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V\\\w
vilafranca del penedés

Heus ací un gallardet de joventut—blanc i negre—que tremola al
vent que el besa sota el blau vilafranquí.

Dotze mans l'han brodat amb illusió, no amb primor.
propósits...
tot el que comenta en té, no prometem res.
parlín els fruits.
suara a la premsa hi haurá un NOU-NAT.
cerquem comprensió, i... per qué no? — LLUITA, que afina l'in-

tel'lecte.
No tenim—no en podem teñir—prejudicís de cenacle.
la nostra cambra té quatre finestres, pero ens decantem vers els

corrents jovenívols.
Dalt la torratxa hi hem clavat un penell i...
a les parpelles ens apuntem monocle rosa : lVstrella deis VENTS.
ésnou. PERO...
i... sentim la mateixa aleñada de pensament que hi ha en la no-

vetat de les produccions moderníssimes.
confiem en unes quantes animes que ens compendran i ens aju-

daran
per qué no hem de confiar-hi?
algú ens ha dit que sí. ESPEREM.
no cerquem guanys materíals, ni ens mou cap desig de petulan-

cia; volem ensenyar els fruits de la nostra SANG JOVE.



J O A N M I R Ó
Han mort el «cromo».
Fins i tot ja está en-

terrat Els productors de
pastitxos de color han finit
llur vida voltat de ridicol
quan han volgut entossu-
dir-se en mantenir-se ac-
tuáis. Només han estat una
necessitat del temps, que
avui ja no teñen rao d'és-
ser.

Ja som en una altra épo-
ca.

La espiritualitat d'En Mi-
ró ha sabut compendre l'e-
volució i avui pinta a tó.
Sap anar a compás del
temps. Ha abandonat la
pintura del térros, i sap pin-
tar tal com batega el món.
La fina acuitat del seu gust
sap destriar elements im-
purs i posa al seu lloc la
máquina destructora de
l'art amb lletra minúscula,
de l'art de la copia, de l'es-
canyolit.

Fa Art o anti Art, pero
ía produccions amb cap i
peus. Detesta reméis de re-
botiga.

Es un aristócrata de la
pintura.

Mai un manobre.
Per ésser manobre cal

oblidar-se que es podría te-
ñir intel'ligéncia. Eli-Miró
— se'n recorda i se'n sap
servir.

Sap honorar la pintura
entre els selectes de tot el
món.

El saludem com el mes
ferm representant de la pin-
tura catalana d'avui

AGUSTI C\RRERES

Joan Miró és un pintor
cátala

Les seves pintures a Ca-
talunya no han estat ni de
bon tros compreses.

Molts, en veure-les riuen.
En la producció de Miró

s'hi veuen dues époques cla-
rament diferents La una és
Miró influit per un mestre.
L'altre és Miró lliure.

En la primera época
veiem en les obres de Miró
una sensibilitat finíssima que
no troba mitjá per desenrot-
llar-se: está tancada en un
quarto fose: veu un rajolí
de llum pero no encerta a
trobar la sortida per rebe-
jar-se en aquella llum es-
tranya que tan el preocupa.
H ~ De cop veieu el Miró de
«Paisatge vora la mar» i de
«Gos lladrant la^lluna». No

Joan Miró : Nú. {1918)

el coneixem. S'ha esmunyit
per la gatera de la llibertat.
Ha passat de l'any 18 al 28.
Ha saltat 10 grans Crea art
nou. No fa les obres a mot-
ilo,sino que les fa lliurement

Així hem pogut veure
que, per pintar una tela,
arriba a trencar les clos-
ques de la forma, per treu-
re'n tot sencer, sense esmi-
colaments, l'esperit pur.
Després que té l'esperit net,
l'embolica amb una forma
seva. Li dona vida. Viu l'art.

Les obres de Miró s'a-
diuen a una paret llisa i a
un esperit llis sense entre-
bañes de sentímentalismes.
Son pregonament segle vint.

Els americans veuen tot
aixó, i se les emporten per
fondre el glac de llurs cons-
truccions rígides amb l'es-
calforeta enérgica dels^ qua-
dros de Miró.
|v PerB aixó els russos Jes
volen per ais museus

Ací no les volem perqué
tenim por.

