, 
sa parla és forastera, 
no és nqstre"l seu tirat; • 
tots son de Catalunya, 
ni un sol és cátala! 
I els herois de la térra 
sens veure't passaran! 

* ** 
Oh, patria, patria meva, 

bé et toca de penar, 
que par graons d'abismes 
vas sens repós tombant. 
L'horrible criatura 
que ahí et va rematar, 
si no té al eos el diable 
s'hi troba emparentat. 
Ai, trista Catalunya, 
bé et cal el treballar! 
Per eixa vila impura 
que és mon, dimoni i carn, 
el sol no té mai posta, 
dexonda't que ella jau. 
Tu no pots ser, oh folla, 
el Júpiter to'nant, 
qu'arruixa a sa Danae 
amb plujia d'or canviat: 
Ton lloc és baix de taula, 
ja els ossos. te darán; 
llepa la ma que et pega, 
resa per. ella ais sants, 
i obre't el pit, que xuclin 
a glops a glops ta sang! 

** * 
Aixis a ciar de lluna 
sobre'l portal de Mar, 
la testa bramu'ava 
de l'heroi cátala. 
I, ai, roda el temps; deis homes 
s'esborra tot passat! 
Caigueren les muralles, 
tomtaren els portáis 
i agermanats s'apleguen 
els propis i els estranys! 

* • 
•* 

Mes si l'afront us deixa 
les parpres aixecar, 
ja la veureu ben alta 
la gábia amb el reclam 
i els ocellots com sernpre 
que el piquen revolant. 

* • * 
— 4 — 



La futura confederado Ibérica 
I. —JGeografia lingüistica i geo

grafía política. — El principal cri-
teri per a destriar les nacions, les 
veritables nacions, és el de la llen
gua. Generalment, 'la comunitat 
de llengua implica la comunitat 
d'historia i de cultura. La llengua 
és molt mes que un fenomen fo-
nétic : és un senyal de l'esperit. 
I el criteri lingüistic ens porta al 
destriament de les quatre nacions 
de la península ibérca, caracterit-
zadefe respectivement pels quatre 
llenguatges peninsulars : el galle-
go-portugés, el casielíá, el cátala 
i el base. Les quatre llengues fan 
l=s quatre nacions : Portugal, Cas
teUa, Catalunya i Éuscadi. Si vo-
leu, podeu anomenar-les les qua
tre Espanyes: una Espanya occi
dental, una .Espanya central '— 
«l'Espanya profunda», deia el 
nastre cronista medieval Barnat 
Desclot-, una Espanya orjental i 
una Espanya septentrional ; o dit 
en altres termes : una Espanya 
atlántica, una Espanya predomi-
nantment interior, una Espanya 
msditerránia i una Espanya cantá
brica. 

La indívidualitat d'aquestes qua
tre nacions, d'aquestes quatre Es
panyes (un tal plural no pot des-
plaure ais qui teñen ben presents 
les múltiples Hispanies del periode 
roma) és induttable i palesa. Lin-
güisticament, ningu no pot negar 
el carácter quadripartit de la Pe
nínsula. Ara, quan es tracta de 
passar del camp de la geografia 
lingüistica al de la gíografia poli-
tea, es presenten tota una serie de 
problemes o de dificultats. Farem 
coincidir totalment les fronteres de 
les nacions amb les fronteres de 
les quatre llengues ? En els casos 
de l'Europa csntral i balcánica, 
aquesta coincidencia és impossible. 
A la península ibérica és possible 
técnicament, diguem-ho a i x i ; 
pero politicament no no és gaire, 
avui per avui. 

Passarem una revista rápida ais 
problemes i a les difficultats del 
destriament peninsular. 

II. — -El cas Portugal-Galicia. 
— La llengua gallega i la llengua 
portuguesa formen una sola llen
gua. La geografia s'avé amb aquss-
un i t a t ; • la historia ño s'hi ave 
prou. Existeixen a Galicia ante
cedente d'autonomia i rudiments 
de nacionalitat. Pero ádhuc pres-
cindint del fet multisecular de la 

A. Rovira i Virgili 

unió de Galicia a Castella, seria 
actualment viable un Estat galle
go-portugués dins la Confederado 
it erica ? 

Si l'estructura confederal de la 
Peninsu'.a hagués d'ésser determi
nada país respectius plebiscits de 
les nacions peninsulars, de con-
formitat amb el principi de la 
lliure determinado, s'organitzaria 
un plebiscit conjunt a Galicia i a 
Portugal ? 

La resposta la trobem en' la po
sicio deis portuguesos confederalis-
tes de la. revista Iberia, de Paris, 
els- quals, amb esperit democratic 
i amb seny politic, reconeixen la 
personalitat de Galicia i ádhuc la 
presenten el poblé del noroest de 
la Península com un poblé penin
sular distint. 

III. — El cas d'Euscadi. — Té 
Éuscadi la seva llengua propia 
antiquissima, prehistórica. Pero el 
seu us, durant segles, ha reculat 
gradualment, i en els nostres dies 
no pot dir-se que sigui la llengua 
usual de la majoria deis bascos. 
Mes que el criteri de lg, llengua, 
val en el cas- d'Euscadi el criteri 
de la consciéncia nacional i so-
bretot el de la voluntat popular. 

Ultra aquest fet lingüistic, hi ha 
el problema de Navarra. Etnica-
ment i nacionalment, els nava-
rresos son bascos. Entrarien dins 
l'Estat base si la Península s'orga-
nitzés confederalment ? I si no hi 
entressin, formarien una unitat a 
part ? 

rv. — El cas de Castella. — Cas
tella és la nació ibérica mes ex
tensa, mes unificada, mes forta. 
I parlem aci de la Gran Castella, 
o sigui del conjunt de les terres 
peninsulars de llengua castellana. 

El federalisme historie, anant 
per un cami errat, divideix aquesta 
Castella solida i compacta en un 
rengle de regions. La cosa mes 
natural i .mes recomanable, dins 
i'organitzacio confederativa, fora 
que Castella formes un sol Estat. 

Pero qui sap si Arago o Andalusia, 
o Asturies, podrien sentir desitjos 
d'ésser Estats aixi mateix. Ens sem
bla invprotable, pero seria possi
ble. I aquesta possibilitat no s'ha 
d'oblidar. 

V. — El cas de Catalunya. — 
Catalunya-la Catalunya gran-está 
avui menys unificada que Castella. 
El procés de desnacionalitzacio que 
l'ha afectada, ha afluixat els lli-
gams espirituals de la seva unitat. 
Aquesta unitat no és sentida, o ho 
és molt poc, per la massa de la 
poblado valenciana i mallorquína. 
En aqüestes condicions, seria fac
tible la constitucio d'un Estat pan-
catalá ? Qui pot preure, d'altra 
banda, que un plebiscit en el con
junt de les terres peninsulars, es 
decantes actualment per la soni
do pancatalana i confederal ? 

Uns altres problemes, encara : 
a la part oriental d'Arago, hi ha 
una zona de llengua catalana. Per 
a la delimitacio de l'Estat panca-
talá hauriem de resoldre abans 
aquests problemes, cosa que nos 
és molt fácil, certament. 

VI. — Conclusio. — L'exposicio 
sumaria deis problemes territorials 
que enclou la Confederacio ibérica, 
basta p i t a demostrar que aquesta 
solucio no és aplicable immedia-
tament, ni en un termini curt. Cal 
abans un periode de preparado 
politica, cultural, i económica. Per 
un costat hem de treballar per 
l'aglsvament de les nacions penin
sulars que est an trencades ; per 
l'altre costat hem de facilitar llur 
entesa. I mentre es fa aquest doble 
treball preliminar, els potles de 
l'Estat espanyol han de trobar en 
un régim d'autonomia la manera 
de preparar, a través d'una espera 
digna, l'hora gloriosa de la plena 
i harmónica Confederacio penin
sular. 

Nota. — En el meu article ante
rior, « Les nacions ibériques », van 
aparéixer diverses e r r a d e s de 
transcripcio, la mes important de 
les quals -un « salt > de linies-hem 
de corregir. Heu vos aci el text in
tegre del parágraf al-ludit : « Cro
acia per exemple, és una nació o 
bé és una regio de la nació iugo-
lava ? Eslováquia és una nació o 
bé és una regio de la nació 
txeca ? » 

A.R.V. 



EL CAS D'ESPANYA per MICER. 

U'Associació espanyola i l'Unió cata
lana pro Societat de Nacións, organismes 
deslligats de tot partidisme, amb mctiu 
de la Conferencia de San Francisco, va
ren adrecar a les Nacións Unides una 
declaració relativa al cas d'Espanya. El 
régim actual d'Espanya — es llegeix en 
l'esmentada declaració — és el resultat 
d'una lluita armada empresa per una 
minoría del pais contra la majoria del 
poblé espanyol, i aquesta minoría acon-
segui d'imposar-se grácies a l'ajut efec-
t iu, en homes i material, que va rebre 
per part de 'Alemanya nazi i de la 
Italia feixista. Suscrivim per eorrplet 
— afegei* —• les precisions que el go-
vern francés pensa aportar al capítol I I I 
del plá de Dumbarton Oaks, que tracta 
deis futurs membres de la nova orga-
nització international, en el .sentit 
d'exigír d'un Estat que es digui paci
fista que ho provi mitjantcant les seves 
¡nstitucións, el seu comportament i n 
ternacional ¡ les garanties efectives que 
doni. Pero períoca ais Estats reünits a 
San Francisco, no sois fíxar les con-
dicións que hauran de regular l'admíssió 
deis membres de la futura societat de 
nacións, sino també prendre posició de-
vant deis Estats que per llur organització 
interior i llur conducta internacional 
s'han situat péraells mateixos, al marge 
de la societat. També es fa notar en 
l'esmentada declaració, que el poblé 
espanyol, quan ha pogut pronunc¡ar-se, 
ha demostrat estar d'acord, fins a un 
punt ma¡ igualat per cap altre, amb els 
princípis de pau i d'eritésa preconit-
zats per la Societat de Nacións, avui 
represos per les Nacións Unides, com 
ho demostren els textos de a Consti-
tució republicana de 1931, que incor
poren de manera explícita les normes 
del dret internacional a la legislado de 
la República espanycla. I esperen' sue 
les Nacións Unides reservin al poblé 
espanyol el lloc que li correspon entre 
els pobles ilíures del mon, perqué 
l'Espanya republicana mereix ésser trac-
tada com una amiga segura i provada, 
els interessos de la qual han d'ésser 
salvaguardáis per al día que es pugui 
integrar al sí de la comunitat interna
cional. 

Dones bé, la Conferencia de San 
Francisco ha recollit l'esperit de l'es
mentada suggestíó, i a mes, ha accor-
dat que l'exámen d'admissio deis 
futurs membres en la nova organit
zació internacional correspondrá al 
Consell de se guretat. La proposta 
d'aquest, sí és favorable, será sotmesa 
a l'Assemblea general. Cal fer observar 
la gran diferencia que existeix, en 
aquest punt, entre l'antic Pacte de la 
Societat de Nacións i la nova Carta de 
les Nacións Unides. L'admíssió deis 
membres en la Societat de Nacións no-
més corresponia a l'Assemblea general, 

mentre que en les Nacións Unides, 
l'Assemblea no* pot coneixer de l 'ad
míssió sí no vé acompanyada de dicta
men favorable del Consell de seguretat. 
La major laxi'tut de prtocediment en 
la Societat de Nacións va facilitar l'ad-
missió de la Italia feixista, patrocinada 
peí Sr Laval, en Porganisme de Ginebra. 
Essent, ara, atribució del Consell de 
seguretat l'exámen deis requisits que 
hauran de reunir els futurs membres 
de l'organftzacip international, amb una 
velada iotenció que cal subratllar no 
oblidem, com féia notar el redactor 
diplomatíc de la B.B.C. de Londres, que 
deis 1 1 membres que compesen el 
Consell n'hi ha 5 de permanents, que 
son Anglaterra, Estat Units, Franca, 
Russta i Xína, precisament les principáis 
potencies de la coalíció que ha menat la 
guerra contra els fautors de l'Espanya 
franquista. 

El govern Franco, amb un desvergo-
nyiment* que rafia amb l'estulticia, ¡a 
havia intentat ésser invitat a la Con
ferencia de San Francisco. La forma del 
refüs va ésser adequada al cinisme de 
la preténstó. El -cas, pero, de l'Espanya 
franquista, no ha estat. ni tan sois 
ajornat per al moment en que, aprovada 
i .ratificada la Carta da les Nacións 
Unides, els Estats néutrals i, en el seu 
día, els ex-enemics podrán adherir-s'hi. 
Després d'una resoludió presa per la 
Conferencia, a proposta de fvlexic, i en 
mig de l'entusiame deis delegats i deis 
aplaudíments del publie, li han barrat 
el pas. Aquesta resolució preveu que el 
parágraf reiatiu a l'admíssió deis Estats 
internacional, no es pot aplicar .ais 
Estats el régim deis quals fou establert 
grácies a l'ajut de les forces militars 
de l'eix. I per si aixó no fos prou, les 
manifestacions del celegat mexicá, Dr 
Quintanilla, i del delegat francés, Sr. 
Paul-Boncour, no deixen lloc a cap 
dubte. Senyalen clarissimament á l'Es
panya franquista. Les manifestacións del 
delegat francés son, a mes, una nobi
l ísima confessió deis torts comesos per 
la política* europea. Jo espero veuí&~ un 
día — déia el Sr. Paul-Boncour, en 
recolzar la proposicíó del Dr. Quinta-
nilla — una Espanya lliure i una Italia 
desembarazada de fe;x¡s*me. No podem 
esborrar vint anys d'errors, pero hi han 
faltes que hem de reparar. 

El nostre amic Demos en úns arricies 
sobre la questió espanyola publicats en 
el setmanari « Catalunya » (1 ), que 
aparegué a París després de la liberacíó, 
escrivia que l'atmosfera de la futura 
organització internacional seria irrespi
rable per ais Estats feixistoides, com 
l'Espanya franquista : ja comencé i'an-
goixa de l'asfixia ! ; i que l'hora de 
reparar el greuge ¡nfer t al poblé espa
nyol, estava al caure : ja s'en comencen 
a sentir les sonores batallades ! . 

L'EITOMT 

Dolc/a Catalunya 
patria del meu cor, 
quan de tu s'allunya 
d'enyoranfa es mor. 

Hermosa valí, bressol de ma infantesa, 
blanc Rrineu, 

márgens i rius, ermita al cel sospesa, 
per sempre adéu ! 

Arpes del bosc, pinsans i caderneres, 
cantau, cantau ; 

jo dic plorant a hoscos i riñeres 
adeusiau I 

On trobaré tos sanitosos dimes, 
ton cel .daurat ? 

Mes ai, mes ai I on trobaré tes cimes 
bell Montserrat ? , 

Enlloc veuré, ciutat de Barcelona, 
ta hermosa Seu, 

ni eixos turons, joiells de la corona 
que et posa Déu. 

Adéu, germans : adeusiau, mon pare, 
no us veuré mes ! 

Oh I Si al fossar on jau ma dolca maré 
jo el Hit tingues I 

Oh mariners ! El vent que me'n desterra 
que em fa soffrir I 

Estic malalt, mes ai I tornau-me a térra 
que' hi vull morir! 

Jacint VERBAGUER. 

Il-lustració « L'Emigrat Cátala », peí 
pintor Uto Nicolás Akmens. 



La Resistencia espiritual 
de Catalunya  

« Dames i cavallers: aci hi ha uns exiliáis que leñen alguna cosa peí 
dir ». Si en plagues de posar-nos un rétol efectista podriem anomenar-
nos «Resistencia espiritual de Catalunya ». El nostre maquis el formen 
la taula de treball, humil i digna alhora, i el feix deis origináis enllestits 
o en curs. Alió de a canons i municions! » haurem de substituir-ho peí 
aixó altre: « Paper i llibres ». L'esperit haurá de reprendre la séva sobi-
rania, massa temps disputada per la forca. 

A. ROVIRA i VIRGILI. 

Els nostres inté^-lectuals no 
han pres pas l'exili cora unes 
vacances. Han treballat. Tots: 
escriptors, poetes, novel-listes, 
assagistes, hornes de ciencia, 
pintors, esculptors, periodistes. 

Qué han fet? Mireu: 

Rafael Moragas 
Rafael Moragas ha treballat 

sense repós: cinq assaigs: Sha
kespeare, exposat en vuit confe
rencies; « Al marge de la Passio 
d'Olesa (Pere Barell: s e g 1 e 
XVIIP; «El tresor de la Ríi-
bricaa » a l'Arxiu Historie de la 
Ciutat de Barcelona. Esteve Gi-
labert Bruniquer, arxiver bar
celoni del segle XVII; « El poe
ma de la Música del monjo 
Oliva » i el « Codix del Monestir 
de Santa María de Ripoll (segle 
XI ' ; «De l'originalitat de Ra
món Llull: importancia de l'ele-
ment estetic en la seva filoso
fía i en la seva teología ». Tres 
evocacions barcelonines: « Vida 
fantasmagórica del bohemi Doc
tor Pompeu Gener»; « Records 
d'un vell sentimental barceloni 
(1898-1939) i « Biografía del Pa . 
ral-Iel (1894-1936). A mes, la 
«Vida d'un barceloni des del 
1936 al 1939», diari intim de 
889 dies. Teatre: « Manon Les-
caut », amb próleg, cinc quadres 
i epileg, a base de Tobra de 

TAbbé Prévost; «Después de 
Dios... », llegenda dramática en 
cinc actes i en vers. Compendis: 
« Historia deis Origens del Cris-

tianisme »,e d'Ernest R e n á n ; 
« Resum de les arts plástiques i 
pictoriques d e 1 Renaixement 
Florenti », « La música espanyo-
la i la música catalana (segles 
xix i xx»; «Breve cortejo plás
tico de la pintura espanyola des
pués de Goya » (1828-1940), i re
sum de la historia de la filosofía 
espanyola ». 

Á punt d'acabar: « Lluny del 
Liceu i a la vora del seu esce-
nari »; en preparació: «La vida 
heroica de Pau Casáis» i 
« Montpeller, turment de mise-
ries i paradis d'esperances» 
(Estampes il-luminades de la 
vida deis catalans a l'exili mont-
pelleri). 

Conferencies donades: «El 
Greco », « Goya », a la biblio
teca municipal de Montpellier; 
« Al marge de la novena Sim-
fonia de Beethoven», donada, 
amb . il-lustracions musicals i 
dedicada ais estudiants mont-
pellerins que formen el Grup 
Beethoven. A la Facultat de 
IJetres de la Universitat de 
Montpeller, Rafael Moragas ha 
disertat sobre Garcia Eorca i la 
seva época; Guimerá i el seu 
teatre; Verdaguer o la canco 
d'una vida. 

Realitzacions escéniques, al 
Gran Teatre de l'Opera Muni
cipal de Montpellier: gran « bal
let » de Topera de Leo Delibes 
« Lakmé » ; x Dansa ritual del 
foc», del ballet «Amor brui-
xot», de Manuel de Falla, amb 

la dansarina Madou Roura, 
estudiant perpinyanenca; esce
nificado de « Bolero », de Ra-
vel, dansat per 80 estudiants. 

Moragues ha dirigit diverses 
audicions coráis. A remarcar: 
concert del grup deis «Scho-
liers de Languedoc» al Teatre 
Municipal d'Arles; audicio sota 
el monument a Mistral, a Arles; 
concert corar a la platja de 
Saintes-Marie-de-la-Mer, a m b 
cancons catalanes, sardanes i 
ballets; estrena d' « El noi de la 
mare», harmonizat peí Mtre. 
Pau Casáis, a la festa nadalenca 
organitzada pels estudiants a 
Montpellier; concert — home-
natge a Pau Casáis a Mont
peller, amb una primera audicio 
de la caneó catalana « El cant 
deis ocells», harmonitzat peí 
Mtre. Pau Casáis; Missa deis 
Reis, a l'església de Saint-Denis, 
de Montpellier. 

Rafael Moragues he estat de-
signat « Scholier Honoris Cau
sa » pels Scholiers de Langue
doc. 

Domenec Bellmunt 
L'intel-ligent i actiu perio

dista i escriptor Domenec de 
Bellmunt, ha fet: 

Una biografía de Lluis Com-
panys; dues novelles i un conté 
en cátala: «Naa», «Un gran 
amor total » i « L'emboscat»; 
sis novel-Íes en francés: «Mi-
chel », « L'homme amoureux de 
sa femme» (publicades per 



\ 

LA LLETEA MISTEEÜ©§A 

« La nic^aga déls Ast rucs », una 
novel-la n o tant voluminosa 
« Tres nits », i les t raduccions 
de « Madame B o v a r y » i « L e 
g rand Meaulnes ». No cree ne-
cessari par lar de les coses en 
les quals treballo, a lgunes de les 
quals les t inc ja ben avancades. 
T a m p o c n o par lo de les coses 
mes petites-assaigs, esfudis-per 
tal com alguns d'ells e s p e r e n ' 
ésser completá is a m b altres es-
tudis vinculáis per una unitat 
d e pensamen t i dest ináis a for
m a r u n llibre. 

Lluis Capdevila 
— H e u vos aci-ens diu aquest 

g ran t rebal lador que é s Lluis 
Capdevila — per o rdre c rono-
lógic el que h e escrit aci a 
l'exili: 

— Una obra sense titol del 
que h e vist a F ranca d u r a n t 
l'exili, dividida en t res vo lums: 
l 'entrada a F r anca fins a la de
c l a r a d o de guerra ; l 'ocupació i 
la ll iberacio. « U n ángel a la 
guerra d 'Espanya» , obra que 
vaig destruic quan l 'entrada deis 
seráfics a lemanys, car n o t inc 
vocacio de már t i r ; « Les inquie-

tuds d e Lucien Aubran », noveí-
la envia a les edicions d e « Ca
talunya » de Buenos Aires: 
« Bee thoven », que C h a r l e s 
Vaysse i Cons tance Fennel , 
m ' h a n t radui t al francés i a 
l 'anglés i que e n francés publi
caran aviat les « Edi t ions Uni-
verselles », de Par is ; « La vida 
é s v un conté de fades », comedia 
en t res actes; « C o n t e s per a 
L ü c e t t e » ; una obra en t res 
actes a la qual n o t robo titol 
en cátala i que J e a n Cassou 
m 'ha t radui t a m b el de « L a 
route qui m a r c h e » ; « T e m p s 
dificils », comedia en t res actes; 
« Nostra Dona de l 'Exi l» ; no 
vel-la mo l f ex tensa ; « G e r m á 
l lop» , comedia en t res actes ; 
« C o m e d i a en t res ac te s» 
(aquest és el titol i 1'obra té , en 
efecte, t res actes; « Don J o a n », 
comedia en t res actes ; « Sis es
t ampes de Nadal» , una d e les 
quals ha t radui t el francés Gil-
ber t Tr igano . Aixo á mes de 
la col- laboracio en francés, na-
tura lment , a « L e P a t r i ó t e » i 
« Liber té », i d 'una t raducc ió al 
cátala de la pr imera obra que 
J e a n Cassou ha escrit pe r al 
t ea t re : « S i i n o » . I dirigeixo 
« El Pob lé Cátala », á Tolosa. 

l 'editorial Hallway, a Suissa); 
« Nuria Vallespir », « Dis-moi 
qu'est-ce l ' amour » ; « L'adora-
ble inconnue » i « L e cinquiéme 
cavalier de l 'Apocalypse ».* Poli-
t ica: « El" problemes de la de
mocrac ia espanyola ». Tea t re : 
hlil-lis venjadors» , en un acte, 
es t renada a Tolosa peí g rup 
escénic cátala. Art : « Goya, syn-
thése d 'Espagne» . I mult i tud 
d'art icles a « Foc Nou » i Cani-
g ó » . 

Ramón Xuriguera 
— He treballat molt-ens diu 

R a m ó n Xuriguera — pero ara 
fa u n any, a m b mot iu d 'uns 
comba t s t inguts a m b la resis
tencia, els a lemanys calaren foc 
al poblet d e Monleyder (Dordo-
gne) on yiviem a m b la meva 
miil ler i el nos t re fill, deixant-
lo comple tament destruit . Nos 
altres, m e s sor tosos que una 
t ren tena de persones que mori -
ren , reeixirem a salvar-nos. El 
foc, pero, ens h o devora tot : 
mobles , roba , llibres, records 
personáis i una par t de les coses 

. que tenia escrites. En t re el que 
vaig poder salvar hi ha una 
novel-la « fleuve » a m b el titol 

Felá poc temps que l'amic Pau
let es trobava a París on el seu 
pare l'havia envlat per qué arro-
donis la seva cultura, quan fou 
convidat a una festa que el famos 
cartellista Dignimont havia orga-
nitzat en el seu taller de Mont-
martre per a donar a conélxer el 
cartsll que havia fet per a la 
« Belle Petigno », una remarcable 
dansarina de la qual es parlava 
molt a la capital. En aquesta reu
nió, l'amic Paulet íéu la conei-
xenca d'una jove artista rus de 
talent. Alt, ben plantat, el seu eos 
d'atleta sostenia una bella testa 
aureolada per una sedosa cabellera 
rossa. La seva fa$ triangular em-
marcava uns ulls tlavissos de 
somniador. Tot respira va en ell 
una fonda simpatia i una puresa 
que el íeia aparéixer com un sant 

de l'escola de Botticelli. Amb una 
veu dol?a, insinuant, parlava un 
francés depurat. L'atzar* reuni 
Paulet amb Lewinsky - - que aixi es 
deia l'artista rus — i durant tota 
la vetllada s'aná teixint .entre els 
dos una amistat d'aquelles que 
prometen llarga durada. 