No tenim prou granets
de cervell per entendre l'es-
perit pregonament huma
que anima les seves obres.
Éls crítics d'ací son crítics
d estar per casa. Lents d'a-
comodació . Miops . No
veuen mes que els setrillets
plens d'oli «que talment ho
sembla» i les bateries de cui-
naFeliu Elies i no entenen 1'
esperit gelatinós i enérgic
de les obres de Miró.

Quan ja tot el món hau-
ra reconegut Miró, alesho-
res veureu com voldrem
correr per atrapareis altres;
pero no hi anibarem a
temps. Quan nosaltres hi
anirem esbufegant —com un
tranvía d'Horta en arrencar
—, els altres en tornaran
xano-xano, tot fumant la
pipa amb un somris de
commiseració ais llavis.

Per aixó sempre serem
els últims.

ANTONI GANTENYS



P e r e V i 1 e
La vida és una cosa molt

seriosa.
Mes del que sembla!
L'home és un animal

pensant.
Pero no li agrada pen»

sar massa.
L'home sois pensa per

trobar la manera de no ha-
ver de pensar.

L'home no es vol capfi-
car

L'home ha resolt aques-
ta contrarietat.

La solució és la «veloci-
tat».

No es pensa si es fará
aixó o alió.

No es pensa com es pot
fer.

No es pensa en les seves
conseqüéncíes.

Unicament es fa. Es fa
de pressa.

Les conseqüéncies es re-
solen després, be o mala-
ment, pero es resolen de
pressa.

Es resolen de pressa o
no es resolen.

VELOC1TAT.
* * *

La vida és curta.
L'home té afanys d'im-

mortalitat.
L'home ha solventat a-

questa contradicció.
El que agermana aqües-

tes dues coses contradictó-
ries és:

L^RAPIDESA.
Es viu de pressa.
Es viu moltenpoc temps.
VELOCITAT.
LA VELOCITAT DOMI-

NA AVUl PER CONSE-
QÜENCIA NATURAL.

. . L A G E N T R I U M !
* * *

L'afany de volocitat ha
inventat les maquines.

Les maquines suprimei-
xen homes.

L'home es veu burlat
pels seus mateixos afanys,
per la seva propia obra...

«La máquina» porta la
supresió deis sentiments.

L'home té sentiments.
L'home es vol mecanit-

zar.
Per aconseguir ho, su-

primeix els sentiments que
n'hi priven

Per aixó el sentimenta-
lisme fa riure!

Per aixó el Romanticis-
me és ridícul.

Per aixó l'home amaga
els seus sentiments

Pero, de vegades, els
sentiments «entremaliats»
se li escapen. .

I allavors fa riure.
Potser avui encara som

poc mecanitzats, poc rápits.
Ptser els que vindran els

dominaran millor que nosal-
tres...

* * *
POTSER...
CIUTAT, portaveu de

les noves tendéncies.
Mire'us els seus carrers!
LA VELOCITAT i LA

MAQUINA els acaparen.
Pero els carrers son com-

passius.
Donen les voreres ais

pobres ciutadans antiquats.
Ais que van poc a poc

com els seus avis.
Ais que van a peu.
Les voreres recullen els

que queden del segle passat
i els que han nascut en a*
quest per equivocació.

Quan aquells morin i
aquests desapareguín l e s
voreres desapareixeran.

JA NO TINDRAN A
QUI PROTEGIR.

* * *
Els AUTOMOBILS en-

xiqueixen les ciutats.
El soroll de llurs maqui-

nes i la olor de la benzina
donen vida ais carrers.

automóbils, AutoMóbils,
AUTOMOBILS! i així fins
a l'infinit.

Pero modernitat, ve-
locítat, rapidesa, maquina'
ria, automóbils... amos de
la ciutat! Vegeu en aquell
recó un trast inútil avui! Un
record deis nostres pares!

Un objecte de Museu!
UN COTXE DE PUNT.
Es una burla per a vo-

saltres!
Qué feu? .. sereu tan

condecendents com la mare
Naturalesa que tenint coses
tan rápides com la llum i el
so, permet que hi hagi en
ella TORTUGUES i CARA-
GOLS?

fora, a Fora. A FORA!
A FORA!!!. . TOT FORMA
UN COMPLOT CONTRA
A Q U E S T MISERABLE
COTXER.

* * *
El cotxer acaricia al ca-

vall.
Son dos Reis destronats,

condemnats a viure de re-
cords o sigui a morir.