Durant ,molt temps no deixaren 
de veure's diáriament. Tot dos se-
guien els niuseus i les exposicions 
i completaven mutuament llur 
cultura artística en l'ambient pro
p i a de Paris. 

Una dia, ssnse saber com ni per
qué, Lewinsky marxá de la capi
tal, i malgrat l'interés que hi posa 
en Paulet mai no pogué locaiitzar 
l'amic desaparegut que tant li 
mancava. 

Feia ja quasi un any». de la 
marxa de Lewinsky, quan Joan 

se 

Conte per J. PUIC. PUJADES. 

Paulet en rebé una lletra, una 
llarga lletra escrita en rus. 

Paulet, freturós de saber del seu 
dilecte amic, s'apressá a trobar 
algu que consgués la llengua de 
Gorki L'atzar 11 permeté de conéi-
xer un exportador de safra resi-
dent a Paris. 

— Home, haurieu de fer-me la 
mercé de traduir aquesta lletra 
que fa poc he debut d'un t o n amic 
que ha tornat a Russia. 

— Em plaurá molt "de servir-vos 
Conec el rus i fins alguns deis 
seus dialectes. 

L'exportador de safra prengué la 
lletra amb el desig de plaure Joan 
Paulet. Pero ais pocs minuts la 
seva fas es contragué, empal-lidi 
i, obeint a un impuls irrefrena
ble, exclama: 



— No, no, no pot ésser... Lamen
to molt no poder complaure'us. 
Aixo depassa el meu temperament. 

—• Perdoneu — exclama Paulet, 
estranyat. Jo ignoro el que pugui 
djr la lletra, car jo no yoldria ofen-
dre-us de cap manera. 

— Ho cree aixi i, perqué no cree, 
m'abstinc de dir-vos la meva indi-
gnació i tot el que en pensó — 
exclama, nervios, el representant 
de safra. 

— Perdoneu la meva insistencia, 
pero ja comprendreu la meva cu-

* riositat, perqué és la lettra d'un 
amic que jo estimo i, la veritat, 
no puc comprendre el to amb que 
me'n parleu. 

— Mireu, millor val que no ho 
comprengueu i... deixem-ho correr. 
No en parlem mes i oblideu-ho tot. 

Paulet queda aclaparat davant 
l'actitud del representant de sa
fra No podia comprendre el que 
diria aquella lletra que tant havia 
indignat el possible traductor. La 
curiositat de Paulet augmenta en
cara, i es promete d'aprofitar la 
primera avinentesa que se li ofe-
ris per a conéixer, el text de la 
lletra de Lewinsky. 

Reclamat peí seu pare, Paulet 
torna a Barcelona, des d'on mes 
tard va emprendre un viatge a 
Buenos Aires per a resoldre as-
sumptes comerciáis. 

A l'Ambaixada argentina on lla
gué d'anar per qué li despatxessin 
el passaport, conegué el Canceller, 
persona gentillissima que havia 
romas molt temps a Leningrad. 
Paulet li contá el que li havia 
passat amb la lletra de Lewinsky, 
i pondera el seu interés a saber el 
que deia. 

— No us amoineu. Porteu-me la 
lletra i, digui el que digui, jo us 
reportaré el seu text. Entre hames 
tot hi cap. 

Lendemá mateix Paulet, amb la 
lletra ben amagada, se n'aná a 
veure el diplomátic argenti. Aquest 
senyor s'apressá a complimentar 
el que havia promés. No havia 
llegit mitja dotzena de mots, quan 
torna la lletra a Paulet bo i dient-
li: 

— Teniu, guardeu la lletra i mes 
val que no l'ensenyeu a ningu. 
Jo amb prou feines m'aguanto ; 
no dic el que voldria dir per la 
consideracio que vos em mereixeu. 
Mes val que no en parlem. 

— Home... 
— No insistiu Si volen conser

var la consideracio de la gent, mes 
val que no parleu d'aquesta lletra, 
ni a mi, ni a ningu. 

Naturalment, en Paulet queda 
tip de la lletra misteriosa, i decidi 
no parlar-ne mes. Passa el temps; 
perd en el fons de la seva ánima 
sentía mes viu, cada día, el neguit 

de la curiositat. La pruija de 
conéixer el que deien aquells fulls 
escrits per Lewinsky no deixava 
de turmentar-lo, i no passava nit 
que no hi penses o que no som-
niés amb l'amic Uunyá, les quali-
tats del qual se li feien cada vega-
des mes vives. -

Arriba, l'hora d'embarcar i cap 
a Buenos Aires falta gent. 

El viatge s'escolá normalment. 
Si no hagués estat el turment que 
li produia la lletra indexifrabie! 
La seva aficio al bridge el porta 
a Uigar una bona amistat amb el 
segon capitá del transatlántic. Era 
n home liberal, ft)osseidor d'una 
gran cultura i d'una facilitat pro
digiosa per o aprendre ídiomes. 
Totes les travessies que havia fet 
donaven per resultat el posseir la 
Uengua del pais que visitava. Ultra 
l'anglés, el francés i l'espanyol, 
posseia el rus per haver estat a 
aquell pais, i el japonés i el xinés 
pels seus viatges a^TExtrem Orient. 

Quan Paulet conegué les quali-
tats filológiques del capitá del vai-
xell, no sabe pas callarse el que 
havia passat amb la lletra mis
teriosa, i amb tota franquesa, li 
ho explica. 

El capitá Ferrés, com s'anome-
nava el seu « partenaire » de brid
ge, l'encoratjá per qué li fes llegir 
la lletra. Paulet no volia altra 
cosa, i sense fer-se pregar jnassa 
li lliurá el document. Quan'el ca
pitá Ferrés l'hagué ílegida, es posa 
molt nervios i li digué: 

— Amic Paulet, com que l'apre-
cio i el tinc per un amic, no vull 
correspondre a la prova de con-
fian?a que V. m'ha donat, en dei-
xar-me llegir la lettra de Lewinsky, 
sense pensar-m'hi bé. Deixi'm pas-
sar la nit i demá li diré la meva 
resolució. 

Aquesta decisió del capitá Ferrés 
féu encara mes viva la curiositat 
de Paulet, el qual no pogué dor-

' mir en tota la nit. L'endemá es 
lleva de bon mati i després de 
l)esmorzar cerca el capitá. Molt 
oceupat a les tasques del seu car
ree, aquest no el rebé fins després 
del diñar. Fou un dia de prova 
per al senyor Paulet. Després d'ha-
ver dinat, entra al despatx del 
capitá, el qual el rebé molt ceri-
moniosament: 

— Senyor Paulet. Jo li he pro
més de tarduir-li aquesta lletra, 
pero malgrat la promesa no puc, 
no sabría fer-ho, sense rebaixar-
me ni ferir la seva dignitat. Ti-
rem-hi un vel i no en parlem mes. 
No vulgui recordar-se ni que exis-
teixi. Li ho dic peí seu té . 

Paulet queda tan aclaparat que 
no sabe que respondre. 

Fastiguejat, agafá la lletra i la 
llanga al fons de la seva maleta 
grossa. 

En taixar del transatlántic, el 
capitá Ferrés li repeti encara: 

— Un consell, no intenti ni fer
ia conéixer a ningu, sigui qui sigui. 

Aixi s'ho promete, en Paulet 
malgrat les inquietuds que la lle
tra misteriosa li anava produ'int. 

Després de passar prop d'un any 
a l'América, Paulet desembarca un 
bon dia a Calais. 

Durant la travessia conegué un 
pintor rus. Els Uigams d'una forta 
i mutua simpatía nasqueren de la 
passatgera convivencia, i féu que 
arribes l'hora de les confidéncies. 
Pero Paulet no s'atrevla a parlar-
li de la lletra de Lewinsky, malgrat 
la fretura que li corsecava les en-
tranyes. En desembarcar a Calais, 
malgrat la pressa que tenia de 
tornar a Barcelona, decidi d'acom-
panyar el nou amic rus a Paris, 
confiant que aixi se li offeria 
l'avinentesa de parlar-li de la 
lletra obsessionant. 

Tot dos d'estatjaren al Meurice. 
Ocupaven dues cambres ve'ines. 
Durant una vetlla en qué no sor-
tiren de l'hotel, decidiren prendre 
el whisky a la cambra de Paulet. 
Aquest considera arribada l'hora 
de parlar del seu secret. 

— Amic meu. Fins avui no m'he 
atrevit a parlar-vos de quelcom 
que és l'obsessio de la meva vida. 

I amb tot detall li contá el que 
havia passat emb els diversos in-
tents fets per a la traduccio de 
la lletra. 

El pintor rus li parla amb tota 
franquesa: 

(Segueix a la pagina 24) 



F1DÉL1TÉ A L'ESPAGNE 

Vous me demandez pour votre 
notre revue « Per Catalunya », un 
artiole en me laissant libre d'en 
choisir le sujet, méme si ce sujet 
n'était pas l'Espagne. 

L'article que je vous envoie est 
cependant sur l'Espagne, car l'Es
pagne, aujourdlhui coinme hier, 
me tient au cceur. Et c'est moins 
un article qu'un acte de foi. 

J'ai appris a aimer l'Espagne á 
travers Cervantes, le plus humain 
de tous^ies grands créateurs, Cer
vantes, dont notre Cassou écrivait: 
« II y a dans ees créatures ce souf-
fle de syimpathie universelle, il y a 
eette ¡prodigieuse animation, ce 
sens vierge et frais de l'existence et 
un attendrissement irresistible pour 
rindépendance, un appel vers la 
vie heureuse que ménent gitans et 
gitanes, amants, bergers, fous, 
aventuriere, voleurs et mauvais 
garcons ». 

C'était cette Espagne picaresque 
que j 'aimais tout d'abord, ceite 
Espagne du petit peuple écrasé de 
misére, qui était celle que voyait 
Cervantes lorsqu'ü faisait office de 
reeeveur des Contributions en An-
dalousie. 

Don Quichotte est peut-étre la 
satire des rotmans de chevalerie, 
mais c'est surtout Je román des der-
niers des chevaliers, celui qui vient 
trop tard et qui se heurte aux 
archers du Saint Office, aux agents 
du f isc, aux alcades, contre lesquels 
aucun chevalier isolé, si vaillant 
soit-il, ne peut rien. Et ce que ne 
pouvaient plus faire les chevaliers, 
rendre justice a l'innocent, a qui 
appartenait-il de le faire, sinon a 
laj'évolution ? Le révolutionnaire, 
ce chevalier des temips modernes, 
ne se lance pas sur les moulins ou 
les troupeaux de moutons. II est 
innombrable. II est en méme temps 
Don Quichotte et Sancho Panga. 
H a le courage du dhevalier et le 
bon sens du peuple. 

Aiprés avoir aimé l'Espagne de 
Cervantes, j 'ai aimé l'Espagne de 
la Révolution. De temps en temps, 
nous entendions pailler d'elle. Et 
c'était toujours pour apprendre que 
le sang du peuple avait coulé. Et 
votre Moyen Age 'continuait. Pay-
sans' déla'issés des régions de mon-
tagne qu'un état oppresseur main-
tenait dans la misére, l'ignorance ; 
ouvriers exploités jusqn'á l 'os ; 
c'est la République qui vous ressus-

cita. Elle eut donné rindépendance 
politique á votre Catalogne. 

Mais c'était trop d'audace que 
de prétendre manger, se vétir, 
s'instruire. On vous dénia le droit 
au bonheur. Un caudillo débarqua 
avec ses Maures. Les autres dicta-
teurs l'aidérent á soumettre un peu
ple noble entre tous qui refusait 
de vivre á genoux. C'est a ce mo-
ment qu'Eduard écrivait : 
lis vous ont fait jmyer le pain 
Le ciel, la terre, Veau, le sommeil 
Et la misére 
De votre vie. 

C'est á ce moment que nous ap-
prímes vraiment á aimar l'Espa
gne, hantés nuit et jour par ees 
noms chargés de gloire et de mal-
oeur : Badajoz, Irun, Madrid, 
Oviedo, Guernica, Teruel. Vous 
avez eu l'honneur — et la souf-
france — de teñir tete les premiers 
a la ruée du monstre. Et la tris-
tesse d'étre les premieres victimes 
d'un premier IMlunich. La honte fut 
pour nous. 

Car la honte de la perfide et 
mensongére « non intervention » fut 
aussi grande que la honte de Mu
nich. Et ceux qui en furent respon
sables sont a jamáis deshonores. 
Nos cris : « Des canons, des avions 
pour l'Espagne», nos meetings, 
notre douleur, nos révoltes ne ser-
virent a rien : chez nous également, 
l'ennemi était dans la place. 

Les héroüques soldáis de l'armée 
républicaine qui avaient fait l'ad-
miration du monde en se jetant 
avec des cartouohes de dynamite 
au devant des chais, furent exter
mines ou, aprés avoir íranchi les 
Pyrénées, enfermes dans des camps 
de prisonniers comme s'ils étaient 
des malfaiteurs. Pendant la dróle 
de guerre, ils furent employés aux 
travaux de terVasseinent les plus 
durs, et assimilés á nos formations 
disciplinaires. C'est e-n employant 
ees méthodes empruntées aux nazis 
qu'un .gouvernement frangais pré-
tendait faire la guerre á Hitler. II 
la fit si bien que la France, á son 
tour, tomba sous le pouvoir fas-
ciste et notre peuple connut lui 
aussi les miséres dont les peuples 
d'Espagne souffraient depuis si 
longtemps déjá. 

Que sont devenus les anciens sol-
dats de l'armée républicaine refu
gies sur notre sol ? Beaucoup fu-

per Claude MORCAN. 
Directeur de 
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rent deportes en Allemagne, mas-
sacrés. D'autres se cadhéBent chez 
nous et nous les retrouvámes le 
jour de rinsurrection, mélés a nos 
F.F.I. 

Aujourd'hui, nous avons la vic-
toire. Mais votre pays est toujours 
sous le joug. Votre tyran a survécu 
a ses maitres et je ñe sais quelles 
abominables tractations se poursui-
vent entre lui et les alliés. Saehez-
le, chers aimis Catalans, le peuple 
fnangais, s'il était déjá libre (libé-
ration ne signifie pas encoré li
berté) ne se salirait pas á de telles 
bassesses. Nous savons ce que 
nous devons á l'Espagne, le mal 
que nous vous avons fait. Peu lui 
chaut, á notre peuple, le sort du 
Rio, de la Tharsis ou de la Penar-
roya. Que les'richesses.de l'Espa
gne soient rendues aux Espagnols. 
Et que crévent les cartels interna-
tionaux'. Voila ce qu'il souhaite. 
L'incident (comme on dit) de Cham-
béry le prouve. Et que nous ayons 
deniain une seule ou deux assem-
blées élues, soyez sürs que notre 
attitude sera celle du mépris et du 
refus. 

Car nous ne pourrons avoir de 
tranquillité et de bonheur vérita-
bles que le jour oü la République 
Espagnole aura été restaurée dans 
la plénitude de ses droits. Je dirai 
méme que nous n'aurons pas re-
trouvé intégralement notre hon-
neur tant que l'Espagne n 'aura 
pas recouvré sa liberté perdue. 

C'est diré que notre sort est lié 
au vótre comme sont lies les sorts 
de tous les peuples qui veulent étre 
libres, comme sont lies les sorts 
de tous les tyrans. " 

En el numero proxim : 
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APEL-LES MESTRES 
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El dia 18 de juliol del 1936, a la 
vetlla mateixa de l'alcament mili
tar, niori a Barcelona, a la seva 
torreta del Passatge de. Permanyer, 
l'escrirptor, music i poeta cátala 
Apel-les Mestres. El dia 20, en una 
Barcelona que cremava pels qua-
tre costats, un furgo-automobil 
traslladava les despulles d'Apel-
les Mestres al cementiri, entre un 
petar de trets de fuselleria. 

Appel-les Mestres, vist per Ignasi Vidal 

Apel-les Mestres era un deis 
artistes mes purs que ha tingut 
Catalunya. Home auster i senti
mental per excel-léncia, des de la 
seva joventut havia Uuitat peí 
ideáis del potle i havia sentit 
un amor ardent per a la nostra 
Patria, amor notle de promés ena-
morat. I aquest amor a Catalunya 
era compartit amb un altre amor 
desinteressat: l'amor a Franca. 

Escrigué, dibuixá i féu música 
amb exquisida finesa. Els seus 
poemes respiren un ambient de 
serenitat i d'amor quan parla del 
bé, i un odi ferésteg i violent quan 
s'acara amb el mal. Els seus di-

buixos son tot subtilesa de linia, 
delicadesa d'expressio, tant quan 
fa la caricatura humoristica, com 
quan realitza el dibuix serios ame 
el qual il-lustra les seves obres de 
poeta. 

Passá molts anys tancat a casa 
ssva, sense sortir gens, com un 
religios, com una planta d'hivern, 
com una flor de dolg perfum, si-
tuat al seu terradet, pie de testos 
florits i contemplant les muntanyes 
clares i perfilades del Tibidabo i 
Montjuic, « guardians de Barce
lona », la mar al fons, el cel ciar 
com una volta immensa obert a 
tota esperanca. 

Tot aixó inspira l'obra d'Apel-
les Mestres, obra que resistirá el 
temps perqué és forta i sincera. 

Molt amic de Guimerá, de Rus-
sinyol, de Casas, dTglésias, i pen-
sant com ells, ha fet la seva obra 
a part sense frequentar massa el 
,mon, pero estimant-lo des del s_eu 
terradet del Passatge de Per
manyer i anhelant per a tots els 
potlss i per a tots els homes la 
suprema riquesa de la llibertat. 

Quan esclatá la guerra del 1914 
i davant deis horrors de l'impe-
rialisme germánic escrigué i pu
blica un volum de poemes titulat 
« Atila », dedicat amb odi a Guil-
lem II, culpable suprem d'aquells 
crims. En aquests poems, Apel-les 
Mestres expressa el seu amor per 
a la Franca. Aquesta li conferi la 
Leglo d'Honor. 

Cátala de raca només va escriure 
en cátala, i les seves cancons te
ñen la puresa de música popular. 

Els darrers anys de la seva vida, 
cec gairebé, privat de contemplar 
les telleses del mon, cuida els in-
sectes i les flors del seu jardi. 

Avui commemoren l'aniversari 
de la seva mort que coincidi amb 
uns dies trágics per a Catalunya. 
Ñosaltres no l'oblidem, Catalunya 
no oblida ni pot oblidar aquest 
artista que per la ssva vida pura, 
el seu esforc constant i la seva 
obra reeixida, es féu' estimar per 
tothom. 

Ara que el cel ciar de la Pau 
deixa albirar una llum nova d'es-
peransa, Catalunya ha de veure 
en Apel-les-Mestres, gran patriota 
i gran ciutadá, l'home fort d'ánima 
i seré d'esperit, que sapigué esti
mar-la i honorar-la. 

Joan FIDEL. 

Divendres, 20 de juliol, mori al 
seu domicili de Paris, el gran poe
ta francés i universal, Paul Valéry. 

Paul Valéry nasqué l'any 1871 a 
Séte, al costat d'aquesta. mar 
« toujours recommencée » que ell 
havia estimat tant. Valéry comencá 
escrivint un Hit re de poemes, 
« Charmes », que revela ven un ta-
lent original i un pensament pro-
fond. Després, passá ,molt temps 
sense escriure res, absorbit en la 
meditació i les especulacions filo-
sófiques. Quan reaparegué en el 
mon literari, fou per a fer-hi sen-
sació. El seu « Cimétiére marin » 
li valgué una popularitat a la qual 
ell no aspirava pas. • 

Valéry era membre de l'Acadé-
mia Francesa i administrador del 
« Centre Universitaire Méditerra-
néen », de Nice. 

En el nostre numero próxim 
parlarem extensament de l'home 
i de l'obra. 

Reposi en pau Paul Valéry, glo
ria de les lletres franceses ! 

LaFi güera vella 
En un recó del roeu jardi 
S'hi troba la figuera vella, 
El meu esguard cada mati 
Li veu una nova clivella. 

Durant el dia cerca el sol 
Com una vella fatigada. 
Algún ocell atura el vol 
Damunt d'una branca arrugada. 

El tronc de nusos, mig caigut, 
S'inclina, tort, cap a la térra, 
Com si el treball l'hagués retut, 
Com un soldat cansat de guerra. 

Les branques semblen dits gegants, 
com nervis prims de forca brava ; 
Absents de sang, absents de carns, 
En un esforc darref de saba. 

La primavera de les flors, 
La troba tota mig dormida. 
No la desperten les remors 
De Taire tebi de la vida. 

leu oblidada en el jardi, 
En un recó d'ombra i de calma, 
Com esperant cada mati 
Que el sol la trobi morta i balma. 

Baptista XURIGUERA. 



L'AFUSELLAT DE BLAQNAC 
Era una matinada d'octubre del 

1943 precocment hivernenca. Una 
boira densa i freda cobrla el Ga-
rona, s'atape'ia sobre el Ramier i 
embolcallava el poblé íins mes 
enllá de la Muralleta. Pels carrers 
no es veía una ánima. Un bombar -
deig terrible havia destruit l'arse-
nal dos diesat ans i" la població 
estava esporuguida, vivia amb l'al 
al cor i dormia amb un ull tancat 
i un d'obert sota l'alarma constant 
de les sirenes i el pánic deis bom-
bardeigs. 

L'ocupació alemanya s'havia anat 
fent feixuga, apretada, cada dia 
mes odiosa. No quedava cap vilJa 
per a requisar. A poc a poc els 
tentacles de la Gestapo havien 
anat envaint els llocs vitáis del 
poblé i els bulldogs nazis havien 
occupat els sindicats agricols, els 
escoles, els notéis i ádhuc el Con-
vent de Trapistes de l'Avinguda 
de Tolosa. 

Les detencions de jueus, de « re-
sistents » 1 de refractaris eren a 
l'ordre del dia. Els agents de la 
Gestapo trebahaven de nit, com els 
taups, les ólibes, els lladres i les 
rates pinyades. Llúrs cotxes s'ha-
vien ensenyorit del carrer, circula-
ven a tot gas s;nse cap mirament 
pels accidents que feien i es para-
ven en sec, d'una frenada de 
gángster, al davant de la casa on 
havien d'operar.. Sentir el xlscle 
deis írens a mitja nit a la porta 
d'una casa, era un avis sinistre 
que feia posar pell de gallina. 

Aquella matinada un xiulet 
estrident rompe el silenci de la 
nit tardoral. Immediatament dos 
cotxes alemanys es pararen al da
vant de casa, d'un cop de íre cri
minal. Casa nostra está situada 
al cami deis Quinze Sous, un bosc 
de la riva esquerra del Garona que 
es t ro ta a tres quilómetres del po
blé. Vaig saltar del Hit com un 
acróbata per mirar al carrer peí 
darrera deis finsstrons. Eren dos 
quarts de quatre del matl. A la 
llum deis fars, vaig veure que es 
tractava de dos cotxes alemanys, 
un gros turisme i una camioneta i 
que dos oficiáis de la Gestapo ana-
ven i venien nerviosament de l'un 
cotxe a l'altre.I Quelcom havia 
caigut de la camioneta l un guar
dia d'escorta havia xiulat per fer 
parar el cotxe del davant. Fent un 
esforc. per veure l'objecte que dos 
homes transportaven novament al 
cotxe, vaig poder descobrir que es 
tractava d'una cárrega sinistra. 
Era un taüt buid. En el revol de 

la placa, que el xofer agafá a 80 
a l'hora, el taüt relliscá i caigué 
de la camioneta, Un minut des-
prés, el comboi reprengué la 
marxa vers els Quinze Sous a la 
mateixa velocitat que portava en 
arribar. 

Al cap d'una estona, del costat 
del riú retrunyi una descárrega 
llunyana, que l'eco de la nit silen
ciosa porta fins al poblé posant 
una esgarrifanca a la pell. Trans-
correguen deu minuts i el comboi 
torna a passar, pero aquesta vegada 
en arr i tar a la cruilla de la plaga 
emprengué el cami del cementiri. 