La vida se'ls fa difícil,
molt difícil!

Pero el cotxer estima el
seu cavall, encara que avui
gairebé no li serveixi.

EL COTXER ACARI-
CIA AL CAVALL.

* * *
—Company! encara ets

cotxer!...
— Sí, company. I tu ja

has claudicat del teu ofici?
—Sí, company. Sóc xo-

fer, ara. El temps camvia.
Els cotxes d'abans ara son
«taxis».

Els cotxers d'ahir son els
xofers d'avui. Com esperes
encar a seguir aquesta llei
del «Progrés»?

— Company, company, es
trist, pero, avandonar una
cosa quant ha has posat es-
timació!

—Es trist? Que importa!
Es el que cal. Sens aixó el
mon no avancaria.

— Es trist pero... es trist
... BEN TRIST...

—Avant company, tinc
tart. No'm puc descuidar.
El temps vola. Pensa, pero,
que HAS DE posar-te en el
teu segle que el segle del
teu pare JA HA PASSAT.

- H I PENSARÉ COM-
PANY!...

* * *
— Adéu cotxe del meu

pare TU HAS DE MORIR
COM ELL.

— Adéucavalí meu! T'haig
de vendré! Una máquina
mes rápida que tu, m'espe-
ra!

Adeu, ADEU, CAVALL
MEU!...

EL PROGRES HO VOL.
CAVALL MEU!...

* * *
L'antic, el darrer cotxer

sha ajuntat a la velocitat
imperant.

Segué ix a la página 7



L a f i n e s t r a d e l ' i n é d i t

J o s c p S o l a n e s L a t a y 1 o r i t z a c i ó d e l a j o v e n t u t
Colgada entre els epítets

desautoritzants prodigáis a
tota la generado, hi ha la
minoría que fatalment, apta
o no, haurá de prendre la
direcció de totes les activi-
tats catalanes. I aquesta,
com sorprén—o al menys
com sorprendrá—a Cata'
lunya?

Topografía.
La que pot nomenar-se

taylorització de la joventut,
és un deis fets —els altres
serán posteriorment des-
glossats —que caracteritzen
l'instant.

Una característica de Té-
poca actual és la coacció
deis prejudicis poc favora-
bles a la joventut. La cotit'
zació deis vells ha anat bai-
xant. Quan la única univer-
sitat era la vida, é$ com-
prensible que es reconegués
autoritat a qui n'havia cur-
sat mes anys: pero la expe-
riencia personal va deixant
d'ésser la mare de la cien-
cia Cert que molt de temps
s'ha parlat de 1'entusiasme,
de l'ímpetu i de la fogositat
jovenils, pero aixó no pas-
sava de ser enterniments i
lirismes L'entusiasme, Vina*
petu i la fogositat tenien,
demés de llur aplicació es-
pecífica i eterna, l'amor,
aplicació a la guerra. Fou
mes tard que la joventut
vegé que totes tres coses
podien ésser aplicades amb
les mateixes probabilitats
d'éxit, a moltes altres acti-
vitats.

Es veu que es reeixí Ara
tothom ens dona peixet És
un fenómen que pot sor-
prendre's en tots els inter-
vius amb vells il lustres Re
cordo per exemple, el d'E-
dison; i per cada Clemen-
ceau hi ha molts Edisons
L'enquesta de la «Gaceta
literaria» mateix «Cómo
ven la nueva juventud espa-
ñola» recull molts afalacs
per a les darreres promo-
cions. És veritat que en Tac-
tual elevada cotització de la
joventut no és un factor ne-
gligible, el lirisme del qual
he parlat. També ho és que
que Tenerme natural deis
joves no son els vells sino
els madurs. Pero em sembla
que el reconeixement d'una
trascendencia en les acti-
tuts deis joves, és universal.
Ja no és sois per la certesa
que ells son els homes

de demá, sino per ells ma-
teixos, que se'ls té per al-
guna cosa. S'accepta la se-
va capacitat per a destruir
tot un actual estat de coses
i, de vegades, tácitament
se'ls obliga a fer-ho.