Els alemanys havien afusellat 
un home. L'havien conduit al bosc 
en una camioneta en la qual 
havien carregat, al costat del 
condemnat, el taüt que li era des-
tinat. L'enterramorts ^del poblé 
havia rebut el dia abans l'ordre 
d'obrir una fossa i aquesta fou 
cavada a l'emplacament de la 
dreta del Camp Nou, vora el mur, 
justament al costat de les tombes 
de dos refugiats espanyols morts 
feia unes setmanes. 

L'endemá vaig anar al cementiri 
i vaig veure la tomba de l'afusellat 
desconegut. La térra tendrá, fresca, 
remoguda de poc, marcava clara-
ment l'indret on jeia la victima 
anónima. 

per Doménec de BELLMUNT. 

Ni un nom. Ni una flor. Ni una 
lápida. Ni una creu. Res. 

Ningu no sabia qui era aquell 
home. Uns deien que era un jueu 
polonés, d'altres afirmaven que era 
un espia rus. Algu m'havia insi-
nuat que era un anti-feixista ale-
many refugiat a Franca i acorra-
lat pels nazis. 

Fos qui fos, era un enemic del 
nazisme, un enemic de la dicta
dura, un lluitador mort de cara a 
l'enemic, un mártir de l'Ideal. Era 
un germá de lluita, fos de la raca 
que fos, tingues la naciohalitat 
que tingues, parles la llengua que 
parles. 

El 15 d'octubre ^Ja tomta 4enia 
una creu i aparegué coberta de 
flors. Com per atzar les flors eren 
grogues i roges i marcaven un 
escut cátala. I com per atzar també 
aquell dia era l'aniversari de la 
mort del: Ipresident Companys, 
afusellat pels nazis espanyols de 
Franco i Lequerica ais fossos de 
Montjuic. 

Un record i una pregária sortides 
de cors catalans, homenatjá la 
memoria del mártir desconegut de 
Blagnac, simbol sagrat per a nos-
altres de tots els martirs de l'Ideal, 
morts per la Justicia i per la 
Llibertat. 

JAUME SABATER 
ES MORT 

Poc a tans de tancar l'edició ens 
arriba una trista noticia: Jaume 
Sabater Serra, és mort. Ha mort 
en pie combat per la Llibertat, vic
tima de la ferocitat deis nazis. 

Sabaté, que havia combatut el 6 
d'octubre, combate el 19 de juliol 
i durant tota la guerra ; a Franca 
fou portat a un camp de concen
t rado ; d'allá passá a l'hospital 
de Maraussau, á Béziers, on mo-
strá les seves dots d'organitzador 
i on fou el germá de tots els re
fugiats que hi eren hospitalizáis 
Enrolat en els rengles del Front 
Nacional de Catalunya, segui el 
comtat, pero en el curs d'una mi-
ssió perillosa fou detingut a Tou-
louse el 24 de juny del 1943 i tras-
lladat a la presó de Fresnes. Un 
tribunal militar alemany el con-
demnava a mort, pero commu-
tada la pena, pocs moments abans 
d'ésser executada, per la de tre-

bals forcats a perpetuitat, fou 
enviat a la presó de Reinbach. 
Portat després a l'interior d'Ale-
manya va ne gar-se a trebailar 
en una fábrica d'armament i aixó 
li valgué d'ésser dut a un cel-la de 
castig i mes tard a una pedrera, 
obligat a un durissim treball. Eva-
cuat a rinfermalria de la presó 
Koswing, al sur de Berlin, ja no 
li quedaven forces fisiques, ell que 
era fort, córpulent i pie de saiut. 
El 10 de maig, deu dies després 
d'ésser alUberat pels russos, l'amic 
Sabater deixava d'existir. 

Rebin la seva jove muller-Mme. 
Souveraine Gimié de Sabater-. la 
seva-filleta, de tres anys, l'expre-
ssió del condol deis amics i colla-
boradors de PER CATALUNYA. 

La nostra Patria, per la qual 
l'amic Sabater Uuitá tan t fins a 
donar-li el sacrifici d'una vida 
jove, no les oblidaran com no 
oblidara tampoc l'esforc abnegat 
de l'amic que ens ha deixat quan 
el sol de la LLibertat havia tornat 
a aparéixer en aquesta Europa 
mártir! 



ROMAINC DC 

RIQLILDA 
£,& C&tta Titaua 

per Pere CUILANYA. 

Crémor de roses, Riquilda, 
gaita fina i cabell ros. 
Brasa viva a dins i a fora 
i ais llavis un crit de sol. 
De tan bella, tella, bella 
era niel de rossinyols. 
Cavallers la llum feria 
i veu clara els trobadors, 
ai donzslla, la donzella 
filia de Jofre el Pilos! 
En voleu de galanies 
i de música i dolcpr! 
Els seus ulls eren blavicia 
closa en conques de llangor. 
Besos de sang encenia 
cada bell festej ador. 

Ben plantada i presumida 
neu de foc sota el gipó, 
vestía de sedes fines 
i de randes de claror. 
Riques joies, si en Huía! 
D'argent pur el sabató 
vistent arran de faldilla, 
llargues arracades d'or 
amb morades pedreries 
i una perla al mig del coll 
i ais dits tumbagues florides. 

La marcava una blancor 
d'ivorina melangia. 
Melangia de l'amor 
amb fru'ició sentida 
i artoraments de palmó 
sensual de corba ardida. 
Al mati en plena abundor 
de somni vérge llanguia: 
escalf de nit i llencol 
els pits badant la macisa. 
Roses, roses en estoig 
de la má del vent captives 
qui amb cintes de color foll 
la cintura amorosia. 
Ai nsguit de massa amor! 
L'abraeada que volia 
ella la sabia prou. 
Ai fretura descenyida 
de vint anys en plena flor! 

Mals esperits en Riquilda 
feien a les venes solc, 
p2ll endintre negra espina 
resseguia reguerons 
d'agredolga bruixeria. 
Senyal de la Creu al front, 
pregueres no la guarien, 
ni lloré al portal major 
ni sal ni creus beneides. 
El Comte amb punyidaa l cor 
de tristesa, si en tenia"! 

Castelar ens digué un dia: « E l mes bell del món és la 
Mediterránia i el mes bell de la Mediterránia és la vostra costa ». 
Qué havia vist Castelar, al fi i al cap, de la nostra costa, quan 
va escriure en l'álbum del far de Sant Sebastia, la seva entre 
nosaltres famosa frase? S'havia abocat una tarda al mirador de 
l'ermita, burgintli encara en les orelles totes les adulacions, 
totes les amabilitats. La mar, ais seus peus, insinuava una cari
cia ais pins allargassats damunts; la térra, treia el ñas per la 
punta de «cap d'es frares» o es capbucava a l'aigua en ¡a 
Henea del de Bagur; « Es Cau » s'amagava mes enllá de l'aigua 
verdejant; allá on mes tard havia de retrunvir el corn d'En 
Moragues hi havia una taca de pins; el sol feia un tenyit d'ar
gent del troc d'aigua entre Palamós i ¡a platja d'Aro; les Formi-
gues semblaven un vaixell de joguina i Castelar s'entusiasmá, 
com abans d'ell i després d'ell s'havien i s'han entusiasmat 
tañí d'altres. 

Qué hauria dit l'ex-President d'una — ailás! efímera 
República, si hagués pot recorrer, pausadament, una per una, 
totes les cales que de Sant Sebastia estant s'endevinen mes que 
no es veuen? Si hagués anat al Golfet per mar, o a la Pedrosa 
per térra, cinglejant peí cami de cabres, amb el caminar em-
briagant per la flaire deis pins, o a Aigua Gélida aue no té 
parió?... FLIRT. 

Pena fonda i desconhort, » 
rosee d'atséncia grisa... 
i al castell tot eren plors. 

La campana de Sant Iscle 
va abocar-se, atzur al volt, 
amb cristaíl ds tot un dia 
peí silenci immens d'olors. 
Repica a gloria viva 
i a santa salvado, 
perqué dugueren Riquilda, 
gaita fina i gabell ros, 
a la pau montserratina 
muntanya de les clarors. 

Fragment del poema 
< Fra Gari» 

. . en preparado. 

NIT DE SANT JOAN 

Revetlles ilunyanes de cnon infantesa : 
fonts del Gat, d'En Corma, «ota Montjuic, 
els bails d'enramaces, les coques, l'encesa 
i atávica estampa del Kist nou i aatic ! 

Es':arts de pareíles dins lembriaguesa 
de valsos frenétic sense un Meu fatic, 
i els senyors Ramons -vella canco apresa-
empaitant criades¿ com pa de pessic... 

Oh temps inefables i plácids llavores ! 
Com. ruscos d'abelles sonayen les hores 
sense altra creuada que el batre a les eres. 
Trenta anys s'escolaren. Per dues vegades 
el món submesgia. Drecem les fogueres 
com veles que s'inflen, de naus asser.yades ! 

JOSEP ARTÍGUES-RIERA. 
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PICASSO I EL CINEMA 
per Pau PLANAS. 

Peí seu llenguatge i per la seva 
manera d'expressar-se, Picasso és 
d'un rendiment tan gran com el 
cinema. Amb uns mitjans mes 
simples, mes breus i d'un altre 
abast el depássa. 

Cal admetre que, prostituits 
com estem per un feix de preju-
dicis, el llenguatge de Picasso és, 
avui, difícil de comprendre, i mes 
difícil encara de parlar i d'utilt-
zar sense plagi. Pero és cert també 
que el ritme del progrés s'ha ac-
centuat i en un futur próxim, 
aquest llenguatge sera compres 
per tots aquells que encara teñen 
ulls per a mirar. La societat co-
menga a ésser madura i apta per 
a aquesta comprensió, i prova 
d'aixo és que ja compren certes 
coses com les que, per exemple, 
Juli Verne profetitzava fa menys 
d'un segle i que aleshores sembla-
ven somnis irrealizables. 

Per un seguit d'imatges successi-
ves, el cinema reconstitueix el mo-
viment. Vet aci la realització fo-
namental i extraordinaria en ma
teria d'óptica, en el que fa refe
rencia a la visió portada a una 
tela.' 

Deixarem de banda aci la im
portancia que té el color en l'obra 
de Picasso i que resumeix, conjuga 
i desenvolupa les aportacions fo-
namentals deis seus anteriors 
Chevreul, Delacroix i Cézanne. 
No parlarem mes que de l'abast 
profund del cinema en la pin
tura, abast que Picasso ha com
pres i ha depassat. Atans que els 
cineastes ens haguessin mostrat les 
possibilitats extraordináries del ci
nema, Picasso ja les havia com
pres i les havia inscrit damunt la 
tela. El cinema ha seguit, dones, 
el nou ritme polifórmic que Pi
casso ha trobat. 

La Jlnnovació fonamental, iel 
punt de partida del cinema, en 
tant que darer art plástic creat, 
és la de fer veure la imatge a t ra
vés deis temps. Aquest abast havia 
de teñir, fatafment, una reper-
cussió en la pintura. Pero el ci
nema s'ha desenvolupat sol i ens 
ha permés d'assistir paral-lela-
ment i per a dir-ho aixi, sincró-
nicament, al desenvolupament 
d'idees i de moviments diversos a 
la vegada. Es aixó el que consti-
tueix el ritme nou, que nosaltres 
ja retrobem, d'altra banda, en la 
politonalitat de la .música ; ritme 

que depassa de molt la simple re-
constitució del moviment del ini-
cis del cinema, per a disposar-se 
a traduir la complexitat de movi
ment de la vida mateixa. 

Picasso encara va mes Uuny: 
ens ofereix la complexitat de la 
vida resumida d'un sol cop en una 
sola imatge. Picasso ha introduit 
def initivament l'e v o d a c) i ó del 
« temps en la pintura », i aixó pic-
turalment, sense literatura des
plagada, mantenint en la pintura 
el seu carácter fonamental d'art 
de l'espai i de les distancies. Per 
a ésser un xic mes complets, di-
rem que el futurisme ja havia in-
tentat, amb éxit innegable, t rans
portar damunt de la tela el mo
viment deis primers passos del 
cinema. Com a exemple compara-
tiu esmentarem «Le bal Taba-
rin», de Marinetti, la relació del 
qual amb els primers films, carre-
gats de curses, persecucions i ca-
valls, és notóTia. Aquesta euforia 
del moviment fou de curta durada 
i per ella mateixa, de poc abast, 
com el futurisme que havia limi-
ta t aixi el seu camp d'acció. 

Apart aquesta i altres tempta-
tives, entre elles les dites d'avant-
guarda, hem de dir que en la 
nostra época la pintura ha esde-
vingut, per a molta gent, no tan-
sols un ar t d'imitació servil, sino 
un art d'instantánia mort de nai-
xenca, del qual el temps en sem-
blava totalment bande jat. Molts 
pintors o « soi-disants » pintors, 
attistes^pintors, teñen una part 
de responsabilitat en aquest estat 
lamentable del concepte de la pin
tura. 

De sempre, pero, els mestres 
s'han esforgat a evocar el temps 
en la pintura. (El temps, com la 
forma, no podem ésser suggerits 
mes que en la pintura. L'espai, 
per la virtut del color (llumcolor) 
és el propi deis quadros). Com Pi
casso, els mestres hi han reeixit. 
Per quins mitjans? Per les defor-
macions suggerides (1). Pero fins 
a Picasso hom pot dir, en termes 
generáis, que aqüestes deforma-
cions no han anat gaire lluny i 
que l'ordenació deis .elements de 
la naturalesa no ha estat alte
rada potser perqué aquesta ne-
cessitat no s'havia fet sentir prou. 
L'abast de l 'otra de Picasso és 
inquestionable. Per ella éls fona-

ments mateixos de l'art han estat 
remoguts. 

No vull parlar aci de la signifi-
fació estética de l'obra, sino sim 
plement /áel llenguatge nou que 
Picasso proposa i de la fácil possi-
bilitat de fer-lo comprendre. Com
prendre el francés no vol pas dir 
comprendre Racine, pero quan 
hom interpreta ben bé els mots, 
ja queda obert el cami de com-
prendre'l. 

Em sembla que peí mateix ci
nema seria fácil de fer compren
dre la llengua creada per Picasso. 

Picasso és per al cinema el que 
l'acord musical és per a la melo
día. Picasso ens diu en simultani 
el que el cinema ens explica en 
espai. De la mateixa manera que 
en la música un acord pot des-
doblar-se en melodía, els quadros 
de Picasso poden ésser passats en 
film cinematografíe, és a dir de
senvolupament en el temps per 
mitjá del cinema, alió que simul-
tánament está dit en les teles. El 
cinema ens ha habituat a seguir 
diverses accions a la vegada. Pas-
sada al cinema, una tela de Pi
casso ípot fesser .compresa fácil-
ment. 

El cinema ofereix la possibilitat 
de desdoblar en el temps idees i 
movimeiits que son superposats en 
el quadro, el qual no pot introduir 
materialment la successió de les 
coses, és a dir, el temps. El ci
nema té el poder per a reduir al 
minim la superposició representa
tiva. Si no la realitza, almenys la 
provoca. En efecte, per ell la su
perposició no es fa en la retina 
sino en el cervell. El poder d'un 
art val per la forca que té de pro
vocar l'evocació. El cinema és un 
art perqué disposa d'aquest poder. 
Pero l'ordre deis elements del pro
blema és alterat en el cinema i 
en la pintura. Per la representa
do efectiva deis temps, el cinema 
provoca la superposició de les idees 
cerebrals que esdevenen simultá-
nies. Per la superposició d'imatges 
que pertanyen a diversos moments, 
la pintura provoca la reconstitució 
del temps en el cervell. Realment 
representat o virtualment evocat 
per «la introdúcelo del temps », el 
cinema i el llenguatge de Picasso 
representen la vida « al marge del 
temps ». Tant en l'un com en l'ál-
tre, no hi ha passat ni futura tot 
hi és present. La forga d'evocació 
assoleix el grau maxim. 
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El cinema modern es ric de pos-
sibilitats. La cosa, dones, em sem
bla realitzable, i com a realitzador 
en veig un: Picasso mateix. 

Un film ben fet pot fer el mi-
racle sense soroll, molt mes que 
tots els discursos: el de fer Picasso 
intel-ligible a les masses. 

Si, a les masses, ho he dit bé: 
intel-ligible a les masses. I no tan-
sois intel-ligitle, sino comprensiu. 
No cal pas enganyar-se. L'art de 
Picasso és l'art de les masses. No 
aafia mes que ana'r al Saló de 
Tardor per a donar-se'n compte. 
Picaso ha sabut desvetllar la curio-
sitat de la multitud. Aixó és corrent. 
La multitud és curiosa per natu-
ralesa i el cop inacostumat mes 
petit aconsequeix reunir-la. 

Apropem-nos a aquesta multi
tud. Si la mirem d'aprop veurem 
que n'hi ha dues menes. L'una, 
modesta, de bona llei, sense altra 
arma que una curiositat ingenua 
pero sense bestiesa que no vol mes 
que aprendre i comprendre, i que 
per aixó es pren la molestia... 

« —Els que es deixen omplenar 
el cap, dieu? » Perdó; el vostre 
torn arribará. Es justement el 
vostre grup, el d'aquests ais quals 
no cal omplenar el cap perqué el 
teñen pie a vessar. Mireu-los com 
aTriben amb la seva xerrameca, 
ben disposats ádhuc a tans de 
veure la primera tela. Aquesta 
— bésties per naturalesa — d'una 
bestiesa perfeccionada i cultivada 
hi van, sigui per a riure, sigui per 
a indignar-se. 

Jo podría esmentar un bon nom
bre d'anécdotes de les quals he 
estat testimpni. Prefereixo abste-
nim-me'n. Totes demostren que per 
a certa gent l'obra de Picasso ac
túa com un tlasme de llur propia 
bestiesa. Ells es tornaran vermells 
i per a defensar-se, amb una inco
herencia desconcertant, confesa
ran que no hi enteneñ res o bé 
nanearan el seu petit judici: « Pi
casso s'en fot de tothom ». No pas 
de tothom, sino de vos, distingit 
senyor. I encara no es Picasso qui 
s'en fot. Sóu vos. Vos que no sa-
beu respectar-vos. No cal aver-
gonyix-se de no comprendre les 
coses. Cal avergonyir-se, pero, de 
voler fer el viu o el savi quan no 
es passa d'imbécil. 

Tornem, pero, a la primera ca-
. tegoria, mes interessant, en la 

qual s'hi cempta una dama que 
lamento no haver trobat. La cosa 
m'ha estat explicada per un amic. 
Aquesta dama volia comprendre i, 
si ho entenia tot al revés, tenia 
almenys el mérit d'interpretar-ho 
pels seus propis mitjans i per aixó 
no estava gaire lluny de compren-
dre-les. Hauria estat suficient un 
mot per a posar-la al corren! 

Aquesta dama deia: «Picasso deu 
teñir molt fástig de la humanitat 
per tractar áixi els seus personat-
ges ». Vet aci el judici d'una per
sona que es pren la molestia de 
mirar i de considerar el que té 
davant deis ulls, car la dama par-
lava seriosament. Per aixó, per
qué es tracta d'una persona de 
bona llei, la cosa val la pena 
d'esser comentada. El meu amic 
li remarca que Picasso no deu 
teñir pas les mateixes raons per 
a estar fastiguejat de la fruita i 
deis pots de confitura, ais quals 
tracta en el mateix pía que e'.s 
personatges. La dama respongué: 
« Aixó és veritat ». I continua mi-
rant. Ella es donava compte que 
el seu primer judici, per t é que 
sineer no corresponia a la realitat; 
veia que no ho havia compres prou 
i continuava esforcantse per a 
comprendre-ho. Aixó provava que 
ja havia entes alguna cosa. D'ha-
ver estat amb ella jo li hauria fet 
veure (cosa fácil) que lluny de 
maltractar les coses, Picasso tracta 
de fer-les mes vivents. Estic segur 
que la dama hauria compres. Pot-
ser no ho hauria aprovat (perqué 
aixó ja és una altra cosa) pero 
hauria estat ben disposada per a 
comprendre aquest llenguatge, per 
la raóque ella donava el seu parer 

sense prejudicis. Com aquest senyor 
que mirava, en una sala veina, el 
« Pescador », de Grommaire. 

« Aixó no és de Picasso », direu. 
Millor, perqué aixi ens alliberem 
una mica d'un nom i d'una ten
dencia. Pero, encara que sigui d'un 
altre genre, la tela de Grommaire 
és, tammateix, una transposició 
forca audaciosa i un llenguatge 
sorprenedor per a la majoria de 
la gent. 

Aquest senyor deia, fent una 
ganyota, a la senyora que l'acom-
panyava: « ...i aquest buida el ca 
bás de les escombraries ». Ho vaig 
sentir i vaig creure oportü d'inter-
venir: «Excuseu-me; aixó no és 
cap cabás descombrarles. Es un 
pescador amb la se va pesca. Mireu. 
al fons, els valxells, la llum, l'am-
bient de la mar ». «En efecte — 
respongué — en efecte ». I ales-
hores es dona compte deis bells 
colors deis peixos i els detalla a 
la dama. De la ganyota passava a 
l'entusiasme. Sovint un mot és 
suficient per aquells que van al 
Saló no sois per a veure, sino per 
a mirar. Els de la primera cate
goría son tots com aquests. Son 
mes nombrosos del que sembla: 
modestos, humils, ingenus i purs. 
Son els que se senten irresistible-
ment atrets per Picasso, avui per 
curiositat, demá per comprensió 
del llenguatge, demá per emoció 
sincera. 

Si, ho repeteixo: Picasso és l'ar-
tista de ¿ les masses, titol gloriós 
per excel-léncia. El seu art franc 
devegades burleta, no desproveit 
de crueltat, en certs casos (per 
exemple: la tela de l'ocellet a les 
urpes del gat innocentment cruel, 
pero de quina crueltat!) que no és 
pedant ni vol donar-se importan
cia, sempre natural i ampli sense 
luxe inútil, pero de quina llibertat! 
Aquest art no és pas l'art resevat 
a alguns snobs que no hi entenen 
res i que no reaccionen mes que 
davant deis preus fabulosos de les 
teles. Fora d'alguns amateurs sin-
cers, el publie veritable i ardent 
cridat a cantar himnes purs al 
mestre, no és altre que la plebs, el 
reservat. a les grans coses. Si la 
plets menyspreada per la gent li
mitada'i miop, per la gent de bon 
aspecte pero buida de dins. La 
plebs, amb el eos corbat per l'es-
for?, pero solida i forta, verge de 
tota taca. Les coses avui van de-
pressa. Cinema, avions, radio, Pi
casso. Ritmes nous. Ben aviat les 
reproduccions de Picasso serán 
nombroses, i enjoiáran les parets 
de les cases deis obrers, i el nou 
lleguatge proclamará arreu en veu 
alta la jola del viure, nova religió 
realitzadora sense necessitat d'un 
mes enllá. 
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PENSANT EN DEMA 
per Humberr TORRES. 

1 a radio anglesa ens ha donat una 
noticia que, per la seva significado, vala 
ipena que segui subratllada. En refe-
reixo a la invitado adresada per cur-
chill a Att lee, el cap laborista, per qué 
l'acorrvpanyés a la reunió deis « tres 
grans », invitacio que fon acceptada i 
que, al meu entendre, fa tant honor a 
l'un com a l'altre, perqué vol dir que 
aquests homes, que amb motiu de les 
campanyes electorals s'han combatut 
aferr^ssadament en el terreny deis p r in 
c ipa, saben supeditar tot punt de mira 
partidista ais suprems interessos nacío-
nals ¡ donar aquest alliconador exemple 
de tolerancia, de comprensio i de patrio-
tisme. Ha d'ésser legitim motiu d'orgull 
teñir ciutadania en pobles aixi. 

El fet no és unic. En tota veritable 
democracia ha de passar el mateix. No 
cal mes que recordar que ais Estats 
Units el primer telegrama de felícita-
cio que rep el president vencedor és el 
des candidat derrotat. Peí que fa a 
Franca, jo no he oblidat que^quan el 
cártel de les esquerres, presidit per 
Herriot, derrota en les eleccions al bloc 
de centre-dreta dirigít par Poincaré, 
aquest darrer, abans que Herriot pren-
gués el poder, celebra amb ell nombrases 
i Margues entrevistes, en un pía de la 
major cordialitat, a f i d'informarlo en tot 
detall sobre els mes importants afers de 
l'Estat, per a que la transicio fos suau 
i beneficiosa per al pais. Ara mateix, 
les gram dificultats i la complexitat deis 
problemes que l'hora present planteja a 
la major part de pobles, dona mult i tud 
d'exemples de com els politics de tots 
colcrkj saben avanffoosar l'níterés del 
pais al del part i t . A Franca, a Bélgica, á 
Italia, a Holanda formen l'equip minis
terial els homes ideologícament mes dis
tanciara, perqué saben que sois aixi és 
possible de-trear, en hor esde crisi, un 
clima propicj a l'obra a reali'tzar. 

Si ho comparem amb la mentalitat de 
violencia que dissortadament existeix 
encara en els nostres medis politics, i ja 
no cal dir que en el poblé éspanyol i 
cátala, on l'adversari és tingut, no com 
un home que pensa diferentment, amb 
igual drets que nosaltres, sino com un 
apestat amb el qual no es pot teñir ni 
contacte, ens adonarem tot seguit que, 
fot ¡ els gargarismes impressionants amb 
qué pronunciem la paraula democracia,,^ 
portem gran retard respecte els países 
que veri tablement senten, comprenen i¡! 
practiquen la democracia. Mireu si enj 
portem de tacó a l'esquena, mireu si 
n'es de dura la prova que suportem tots 
plegats, si les perspectives que tenirrl 
dauant nostre son migrades, si serial 

hora d'imposar el seny i de saber que 
si no ens hi fem tots acabarem mala-
ment. Dones no, no hi ha remei. Llegiu 
la major part de la premsa que es pu
blica entre els refugiáis ¡ em donareu la 
rao. Escolteu el que ens diuen informa-
cions deis medis espanyols d'América i 
us caurá l'ánima ais peus en saber que 
les mutues excomunions i atacs, les des-
consideracions i antagonismes esterilit-
zen tot afany d'unificar esforcos, per
qué « els altres » (aixo ho d iu cada 
sector) son una qualsevol cosa o uns 
traidors. 

Les nostres lluites son encara, en 
certs aspectes, les de l'home primit iu. 
No hem aprés que el nostre adversan 
pot, algunes viegades, teñir rao contra 
nos altres. Tampoc no hem aprés que 
nos altres ens podem equivocar, i em 
pensó que, sense donar detalls que ¡I-
lustren aquesta tesi, perqué allargarien 
massa aquest treball, es pot afirmar que 
si les dretes espanyoles i les catalanes 
cometeren gretas errers, les esquerres en 
cometerem tanta o (nés* potseH, per 
haver aotuat mes. Hauriem, dones, de 
fer la petita pero necessária revolucio in 
terior de comprendre'ns, de respectar
nos, d'admetre la possibilitat i la convi-
vénc:aj_no d'apedregar-nos, sino de 
seure junts al voltant d'una tauíla ¡ de 
treballar en equip en un pía de desinte
rés partidista, sobre alio que cal fer a 
benefíci de tots i de les coses que diem 
estimar, com es fa per a tota empresa 
humana de molt ménys importancia que 
la de salvar un poblé i unes institucions 
que son una obra del nostre amor. El 
gran error de les majories, en general, 
i de les nostres, en particular, és de 
prendre llur transitoria hegemonía per 
una infal- l ibi l i tat i llur forca per una 
virtut, i al contrari. 

Si no rectifiquem, les coses no ruti la
ran com caldria. Si governar és sempre 
difíci l, fer-ho després d'una revolucio o 
d'una guerra, o de les dues coses, encara 
ho és mes, puix que tot ha quedat des-
fet i desopganítzat i sois la tasca de 
refer és ¡mmensa, perqué la convales-
cénca del mal revolucionari és sempre 
lenta i perillosa, ¡ aquesta tasca no pot 
realitzar-se sense la col-laboracio, tácita 
o expressa, de totes les forces politiques 
i socials que, convivint en un mateix 
pais, hagin conservat, en conjunt, una 
posicio de dignitat davant l'enemic, 
qualsevulga que siguí llur significacio. 

Í
No hi fa res que certs homes hagin trait 
el seu deure. D'exemples llastimosos en 
trobarem en tots els sectors. En 
ex-cloure'ls, com s'ha fet a Franca, pro
blema resolt. Ningu no podrá admetre 

que la conducta pos recomanable d'unes 
dotzenes de radicáis o de socialistes si
guí la motiu d'eliminacío d'aquestes 
organitzacions. 

Les ratlles que precedeixen son escri-
tes pensant en la Catalunya de demá, la 
que trobarem com a trista herencia del 
dominí franquista : una ruina moral i 
material. Fa escr.uixír de pensar l'obra 
ingent que ens espera, perqué reparar 
el mal costa cent vegades mes que fer
io. L'obra de redrecament reclamará 
l'esforc de tothom, sense que cap sector 
en pugui ésser exclos en principi. Menys 
encara si es tracta de forces que s'em-
porten importants corrents d'opínio, 
sense el concurs de les quals tota obra 
de govern mancará d'auioritat. D'on li 
ve al general de Gaulle la que indíscu-
tiblement té, i que ha salvat a Franca en 
la crisi d'ara ? |a ho digué LéonxBlum : 
de l'assentíment unanim deis francesos. 
Aquests son, en defecte de la llei 
escrita, els unics poders en una demo
cracia. 

De poders aixi en necessítaran indís-
pensablement Martínez Barrio i Josep 
Irla. Sense ells, amb codís literalment 
inaplicables, amb parlaments caducats, 
amb tota la roda administrativa espatl-
lada, no podrien donar un pas. I un 
obstant, caldrá donar-los puix que els 
problemes, i quins problemes ! no t i n -
dran espera. Ara, volteulos d'homes que 
representin l'opinio total del pais i que 
aquests homes treballin d'acord i tot 
canvia. Aquesta és la tesi al meu en
tendre salvadora per a la qual cal que 
els que sentin el pes de la responsabili-
ta't des seus actes, treballin sense repos 
ni desmai. 

I constí que quan dic aíxo, quan reco-
mano pau, 'calma, comprensio, no vul 
significar confusions ni renuncies ideáis 
de cap mena : vul! dir només que la 
República i Catalunya no son propietat 
ni están al servei exclusiu de cap tart i t . 

En el numero prómix 

tt »» L Equilibre 
DEL NOSTRE IL-LUSTRE 

COL-LABORADOR 

M . Georges D U H A N I E L 
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^"CLIMES I PERSONATGES DE LA NOVEL-LA 
FRANrreA ArTTTAT 

/ 
Es un fet curios i significatiu 

que la novella francesa d'aquest 
temps descrigui ambients misera
bles i sórdlds i existéncies medio
cres, inconscients o absurdes. 

Un brevissim i incomplet resum 
de les o!bres aparegudes a Franca 
del 1940 encá, ens demostrara la in
fluencia que han exercit en el novel-
lista, d'una banda, l'ambient d'a-
questa época d'inquietud, d'angoixa, 
d'incertesa que, partint del 1918, 
arriba a l'hora actual; i, per l'altra, 
per la teoría de l'absurd i de la 
desesperance. 

Ajbans de referir-nos a Jean-Paul 
SaTtre i a Albert Camus, els dos 
escriptors franceses oontemporanis 
mes origináis i representatius d'a-
quests corrents filosoflcs incorporats 
al a novel-la 1 vulgarizat per ella, 
parlarem deis d imes i deis perso-
natges estudiats i tractats per 'a l t res 
autor joves. ^ 

« Les impudents » de Marguerite 
Duras, es descabdella en una atmos
fera trista i depriment : un grup de 
xicots ganduls, de vida buida i sense 
sentit que, diu l'autor, « vivien en 
el desordre, 1 llurs passions dona-
ven ais esdeveniments mes vulgars 
un caire trágic que els treia l'espe-
ranca d'obtenir un dia la fellcítat ». 
Aquest ambient mesqui aboca á l'a-
ventura une noia jove que intenta 
evadir-se de l'univers irrespirable 
de l a seva familia, i que fias i tot es 
pensa d'aconséguir-ho pero es troba 
que el seu amant és també un ésser 
menyspreable. Llibre cruel que, re-
petint el mot de Stendhal, « tanUH 
refléte a vos yeux l'azur des cieux, 
tantót la fange des bourbiers de la 
route. » 

I en « La vie tranquille », Mar
guerite Duras es complau també a 
descriure atmosferes irrespirable. 

Ray¡mond Guérin, escriptx>r de ta-
lent, ens conta en « Quand vient la 
fin »,, la vida secreta del sen pare ; 
l 'examina fredament i hom diria 
que és amb una certa complaenca 
que en retreu vicis i detectes. Sem
bla, tammateix, que Guerin, vol ven-
jar-se d'un greuge rebut del seu 
pare. El llibre és trist i llegit amb 
angünia. 

I és també la historia d'una tr ista 
i estranya familia la que ens conta 
Dominique Rollin en « Les l ia
rais ». Un pare cruel que maltracta 
els filis i que els fa viure en una 
mena d'illot separat del món exte
rior. Els filis s'en evadeixen i cor
ren aventures, perfi finalment tor

nen a casa on, malgrat la mort del 
pare, ni continua la vida trista i 
sense llum. 

En « La resurrección des morts », 
Gabrielle Cabrini, influida peí Coc-
teau d'« Enfants terribles », ens 
retrata una atmosfera oratjosa, i el 
mateix ambient veiem en l'autobio-
grafia, « Seule la vie », de Julien 
Blanc, i en l'obra de René-Louis de 
Forets, « Les mendiants », historia 
d'accio violent i desordenada, en la 
qual hl apareixen barrejats dos ado-
lescents, dues dones un condemnat 
a treballs forcats evadit i un contra
bandista. 

« L'invitée •», novel-la remarcable 
d u n a escriptora de talent, Simone 
de Beauvoir, és el testi moniatge 
sincer i amarg del que ha estat la 
nostra joventut de mobilitzables o 
de mobilltzats perpetus. Els herols 
masculins de la novel-la son homes 
sense esperanca, intel-lectuals freds, 
deshumanitzats, que no creuen ni en 
el seu art . 

També « Nuages dans la main », 
d'Alice Rivaz, ens pinta un món ir
respirable ; els dos herois son ho
mes de voluntat feble que es deixen 
endur per somnis enganyadors. Fra-
cassen, pero, en les aventures que 
empreñen sota la inspiració d'a-
quests somnis, els quals no hauran 
estat mes que « Nuages dans la 
main ¡». 

En « Mille regrets », Elsa Triolet 
— que s'uara, ha guanyat el Premi 
Goncourt — ens evoca la duresa, les 
lletjors, els equivocs de la vida hu
mana i acaba amb una reflexió so
bre l 'absurd de la nostra existen
cia. 

Georges Magnane ens descriu en 
« Les hommes forts » la figura d'un 
xieot fisicament vigorós, al qual 
home creu aparentment capas de 
menar una vida ardida i heroica, 
peo que en realitat no és mes que 
un homme buid, covard i enamorat 
d'ell mateix. « La béte á concours », 
del mateix Magnane, aixi com « Si-
loe » de Paul Gadenne, son dos 
testimoniatges de qué l'ensenyament 
superior a Franca tendelx, peT 
massa espeeialitzat, a deshumanitzar 
la jioventut intel-lectual. Els estu-
diants treballen sense entusiasme, 
dissequen, comenten, analitzen i re-
dueixen fredament els textos ; i 
aixó en un ambient poc agradable i 
amb la convicció que no son mes 
que « Bétes á concours ». En aquest 
llibre llarg i minuciós que podriem 
qualificar d'históric car »'hi reflexa 

per ).-M. LLADO FICUERES. 
un deds aspectes de la crisi general, 
hi desfilen nois i noies sense cor, 
vides sens objectiu ciar i concret, 
drames lamentables, i aixi veiem 
que un xicot fa avortar la seva pro
mesa ; que Frangoise es casa amb 
l'esser menyspreable que ella no es
tima i que, en una trista escena, 
Saint Maury pega a Grandale. 

També Roland Cailleux, un deis 
hommes mes lücids de les noves 
promocions literáries ha tractat el 
tema de la joventut intel-lectual en 
« Saint-Genes ou la vie breve ». 
Psicóleg, dotat d'un gran sentit 
d'observacio, mes que fets i gestos, 
evoca reaccions intimes de tres joves 
a9pirants a escriptors. L'un d'ells, 
després "d'una vida absent de la 
realitat, mor ais vint-i-cinc anys 
sense que ningü sápiga ben bé de 
qué ; desapareix després d'haver 
vist com entorn d'ell s'apagaven una 
darrera l'altra les esperances. L'al-
tre, s'esfuma també pero moralment 
i s'acull a una vida d'embrutiment. 
El tercer, és un fracassat que se les 
dona de cinic, pero que ni en aques
ta comedia triomfa. Tres homes 
freds, incapaces de viure i d'esti-
mar, que escriuen per un sentiment 
d'orgull, amb I'afany de crear un 
món a llur imatge al qual els será 
permés de dominar. 

En « Que notre volonté soit fai
te »„ Jacques Perrin retrata un jove 
mestre comuniteant, relacionat amb 
una noia que mata a trets un trai
dor al partit. L'herol de la novel-la 
es cuida de fer desaparéixer' el ca
dáver, i el posa damunt la via del 
tren. Ve la guerra i aconsegueix si
tuarse a la reraguarda. Durant els 
dies tragics del maig del 1940, cerca 
d'evadir-se d'aquella inquietud i 
d'aquella tristesa que plana da
munt de Franca i s'en va al camp 
am'b la seva amiga. L'obra acaba 
amb un confessió, amb la qual vol 
deslliurar-se d'un passat que li dol. 

Jean Blanzat, professor i novel-
lista, en la seva obra d'análisi psico-
lógic « L'orage du matin », ens 
consta l'experiéncia d'un noi de dis-
set anys, d'aquesta edat que — diu 
l 'autor — és una de les pitjors de 
l'home, situada com está « entre 
les troubles niaiseries de l'adoles-
cence et l'orgueil des premiers 
amours ». L'herai de Blanzat és el 
reflexe d'aquesta inestabilitat psico
lógica. Un dia s'enamora, pero 
aquest amor d'adolescéneia acaba en 
disputa i en odi. Jacques cau alesho-
res a mans d'una dona experimen-



tada la qual tracta de fer-li co-
néixer la vida tal com és. Aquesta 
dona té un amant que no consent 
el rival. Jacques es pega un tret, 
pero no morirá sino que, per contra 
aprendTá de viure. 

Rene Laporte ens explica en « Les 
passagers d'Europe » el iracas "moral 
d'un xicot intel - ligent, victima 
d'aquest sentiment d'amenaea, de 
pertorbació, de desordre moral que 
ha inqu'etat tants homes joves en 
els tristos anys que hem viscut. Fran-
COÍ8 Barne-l 'heroi de la novel-la-
marxa cap a Tunis per a cercar-hi 
una estabilitat moral que tampoc no 
aconsegueix. En aquella civiltzacio 
l'europeu no hi és mes que un passat-
ger. D'aci el titol de l'obra. 

Aqüestes novel-Íes, diferents de 
técnica i de tema, son conflictes en
tre adolescents turmentats i una so-
cietat que no els dona pas motius de 
joia, sino mes aviat de descóratja-
mant, d'odi i de revenja. Lurs autors, 
joves tots, donen una visió sórdida, 
i tammateix real, de la humanitat ; 
ens pinten éssers inadaptats i victi
mes deis ambients on viuen i de 
la crisi moral que ens afecta, poc o 
molt, a tots ; victimes d'aquest mon 
en el qual hi trobem, massa sovint, 
ai las ! com deia Rimbaud « la mort 
sans pleurs, un amour desesperé et 
un joli crime ». 

I no son solament els autors fran
ceses els que veuen i jutgen el món 
aixi. Els tres novellistes nord-ameri-
cans amb mes personalitat i que dis
fruten d'una major audiencia — 
Paulkner, Steinbeck i Caldwell — 
expressen també d'una manera clara 
i nua la brutali tat del nostre temps. 
En, l'obra de cada un d'ells hi ha 
évidentment una diferencia, pero la 
filosofía és la mate'xa ; l'home viu 
en una nova Edat mitjana sense la fe. 
La civilització l'enfonza enlloc d'al-
car-lo i d'enriquir-Io, i l 'home es 
troba sol, desmantelat, amb la seva 
pell, incapag de viure i d'adaptar-se. 
Els llibres d'aquests escriptors son 
també plens de vagabonds, d'em-
briacs,, de dones de mala vida, d'idio-
tes i de folls. En deseriure, pero, 
tota aquesta human' ta t amb un ac-
cent precis i fred, el novel-lista deixa 
endevinar I'angoixa que li produeix 
el trágic desti de l'home. 

Aixi com l'historiador és el novel-
lista del passat, el novel-lista és l'his
toriador del present. Per la novel-la, 
mes que per l'história erul i ta , hom 
arriba a reyiure l 'atmosfera d'uns 
llocs i d'unes époques i a discernir 
els trets psicológics deis homes que 
els han habitat i les ban viscut. La 
novel-la actual reflexa les inquietuds, 
les crisis, del nostre temps i ens en 
dona uns tipus representatius : el 
Gilíes — homme de vel-leítats, de 
vacil-lacions i de fracassos — de 
Drieu La Rochelle ; l 'Aventurier, de 

Malraux ; el per sonatge contradic
t o r de l'obra de Montherlant ; l'An-
tonin Roquentin, de SartTe; L 'Estran-
ger, d'Albert Camus ; l 'heroi de 
l'Apprentisage de la ville, de Luc. 
Dietrich. 

En efecte, l 'amor deis homes d'avui 
és 'mes fisic que no pas sentimental 
— estem lluny del 1830 i del 1900 ; 
la gent jove parla mes de vigor fisic 
que de sensibilitat i de capacitat espi
ritual ; l 'infant d'aviii salta a la jo-
ventut sense passar per l'adolescén-
cia ; res no li és nou quan tot just 
apunta a la vida d'home i es llan
ca, en tots els ordres, al viure peril-
losament del qual ens parlava Nietz-
che. En la vida no topa mes que amb 
decepcions, derivades deis egoismes 
humans i aixó fa que si, d'una banda, 
vol veure les coses clares i no es 
deixa ensarronar, perqué ja no té res 
d'ingenu, de l 'altra perdi la fe. I aix6 
porta l 'home de l 'amargor a la irri
tado , i d'aci a la incoherencia o a 
l 'heroisme. En el fons de tot aixó hi 
cova la desesperanca. 

Hom ha dit que una de les condi-
c:ons principáis de la joventut era 
l 'entusiasme ; avui podem dir que 
¡'entusiasme s'ha, perdut i que la 
rebeldía és un tret caracteristic ac-
centuat de la gent jove. Durant la 
nostra guerra lluitava, mes que amb 
entusiasme per la propia causa, peí 
desig d'extermini de l 'adversari. Hom 
acusa els altres de la propia disort i, 
arribada l 'hora, aquest sentiment es 
tradueix en agresivitat ferotge. 

Vet aci la tónica d'aquesta época 

que va del 1920 ais nostres dies. 
Época de plaers i de nostalgies, de 
desigs i de decepc'ons, de renuncies i 
d'heroismes ; época, sobretot, de vio-
lencies, d'agitació, de. moviment : el 
surrealisme, els ballets russos, José-
phine Baker, Charlot, Paul Wite-
mann, Uzcudun, Trotzky, Mussolini, 
Hitler, el cinema, la radio, el fútbol, 
el jazz, el feixisme. el comunisme... 
Desig de renovació constant que es 
manifesta no sois en la l i teratura, .en 
la pintura, en la música, en l 'arqui-
tectura i en la 'moda del vestir, sino 
també en el concepte de l 'home, 
pero que si en aquells aspectes ha fet 
progressos, en l 'ordre moral no ha 
fet mes que recular. 

Hom pretén donar com a tipus 
representatiu de l'época présent els 
homes forts i audaciosos, i de fixar 
com a mots i com a gestos del dia 
els del dinamisme i del s'wing, és a 
dir, l'acció directa i expeditiva i re
solta solta. Pero aquest és nemes 
l'aspeete extern que cobreix la trista 
realitat, a la qual cadra posar remei 
si volem perfilar i no pas desdi-
buixar una mica mes encara la per
sonalitat humana. 

La l i teratura dita de la desespe
ranca no ha ha de contribuir, dones, 
a accentuar la caiguda, la disolució 
de l'home, ans bé, en mostrar-li 
l'aspeete trágic de la vida, ha d'esfor-
car-se a indicar-li els camins mes 
aptes per a alliberar-lo de les servi-
tuds que aquesta comporta en tots 
els ordres, 

J.-M. Liado FIGUERES. 
(Seguirá). 
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MESTRE POMPEU FABRA 
Doctor " Honoris Causa " 

de la Universitat de Tolosa 
El 5 de julio!, al nou amfiteatre de 

la Facultat de Liebres de la Universitat 
de Tolosa del Llenguadoc, Pompeu Fa-
bra, président de la seccio filológica de 
l ' ínstitUt d'Etudis Cfatalalns, fiou pro-
clamat i investit doctor « honoris cau
sa » de la mateixa universitat. El pro-
fessor de la Facultat de Lletres, )oseph 
Sebasíiá Pons féu l'elogi del nou doctor, 
al qual el rector Oott in imposá les in -
signies. Fabra respongué amb un court 
parlament. 

L'acte no fou un acte banal i mera-
ment oficial ; fou una cerimónia cor
recta, pero no pas encarcarada. Un gran 
amor ho emplenava tot ¡ surava per 
damunt deis detalls i animava a tots, 
mestres i assisrents a la investidura. Hi 
eren nombrases els catalans residents 
i exiliats a Tolosa, i els tolosans aima-
dors del llenguatge i les tradicions del 
país. « Els Segadors », tocats per la or
questra en acabar el discurs del Rec
tor, abans del remerciament del Mes
tre Fabra ; les anécdotes sobre la re-
pressio de l'us del cátala a les escoles 
de Barcelona, i ádhuc a l ' lnsti tut Fran
cés durarnr la recreaoó deis infants ; 
els bons desigs ¡ la memoria deis anys 
d'autonomia de la Universitaf barcelo-
nina ; la certitud de la represa de les 
relacions culturáis entre Barcelona i 
Tolosa en data ignota encara que pró
xima, tot emociona l'auditori. Pero 
l'emoció máxima sabe fer-la sentir Jo-
sep Sebastiá Pons en el seu discurs. 
Pons, fil l d'l l la de Tet, poeta cátala de-
licadissim, és el professor de Literatura 
hispánica de la Facultat de Lletres ; té 
fama d'home d'emocions contingudes, 
de fredor aparent. Pero en representar 
la cultura francesa i la Universitat l len-
guadociana, il fer la critica i i'elogi del 
máxim exponent actual de la Mengua 
i la cultura catalanes a l'exili, dona lliure 
esplai ais seus sentiments de cátala, de 
poeta i d'aimador de la llibertat i de 
l'esperit de Catalunya. Sense barroquis-
mes, sempre digne i seré, ens féu viure 
els seus anhels en pro d'una llengua 
que és la nostra i la seva, li augura 
un pervindre glorrós i féu veure com de 
l'amor que, com ell i tots els catalans, 
sent Pompeu Fabra peí llenguatge ma-
tem, aprés d'infant i perfeccionnat tossu-
dament tota la vida, n'ha sortit ¡'obra re
marcable del nou doctor « Honoris 
Causa », que veritablement assenyala la 
plenitud del caíala com a idioma de cu l 
tura segur, ¡nd c¡ d'una realitat nacio
nal. Pons fou interromput moltes vegades 
en el curs del seu parlament pels aplaudi-
ment de l'auditori, que pica de mans 
amb gran entusiasme quan aquell bagué 
acabat. 

Els cinc dies que Pompeu Fabra ha 
romas a Tolosa no han estat certament 
per ell jornades de repós. El vi d'honor 
a la sala del ll-lustres del CapWoli, amb 
mots de Jean Cassou i de l'alcade Ba-
diou ; la visita á l ' instihjt d'Estudis Oc-
citans ; la sessio deis intel-lectuals cata
lans al Centre Tolosa-Barcelona, per a 
discutir els mitjans tendents á rehabili
tar el cátala, ara tant malmés a la nos
tra térra, quan tornem a casa ; el fest i
val basco-catalá ; la recepcio al Casal 
Cátala, en unió del ministre base De la 
Torre ; el lliurament de les signatures 
deis catalans de Tolosa amb dues belles 
aquarel-les de Camps Vicens ¡ Ángel Fer-
ran ; la recepcio a la redacció de « La 
victoire » i altres festes de carácter ¡n-
t im, res no hafadigat ni ha minvat el bon 
humor del gran patrici. Tal com els curts 
moments de repós i esplai es plau en con
tar-nos dites i anécdotes, en les quals 
resta évident com sempre s'riasentit obl i-
gat envers la seva térra i la cultura cata
lana, tot fa esperar que la seva carrera 
no ha acabat, que per moks anys el t i n -
drem amb nos altres, per a presidir-nos i 
guiar-nos en el redregament del nostre 
saber i de les nostres institucions d'en-
senyament. 

Mestre Fabra : fruiu per molts anys 
aquesta gloria legitima que amb tanta 
bonhomia sabeu suportar, i que tant d i -
gnament i amb tant esforc haveu guan-
yat ! 

|. M. B. 