Pero els vells i els ma-
durs teñen una taula de va-
lors diferent de ladelsioves.
I les nostres ocupacions fre-
qüents les creuen lamenta-
bles. Crochets llancats al
cap de-turc i no guardats
per el ring L'ímpetu i la
vehemencia—ja llocs co
muns —se'ls hi apareixen
com energíes que es malo-
gren vivificant projectes ne-
cis. I ells han concebut de

fer amb nosaltres el mateix
que s'ha cercat fer amb les
onades. les marees i la ca-
lor del sol: canalitzar cap al
seu molí, les activitats —fi-
siológicament anárquiques
— déla joventut, Es tracta
de Taprofitament científic
de ia joven'ut, d'una mena
de tayloriizació de la jo-
ventut.

Fins ara mateix coexis-
tía a Catalunya la simpatía
en abstráete per la joventut,
amb el seu descrédit. Podia
venir la desautorització
d'haver posat tan alt la
mostra, d'haver encimallat
tant el maniquí que no es
veia que la realitat hi con-
cordes. Qui sap. també, si
el silenci pels sentiments
que inspirava no era el pri-
mer métode de tayloritza-
ció. La qüestió era aquesta:
desprestigiar les actituds
rebels i exalcar el tipus de
noi-model.

Aquest sistema, pero,
fracassá. Es pot dir que el
seu fracás, va ser el deis
«Pomells»; ja que és una
cosa que s'oblida. que la
majoria deis xicot3 ais quals
es retreu ara la indiferencia,
l'esportisme intrascendent i
la corrupció militaren en
aquelles agrupacions. Ara
s'ha d'estar atent, a qué
tota la propaganda que
se'ns fa, que la manera que
hi ha d'alentar-nos, no si
gui una nova modalitat de
la Jluita.

Tothom és lliure de ser
tortuós i d'interpretar-ho

com una tortuositat, és de
creure, pero, que no hi ha
mala fe, i que el que es
mira és de trobar pa'adins
frescos de tot el programa
d illusions que ells encara
duen. No cree que hi hagi
inconvenient a provar de
convertir se en esforcat pa-
ladí; mes jo procuraría no
ser cap instrument cec,
senyalar me jo mateix els
objectius. Estem massa
agermanats per un destí
contrari per a que aquests
objectius, siguin massa di-
ferents deis vells i els ma-
durs; pero també cree que
seria d'una desesperanza
majúscula que en una gene-
ració no s'hagués eixamplat
Tarea combativa

Es curios el que passa
amb els joves. Son els mes
torturáis per la Novetat.
L'home, precisament en Té-
poca en que tot se li desta-
pa i tot li hauria d'ésser
nou, no fa mes que cons-
pirar iconoclasticismes, re-
bel lar-se contra les coses
velles La rebtl lió de la jo-
ventut, aquesta paradoxa la
limita a saesejaments ins-
tintius. a actituds fisiológi-
ques Messianisme repetit.
Tants precedents té el nos-
tre inconformisme, que ja
és una cosa \ella el que no-
saltres portem la Novetat, i
sino fós perqué la Novetat
és sempre una cosa nova la
nostra arrogancia quedada
una mica malparada.

Es va, pero, a Texclusió
Segueix a la página 7



R a b i n d r a n a t h T a g o r e
D i a de p I u j a

Els negres núvols promp
te s'apleguen sobre el soroll
de dol del bosc (no surtís,
nen!) Les palmes que, en
filada, fistonegen el Uac,
colpeixen amb llurs cims el
cel tristó; damunt les bran-
ques deis tamarius, els
corbs, brutes les ales, ro-
manen muts; un ombra,
mes i mes fosca per mo-
ments, segueix la riba es-
querra del riu.

(Escolta com la vaca,
Hígada a la tranca, brama
furienta. Román ací, fillet,
que la duré a l'estable!) Els
homes en aplec, a collir els
peixos deis estanys sobrei-
xits, van pels camps ane-
gáis. Aigua del cel corre, en
corriols, per les rossoles
com un infant entiemaliat
que tot jugant deixa a la
mare.

(Calla; hom crida, al
gual, el barquer. La llum del
día marxa, i el pas del riu
és tancat). Talment sembla
que'l cel cavalca, galopant,
a l'estrep de la lluna, que,
boixa, es tira a sobre. Tur-
bulent el riu s'impacienta .
Les dones ja han tornat, bo
i corrents, del Ganges, amb
llurs cántirs plens.

(Vaig a parar les llánties
per la nit. No surtís, fill!)
Resta desert el camí del
mercat; suara rellisca el
caminet que baixa al riu;
peí mig de les branques del
bambú, lluita, bramant, el
vent, tai un lleó, emproso-
nat dins una xarxa.