A POMPEU FABRA 
Els vándals de Ponentxanten l'eufória 
i han ¡nstaurat la llei de! que és mes for t ; 
a cada pas fan cendra de la Historia, 
pero el Verb, catalans, és la Victoria 
mes enllá de la vida ¡ de la mort ! 

Hans esventat les cendres en la guerra, 
canons ¡ liéis ¡ forques a desdir ; 
per sota els peus ens ha mancat la térra, 
pero el Verb, catalans, ningu l'aterra 
ni forca humana de poder-lo occir ! 

I quan arribará la deslliuranca 
alcarem en senyal de retrobanca 
un grand Are de Triomf, immens, superb, 
peí Mestre que ens ha dut, amb gran 

[fermanca, 
sobre les rutes ¡mmortals del Verb ! 

Julia CUAL. 

CRITICA 
DE LLIBRES 

per A n n a M. SAGI 

Jean-Albert SOREL-* Le Cal-
vaire » (1940-1944), Editions Se-
quana. - París. 

L'endemá de la gran crisi que ha 
commogut Franga durant quatre 
anys, Jean-Albert Sorel ha volgut 
dedlcax-hi un Uibre. Abans d'em-
prendre la reconstrucció, i per a 
reconeixer els errors del passat, 
convé estudiar l'estat d'esperit deis 
francesos durant l'ocupacio i la 
seva evolucio en la tempesta. El 
cologia nacional. 

Les sofrences i els insults que 
Franga ha sofert, les que li han 
inflingit els dirigents del Reich i 
les qual li han vingut deis governs 
de Vichy, han fet que, per reacció, 

Franca s'esforcés a tornar a 
ésser el que era. Si Franga apa-
regué, durant unes setmanes, com 
si hagués rebut un cop de malí, 
si ha aparegut confosa i desfigu
rada, és perqué havia estat mal 
preparada en l'espai de temps que 
va d'una guerra a l'altra, a afron
tar la dura prova. 

Feixisme alemany, Revolució na
cional: vet aci las dues cadenes. 
El cas Laval, el cas Pétain, el cas 
Maurras. Heus aci el procés deis 
que cregueren dominar Franca i 
que reeixiren, un instant, a divi
dir-la. El Gaulisme, la Resistencia: 
vet aci els fonaments damunt deis 
quals els francesos poden algar la 
seva Lliberació. I l'autor d'aquest 
interessant llibre ens mostra el 
primer aplec entorn del General, 
en una cambra d'hotel a Londres; 
la primera formado clandestina; 
els primers « parachutages »; l'ini-
ci del • que Kessel nomena «la 
guerra de les ombres ». 

Resistir... En un amagatall d'Ai-
guesmortes, aquest mot ha estat 
gravat per una disortada que hi 
va morir de miseria pero que no 
renegá de res; gravat amb una 
águila, visible després de segles. 

Per a poder parla com a gran 
potencia, per a assajar de crear 
un mon estable damunt deis prin-
cipis humans que han estat la 
seva rao d'ésser, Franga, durant 
quatre anys, ha ofert la imatge 
d'aquesta fanática i ha gravat el 
mot en el seu propi cor. 
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EL MOLÍ 
Al vent de les ales del molí de 

Fontvella el nom d'Alfons Daudet 
va volar molt amunt. Les seves 
« Lettres de mon moulin » 11 mar
caren la ruta de la celebrltat. 

Després d'una temporada en 
Uulta grisa a París, fou amb l'es-
perit decaigut que aquest escriptor 
tot sentiment i poesia va tornar 
a la Provenga en cerca de llum 1 
de pau camperola. Seguint la car
retera triomfal romana que va 
d'Arles a Baux, va aturar-se a la 
finca deis Montauban, mig mas i 
mig castell, entre codines polides 
peí temps i pins d'un ver verd 
d'ampolla. El paisatge rostit peí 
sol era el paradis deis llangar-
daixos i de les sargantanes, amb 
motes d'esplgol, farigola, romani 
1 argelagues. Els ocells ni passaven 
molt alts i els conills hi menaven 
una vida contemplativa. 

Uns quants molins de vent que 
es movien mandrosament en la 
bromitja cridaren de seguit l 'aten-
ció del poeta. Dal d'un pujol molt 
pelat n'hi havia un en l'abandó. 
Sembla va un mon jo solitari, els 
bragos co,m implorant al cel. Alfons 
Daudet el va adoptar i a la seva 
ombra va amparar-se d'aquella na
tura de la qual havia desertat. Allá 
va guarir-se de Paris i deis seus 
neguits; allá va aspirar a pler tota 
l'esséncia de les comalades pro
veníais. 

Segons explica en el seu Hit re 
«Trente ans de Paris», aquest 
mo.i t lader estava fet una ruina, 
amb el bracos romputs, Inútil com 
un poeta, mentre al seu voltant la 
molinería prosperava, giravoltava 
sense parar. En el cervell de Dau
det, inquiet i viatger, el molí exci-
tava records de passejadss per mar, 
de nits passades en un far, d'illes 
llunyanes... Hi somniava durant 
llargues hores, fins que • el sol 
s'amagava darrera els turons. Esti-
mava aquest molí peí seu aspecte 
llastimós, peí seu caminal esborrat 
en l'herba, per les plantes aromo-
ses d'entre les roques i peí repetjó 
del davant on li piala d'empoltro-
nir-se arrecerat del vent, mentre 
un conill fugia o una serpeta s'ar-
rossegava ais seus peus. Entretant 
el fustam del molí cruixia al buf 
del mestral i les ales esbalandra-
des gemegaven de vellüria. 

Sovint la fantasía de l'escriptor 
s'esbargia en excursions per la con-
trada cinc o sis companys que sa-
bien riure de ton cor malgrat llurs 

D'ALFONS 
barbes d'apóstol. Anaven a Mal-
lana, el poblet de Mistral, a l'altra 
banda de les crestes rocoses de les 
Alpilles; a Arles, a Avlnyó, camps 
camps a través, aturant-s>e pels 
hostals o al tombant d'un camí 
per allegir-se llurs obres al cant 
de les cigales o per a contemplar, 
planürles enllá, una Unía d'un blau 
mes pur, el mar. 

— Poetes, vaja! — exclama Cor-
nille, l'hostaler. — Aquesta mena 
de gent a la qual li plau de som-
niar entre ruines al ciar de lluna. 

Tot acatava amb un ball im-
provisat, una farandola, fadrins i 
donzelles en roba de treball, re-
corda Daudet. I si alguna vella 
remugadora d'oraclons criticava 
l'alegria d'aquella colla d'avalota-
dors, el bell Mistral, arrogant com 
el reí David, li deia, de dalt de la 
seva grandesa: 

— No us hi amo'ineu, bona dona! 
Ais poetes tot els és permés. 

I confidencialment, picant l'ullet 
a l'ávia que s'inclinava, respec-
tuosa, enlluernada, el gran poeta 
afegia: 

— Nosaltres som aquells que fan 
els salms. 

«Després d'aquestes líriques es-
capades — diu Daudet, — que n'és 
de bo de tornar al molí per a 
reposar en l'herba i pensar en el 
llibre que dataré de la meva ruina 
d'ales mortes, bo i fent-hi sentir 
el brum que em resta a les orelles 
d'aquests cants, d'aquestes rialles 
clares, d'aquestes llegendes fantás-
tiques, com tamté el reflex d'aquest, 
sol i el perfum d'aquests turons 
ressecs. » 

Alfons Daudet havia tingut l'in-
tenció de comprar aquest molí. El 
prestigi que ell ü ha donat l'ha 
integrat a la seva gloria i no es 
pot evocar l'autor de «Tartarin 
de Tarascón» sense pensar en 
aquesta siluets retallada peí temps 
i encara besada per Taire flairós. 

Moltes vegades, travessant la 
Provenga, ens havia entrat la da-
lera de visitarlo, de conéixer 
aquells indrets en els quals la 
cabíeta del senyor Seguin, i mol-
tes altres figures deis contes 
d'aquell que les ha immortalitza-
des, encara sembla que' hi voltin 

. per obra de la naturalesa i peí 
respecte deis homes, sense qual 
cosa no haurla sigut possitle de 
conservar aquells paratges en el 
mateix estat de bellesa salvatge 
que inspira a l'autor de « La Na
bab >. 

DAUDET 
per Ferran CANYAMERES. 

Daudet és un deis literats que 
mes ens ha captivat per la seva 
acu'itat d'observació i per la viva-
citat expressiva del seu estil. Les 
seves obres ens han fet estimar 
la seva vida i la seva térra, la seva 
térra que és també la de tPaul 
Arene, el coritista de prosa frescal 
que, no sense rao, molts comparen 
a la de Daudet. Terra de Frederic 
Mistral; térra on Petrarca, a l'om-
bra deis xiprers, composá sonets 
en honor de la bella Laura de 
Noves; térra on l'esperit de Nostra-
damus, l'astróleg de les prediccions 
meravelloses, resta latent en l'áni-
ma immutable del paisatge i del 
cel ciar, escomtTat a tot hora peí 
peí vent de nord-oest. 

Peí juny de 1935 fou inaugurat 
el museu d'aquest molí i, aprofitant 
els actes que varen celebrar-s'hi 
en memoria d'Alfons Daudet, va-
rem pujar ais turons de Font
vella, al cor de la Provenga sen-
zilla i perfumada, sense gales ni 
pretensions, ennoblida per la his
toria i per la seva harmonía pa
triarcal. 

Els monuments, que el bon atzar 
sembla haver volgut conservar per 
tal que es pugui tributar un home-
natge ais avantpassats, represen
ten un testimonitge que es perd en 
la fosca del temps. Mes afortunada 
que la ciutat d'Arles, que ha ro-
mangut sota el seu aspecte de ca
pital romana. Fontvella va acollir-
nos amb Arestigis prehistórics. Dei-
xada enrera l 'atadia de Montmajor 
que domina el planell del Castellet, 
d'una bellesa desoladora que es pot 
comparar a la de la landa bretona, 
ens sorprengueren hipogeus, tom-
bes i mes tombes en la roca que 
constltueixen el mes antic trésor 
arqueológic de la regió. Buidades 
i eixamplades cap a la base en 
forma de quilla de vaixell trabucat, 
s'obren damunt de la térra per 
una escala feta en la pedra. 

Després d'haver passat peí mas 
del Casteilet, en el qual la tradi-
ció sitúa el drama « L'Artesiana », 
s'arriba a la torre deis abats de 
Monjmajor, origen del poblé de 
Fontvella. Les casetes blanques, 
coronades de pérgoles florides, 
d'un to cálid, s'apiloten entre la 
torre i el pujol desl molins cantats 
per Daudet. 

Al peu d'aquest pujol, partit per 
una carretera vorejada de plns 
seculars, s'albira un aqüeducte 
roma. Continuant cap a Baux, un 
costat de la pedrera explotada en 
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l'época romana, conserva, en for
ma de baix relleu, un altar que 
aguanta una gran conquilla tal
lada en la roca. A Baux, carrerons 
tortuosos amb arcades que es des
plomen. Per les finestres amb bar-
rots en creu, 1 pels esbaldrecs, es 
descobreixen panorames inespe-
rats damunt de la plana d'Arles, 
deis turons de Fontvella 1 de la 
Camarga. 

A aquests llocs d'enlleuernadora 
bellesa la societat d'amics deis moT 
llns d'Alfons Daudet hi afegí un 
nou monument que deu el seu 
neixement al gran novel-lista, el 
qual feu entrar el turó deis molins 
al jardl de les lletres franceses. 
L'escriptor i aquest turó perfumat 
de farigola i d'espigol han esde-
vingut inseparables. La poesia ha 
enaltit aquest recó de rocam que 
li era una patria, tal" com declara 
en uh deis seus Hieres. 

Deis tres o quatre molins rui
nosos que crestegen els mamellons 
que environen Fontvella, el de 
Sant Pere, solitari dalt del tossal 
peiat, avui resulta al mes conser-
vat, amb una part del teulat i del 
rüstic mecanisme en bon estat. 
Document ünic i monument a la 
vegada, ais seus peus, al fons 
d'una rasa ampia i roccosa una 
saleta trespolada amb blocs de 
pedra, i un terrat que abans servia 
per a assecar el blat, formen un 
deliciós indret per a prendre-hi el 
sol. Lloses blanques, parets emtlan-
quinades, una porta de batent 
feixuc i finestres amt reixa. Autó-
grafs, lletres, proves d'impremta, 
manuscrits amb correccions de la 
muller de Daudet, reproduccions, 
fotografíes i gravats permeten de 
fer-se una idea de la personalitat 
d'aquest autor i representen, peí 
que fa referencia a la seva sensi-
bilitat, ais seus métodes de treball 
i al seu carácter, una documen
t ado de primer ordre. 

Aqüestes col-leccions son comple-
tades amb una selecció áé carica
tures de l'época, d'articles de dia-
ris, de critiques i de notes sobre 
les otres que el situaren en el medi 
literari on va viure. Al costat de 
tot aixó, pintures de qualitat, mes 
fotografíes i mes gravats antics, 
fan reviure aquell Uoc que va 
conéixer Daudet quan els molins 
encara tenien ales. 

Entorn del moli, l'ánima de la 
Provenga que nosaltres haviem cop-
sat en les obres d'aquest literat 

' l'il-luminá amb la representado 
de « L'Arlesiana » i amb la recons-
titució de vells costums de la con-
trad: chors, danses, farándoles, el 
carro de Sant Eloi, les evolucions 
de ls cavallers guardians deis pas-
turatges de la Camarga, la cursa 

de b r a u s, i la veu d'Eduard 
Herriot que es confonia amb la 
d'aquells que parlaven en proven-
cal o en un francés barbar, fregat 
d'all, com diria Daudet. 

Mentre el gran politic i home de 
lletres, aleshores Ministre d'Estat, 
parlava a la multitud; mentre feia 
voleiar per Taire i amb art retóric 
l'esperit del poeta, l'orador donava 
la impressió d'un moli que conver
tía, — en un polsim fi que aflon-
java el cor de tots els presents, 
coa*» passant-lo per la tramuja, 
les llavors que Daudet s'havia em-
portat d'aquella térra sonora i ru-
tilant per a fer-les germinar a 
Paris; per a infiltrar, en la vida 
deis seus lectors, tota la gaia fres
cor d'uns paratges amb flaire de 
tose esclarissat, de brisa de mar, 
manyaga de vent obstinat i ardén-
cia de sol. 

Els bra?os d'Eduard Herriot es 
movien com dues ales, la seva cór-
pora barrava la porta del moli i 
el seu cap semblava tallat en fusta 

La querré civile de 1936-1939 n'a 
pás réussi, en fin de compte, á 
modifier les conditions fundamen
tales de la politique extérleure de 
l'Espagne. 

Le Gouvernement du general 
Franco avait périlleusement diva
gué dans lee régions de l'Axe. De 
cette divagation, l'Espagne phalan-
giste avait ¡prétendu faire sa poli
tique étrangére. Elle avait adhéré 
au Pacte antikomintern gratuite-
ment, lorsque la victoire de Franco 
était déjá acquise, au printemps 
1939. Plus íard, Madrid envoyait 
son ministre Serrano Suner rejoin-
dre les signataires de ce Pacte, á 
Berlín. Le Gouvernement Franco 
dénonca l'Angleterre et la France 
comme étant les ennemis du pro
gnes de l'Espagne, et le Caudillo 
rencontra Hitler et Muesolini au 
moment de leur triomphe. 

Toutefois, les événements, tou-
jours les maitres, n'ont pas permis 
une continuité de cette politique 
espagnole. lis ont contraint le Gou
vernement Franco a reconnaitre 
comme la seule politique étrangére 
nécessaire á l'Espagne, celle de 
l'entente avec les démocraties vic-
torieuses, c'est-a-dire celle des dé
mocraties de l'Espagne, celle de la 
monarchie constitiitionfríelle d'A'l-

d'un deis xiprers que en aquest 
pais envolten les hortes per a pro-
tegir el planter del buf del mes-
tral. El fum de la seva pipa s'es-
vaia de seguit com la boirina que 
el Roine porta ancora al seu llom 
alguna matinada. Provenga avall, 
cap a mar, van les aigües d'quest 
rlu sense le impetuositat amb la 
qu£jl coi'xen en passar per Lió, 
com si tinguessin pressa de brillar 
al sol, d'acompassar llur remor a 
la vibració de les cigales. 

L'aire, la llum, la blancor deis 
masps, el color deis vestits, tot vi
bra, tot té un so de timbal i de 
flabiol. L'aigua, la gent, les bésties, 
les veus, tot hi és mes calmos. Per 
damunt de tot aixó passa el mes-
tral, planes i muntanyes enllá, 
transmetent a altres vents l'encis 
d'aquesta térra, de la mateixa ma
nera que el vent de la celebritat, 
partint de Fontvella, de dalt del 
turó, bo i fent cruixir les ales im-
mótlis del seu simbólic moli, ha 
fet correr món enllá el nom d'Al
fons Daudet. 

per Nicolás M. RUBIO. 

phonse XIII, depuis les accords de 
1902, 1904, 1907 — lore de la ren-
contre hispano-franco-britannique 
á Carthagéne — en passant par le 
Traite franco-espagnol de 1912 au 
sujet du Maroc ; celle de la II™ 
République Espagnole; celle des 
Gouvernernents de la Catalogne et 
du Paye basque, avant, pendant et 
aprés la guerre civile et, aujour-
d'hui encoré, celle de tous íes démo-
crates espagnols, successeurs éven-
tuels du Gouvernement Franco: 
des républicains constitutionnels, 
des Catalans et des Basquee promo-
teurs de la jeune Confédération 
Hispanique et, sane doute aussi, 
celle des monarchistes libéraux qui 
appuient le comte de Barcelona. 

La juste fierté que nous, demó
cratas de la Péninsule, ressentone 
á voir ainsi reconnue notre clair-
voyance par un vainqiieur qui ne 
le fut guére que sur les champs de 
bataille (car en politique intérieure, 
il se voit aussi forcé a mettre un 
masque «démocratique») ne peut 
s'épanouir dans la joie. Trop de 
sang, d'horreurs et de haines ont 
accompagné l'inutile victoire de 
1939. Et puis, nous eavions trop 
avoir eu toujours raison pour goü-
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ter qu'on veuille maintenant nous 
l'accorder. C'est avec gravité que 
nous nous préparons á reprendre 
le chemin de toujours. Nous ne vou-
lons pas nous considérer satisfaits 
de notre triomphe. Nous ne eon-
geons qu'á le servir^ 

Or, l'une des parties les plus 
importantes — l'essentielle -peut-
étre -— de la politique espagnole 
d'entente avec les grandes démo-
craties mondiales reste, pour le 
Catalán de l'Espagne que je suis, 
la coopération avec la France. 

II nous est impossible d'imaginer, 
pour la Catalogne, d'autre politi
que extérieure que celle d'un accord 
profond et durable — plus que cela, 
définitif — entre l'Espagne et la 
France. Toute nation est tenue de 
respecter sa^propre nature et ses 
propres intéréts. Nos intéréts ne 
penvent pas s'accorder avec l'exis-
tence d'un tiraillement queleonque 
sur les Pyrénées. Aussi longtempe 
que la Catalogne sena sol'licitée 
par un « centripetisme » espagnol, 
ombrageux par rapport au « centri
petisme » fraileáis, nous, Catalans, 
vivrons mal a notre aise. 

Par contre, une politique d'accord 
iranco-espagnol, vraiment menee 
jusqu'á ses coneéquences les plus 
heureuses, serait susceptible de pla
cer Ja Catalogne dans une position 
de trait d'union, existant par hú
meme, exercjant une fonction dis-
tincte et,- par lá, fournissant au 
patriotisme particulier des Cata
lans, un role unificateur de haute 
classe. 

Sane vouloir en aucune maniere 
coníondre les deux cas, nous son- • 
geons á celui de J'Andorre, qui doit 
son autonomie politique et Qe droit 
á l'usage officiel de sa langue cata-
lane (que l'Espagne franquiste a 
été obligée de respecter chez les 
Andorrains) á l'existence d'un ac
cord hispano-francais pour faire de 
ce pays un protege des deux puis-
sances. Ce n'est lá qu'une ébauché 
de ce qu'une Catalogne, trait 
d'union entre l'Espagne et la 
France, pourrait étre au cas d'une 
entente définitive des deux Etats 
latins. 

Aussi, lorsque le retour naturel 
de l'Espagne démocratique a ses 
amitiés démocratiques mettra au 
premier ramg la question des rap-
ports aomicaux entre l'Espagne et 
la France, beaucoup de Catalans 
ne noue contenterons pas d'une va
gue action sentimentale en ce sens. 
Nous dépasserons volontiers le 
stade dgj 'amitié et nous poserons 
politiqueinent le protoléme de la 
Confédération. 

"CAHIERS DU SUD" DEDICARA 

UN NUMERO A CATALUNYA 
sscsejescssscxsíxxxxjexsx: 

« Cahiers dü Sud», la prestigiosa re
vista literaria, editada a Marsella, que 
ha publlcat números especiáis sobre te
mes tan ¡nteressants com « Le théátre 
elizaberhien », « Le romantisme alle-
mand», « Mesage actuel ede l'lnde », 
« L'lslam et l'Occident », en prepara un 
sobre Catalunya. M. Pierre Rouquette, el 
distingit escriptor francés, occitanista i 
catalanista, i col-laborador de « Per Ca-
tlunya », ha estat encarregat de prepa-
rar-lo. M. Rouquette és un gran coneixe-
dcr de les nostres coses ¡ estima la nostra 
térra. Forma part del Comité Pays-d'Oc-
Catalogne, de l ' lnsti tut d'Estudis Occi-
tans i s'ocupa de crear a Marsella el 
Centre Provencal d'aquest Instituí. 

El numero de « Cahiers de Sud » de-
dicat a Catalunya publicará estudis d'es-
criptors catalans i francesos, competents 
en cada materia, sobre Historia de Cata
lunya, Llengua catalana, literatura antiga, 
Renaixenca, Verdaguer, Maragall, Li te
ratura moderna, poesia, prosa, novel-la, 
teatre, arts, música, tradicio, científica, 
Universitat, Dret i ciéncies pol.tiques, 
folklore musical i cancons populars, hu
mor cátala i estudis sobre -"el Rossello. 
El numero formará un volum de 400 
pagines, i donará un panorama complet 
i vivent de la nostra Patria. 

«Cahiers du Sud» és la mes repre
sentativa, la mes solida i la mes ben 
orientada de totes les revistes que es 
publiquen a Franca. 

No és pas una publicado nova. Ja té 
mes de vint anys. L'any 1913 un grup 
d'alumnes de l 'Tnstitut de Marsella funda 
una revista mensual que duia el t i tol de 
«"Fortunio », la qual publica uns pees 
números abans de la guerra del 1914 i 
no es distingi gaire de les habituáis 
lievistes de colegiáis. H¡ havía, pero, 
dos deis seus creadors i ¡mpulsors que 
havien de deixar-se endur després pels 
camins de l'art i de la literatura : Mar-
cel Pagnol i Jean Ballard. 

La publicacio de « Fortunio» cessá 
en esclatar la guerra i fou represa l'any 
1920. Era aleshores una petita revista 
local en la qual hi col-laboraven ¡oves 
escriptors com Gastón Mouren, Gabriel 
d'Aubaréde, Marcel Brion, que després 
emprenten camins diversos. El domini 
de la poesia, que mes tard havia d'ésser 
el deis « Cahiers du Sud », fou explo-
rat en l'equip de « Fortunio» per un 
jove altament dotat Louis Brauquier, el 
qual a través de « L'au delá de Suez » 

i de « L'eau douce pour navires » posa 
a la llum un lirisme nou de les coses 
de la mar. Un altre escriptor dotadissim, 
Gabriel Audisio, feia Tapando en aquel! 
medi ¡ntellectual. 

'L'any 1923, Marcel Pagnol marxá a 
París per a consagrar-se al teatre del 
boulevard >¡i deixá a Jean Ballard la 
responsabilitat de la revista. 

Per aquell temps, Léon Gabriel Gros, 
í fümme de l ' lnst i tut d« Marsella, es 
presenta a Fortunio i inicia ¡un cercle 
vers certs moviments inconeguts a pro-
vincíes. Gros introdui. a !a revista l'home 
que havia de fer-hi una veritable revo 
lucio i que havia de crear « Cahiers du 
Sud», l'any 1925. Aquest home era 
André Gaillard. 

André Gaillard, originan de La Ro-
chelle peroresident a Marsella, era un 
deis pocs homes de provincies al corrent 
deis moviments literaris parísenes. Fou 
el primer que tractá de la literatura 
dita d'avantguarda. Grades a André 
Gaillard naixien els « Cahiers du Sud », 
l'any mateix q^e André Bretón i els 
surrealistes !lan<;aven de nou un movi-
ment romantic. Al marge del surrealis-
me, els «Cahiers du Sud» foren un 
¡nstrument eficac i potent d'aquella ge
nerado, tant per la seva llibertat, mes 
gran encara que la de les revistes de 
Paris, com per les obres que publicava i 
per la posicio que havia de definir en 
el numero «La poésie et la c r i t i que» , 
aparegut el desembre del 1929. André 
Gaillard descobria i aportava nous va-
lors a la revista. La seva tasca era eficac 
i intel-l igent. Pero aquell mateix any 
André Gá'rllard moría. La pérdua era 
sensibilissíma per a les lletres franceses. 
L'esperit de, l'autor de « La terre n'est 
á personne», flota encara damunt les 
pagines de «Cahiers». 

Del 1930 enea « Cahiers du Sud » 
han servit, d'una banda, la poesia, ¡ de 
"altra, un cert humanisme. No han 
estat símplement una revista literaria, 
sino l'instrument de creado d'una cu l 
tura. La generacio de poetes mediter-
ranis i tors aquells intel-lectuals que, 
com els catalans, treballen per la Patria 
mediterránía (segons expressio felic de 
Gabriel Audisio) deten molt a « Cahiers 
du Sud ». 

El numero que dediquen a Catalunya-i 
que sortira a mitjan agost-será un altre 
pas, i d'importáncia, per a la realitzacio 
del desti que Higa les dues cultures. 
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Louis V. MOLNE, 
"Peintre intérieur" 

Sota aquest t itol el distingit escrip-
tor francés M. Armand Lunel ha publcat 
a « Nctre Ciíé » de Montecarlo, un 
article sobre el nostre estimat amic i 
col-laborador, el pintor cátala Lluis V. 
Molné. Diu aixi : 

Lluis V. Molné 

« A la part alta del Principat de Mo-
noco, llindant a Beausoleil, h¡ ha, com a 
Montmartre, une Place Clichy, i al dar-
rera d'aquesta placa una xarxa de car-
rers costeru'ts que porten noms de flors : 
Rué des Roses, rué- des Lilas, rué des 
CEillets, rué des Cenéts, rué des Céra-
niums, rué des Violettes... Situat da-
munt del Beach pie de sol, i una mica 
separat deis grans hotels i del Casino de, 
Monte"carlo, és Un barri popular i t ran
qui l , pie d'encís familiar i banyat en 
una lum un,xic mes opaca. Bric-a-brac. 
entre botigues humils, tavernes ensopi-
des, adroguers, i tallers d'artisans mo
destes, hi ha, en els pisos alts, mes aprop 
del cel, dos o tres tallers de pintors mo-
derns. Es en un d'aquests tallers del 
petit Montmartre .monegasc on h¡ tre-
ba!la Lluis V. Molné. 

Nascut a Barcelona el 1907 en el si 
d'una familia de novel-listes i de poetes 
catalans, Lluis V. Molné ha estat temp-
tat per a literatura, peí teatre, peí cine
ma, pero ben aviat ha compres que el 
seu « dimoni » era abans que fot i per 
damunt de tot el de la pintura. Exiliat 
a Franca l'any 1939, després de la cai-
guda de Barcelona, i impossibilitat 
d'ana a Colombia on ell volia anar, un 
bon dia pica amb una águila damunt del 
mapa Ide Franca i aquest atzar el porta 

i'any 1942 a Monaco a viure al fons de 
la rué des Céraniums ! 

Es «empre una foleta responsabílitat 
per a un artista jove de venir a Franca 
després d'haver crescut a Barcelona. A 
causa de Picasso, evidentment ! Ja no 
voldria pas confondre un pintor-que té 
jiGtement com a qualitats natives la 
modestia i la discrecio-evocant, al cos-
tat d'ell, el séu il-lustre compatriota ; 
no obstant, cree que cal remarcar que 
Molné és Espagnol i, mes exactament 
encara, cátala. Un cert esperit d'allá 
baix, una febre ardent i continguda, 
una passio diguem-ne brutal i, a a ve
gada, silenciosa, vet aci, al meu enten-
dre, l'essencial del seu dinamisme, 
d'aquesta empemta que el porta d'un 
salt cap al mon exterior i, de sobte, 
avans d'arribar a l'objectiu i per una 
mena de penediment, es trenca, torca 
el cami i retorna en sentit invers, obl i -
gant aixi l'artista a tancar-se en el seu 
somni interior. 

Es difíci l, en aqüestes cendicions, de 
negar la simpatía, en certa manera na
tural, de Molné per al surrealisme. En 
tenim la prova en el que jo anomenaría 

« la punta extrema de les seves realit-
zacions », quan el treball del mes se-
cret i profond del seu esperit condueíx, 
damunt del paper, a aquest guaixos, la 
majoria deis quals no son mes qus tbes 
cartes de jugar, on s'hi veu la simplici-
tot ingenua, la Ilibertat ¡ la frescor d'un 
joc pur de la imaginado. Aci, l'expressio 
« couler de source », a proposit de 
l'obra, s'imposa totseguit i reprén el seu 
sentit exacte i fort. 

Pero, en general, Molné no va pas 
tan lluny ¡, parat, a mig cami del somni 
i de la realitat, tradueíx damunt la tela 
un mon propri, teixit de records d'adoles-
cencia ; vsions on la sensüalitat resta 
trista, ¡ lentament recompostes, restítui-
des par la meditado ; « toreros », gui-
tarristes, acrobates, dones núes, el ros-
tre de les quals reflexa el sentiment 
doloros de la vida. Tot en les teles de 
Molné reata interior ; ádhuc si es tracta 
d'un paisatge. I la llum' també, perqué 
maí no és distribuida des de fora i sem
bla haver oblidat la seva font solar. Surt 
de cada un deis objets amb un color 
propri. Es també una llum interior. » 

« Espanyola al baleó » 

per Lluis V. Molné 
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Nu, par Riba-Rovira 

Francesc RIBA-ROVIRA 
El distingit critic d'art, M. Petinsné-

Ciresse, ha publicat a! prestigios diori 
parisenc « France au Combat », aquest 
article sobre el nostre amic i col-labora-
dor, el jove pintor Francesc Riba Rovira : 

« Enfin un jeune peintre qui parait 
devoir teñir ses promesses ! Et combien 
je comprends l'enthousiasme de Ger-
trude Sten qui s'écrie : 

— Je suis fascinée. Ce jeune a sa 
faiblesse et sa forcé. Sa forcé le pous-
sera dans ce chemin. Je suis fascinée 
et c'est pourquoi il est le jeune peintre 
dont j'avais besoin. 

« Riba-Rovira a 28 ans. Son fvstoire 
est celle de tant d'autres jeunes gens 
entrainés dans la tOLfmente d'une pé-
riode cruel le et négative sur le plan 
spirituel. Pour lui, le drame fut com-
plét : á 20 ans, il travaillait aux Beaux-
Arts, á Barcelone. La guerre civile bat 
son plein, l'exil suit ; camp de concen-

tration, evasión, Gestapo, prison, éva-
sioni, de nouveau exil , traque... Et cela 
un píisme déformant s'étirent ou se 
pendant huit ans. Ces huit ans furent-
ils perdus pour le jeune peintre ? Je ne 
le crois pas. II a été marqué par la íouf -
f ranee et le drame qu'i l a vécu donnera 
plus de forcé á son oeuvie futur. 

« De tels arréts, l 'exil, une inquiétude 
permanente, ont été á la base des 
chefs-d'ceuvre de Soutine. Une oeuvre 
sereine est également le prix d'efforts 
tenaces, de tourments et de douleurs. 

« Sérénité et drame, telles sont les 
impressions qui me paraissent se réga-
ger de la premiére exposition que fait 
Riba Rovira a la galerie Roquepine (qui 
doit étre félicitée pour la révélation et 
pour la préserrtation). 

« Dans ses figures. Riba Rovira fixe 
l'impassibilité d'un visage, retrouve une 
pose, une att i tude du greco dans son 
autoportrait, impose á ses personnages 
des attitudes hiératiques. 

« Tous s'anime, au1 contraire, dans les 
paysages. Les maisons vues á travers 

courbent, les cheminées tendent vers 
vous leurs goulots coloriés. 

« Le tout est orchestré en un espéce 
de ballet baroque. Les arbres, l'eau de 
la riviére participent au concer-t. 

« Les natures mortes composent une 
partie importante de l'expositicn. Com-
me dans le paysage, l'objet est deformé, 
ramené á ses dimensions musicales. Mais 
ici, les regles que s'impose le peintre 
sont plus trictes. Le sujet ne devient 
définit i f que lorsque — aprés une serie 
de croquis — il répond a son sentiment 
intérieur de composition. Sentiment sug-
géré, "qui correspond a un sens géomé-
trique. N'est-ce point la meilleure 
facen de retrouver le nombre d'or ? 

'« La couleur est retenu et sobre. 
« Oans ses dessins, Riba Rovira s'at-

tache au rythme et á la forme par des 
moysns simples et précis. II restitue la 
valeur picturale d'une main, adopte les 
lecons de perspective de Picasso, pense 
á l'arabesque qui se déroule au long du 
corps humain aussi bien que dans un 
paysage. 

« Certes, on ne peut diré que ce soit 
la une ceuvre aboutie. 

« Heureusement ! J'ai déjá dit que 
Riba Rovira avait 28 ans. II a comme 
ti tre de gloire d'avoir été refusé au der-
nier * Salón d'Automne. II est encoré 
sensible aux ¡nfluences : exemples fé-
conds, car son instinct le conduit vers 
les maitres autbentiques. 

« I a une autre qualité : il est mo
deste et parle de son travail qui le pas-
sionne avec' simplicité. Sa premiére 
exposition est un gros succés. Inutile 
de lui crier gare. Sa personnalité qui se 
revele ici le garantirá des enírainements 
mondans et ses prochains travauac révé-
leront, sans aucun doute, une ceuvre mé-
ditée et sensible. » 

LA LLETEA 
MISTERIOSA 

(Vé de la página 0) 

— Estlgueu convenrjut que jo 
traduiré la Uetra del meu compa
triota amb tota sinceritat, digui el 
que digui, sense comentaris ni in-
terpretacions falses. Doneu-me-la 
i sortireu del neguit. 

A la vida n'he vist de tots co-
lors i no hi ha res que pugui fer-
me pujar el Trerímell a la cara. 
Cuiteu a mostrar-me la Uetra. 
Després del que me n'heu dit, hi 
estic fortament interessat. 

— Estigueu convencut que jo 
Paulet. I d'un salt ana a cercar 
la Uetra al fons de la maleta. 

Pero Joan Paulet no la trobava. 
Cerca inutilment per la maleta, 
buida i regirá les altres. Ende-
bades. La Uetra misteriosa s'havia 
fet fonedissa. 

24 — 



per Ramón XURICUERA. 

Alli on acaba la llibertat, co
menta la miseria .moral de l'home. 
Una miseria, sovint sense contra
partida económica, .mirallet que 
els aventurers de la politica fan 
passar peí davant deis ulls de les 
multituds necessitades per tal de 
portar-Íes sense obstacle a l'aban-
dó deis seus drets. 

En tais temps, la paraula deixa 
d'ésser una expressió de fe, la con-
sciéncia declina el seu discerniment 
de la justicia i esdevé un motiu 
d'escarni, la contracta perd el seu* 
valor de compromis i el respeete, 
aquest alt triomf de 1'home, roda 
per un pendis de bafxeses que l'es-
borra con a factor de relació. 

Oposant-se a aquest món de 
dades ideáis, s'aixeca un univers 
realista. El desinterés de la flo-
sofia deixa pas a la concepció 
materialista, i l'examen lliuit?"*Ue 
la historia es transforma en un 
determinisme sectari de premises 
unilaterals. Al reialme deis prin-
cipis s'hi oposa el vigor d'un prac-
ticsme avid d'efectes immediats. 
Res no compta si no és l'utilita-
risme descarnat amb desmerit de 
les nocions afectives. Prosperen les 
opinions de certs tractadistes que 
avantposen la violencia a la llei, 
que sotmeten l'home a l'Estat i 
que atorguen a la fe cega les vir-
tuts que neguen a la investigado. 
Maquiavel, és elevat al rang d'ora-
cle, del qual, els mateixos que 
l'exalten, obliden massa sovint que 
si bé ha ensenyat ais tirans la 
manera d'empárar-se del poder 
també ha indiCat ais pobles com 
es fan caure els tirans. 

En aquesta atmosfera de descré-
dit de les valors de l'esperit, el 
perjuri pren to d'oportunitat, i 
l'engany i la desllelaltat son jut 
jats com a grans virtuts politi-
ques. Semblant clima de la vida 
pública, penetra en els costums ía-
miliars, i aquest llarg passat d'es-
forcos i d'atnegacions que segons 
escriu Renán és la substancia de 
l'home i el bagatge de la col-lecti-
vitat, cau en un terreny de sorres 
movedisses on cap norma no és 
estable, on la por reemplaza la 
justicia i el caprici l'equitat. Assal-
tat per la desconfianca, l'home 
adopta la immoralitat — aquesta 
immoralitat que és el róssec de 
tots els régims arbitraris — no ' 
adonant-se que sense uns su-
ports honestos l'existéncia és im-

possible, que els pobles, dubtant de 
tot, no creuen mes que en la forca 
i que absents les liéis de l'ética, 
s'entronitza el robatori, la presó i 
l'assassinat. 

Aquest mal de la nostra época, 
viu a expenses de la crisi del ni-
vell moral de l'home. Mai els ma-
gnats de la industria havien estat 
tan ávids d'acréixer els teneficis; 
si la perspectiva d'un nou guany 
ha implicat la humillado de l'ho
me, l'han imposada i en paus. Mai 
les poblacions obreres havian aspi-
rat a remuneracions tan elevades 
a canvi de menys hores de treball. 
Conciliar a q u e s t a divergencia 
d'opinions, ha estat i és avui mes 
insistent que mai, el turment de 
la nostra época. Els Estats hi han 
deixatat la vida deis seus órgans 
democrátics, l'home hi ha arruinat 
la convivencia i hi ha compromés 
la pau. Del bell fons d'aquesta 
decepció ha brollat aquesta confu--
sió de les consciéncies que ens ha 
fet conéixer l'odi i la violencia 
armada, i les crisis económico-po-
litiques que énvaixen la moral del 
nostre temps. Tota mena d'expe-
dients han estats bons per a pre
sentar com a adversan del benestar 
col-lectiu tal o qual agrupado dé 
la familia humana estripant-la en 
una lluita de classes que és la 
forma mes implacable de les con
teses civils. 

Desertant uns i altres els prin-
cipis d'una vida en la qúal ía pas-
sió utilitarista no hi troba satis
fácelo, han pres peu aquests estats 
morbosos informats per unes il-
lusions messiániques, vells recur
sos de la historia, que afalaguen 
els impulsos animáis de l'home, 
sempre que aquest es . devia del 
cami de la seva evolució. Car a 
l'home li.cal una fórmula de sal-
vació, una promesa, un puntal que 
el preservi de la vida que naufraga. 
I en aquests desnivells de l'esperit, 
els ferments de les solucions mes
siániques, troben el Hit appropiat. 

Aixi creixen aqüestes doctrines 
orquestrades que envaeixen la nos-
i ra época proclamant les excel-
léncies de l'Estat. De tot temps, 
aquests corrents han viscut en un 
periode de desordre, de pugnes 
apassionades, de crisi de les valors 
d'un sistema, que l'home, empor-
tat per l'enlluernament del canvi, 
no ha pres cura d'examinar-les 
com cal. I per tal com son recur

sos adrecats ais baixos fons de ' 
l'instint, el primer que cuiten a 
sapar son els fonament? de la rao. 
Car una doctrina no esdevé veri-
tablement dinámica fins que no 
s'accepta sense condició. Aleshores, 
sense els dubtes que acompanyen 
el discerniment la seva propaga
d o s'efectua per via de contagl. 
Tot ho donen fet aquesta mena 
de creenga feta, que els enutjos de 
la tria i de la contradicció. D'aci 
l'éxit d'acomodar els gestos i les 
peces del vestit a una prática sim
bólica, l'eflcácia deis emblemes, 
l'enlluernament de les parades, el 
gust de la inclinacibns dirigides, 
del mot d'ordre, de la disciplina 
cega i animal. 

Ta l . aplec de senyals fixes ex
plotáis des de la conducta putlica 
fins al recer familiar, si esmorteix 
d'un costat la intel-ligéneia, d'un 
altre renforca la voluntat. I en 
aquesta sotmissió, la doctrina pren 
la forca d'una mistica, tret que li 
és necessari per esdevenir un fac
tor social. 

No cerqueu l'home; pero, en 
aquest conglomerat de formules 
articuladas per tal d'excitar rác 
elo. De la mateixa manera que em-
bridant-li la intelligéncia li inter-
deix de discernir la veritat, incor-
porant-lo ais rangs orbs de la seva 
disciplina, l'obliga a tota renuncia 
del seu jo individual. En la mistica 
d'Etat, l'home no és res: un nom
bre de la legió, un átom de la 
massa. La seva absorció és total. 
L'Estat disposa del seu voler del 
seu esfor?, el sostreu a la seva 
consciéncia personal, a la noció 
deis seus drets. En aquesta espe
ranza irraonada d'un demá com-
blat de favors messiánics, decreta 
la seva degradado. 

Quan hem dit que la doctrina / 
estatal es difonia per les vies del 
contagi, hem al-ludit a l'instru-
ment capital de la seva propaga
d o : l'acció de la propaganda. La 
propaganda s'lnstaura quan es 
volen sutratllar certs trets i bes-
cantar-ne certs altres. Aquesta im
mensa pruija d'endigar el lliure 
curs del ¡pensament, d'ofegar la 
facultat d'examen en les parets 
implacables d'un sistema unilate
ral, és un escarní al mes viu de 
la condició humana: l'exercici de 
l'enteniment. La propaganda — 
flagell monstruos deis nostres 
temps — emmetzina les relacions 
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humanes, estrafá la veritat, entro-
nitza els principis d'una vida on 
el sectarisme és llei,' on la pau és 
una idea pervertida i la mala fe 
polémica s'invisteix d'un posat re
parador. I en aqüestes condicions, 
el mon está lluny d'oférir un 
aspecte estable. Car quan la mis-
tica pervé a establir dues formes 

» d'existéncia, la passada i la nova, 
la primera enllotada de defectes 
i la segona virtuosa i rica de com-
pensacions, el drama no tarda a 
trucar a la porta. 

Aquest clima de soluciona hipo-
. tétiques, oposades al descrédit de 

la moral establerta, fruit de la 
propaganda és l'estrep que serveix 
ais aventurers de la política per 
llengar-se a la conquesta del po
der. Precedíts del reclam que ho 
han de remeiar tot i que res no 
ha d'escapar a la seva percepció 
tracten la realitat com una -hisenda 
privada. La solució deis problemes, 
pero, no s'ordena amb timbáis de 
propagandas. Aleshores l'ambició 
de reformar la societat i de satisfer 
convenientment les necessitats ma-
terials de cadascü, es revela una 
empresa sobrehumana. I com que 
no es coneix exemple de tira que 
s'hagi resignat a- confessar el seu 
iracas, els il-llusionistes de l'Estat 
distreuen a m t el capitel d'Obres 
Publiques i amb els quadres d'una 
policía ben peixada; la impotencia 
de!s sistemes implantáis. S'escau 
que d'aquests sistemes, un cop fets 
l'experiéncia, l'home no en coneix 
mes que el dogal. Qué saben tot 
aquests improvitzats del que convé 
legislar per tal de portar un ajut 
a les miséries del poblé? Aixi ho 
atropellen tot, l'individu i la so
cietat. 

Sense respecte a la vida ni a la 
valor deis principis, la moral 
d'aquests sistemes reposa en la 
corrupcio. Una corrupció absoluta 
que va des de l'esperit a les for
mes ,més senzilles de la vida mate
rial: delació, tortura, frau, expe-
dent, guany il-licit, fiitracions deis 
efectius de l'erari, totes les febles-
ses clássiques deis despotismes 
d'Estat. Car alli on s'implanta un 
régim autoritari la corrupció deis 
de dalt contamina seguidament els 
de baix. 

Es curios com molt sovint al 
fons de tots aquests agitadors, de-
magogs, caps de revolta i tirans, 
hi ha un protlema de professió 
mal resolt. La professió forma 
part de l'home, li dona un sentit 
del viure. Escollir una professió, 
sentir-s'hi identificat, és encarrilar 
l'esforc per les vies constructives 
de la vida, és comprendr'n la seva 
valor social. Una professió mal 
triada, fa de l'home un decebut, 

un malcontent, un ésser protesta-
tari que no té finalitat, una roda 
vagabunda i solitaria escapada dé 
l'harmonia del conjunt. Semblant 
estat d'esperit, fa possibles tots e!s 
rampells destructors, tots els cor
ren ts disolvents, tots els sistemes 
de l'odi i els procediments de 
l'opressio. Pot dir-se que una bona 
part deis desgavells de la nostra 
época, teñen en aqüestes animes el 
terreny de la SÍ va gestació. 

Semblant desencis del mon i del 
dret i de l'ética social, no pot 
confegir programes per al respecte 
de l'home *ans bé per a dominar
lo. De l'home s'en serveix només 
per al triomf deis seus fins. No el 
crida a col-laborar demanant-li la 
llum deis seus advertiments, ni 
compta amb el seu sufragi per esta-
tl ir els seus governs. El menysprea, 
com menysprea totes les valors 
moral amb les quels la seva vida 
intima no ha pogut verificar un 
acord, i l'atreu com s'atreu un 
mercenari, amb el bese d'unes pro-
meses materials. La seva ambició 
és total, el seu poder, personal, i 
el seu métode, autoritari. 
' Els sistemes per a regenerar la 

societat nascuts d'una tal concep-
tió, prou que els hem vistos en 
aquests régims d'Estat que han 
ensangonat el món. I encara no 
hem arribat al cap. L'estela de la 
seva acció inhumana sembla que 
no ha alli<?onat prou. Mes que mai 
es parla de dirigisme i de centra-
litzacions massices i d'uniformis-
me de la vida i de plans d'inspi-
ració estatal. El regust que han 
deixat les dictadures continua fer-
mentant peí món. Tot s'espera 
d'una solució económica, talismá 
deis nostres dies luctuosos. Entre 
tant, la immoralitat triomf a, el 
treball honrat declina i les rela-
cions humanes son un cau de dis-
sensoris. Car el propi de tot régim 
de forca, és sembrar la confusió. 
I qué son al cap d'avall les guer-
res mes que l'explosió d'aquest des-
ordre que no condueix enlloc? 
« La humanitat sempre ha satisfet 
els seus desitjos quan aquests han 
estat clars i concrets. » (1-). Pot dir-
se que aquesta claredat i aquesta 
concreció coresponen a la societat 
deis nostres dies? L'experiéncia 
d'aquests darrers anys no ens 
deixa fer cap il-lusió. Corrompuda 
per la tirania, la societat ha per-
dut el sentit de la mesura i ha 
cregut que uns sistemes arbitraris 
comtlarien les seves aspiracions. 
Aquests métodes, han resolt ben 
poca cosa, han re laxat pero, 
l'home. I aquest és l'aspecte greu. 
Car els métodes no son res sense 
el seny i la moral de l'home. 
L'home dona eficacia ais progra

mes, inspira el bon sentit deis 
régims, els quals, posats en unes 
mans insensates, ofenen i son ,ob-
jecte de danys. 

Heus aci perqué el problema del 
notre món, és al fons una obra de 
restaurado moral. Un redrecament 
de valors de la consciéncia on 
cadascü pugui apropiar-se el sen
tit d'aquesta anotació de Montes-
quieu (2): « ...és lliure tot home 
que té motiu per a creure qué el 
furor d'un sol o d'uns quants no 
li llevaran la vida o la propietat 
dels-bens ». Car l'ordre d'una socie
tat no s'adoba procedint a un 
canvi de sistema, ans bé elevant 
el nivell moral de l'ésser huma. 

(1) J. Ortega Gasset: «ideas sobre la no
vela ». 

(2) « Cahiers ». 

Un altre Llibre 

Cátala 
Acaba de sortir a Paris, en edi-

ció de luxe i a tiratge limitat, el 
llitre « Paisatges » publicat per 
l'Editorial Altor. Consta de 14 ad
mirables litografíes de Marti Bas, 
cada una de color diferent, inspi-
rades per altres tantes poesies de 
diversos autors catalans, i un gra-
vat del mateix artista que dona 
molt relleu a la portada. 

El próleg és del notable crltic 
d'art Joan Sacs que .parla de la 
influencia del paisatge en els 
nostres poetes i pintors i diu que 
Marti Bas és un artista complet, 
dotat d'una sensibilitat aguda, 
d'una bona cultura general i d'una 
técnica tracuda i singular, técnica 
litografista. 