(De La Lluna Nova)

Núvols i o n a d e s

Mare, els qui viuen ais
núvols em diuen: «Mira, ju-
guem des que ens desper-
tem íins a la fi del jorn; ju-
guem amb l'albada d'or i
amb la lluna d'argent». Jo
els pregunto: «Com arribar
fins allá ón sou?». I em res-
ponen: «Vés fins a la vora
de la térra, alca les mans al
celi els núvols tenlairaran».
«La meva mare m'espera a
casa, com deixar-la i pujar?*
Ells, somrient, passen fio-
tant.

Jo sé un joc, pero, mare,
mes bonic que aquest, Mira;
io seré un núvol i tu serás
la lluna T'amagaré amb les
meves mans i el nostre sos-
tre será el cel blau.

Els qui viuen a les ones
em criden: «Cantem de l'al-
bada fins la nit; anem sem-
pre viatjant i mai no hem
sabut pas per oo passávem».
Llavors dic jo: «Com poder
anar amb vosaltres?» I ells
em responen: <Vina a la
vora d'aquesta platja, aclu-
ca els ulls, i espera; les ona-
des se t'enduran». Jo dic,
llavors: «La meva mare mai
no ha volgut que sortís de
nit. Com podré anar-hi?»
Ells passen ballant.

Jo en sé d'un joc, mare,
que és millor que aquest.
Jo seré l'on.i i tu una costa
inconeguda Vindré jo ro-
dolant i em desfaré, rient,
al teu roces, i al món ningú
no sabrá, on som tu i jo.

(De La Lluna Nova)

Trad. ]. R. M. M.

El captaire que és en mi
aixeca les mans amagrides
vers al cel sense estrelles i
crida dintre l'orella de la
nit el seu nomenament afa-
mat.

Les pregáries s'envolen
vers 1 airosa obscuritat que
s'aguanta, com un déu des-
pitat, dins un cel desolat,
poblat d'esperíts morts

La planta del desig hi
moría al marge d'un abisme
de desesper; un ocell geme-
gant passava: passava al
voltant d'aquest niu aban-
donat.

Pero quant el matí lien-
cava l'áncora sobre el marge
de l'Orient, el captaire que
és en mi brinca tot cridant:
«Beneit siguí jo, perqué la
sorda nit m'ha renovellat, i
el seu tresor és vida».

Eli canta encara: «Oh
vida, oh llum, vosaltres sou
precioses! i preciosa encara,
la joia que coneixeu!»

De A» corbeille de fruií*.

La nit és negra, i el teu
somni profund dins el silen-
ci de la meva ánima.

Despeta tu, oh Dolor
d'Amor, car jo no se com
obrir la porta, i em tens
fora.

Les hores es recullen, les
estrelles vetllen, el vent ha
callat, i el silencí és pesant
dintre la meva ánima.

Desperta, Amor, desper-
ta! Omple la copa de la
meva vida, i amb una nota
del teu cant, vina a torbar
la nit.

De La Corbeille de Fruits.

Trad Segura.



J o a n R a m ó n M a s o l i v e r A R U S S I A A M B T E S E U
D'una part aristocracia,

poblé per altre. L'Individu,
la Humanitat. Sentimenta-
lisme, naturalisme. Bielins-
ki talla el camp literari rus
en aqüestes dues parts

Deixem de banda les h e
roiques bylines i els fantás-
tics skazki, els contes de
les Baba-Yaga príncep Joan,
Kostxei el Perdurable, Tsar
Morskoi, i Vasilissa, puix
que «nostra literatura —diu
Bielinski—comenca el 1739
amb la publicació de la pri-
mera oda de Lomonosof».

El regnat de Caterina, al
igual que el de Pere el
Gran, marca el máxim d'in-
fluencia francesa i alemanya.
Amb el liberalisme d'Ale-
xandre I, entren els angle-
sos (la sentimental «Pobre
Lisa» de l'historiador Ka-
ramsine qui, amb el poeta
Zhukusky , porta el Ro-
manticisme).

La reacció nacionalista—
1811, fundació del Liceu de
Tsarkoie Sielo — produeix
l'esclat poétic de la genera-
do del 20 que, basada en
Byron, Walter Scott i Sha-
kespeare, inicia el Román -
ticisme (Puixkin i els seus
seguidors a l'Arzamas; Ler-
montov...)