Les poesies, que canten la bel-
lesa i la for?a evocadora de la 
térra catalana, son les següents: 
« Les Muntanyes », de Joan Mara-
gall; « El ametllers de Sarria », de 
JosepCarner ; «La Barceloneta», 
d'Alexandre Plana; «El r iu», 
d'Alfons Maseres ; «Finsstra al 
mar» , de Josep Lleonart; «La 
costa brava >, de Gabriel Alomar; 
« Él pi de Pormentor s>, de Mossen 
Costa Llovera; « El sot de l'Are-
many» , de Guerau de Liot; «El 
silenci blau », d'Ambrosi Carrion; 
«Elegía tardoral», de Ventura 
Gassol; « Notes de Deia », de Joan 
Alcover; «La térra eixuta», de 
Joaquim Folguera; «Vinya ador-
mVia'; pedra i etzavara •», de Jo
sep Maria de Sagarra, i « El port », 
de J. M. López-Picó. 
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En els camps de la mort lenta 

CATALÁN S A RAVENSBRUK, 
BUCHENWALU, JDACMAU.. 

De catalans n'hi ha per tot arreu. En 
totes les branques de la ¡ntel-ligencia hi 
brillen noms catalans que han pres cate
goría universal. No hi ha tampoc cap 
camp de batalla on s'hi l lult i per la l l i -
bertat, sense homes de casa nostra. Deu 
mil voluntarte catalans van fer la guerra 
del 1914. La del 1939-1945 l'han feta 
també catalans. Obscurament, heroica-
ment. D'altres han combatut en la guerra 
dura i difícil menada á la retaguarda ene
miga, i coneguda peí nom de Resistencia. 

Els un han salvat la vida ; altres, pero, 
han mort, amb l'arma a la ma o davant 
del piquet d'execucio, tots de cara a 
Tenerme. I un bon nombre han sofert 
el martiri deis camps de la mort lenta : 
Belsen, Ausswichtz, Dachau, Ravens-
bruk, Manthausen, Buchenwald. 

Camps de Mart i r i , estigma d'un régim 
execrable ¡ execrat. Agonia de setmanes 
i de mesos. La mort per la fam, peí fred, 
peí treball esgorador. 

He conegut alguns d'aquests catalans 
que han sofert la tortura deis camps de 
concentracio alemanys. Els he conegut 
abans d'ésser-n¡ conduits. Eren homes-
plens de salut, forts d'ánima, coratjcsos, 
decidfts, optimistes, d'esguard ciar i ex-
pressiu. Els he visf ara. Esquelétics, des
figuráis, amb la pell i. Tos, amb un mi 
rar que reflexa encar l'horror de visions 
passades. Cranis immensos, descarnáis, 
fémurs, tibies, costelles... 

He parlat amb una noia de Lleida. Fa 
quatre ánys era jove, bonica. Ara, porta 
al rostre, ais ulls, la marca d'un sojorn 
inacabable i durissim ais camps de la 
mort. 

-— A Ravensbruk :— m'ha dit — ens 
feien estar núes heres i hores, amb una 
temperatura de 30 sota zero. Devegades 
n'hi havia que estaven amb 40 i 41 graus 
de febre. No hi feia res. Calía fer el 
recompte deis trenta mil malaurats que 
« viviem » — o moriem — al camp. 

Qualsevol pfetext era suficient per a 
fers-nos treure tota la roba. El mes f re-
quent era l'examen sanitarí (aixo és 
un d i r ) . Per un mal de caixal, per una 
llaga al brac o a la cama, totes núes. Per 
qualsevol cosa, núes. Hem passat dies 
sencers aixi. 

— Una vegada — segueix dient la 
nostra interlocutora — vaig fer-me- uns 
pantalohs amb una manta. Aixo em val-
gué vint-i-cirw: cops amb un « dit de 
bou ». I m'obligaren — com obligaven 
a tothom -— a comptar els cops, en aie-
many. ¡ si no en sabiem o ens descomptá-

vem, el total era, sempre en mes, maí en 
menys. 

Per a Taplicacío d'aquest cástig —-
imposat per qualsevol futesa — hi havia • 
una cadira, colocada al mig de la gran 
placa del camp. Era una cadira especial-
ment construida per a tenir-nos, núes, 
cap per avall. Tothom havia de presen
ciar l'escena. 

— I si algu ¡ntentava escapar-se ? 
-— Escapar-se era impossible. Alguns, 

per6, ho havien intentat: Per aixo, o per 
sabotatge en el treball (i aquesits eren 
frequents) hi havia la pena de mort. Ais 
condemnats els penjaven. I totes haviem 
de desfilar davant del cadáver. 

— Es cert que féien experiéncies amb 
els cadávers ? 

— Es cert. I en feien també amb els 
vius. Una vegada van obligar a una s i f i -
liticai un tubérculos a engendrar. Una 
vegada fet l'análisi, al nou nat li do
naren una ¡njectio mortal. 

— Qui executava els cástigs ? 
— Les deportades mateixes. « Ells » 

no vollen embrutar-se les mans, i només 
donaven les ordres. 

— Estat sanitari ? 
— Inqualificable. Polis, sarna, manca, 

d'aigua, fam... 
La visio dantesca és tammateix pal

uda si la compareu á la realitat de Ra
vensbruk. 

-— Per les fotos, per les actualitats 
cinematográfiques podeu teñir una ¡dea 
de Buchenwald — em diu un amic de 
Barcelona — pero la realitat supera la 
imaginado. Les tortures fisiques ¡ mo
ráis us feien desitjar la propia mort. 
Amb una sopa d'aigua, un petit tro? de 
pa de seHadures i, de tant en tar>t, uns 
grams de grassa sintética — oh, pais de 
l'ersatz ! ; — haviem de treballar sense 
parar. Per a fer el recompte ens tenien 
drets hores ¡ hores. Després, ens cbliga-
ven a transportar unes pedrés grosses a 
una pedrera,_cn hi haviem d'arribar pu-
jant una escala que tenia cent cinquanta 
graons fets a posta per qué la pujada fos 
mes penosa encara. 

Alguns company seren de-tinats a tre
ballar a les fabriques subterránies on s'hi 
feien els V I , V2.. . Aquests ja no torna-
ven. Calia guardar el secret. Eternament. 

Un altre amic barceloni que ha estat a 
Manthausen, ens díu que en aquell camp 
h¡ hem delxat per sempre mes de quatre 
mil espanyols. Gairébé tot han mort cre-
mats. Alguns ho foren de viu en viu. 
Quan ens consideraven inutils per al t re-

per Joseph Manuel PÉREZ, 

ball — un treball fisicament irresistible 
— ens feien desaparéixer. Erem un des-
torb. Anar á l'enfermeria era anar a la 
mort. Una injeccio de benzina, i un crim 
mes. 

— A cada minut — diu el nostre 
amic — donávem les grades peí mira-
ele de viure. Pero també a cada instant 
des itjávem la mort per acabar les so-
frences. 

Un dia dos companys van disputar-se 
per una patata podrida, a la qual cada 
un d'ells volia teñir dret. Un tret al cap 
deis malaurats (disparat par un S.S.), 
clogué la disputa. 

— Hi havia cambres de gas ? 
— Si. Hom deia que us portaven a la 

dutxa. Arrenglerats, de quatre en quatre, 
homes i dones, tots ñus, esperaven, amb 
una mica de sabo i una tovallola que 
l'aigua caigués. Pero era el gas el que 
pujava. Els assassins gaudien de l'espec-
tacle á través d'unes finestres hermética-
ment closes, amb vides especiáis. I con-
templaven ávidament per veure qui resis
tía mes. 

— I el.convoi negre ? 
— Eren unes piles d'essers humans-

pell i or-que calia transportar. I ens hi 
obligaven a nos altres, a molts deis quals 
esperava l'endemá la mateixa f i . 

D'aquesta guerra, que comencá a Es-
nanya el julíol del 1936, en quedaran 
records terribles. Uns noms quedaran 
¡nscrits a la historia com a testimonís de 
la barbarie científica, freda, metódica, 
calculada, executada a consciéncia : 
Cuernica, Malaga, Cranollers, Barcelona, 
Madrid, Coventry, Oradour-sur-Clane, 

.Vercors... I els « chefs-<d'ceuvre » de la 
crueltat de Buchenwald, Dachau, Ra-
vensbruck, Manthausen... 

Hom ha parlat de l'existéncia de dues 
Alemanyes. Pero un alemany — Tomas 
Mann — ha dit que no n'hi ha mes que 
una, i que aquesta no mereix ni pietat, ni 
perdo. En efecte, si els S.S., les joventuts 
hitlerianes, els partidaris hitlerians tots, 
tan estat els executors, els altres ho han 
consentit i han aclamat els dir gents que 
volien dominar Europa i el mon, i que 
per arribar — hi no vacil — laven a 
exterminar els que podien constituir un 
obstacle. 

Les potencies democrátiques han l lu i -
tat contra tot aixo i han vencut. Caí que 
la sang vessada a proíit de la victoria, 
no hagi estat inútil I cal que rAlemanya 
pagui. 
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DOS HISTORIADORS POC CQNEGUTS 

Una tarda m'estava cerca nt a la 
Biblioteca Nacional de París uns 
manuscrita tan famosos com vene
rables, que son un deis mes excelsos 
testimonis de la riquesa de la poe
sía catalana en els segles XIV i XV. 
En el catalég de Morel-Fatio vaig 
topar a l'atzar amb un titol que 
crida la nieva atenció. Heus'aci 
l'encapcalament d'aquesta obra 
manuscrita en dos volum<\ tal com 
figura a la llista deis manuscrits 
espanyols que es conserven en 
aquella casa : 

¡¡"Discursos históricos de la fun
dación y nombre de la insigne ciu
dad de Barcelona, de sus yglesins, 
templos y lugares pios, de los tri
bunales de los Reyes y otros que 
residen en ella como superiores en 

^el Principado de Cataluña, conda
dos de Rosellón y Cerdana, de los 
más notables hechos acontecidos 
hasta el ano 1621. Divididos en dos 
tomos. Compuestos y recogidos por 
Rafael Cerrera, Ciudadano honrado 
de esta ciudad g Receptor del oficio 
de Maestre Racional de su casa y 
corte del Rey Nuestro Señor. » 

El tftol és una mica llarg, pero 
promet molte's coses. La nota del 
catáleg dedueix de la llicéncia que 
figura al- capdavall del manuscrit 
que aquesta obra, preparada per a 
la impremta, no vegé la llum en 
vida del seu autor, que devia morir 
entre el 1633, data en la qual aca-
bava el llibre. i el 1638, en qué el 
f 1*11 era autoritzat per a editar-lo. 
Sembla que malgrat tot, Totora no 
fou mai estampada. Segurament la 
guerra deis Segadors, sobrevin-
guda poc després, va impedir-ho. 

Poc després tenia a la meva 
taula els dos gruixuts in-fcJics del 
manuscrit. Están escrits en una 
lletra clara i en un estil barroc,» 
propi de l'época de Góngora i Que-
vedo. L'autor fa l'efecte d'un barce-
loní amant de la seva ciutat, d'una 
rata d'arxiu dominada per l'afany 
de la lectura i els neajuits de la cro
nología. El seu nom, si el llibre 
s'hagués publicat. hauria pogut 
aiuntar-se ais deis Pere Miquel 
CarboneH, Didac de Monfar. Teroni 
Pujadas. Anton'i Marti i Vüadamor, 
Narcís Feliu. de la Penva. Bruni-
quer, Beuter i altres treballador 
mes o menys afortunats de la nos-
tra historia, presidits tots ells per 
una gran figura que. malgrat no 
ésser catalana, és la d'un deis 
homes que ha estudiat amb mes 
afecte el nostre passat i que ha 
posat mes en relleu les glories de la 
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DE BARCELONA 
riostra nacie-i deis seus filis. Vull 
dir Gerónimo Zurita, el meticulós 
annalista aragonés. 

Rafael Cervera revela teñir una 
cultura extensa i conéixer bé els 
seus clássics. He comencat a lleg-r 
la seva abra amb un interés distret 
i poc a ipolc mi'hi he a nat engres
can!... S h a perdut molt, per no 
haver-se editat el seu treball 
pacient de tanta anys ? Cosaria dir 
que no gaire, perqué no manquen 
.abres mes completes d'história que 
aquesta, en la part mes extensa de 
la q.ual es segueixen, mes que les 
vicissituds del cap i casal dé Cata
lunya, les de la nostra patria. 1 és 
que, nealment, amfrdues. la capital 
i la nació, son molt sovint indes-
trialbles. Pero la primera meitat del 
primer volum de l'obra de Cervera 
contó una descrició bastant com
pleta de la fesomia de Barcelona a 
l'época que escrivia el bon Ciutadá 
honrat i Receptor de l'ofici de 
Mestre del Racional. De la prosa 
castellana inflada ha anat sorgint 
un imatge borrosa de la meva vella 
ciutat nadiua, que s'ha afegit ais 
records tan precisos que en tinc i 
que mai no em deixen. 

Vise per la llei de l'exili en una 
ciutat meravellosa, potser la mes 
bonica del món, forjada lentament 
per deu segles d'história i per l'ac-
ció de cinquanta reis, d'emperadors 
i de renübliques. Una tradició mai 
negligida ha fet sorgir al voltant 
de la gran urbs una abundant lite
ratura. Historia i llegenda, urba-
nisme i poesia, novella i assaig, 
contribueixeñ cada any amb uns 
quants volums a dibuixar el retrat 
de París, un retrat que es super-
posa a la realitat i que dona sentit 
a les pedrés inerts, tot iittroduint 
el lector en el ritme secret de ia 
metrópolis/ amb totes lessevee cri
sis de creixenc/a i els seus moments 
de grandesa i de foMia. Per 
contrast, Barcelona es veu aban
donada pels literats i pels histo-
riadors. 

I, no ohstant... Poques aventures 
mes prodigioses que la d'aquesta 
ciutat, metrópolis marítima i 
comercial que en certs moments 
comroetí felicment a.mb Genova i 
Venécia per caure després en una 
trista decadencia i que mes tard 
s'eníila en un segle deis cent'mil 
habitants al milió, guanvant així 
•el rang de gran capital! i el de 
primera ciutat del Mediterrani i 
situant-se entre les deu primeree 

per Rafael TASIS. 

d'Europa en quant a població i 
importancia industrial i mercantil. 
Qué n'haurien dit, si haguéssin 
pogut endevinar aquest extraordi-
nari avatar de Barcelona, els Cer
vera que descrivien meticulosa-
ment, carrer per carrer i església 
per església, la' petita ciutat tan-
cada entre muralles del segle XVII ? 

Heus'aci un altre historiador de 
Barcelona, vingut al món mig 
segle mes tard de quan Rafael Cer
vera escrivia el seu feixuc manus
crit. Aquest ja és mes conegut com 
a autor d'obres monumentals de 
carácter historie i religiós. Es deia 
Pere Serra i Postius, era un sastre -
o botiguer de robes i moría en 1748. 
A la seva mort deixá un munt 
d'obres inédites, entre lequals un 
manuscrit inacabat titulat « Lo 
perqué de Barcelona», que havia 
estat anunciat un día com a llibre 
casteliá i que, potser com una mena 
de reacció contra Tonada anticata
lana vinguda després del desastre 
del 1714, Serra i Postius escrivi en 
la nostra llengua. Un docte acadé-
mic de les Bones Lletres, Ramón 
D. Peres, va publicar fa uns quants 
anys aquest manuscrit, que no té 
altre interés que el documental i 
el de donar certs detalls curiosos 
sobre tradicions barcelonines en 
q u a n t a toponimia. Llegint-Jo 
sabreu perqué la placa deis Peixos 
duia aquest nom, quan existia 
davant de Sant Gaietá, ja que hi 
havia una casa edificada per un tal 
Peixó i a la finestra hi havien 
esculpits uns peixos ; sabreu la 
curiosa historia de Marcüs i el seu 
somni, que li permeté de bastir la 
Capeila del seu nom ; sabreu que 
al carrer de Bosea hi hav ;a ha/rut 
la Seca, o fábrica de moneda. 
Sabreu sobretot la historia de la 
Davallada deis Lleons, una de les 
que sortien del vell tancat roma. 

Hi havia allí la Lleonera, o.ca6a 
deis Lleons, on aqüestes bésties 
eren criades a carree de la ciutat. 
Diu (JIM el Lleoner els havia domes-
ticat tan bé, que els duia a passeig 
com uns gossets. Un dia que un 
xicot agosarat va donar un cop a 
¡'esquena d'un d'ells, el lleó es a;irá 
per devorar -lo, i el Lleoner feu : 
« Ta, ta ». La bestia es contingué i 
aixó li representa un tal esfórg que 
caigué mort en sec. Una altra sen
sacional historia, que sembla la 
darrera d'aquests lleons munici
pal*,, es la que explica com un dia 



El nostre amic J. Amat-Piniella ens ha trames uns poemes 
pertanyents a un recull qus té a punt, sota el titol « Les llunyanies », 
escrit quan la fatiga i la fam li ho permetien, amb un trocet de llapig 
i en paper de sac, sobre els Hits dsls camps de concentrado d'Alemanya 
pel-quals ha passat. Avui publiqusm. 

LA mi ÍEI rm siu üíHEiiWy 
Vull els teus mots, ja que em manca la teva veu 
i se'm fa deserta la planúria del voler oprimit... 
Com me crema la sed d'aquest cridar de rebel-lia 
i em fatiga la marxa sobre el roquer d'un mon apagat! 
Aigues profundes on la Uum té eos i el so és silenci 
aigues pesants per a qui vol Taire de cels il-limitat! 
Jo dormo en la nit blanca deis pitjors crims, 
rampa a les mans, pesombre ais ulls, 
fértil dolor en el dors afeixugat 
de despertars quan l'alba encara no ha déselos; 
somni de somnis -temibles, jou de tenebres ,mena?ants, 
flotació deis sentits pels llacs gelats de la son 
oblit mortal que pren terreny sofcre un vehicle de temps! 
Vull de tu, mots que revifin els calius ofegats, 
puix que em fan por de les cendres llur lent refredar 
i de les aus llur crit de deserció Invernal... 
Oh, vetlla triomfal de les voluntáis armades, 
tensió deis muscles a l'aguait de la presa segura! 
Vull els teus mots que son contacte en la llunyania, 
que em fan de llast en l'aerostat de la miseria 
que m'afirmen en l'espera d'un desti puixant; 
perqué jo sóc per tu en el prodigi del meu avui 
i per a tu seré en la represa del meü demá... 
Vull els teus mots que son ,ma forsa i mon impuls, 
que jo sabré fer-ríe les pedrés i el ciment 
per el gran temple de la immutable fe...! 

J. AMAT-PINIELLA. 
Camp de Ternberg, 1943. 

el mateix Lleoner entra a la gábia 
amb un vestit nou i, no coneixent-
lo de primer cop els lleons, el van 
matar, pero en adonar-se del que 
havien fet, es passaren vuit dies 
gemegant i ¡pianyent-se amb grans 

* udols i -ádhueles deixaren morirt de 
gana i tristesa. 

En general, el cátala de Serra i 
•Postius no és pas gaire exemplar 
i mostra prou la corrupció que 
l'havia enva'it en aquella época de 
profunda desnaciona'lització. Es 
curios, pero, de constatar que quan 
es posa a descriure el barri de la 
Fusina o de Ribera, enderrocat per 
Felip V per bastir-hi la Ciutadella, 
el seu llenguatge esdeve gairebé 
brillant i expressiu. Sigui'n testi-
moni la imatge que ens deixa deis 
jardins que hi havia en aquell barri 
destruí! per la repressió filipista : 
« lo qual (barri) era la cosa mes 
bella i 'deleitable de Barcelona. 
Pemus . en les mes de les cases, hi 
havia hort o jardí, i los horts se 
componien no d'hortaiisses, sino de 
tarongers, llimoners, poncemers i 
de tota mena d'agrums ; i semblant-
ment d'altres delicats fruiters, i en 
tots hi havia parráis belílament 
guarnits i acompassats de diferents 
sorts de ra'ims. Los jardins brilla-
ven i admiraren, amb sa gran 
varietat de flors dobles, no sois de 
les mes universals, com roses, cla-
vells, violes, gessamins, englanti-
nes, satalies, francesilles, -tulipes, 
etc., sfnó també d'altres mes exqui-
sides vinarudes d'Itália, Franca, 
Flandes, Holanda, i de altres Ierres, 
míe en part gnarnien adornaven 
los testos de fina pisa, matitzats 
de colors i de varíes maneres fabri-
cats, i en part campejaven per los 
erais, que molt primorosos eren, i 
de diferents figures i dissenyos for
máis. Per los alegres i deleitables 
reguerons. que ben níveUats esta-
ven, ahundantment corria i a vega-
des serpejava l'aigua ; puix en tots 
los jardins n^hi havia de viva, i en 
gran copia, i en molts hi havia sor-
tidors ben labrats i magnifics. 

« LXIolte d'aquets horts i jardins 
eren de cavallers, mercaders i ciu-
tadans acomódate, los quals, amb 
sos parents i amics, passaven alli 
plausible i delliciosament les tar
des, en temps d'estiu, i los matins 
en la primavera, alegrant-se i 
divertintse, ja amb bitlles, ja amb 

. trucs, ja amb cartes ; sens mancar-
hi les entretingudes i reials taules 
del jaquet, deis escacs i de les 
daines ; servint-los de fróndós 
pavelló o girassol (sic) los parráis, 
gessamins i murtres. Alli jugaven, 
aMi cantaren, alli ballaven, allí se 
folgaven, alli conversaven, i alli 
faien sumptuosos banquets i rega

láis berenars. No venia persona de 
distinció i de bon gust a Barce
lona, que no anas a veure aquelles 
meraveHes de la naturalesa i de 
l'art, armirant-se de que dins les 
muraiMes úe la Ciutat hi hagués tan 
plausible i deliciosa recreació. 

& De gran part de dits jardins i 
horts gosava també generalment 
tothom que passejava per la 
muralla, des del Portal Nou al de 
Sant Daniel, d'a on se descobrien 
loe arbres fruiters i los sortidors. 
Sa dubta que en adtra part del món 
hi hagués passeig mes alegre i deli-
cios. Perqué, girant-se a la má 
dreta, se gosava de l'amenitat deis 
jardins i de quasi tota la Ciutat. 
Mirant per davant, se descabria 
immens mar, i se veien, a les oca-
sions, passar les esquadres de 
vaixells i galeres. I finalment, val-
tant-se a l'esquérra, s'observava lo 
dilatat Pía de Barcelona, amb sos 
rbres, sembráis, hortes, céquies, 
molins, convenís, torres i cases de 
recreu ; i amb sa cordillera de mun-
tanyes, quasi totes cultivades, que 
a modo de mitja Uuna apar que li 
formen una frondosa garlanda. 

« AQÓ era la bareelonina Fusina, 
admirada i celebrada fins de tote 
ios estrangers. » 

Ja veieu que el cástig decretat 
peí primer Borbó havia de colpir 
durament la Ciutat i els sede filis. 
La descripció de Serra i Postius és 
una mica l'explicació del perqué 
els barcelonins, aMunyats durant 
tants anys del veinatge del mar, 
se n'han apartat d'una manera 
altrament incomprensible. 

Aviat será hora d'establir, com 
féia Serra i Postius pac després de 
la caiguda de Barcelona, un balang 
del que ha perdut la ciutat amb els 
anys de guerra i de captivitat que 
ha sofert i encara esta sofrint. 
Pérdues materials, sens dubte, 
pero sobretot moráis, que reclamen 
1'historiador disposat a fixar la 
fesomia contradictoria i singular 
de la nostra Barcelona ' amb sos 
pecats, nostra, nostra», com deia 
Maragall. Mes nostra encara, peí 
que ha sofert i pels anys que fa que 
en duem l'enyor, com una espina 
afuada, a dintre el cor. Un altre dia 
em proposo de mostrar, a través 
d'unes guies de l'época i d'unes des-
cripcions de viatgers, quina imatge 
ens queda de la Barcelona del 
segle XIX, en el si de la qual es 
gestava aquesta urbs dinámica i 
dolorosa deis nostres temps. 
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JLletra de Parts 

L'EXPOSICIO D'ARTISTES CATALANS 
Quin criteri és el bo per establir que 

una cosa és un éxit o no ? I quan 
aquesta «cosa » és una exposioció 
d'art ? Es evident que la que ha orga-
nitzat Solidaritat Catalana a la Calería 
Altarriba, de París a profít deis deporT 

fets ¡ presoners catalans que tornen 
d'Alemanya i de les seves altres obres 
socíals no tenía pas la pretensíó d'ésser 
un exponent perfecte del que és l'art 
cátala modern. Pero ¡'ambició inicial, 
que era la de poder rleunir un bon 
conjunt d'obres deis artísfes catalans 
que es troben a Paris en particular ¡ a 
Franca, en general (dintre les possibi-
litats d'assegurar la partidpació de tots) 
ha estat aconseguida, com ho ha estat 
la de recollir, gráciés a la generositat 
deis artistes i al favor del public ,una 
quantitat que permeti de fer front, mes 
que a les necessítats immediates d'uns 
homes que, en arribar de captiverí, t ro
ben les mateixes atencions i reben les 
mateixes primes que els francesos, a 
llurs •problemes medíais : estada a sa-
natorís per ais que ho necessítin — que 
malauradament son molts, entre els que 
han pogut sobrevíure ais ¡nferns de Bu-
chenwald, Mauthausen i Dachau — 
tongades de re pos per a d'altres, etc. 
Tot aixó podrá atendre's en una escala 
modesta, grácies a l'éxít de l'Exposicíó 
i al dinamisme de l'home que l'ha orga-
nitzat, l'infatigable Eduard Ragasol. 

Pero ja és hora de parlar de l'Expo
sicíó. Una de les sevespartícularitats és 
que continuament ha anat augmentant 
en volum, i que ha calgut prorrogar-la 
fíns a darrers de jul iol. Un de.¿ homes 
que ha volgut espontániament f igu-
rar-hi, i que naturalment ha ocupat el 
lloc d'honor, és Pau Picasso. Invítat a 
visitar l'Exposició, fou acollit a la Ca
lería Altarriba per una nombrosa assis-
téncia, entre la qual h¡ havía tots els 
artistes expositoits ¡ un bon nombrfe 
de personnalitats franceses ¡ catalanes. 
Després de la seva visita, el mestre de 
l'art modern, que en aquest moments 
torna a triomfar amb la seva imporfant 
exhibido de pintures a la Galería Louis-
Carré, manifestá el seu desig de prendre 
part a l'Exposició d'Art Cátala i va t ra-
metre-hi una tela, prodigiosa sinfonía 
de négres, grisos i blancs, donatiu 
d'aquest home tan modest con genial, 
que no ha oblídat mai el nostre idioma 
i que sempre es complau a recordar els 
seus anys de ¡oventut passats a Barce
lona. 

Un altre cátala honorari que exposa 
a la Calería Altarriba és el mestre Pa
di l la , pateatgísta |ple de gracia i de 
poesía, amb un magnífic « Port de la 
Selva» que s'enduu totes les mirades, 

i un finissim « Aveyron ». També vol 
considerar — se com a cátala l'excel. 
lent pintor murcia Pedro Flores, que 
ha assolit a París un nom ben merescut, 
i que dugué un- « Arlequi » que és un 
excel. lent bocí de pintura, elegant i 
fresca. I els píntors rossellonesos, fidels 
al sentiment solidan de la Catalunya 
Gran, han contribuit també a l'Exposi
ció : Albert Riera hi té un paisatge pa-
risenc xop de poesía, Vives unansolita 
vista de Perpínyá sota la neu, tractada 
amb la seva sinceritat habitual, ¡ L.F. 
Cazáis, el pintor de Sant Feliu d'Avall, 
ha dut un bell paisatge de la Creüse, 
on s'afuen uns aeris pollancres. 

Ultra aquests convidáis, les aporta-
cions sen nombrases i remarcables, des 
de la gran tela de Créíxams, calenta de 
color i plena dé dibuix, i el seu petit 
quadro «a coll i b e » , tan cátala de 
tons com ho és el t i to l , al paisatge del 
Luxemburg de Crau Sala, harmonía per
fecta de vers, i al seu retrat femeni, 
on h¡ han bocins harmoniosos de p in 
tura ; deis dos paisages de Quelus, que 
ha estat una mica la revelado de l'Ex
posició,, amb la seva fresca ingenuitat i 
la gracia deis sous colors, fins al tors 
femeni de Caries Fontseré i al seu petit 
paisatge del Sena, mes suggestius potser 
que la tela mes gran que hi porta, tot i 
que aquesta té accents mes forts i el 
seu exotisme l'ha de fer remarcar mes. 
Passem una rápida mirada davant els 
dos Riba-Rovira, que confirma els dots 
de sensibilitat i el talent original que 
revelava la seva exposició, i subratllem 
l'aportació variada de Clavé, els blaus 
i roigs de la seva gran tela com la fac
tura brillant de la « Baralla de Calis » i 
la gran forca de suggestió de la « Cui-
na ». Un deis veterans de la pintura 
catalana ocupa un lloc destacat amb tres 
teles ; és Feliu Elias, personalitat enci
clopédica de la nostra intel.lectualitat, 
que ha continuat a l'exili la seva obra 
de pintor, de caricaturista, d'escriptor i 
d'historiador i critic de la nostra vida 
estética. EJ seu « Intériorf» com el 
paisatge pie de densitat i el prodigios 
bodegó de les pomes, duen el realisme 
minuciós de Feliu Elias a la seva per-
fecció indepassable, irritánt per a a!-
guns dels-mateixos que admiren la téc
nica i el domini de les ombres i els 
volums del nostre pintor. Hom es sent 
temptat d'ajuntar a la seva escola les 
dues teles de Castanyer, tot i que el 
nostre pintor-cineasta revela, dintre el 
seu respecte a la realitat, una preocu-
pació de la composició decorativa que 
té un bell resultaf en el gran Cirassol i 
una mé*s discutible realització en les 
Peres. 

Un altre veterá, aquest del pintors 
catalans residents a París, és Pau Planas, 
pintor probé i sever, perfecte coneixe-
dor de totes les teoríes píctórques, que 
te una gran tela, un bodegó, molt ben 
tractat i pie de belles tonalitats, i un 
petit paisatge. Prop seu, i molt diferent 
en quant ais resultáis, Lamolla exposa 
una pintura inspirada peí seu « super-
realísme poétic », curiosa realització on 
abunden les troballes picforiques, refor
eada peí veínatge d'un aíguafort de Joan 
Miro, un deis caps de l'escola. 

Passem al joves„ Ignasf Vidal juga 
valentrnent amb els colors i els volums 
en les seves dues teles ; Lluis V., Molné, 
que deforma les figures, reix mes en la 
« Gitana » plena de color i de dibuix, 
qui en la composició des cavalls, mes 
ambiciosa. Mentor Blasco té un paitsage 
tolosenc molt personal, de tintes dra-
matiques i videntes : hom pot fer- l i un 
crédit, com a Camp Vicens, sebretot 
peí nu femenni d'aquest darrer molt sen
sible, i per la seva natura morta, on el 
realisme és superat per una real alenadl 
poética. El guaixos de Marc Cardos son 
decoratius i plens de gracia ; els dibuixos 
d'Arquer no donen prou idea de les apt i -
tuds d'aquest bon artista ; els dos retrats 
de Badia Vilato, son ric de colors vius 
i intencions impressionnistes ; les dues 
provatures de Pascual, desorienten ; Jo-
sep Picó, amb les dues teles de tema 
rosseitlonés, confirma la sevja traca a 
evocar els aplecs animats i els paisatges 
acolorits de la nostra térra ; Ángel Fer-
ran, l'humorista, ens demostra que 
també sap manejar el pinzell i ens 
n'ofereix proves agradables ; Anglada, 
amb les seves aquarel.les, presenta una 
interpretado delicada del paisatge pa-
risene ; Almirall no ha trobat encara 
una personalitat . Maciá té un retrat 
ben tractat que fa preveure una obra 
intéressant ; Tusquellas, dos frescos de 
tema i tons depriments ; Riera, en f ¡ , 
un retrat i un paisatge minuciosos. 

Aquesta Harga ^numerada pot fer 
pensar a algún lector que, com passa 
sovint en els Salons, la pintura es menja 
tant l'escultura que aquesta m'ha passat 
desapercebuda. Tractant-se de les apor-
tacions de Rebull, cada vegada mes ma
dures de volum i de gracia, aixó seria 
impossible. El recent triomf del nostre 
gran escultor al Teatre de la Moda, amb 
el seu « manége», que ara ha d'anar 
a muntar a Londres, diu prou com Pa
ris s'adona del valor de l'artista reusenc. 
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creador de tantes belles imatges i .do
mador pacient de la materia. Penosa té 
L na apetao'ó menys ambiciosa : dos 

plats en baix reileu i una deliciosa esta-
tueta, on es troben les qualitats de finor 
i de poesía del seu estil. Tots els seus 
admiradors esperem amb cortfianca el 
monument que li ha estat encarregat 
epr a commemorar la salvatge matanca 
d'Óuradour-'Sur-Glane. Lasf but not 
least, que d u que diuen els anglesos, 
els tres magnifics vidres de Joan Sala 
confirmen el bon record1 qiie teniem 
de les creacions d'aquest excellent mes-
tre vidrier. 

L'art se m'ha qndut gairebé tot l'es-
pai de qué disposaya. Deixeu-me allar-
gar-me encara un xic per saludar la 
creació a París de « Cultura Catalana», 
Assccació d'Intel,lectuals Catalans que 
sembla destinada, pels homes que la 
formen com per llur programa ¡ act ivi-
tat, a teñir un paper de primer pía en 
la batalla de la nostra cultura. Un deis 
seus projectes és, diuen, fer sortir de 
ncu la «Revista de Cata.unya», i una 
de les primeres realitzacions una festa 
literaria i musical en commemoració del 
centenari de Mossén Jacint Verdaguer. 
També val la pena d'assenyalar, on pen
só, el curs que dona a la Facultat de 
Ciéncies de la Scroona el professor Ra
fael Candel i Vila. El cronista ignorat 
tot el que es refereix a cristal.lografia 
i al gcniometre catódic, pero I i és un 
consol saber que un cátala ha de venir 
a explicar-ho a la gent del ram, a Paris, 
capital de Franca. 

BLANQUERNA. 

Oie Helia O H H1I0T 
Vet aci el text de la lletra que 

.l'il-lustre hame. d'Estat francés, 
M. Edouard Herriot, ha tingut la 
gentilesa d'enviar-nos: 

« M. Josep M. Liado Figueres. — 
Monsieur, Permettez-moi de vous 
adresser mes bien sinceres remer-
ciements pour les sentiments que 
vous avEZ eu la délicate pensée de 
m'exprimer á l'occasion de mon 
retour en France. J.'ai été tres 
touché de ce témoigngae de sym-
pathie. J'ai lu avec intérét l'exem-
plaire de la revue que vous avez. 
bien voulu m'envoyer. J'en ai ap-
précié la haute tenue et la no-
blesse des idees que vous défendsz. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assu-
rance de ma considération distin-
guée. » Signat: Edouard Herriot, 
maire de Lyon. 

Ens plau de renovar aci el testi-
moni de la nostra admirado i de 
la nostra estima envers aquest 
gran demócrata, gran república i 
gran escriptor que és Edouard 
Herriot. 

PAU CASALS 
A LONDRES 

Mestre Paü Casáis, ha donat a 
Londres, davant de deu mil per
sones, un concert que ha -estat un 
triomf apoteosic per al gran ar
tista cátala. 

Notes literáries 
Homeñatge a Mossén Cinto. — 

El dia 8 de juliol, a la sala de 
« Sociétés Savantes » a Paris tin
gué lloc un acte commemoratiu 
del Centenari de Verdaguer, orga-
nitzat per. « Cultura Catalana ». 
Salvador Valls, digué uns mots de 
salutacio; Ramón Xuriguera, parla 
de « Verdaguer l'home » ; Just 
Cabot, dedica una « Nota biográ
fica » ; fou llegit; per Rafael Tasis, 
« Verdaguer, poeta de les munta-
nyes », de Rovira i Virgili ; Nico-
lau M. Rubio' diserta sobre el tema 
« De l'Atlántida i Canigó a l'enyo-
ranga verdagueriana » ; la senyo-
reta Lina Valls canta « El Noi de 
la Mará » i « L'Emigrant » i recita 
poesies de Verdaguer. La Choral de 
1' « Amicale des Catalans » de Pa
ris, dirigida peí mestre Salvado 
canta « Muntanyes jegalades » i 
« Els Segadors ». 

Una confréncia de M. Jean Le-' 
saffre, sobre Verdaguer. — Amb 
motiu del centenari de Mossén 
Cinto, el nostre distingit amic i 
col-laborador, M. Jean Lesaffre, 
dona una conferencia, a Paris, so
bre la personalitat i l'obra del 
cantor del Canigó. L'acte tingué 
lloc al matetx Café Voltaire on 
Verdaguer i Mistral, rebuts pels 
félibres de Paris, es van trobar 
l'any 1882. Volem remarcar la 
importancia d'aquesta conferen
cia perqué demoFtra que els occi-
tans de Paris, han volgut, per la 
veu d'un d'elís, associar-se d'una 
manera efectiva a l'homenatge 
tributat a Mossén Cinto, 

Cinc poémes d'amor di Jordi de 
Sant Jordi. — M. Rene Nelli il-
lustre occitanista i gran amic de 
Catalunya, ha traduit al francés 
cinc poémes d'amor de Jordi de 
Sant Jordi. Aquest volum que sor-
tirá próximament va prologat per 
aquest altre gran amic de la nos
tra Patria qup és M. Jean Cassou. 

Un llibre d'Anna M. Sagi. — La 
nostra distingida col-laboradora, 
Anna M. Sagi, putlicará la tardor 
próxima un recull deis seus poé
mes, illustrats per Picasso, Grau 
Sala i Clavé i prologat per Jean 
Casáou. 

Dues conferencies literáries dz 
Grau i Ros. — El noste estimat i 
distingit amic F. Grau i Ros ha 

donat dues interessants conferen
cies a Lyon, lloc de" la seva resi
dencia. L'una, al saló de poetes de 
Lio i del Sud-Est, sobre « La nais-
sance de la poésie catalane » ; l'al-
tra, a la Facultat de Llettres 
d'aquela Universitat, organitzada 
pels lamartinencs, sobre « La poé
sie catalane et la littérature occi-
tane ». En aquesta conferencia pre
senta traduccions deis principáis 
poetes catalans, des de Ramón 
Llull a Salvat-Papasseit. 

Pays d'Oc-Catalunya. — Ha que-
dat constituit el Comité Central 
Pays d'Oc-Catalunya, sota la pre-
sidéencia del Mestre Pompeu Fa-
bra. L'integren MM. Girard, 'La-
font, Lesaffre, Machicot, Pistre 
Max Rouquette i Pierre Rouquette 
i els senyors Ferrer-Aimar, Gomila, 
Homs, Lladó-Figueres, Moselle, No-
gués-Biset, i Portes. Local del Co
mité Central: 6, rué Tolosane, 
Tolosa. 

Notes d'art 
Exposicld Picasso. — A les Gale-

riés Louis Carré, de Paris, ha tin
gut lloc, del 20 de juny al 13 de 
juliol, una exposició de pintures 
recents de Pau Picasso, organitzada 
a profit de les obres d'ajut del 
Comité Franga-Espanya. 

«Alguns pintors i esculptors 
espanyols de VEscola d? Paris •». — 
A les Galeries Roux-Hentschel, de 
Paris ha tingut lloc aquesta expo-
. sició, de la qual revista « Arts » 
diu: « El que hi ha potser de mes 
remarcable en aquesta exposició, 
és d'haver reexit a fer entrar en 
el rengle aquest insubordinat que 
és Picasso. En efecte, hom té el 
costum de qualifigar el seu cubisme 
d'espanyol en oposició al de Braque 
reconegut francés, pero aquest 
espanyolisme ha amagat massa 
individualisme per qué hom pro-
tengui fer-ne un simbol nacional. 
La natura morta de Picasso, que 
presideix el conjunt, bruna, severa, 
s'har.monitza perfectament amb 
les composicions de Peinado, la 
figura dé* Palmeiro, la tela de 
Dora Maar, que hom té ganes 
d'anornenar «la presó >, pero hi 
ha alguna menys representativa 
de Picasso que aquest Picasso? 
B o r é s, decorador harmonista; 
Clavé, evocador d'aparicions; Do
mínguez, colorista radiant; Chris-
tiane Bertin, plástica del drama; 
Parra retratista massiu; Flores, 
visionari expressionista; Vinyes, 
arcaista modern; Lager, realista 
apassionat, fan tots uns esforgos 
per a acaparar definitivament el 
seu sorprenent compatriota, men-
tre que els esculptors semblen vo-
ler-lo encisar. Condoy peí seu sur-
realisme deformador; Lobo, per les 
seves recerces audacioses de plans 



i de corbes; Fenosa per l'ardidesa 
deis seus allargaments. 

Antoni Clavé. — Vet aci del que 
diu « Arts», del nostre estimat 
a,mic Antoni Clavé: « L'originalitat 
real de la pintura d'aquest artista 
cátala sembla fata d'aportacions 
exteriors: intimitat de Vuillard, 
acords subtils de Bonnard, drama 
caricatural de Rouault, violencia 
de Soutine, pero Clavé té un mis-
teri propi i una plástica personal 
que refonen aquests elements.» 
Clavé ha exposat recentment a les 
Galeries Henri Joly, a París. 

/. de Riba Rovira. — « Arts » 
diu d'aquest jove pintor: «Dans 
une claire peinture, il fait danser 
les formes, couche les lignes, assou-
plit les plus dures matiéres, traite 
les paysages comme un accordéort 
et pile la plastique au gré de ryth-
mes personnels. » 

Lluis V. Molné. — Lluis V. Mol-
né, el distingit artista cátala, re-
sident a Monte-Cario il-lustra 
« El t lanc i el negre » de Voltaire, 
que apareixerá en edició de luxe, 
i- una obra de Georges Duhamel. 

Homenatse a Max Jacob 
Max Jacob, alta figura de la li

teratura i de l'art francesos. Home 
que sabia parlar d'una manera 
captivant de filosofía, de religió, 
de magia i de poesía; que sabia 
pintar i donar vida a una linia i 
ánima a un retrat. Intel-Ugent i 
pintoresc, profond i anecdótic, ha 
deixat una obra múltiple i variada 
d'una exquisida fantasía. Quan 
l'armistici va acollir-ss a la calma 

Max-Jacob, vist per ell mareix 

dü monestir de Sant Benoit. Ales-
hores encetárem una interessant 
correspondencia, fins que un dia 
ens va escriure aqüestes linies 
breus: «Je n'ai pas le droit de 
ríen diré, de ríen signer, de ríen 
publier. Je suis consideré comme 
juif á cause d¡ ma famille et traite 
comme un lépreux. Les lettres que 
je regois sont probablement ou-
vertes,, et celles que j'écris. II se-
rait dangereux pour vous de 
m'écrire. Remettons a plus tard 
notre correspondance. Je vous de
mande de. mioublier pour le mo-
ment ». 

Els alemanys el portaren a 
Drancy. Quatre mesos més\ tard 
é'áquella K'etra moría en aquell 
lloc de captiveri. Quedava accom-
plerta la profecía inscrita per ell 
en el seu « Carnet a des »: 

« O visión sinistre de. la mort 
allemande ! » 

J. M. Liado FIGUERES. 

Le cimetiére du vieux Cannet des Naures 
A M. le Marquis de Colbert 

^ . 
II ferait bon au petit cimetiére 
pirché lá-haut avec le Vieux-Cannet, 
enveloppé de vert et de lumiére 
si calme; si intime et si coquet. 

On y entend l'hymne de la paresss 
que les óigales luí chantent tout prés 
et le mistral qui en^assant caresse 
l'épaísse chevelure des cyprés. 

II ferait bon au. petit cimetiére 
a l'heure delicíense de la priére 
qui. laisse aux lévres un parfum si doux, 

Lors qu'entr'ouvrant Un petit peni la tombe 
L'on pourrait voir Vombre du soir qui tombe ", 
sur le Chateau accueillant du Bouillidou. 

JOSEP FORNELL-VILELLA. 

Max JAC< 

et le Corlillard vi de 

per JUhert PILLARD 

La scéne se passe a Orléans. 
L'éclatant soleil du matin dispa-
rait derriére un froid brouillard 
qui envahit brusquement le Malí 
du Faubourg Madeleine. 

Max prend congé de moi, des 
larmes plein les yeux... Je le suis 
du regard. II s'en va tristement, 
enveloppé dans son taímense ca-
puche trop longue, qui lui tombe 
sur les mollets. 

II franchit les allées du Mail et 
arrive au carreíour du Fautourg 
Madeleine. Un corbillard vide, 
trainé par deux chevaux carapa-
connés de noir, qui revient sans 
doute d'un convoi, descend non-
chalámment le long du Boulevard 
en direction des quais de la Loire. 

Max s'arréte pour laisser passer 
davant lui la voiture fúnebre, puis 
s'engage aussitót derriére en adap-
tant ses pas a la marche lente des 
chevaux. 

Convoi bizarre, miserable enter-
rement du pauvre. Sans fleurs ni 
couronnes, suivi d'un unique as-
sistant confiné dans isa douleur 
solitaire.... 

Sur le boulevard, un passant 
croise le singulier cortége. Il s'ar
réte étonné, esquisse le geste de se 
découvrir, puis constatant le char 
vide, repart rapidement en haus-
sant les épaules. 

A quoi pense Max ? Est-ce une 
distraction de sa part ou, hanté 
par la peñsée de la mort sinon par 
un obsédant préssentiment, ait-il 
voulu méditer a son aise derriére 
ce corbillard symbolique paru sou-
dainement a ses yeux comme un 
présage ? Se livre-t-il a quelque 
facétie, a une de ees farces un 
peu boufonnes qu'il affectionnait 
et qu'il réalisait parfois de fa<;on 
inattendue et dans les circonstan-
ces les moins adaptées ? 

* Avec Max sait-on jamáis ? Je 
regarde s'en aller pas á pas 
l'étrange cortége, tourner au coin 
d'une morne petite rué, puis dis-
paraitre alors que la t rume qui 
s'appesantissait sur le fleuve tout 
proche avait, peu a peu, compléte-
ment effacé la silhouette pittbres-
que et douloureuse de mon ami. 

Bientót Max disparait a mes 
yeux, alors je me decide a m'éloi-
gner, ne sachant plus si je devais 
sourire ou pleurer. 

— 32 — 



Per la continuilat de la nostra revista 

Per Catalunya vol ésser la publicado de tots els catalans al'exil i , sense distinció di'ideologies poli tiques. La seva 
politica és la d'unitat entorn del President Irla, i el seu afany el d'expandir ais quatre vents els valors de la cultura catalana. 

Per Catalunya no está subvencionada per ningu. Els que la fem som uns catalans que comptem amb l'apoi moral i 
material deis cempatriotes que comparíeixen l'exili amb nosaltres. L'esforc que realitzem, económicament, és extraordi-
nari ; tot hom que hagi vist la nostra pubilcació ho haurá de comprendre fácilment. 

Molts catalans han volgut adjudar-nos, i constantment rebem lletres d'adhesió, d'estimul i d'encoratjament. La xifradels 
suscriptors augmenta cada dia.i la venda ais principáis centres de la nosira emigrado ha assolit unes proporcions verita-
blerr.ent encoratjadores. 

Ara bé : per tal que nos altres poguem seguir la publicació de Per Catalunya cal que aquest ajut sigui mes intens 
encara. No demanem, pero mes que una cosa : que cada lector, cada s'jscriptor ens procuri uns quants suscriptors mes, ¡ 
que tothom es pcsi al correst del pagament. Ja veieu si demanem poc. Pero el que sembla pos és, tammaíeix, l'assegu-
rar la vida de la nosira revista. Si ens manca aquest ajut no podrem pas mantenir-la. 

Ajudeu-nos, amics. Nosaltres sabrem correspondre a l'apoi que us demanem amb una millora constant de Per Catalunya 

Moltes grades per aquesta col-laborado que estem segurs que ens voldreu aportar. I que ben aviat poguem reprendre la 

publicació dé Per Catalunya, sota cel cátala ! 

Els tres Fillols de Per Catalunya 

Per Catalunya té tres gentils tillo.'s : 

Julia, Jane, nat a Couloume-Mondebat 

(Cers) el dia 20 de Juny ; Jaume Ar-

quer Saltó, nat a Lió el 25 del mateix 

mes, i Jordi Barnils, nat a Perpinyá el 

5 de Juliol. 

Ens plau d'enviar al nou nats i a llurs 
pares la nostra millor enhorabona. 

D'acord amb el que prometécem en 
el numero 1 de Per Catalunya, hem tra
mes ais nostres fillols una quantitat en 
metal-lie. 

Serem, pero, uns padrins pobres, per
qué els nostres recursos son modestis-
sims i la vida de Per Catalunya és cada 
dia mes diff ici l . Comptem, pero, amb 
la comprensió i l'ajut deis catalans a 

l'exili per a prosseguir l'obra iniciada. 
I en parlar d'aixó no volem deixar en 

silensi el gest noble i espontani deis nos-
tres amics, Pasqual Verdiell i Ferran 
Canyameres qual ens ha trames unes 
quantitat destinades ais infants cata
lans nats a l'exili. Agraim aquest gest 
dels'amics Canyameres i Verdiell i con-
fiem que tindra molts seguidors. 



r * IMPRÍMEME 
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