Aviat, pero, fracassa el
moviment. Els joves educats
a les universitats alemanyes,
tornen a llur país abillats en
racionalista.D'aquesta gene-
ració del 40 surt un Bielins-
ki: «Es passat ja el temps
deis entusiasmes jovenívois;
el de la pensa és arribat...
Les prosopopeies magnifi-

ques i les frases amb efecte
ja no fascinen ningú». Re-
butja els poetes i fa crida
ais noveliistes.

Es aleshores que apareix
Gogol. Funda la novel'la
russa no amb el Taras —ro-
mántica epopeia, enfarfega-
da de descripció i melodra-
ma—sino amb El Capot,
avancada de Dostoievski
Cal reconéixer-li d'haver
estat el primer que es torna
envers el poblé real, no i'ar-
tificiós deis romántics.

De la generació «deis
anys quaranta», estudiosa
deis problemes socials, as-
senyalem Turguenef i Dos-
toievski. Creació del primer
és l'home que per excés de
reflexió no arriba a obrar
(Rudine Lauretski) així com
el nihilista (Bazaroff) que
poc després veurem evolu-
cionar en Dostoievski i
Tolstoi.

Passant gran part de la
seva vida a Badén-Badén i
a París forcassament hagué
de occidentalitzar-se de tal
forma que si no fós per la
pietat envers l'humil que
banya la seva obra, mantés
vegades no el pendríem per
un francés?

Amb Dostoievski asolim
un cim de la Humanitat. El
mes gran realitzador de no-
vel'la psicológica, esvaits
els obstacles, cada día mes,
passa a ocupar un primer
lloc indiscutible.

Turguenef plany el ser-
vent Dostoievski s'hi ager-
mana. No el pot planyer.
Aprova la humiliació; els

seus herois son grans humi-
liats —el protagonista de «El
subsol»; Raskolnikoff. L'in
dividu no supossa res da-
vant la societat. (Una per-
sonalitat fortament desen-
volupada, — diu en el seu
Viatge a lestranger— ben
convencuda del seu dret
d'ésser una personalitat...
no pot servir per a un altre
ús que per sacrificarse pels
altres).

Els personatges, aquell
gran món que crea, son po-
lifacétics, i nconseqüen t s ,
humans, Son il luminats
per un sol costat. «Tots ells
s'apoien en llur ombra» (A.
Gide). L'univers és dividit
en dues parts: humils i or
gullosos o intellectuals.
L'intel ligéncta, creu Tur-
gueneff, afebleix la potencia
d'obrar. Dostoievski va mf's
enllá: L'intellectual ha de
completarse amb un home-
instrument (Stwroguín amb
Pere Stepanovitx).

La mancanca de cabals
el forcá a escriure, ádhuc
durant les crisis subse
güents ais seus atacs d'epi-
lépsia. («Després de l'accés,
durant dos o tres dies, no
puc treballar, ni escriure, ni
llegir, perqué soc desfet de
eos iáníma...»«Abans d'ahir
vaig teñir una crisi de " les
mes fortes Ahir, pero, vaig
escriure L ' Idiota en un
estat próxim a la follía»).
Tal volta aixó expliqui la
seva ética (El premi del just
s'escau en certs instants,
eternitat. d'eufória —el pre-
atac).

La descripció —plaga deis
russos — portada al detall
mes minso (les «imatges de
catáleg i targes postáis» de
A. Bretón), emmarcant les
mes estranyes quisicions
psicológiques, ens en recor-
da la realitat...

L'odi a la rao, a l'intel-
lectual, que trobem en Dos-
toievski, s'accentua en Tols-
toi. De l'apóstol de la fra-
ternitat i de la resignació,
del creador de Karataiof—
gran místic de la indiferen-
cia—, després del proppas-
sar centenari, no cal parlar-
ne.

Independent, en certa
manera, es presenta Koro-
lenko. El seu amor envers
l'humil prescindeix de la
morahtat. Mes rus que Tu-
guernef, li trobarem, pero,
moltes concomitáncies atnb
Hoffman.

A les darreries del segle
dinou, remarquem el pre-
dominí del conté; les novel-
Íes son quadros, sense ar-
gument, retalls de vida.
L'ambient que pesa damunt
l'escriptor fa tendenciosos
els productes

Txecov podem conside-
rar lo com a fundador, amb
el leit-motiv de la insubs-
tancialitat de la vida.

D'aquesta floració del 70,
assenyalem Bunin—amb els
seus quadros grisos de la
vida camperola—i especial-
ment Andreiev i Kuprin.
Mentre aquest (sembla tre-
ballar per una idea, les si-
tuacions son cercades i, en
certs moments — Yama—és



clarament tendenciós. An-
dreiev és mésinconseqüent.
Turmentat com un Dos
toievski, morbos—mes que
cap d'ells—i a voltes humo-
rista recorda, manta vegada,
(El Misteri), Poe amb les
seves al'lucinacions.

Gorki mereix lloc a p3rt,
tal volta el millor d'aquesta
generado, Es, de tots ells,
qui, amb Andreiev, s'ha
assimilat millor Dostoievs-
ki, la qual cosa no és obsta'
ele per a filosofar, en tal i
tal altre indret.

La nova literatura carac-
teritzada per l'aplec deis es-
criptors en associacions po-
lítiques, té, pero, unitat de
sentiments: menyspreu de
la pensa i el sentiment no
acompanyats de lacció, in-
terés per les masses i cons-
cíéncia en llur forca, etc.

L'associació mes potent,
és la WAPP, unió deis set
mil escriptors proletaris (el
manya Lelewitsx.jBasili Ka-
zin, Serafimovitx, Kirilov).

Per a propagar les for-
mes revolucionaries hom
instituí la LEW (VI. Maja-
koksi, Asef). Uns s'inspiren
en la lluita civil: Ivanov amb
el cinemátic «Tren blindat»,
La institutriu Lydia Sey-
fullina . Altres en la epo-
peia comunista: Babel amb
«La Cavalleria roja».

A mes de la Poprostxiki
esquerrana,hereva del futu

risme i constructivisme.exis-
teix la Dreta Poputski afer-
rada al nacionalisme. Hi
pertangué Serge Essenín.
Empés per 1'amor, tan rus,
al vencut al miserable (com
Babel, Kaverín i Nikitín)

fou revolucionan al temps
del tsar i vingut el Soviet,
reacciona. Suprem inadap-
tat, es suicida.

Cal incloure ací els sis
mil escriptors camperols
així com la «NTova Burge-
sia» on han anat a raure
molts joves i alguns de l'an-
tic régim (Alexis Tolstoi).
«Vista de fora estant la Re-
volució apareix, com un hu-
racá formidable». I es així
com l'han visra Pilniak i

Lataylorització de
la joventut

Segueix de la pagina 4

de tot narcissisme i a evitar
l'estridéncia per l'estridén-
cia. Per damunt de nosal-
tres i de la nostra combatí-
vitat, hi ha una cosa per la
qual combatre. Aquesta,
per a uns será un ideal i per
uns altres un altre.'3 No es
pot parlar segurament, d'u-

"'

JOAN MIRÓ : Li famihe (1924)

Fedín—tan Dostoíevski en
certs indrets—. Els comu-
nistes que descriuen «hom
els veu passar.i parlar sense
arribar mai a capir llur vida
íntima, profunda».

Com a escoles indepen-
dentes trobem «Els germans
Serapion» (Boris Pilniak,
Nikitin. Leonov) i l'Escola
Formal (Tynianov, Eitxem-
baüm) pagada de l'estil con-
trariament a les anteriors,
essencialment doctrinarles.

JOAN R. MASOLIVER

na homogénia Nova Pro-
moció, i per agrupar-nos no
basta un coeficient comú
de pocs anys.

JOSEP SOLANES VlLAPRENYÓ

...la gent riuü!
Segueix de la página 3

Un automóvil mes que
corre!

Qué importa!
No ve d'un!
El cotxer s'hamecanitzat.
Es una rodeta mes, d'a-

questa gran máquina del
MON.

RODETA DE FERRO
COLAT.

* * *

«Cursa de braus».
Encara n'hi ha.
Encara és cosa moderna.
Respon a les noves ten-

déncies.

No respon a la tendencia

de la Velocitat.
Respon a l'altra tendén

cia de: «No voler pensar».

* * *

L'antic cotxer, xofer avui
ha anat a la «placa de
braus».

Destí... — o digueu-li com
us plagui —cruel.

Ha de veure com un brau
obre el ventre d'un cavall, i
com li tanja en compesació
els ulls-

Es el seu cavall.

«L'home máquina» en
aquest moment no pot ma-
tar «l'home sentiment» i
exclama;

EL MEU CAVALL!
EL MEU POBRE CA-

VALL!
* # #

LA GENTR1UÜ!

PEBE VILES
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Tu sabrás mes tard, quan

ja no voldre la pluja per
penjar-me, quan el fret afer-
mant les mans sobre els
vidres, allá on una estrella
blava encara no sha ates al
seu paper, en el llindar d'un
bosc, vindrá a dir a aque-
lles que'm restaran fidels no
havent-me conegut: «Aquest
era un noble capitá, galons
d'herbes i punys negres,
potser un mecánic que do-
nava la vida per la vida. Peí
aixó no tenia ordres que fer
executar, aixó hauría estat
molt dolc pero la fi deis seus
somnis era el dexifrar els
moviments de la Balanca
celestial que el feia potent
amb la nit, miserable amb
el dia. Ben lluny estava de
compartir les vostres penes
i joies; no tallava ell pas la
pera en quatre. Ell era un
noble capitá. Dins els seus
raigs de sol hi havia mes
ombra que a l'ombra ma-
teixa, s'amorená, pero, no*
mes que al sol de mitja nit.
Els cérvols el distreien a les
clarianes, especialment els
blancs les banyes deis quals
son estranys instruments de
música. Llavors dansava,
vetllava a la lliure creixenca
de les falgueres els báculs
rossos de les quals després
s'atluixen ais vostrescabells.
Pentineu per ell els vostres
cabells , pentineus sense
atur, cap altre cosa no us
demana eíl. I ell és, qui ho
sap, de bell nou retornat,
no deixeu pas a un altre

refrescar-se a la font: si vin-
gués ell, fóra sense dubte
per allá. Pentineu prop la
font els cabells i que inun-
din amb ella la plana». I tu
veurás a les entranyes de la
térra, 1ú em veurás mes \i-
vent que no soc en aquesta
hora que m'amenassa el
sabré d'abordatge del cel.
Em portarás mes lluny que
maj hagi anat jo, cataus se-
rán els teus bracos baladre-
jants de belles bésties i d'ar-
minis. Tu farás de mi un
sospir, que es trametrá a
través de tots els Robinsons
de la térra. Jo no sóc pas
perdut per a tu: tan sois
resto a distancia del que se

t'assembla, a les mars fon-
des, allá on l'ocell que hom
apel'la Angunia exhalia el
seu crit que enlaira els poms
de gel deis quals els astres
del dia son la guarda des-
feta.

8
Hom troba a la mun-

tanya de Sainte Geneviéve
un ampie abeurador on es
refresca, a fosca nit, tot el
que encara té París de bes-
ties torbadores, de plantes

J O A N M I R Ó
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que corpreaen. Hom el creu-
ria eixut si, bo i mirant d'a-
prop les coses, no fós peí
petit filet roig que res no
pot exhaurir, que hom veu
lüscar a caprici per la pedra.
Quina sang preciosa corre,
dones, encara per aquest
lloc on les plomes, els
blancs cabells. el borrissol,
les fulles declorofilades, ell
volta separant-se del seu
camí aparent? ¿Quina prin-
cesa de sang reial s'ha con'
sagrat, d'encá de la seva
desaparició, a la cura del
mes sobiranament tendré
que hom pot trobar a la
fauna i flora d'aquest país?
¿Quina és la santa amb da '
vantal de roses que ha fet
rodolar el tal extracte divi-
nal per les venes de la roca?
Cada tarda la meravellosa
molsa, mes qu'n pit bella, a
novells llavis sobra i la
virtut refrigerant de la sang
de rosa es comunica a tot el
cel d'aquells voltants meii'
tre dalt una fita tremola un
infantó que compta les es-
trelles;bentost reconduirá el
seu ramat de crines inil'lená
ries, des la sagitaria o fletxa
d'aiguaque té tres mans,una
per a munyir. l'altra per
amanyagar, l'altre per om-
brejar o per dirigir, des la
sagitaria deis meus jorns
fins al gos d'Alsácia, l'un
ull blau i l'altre groe, el gos
deis anaglifs deis meus som-
nis, fidel company de les
marejades.

Trad. M. M.
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