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I'opropoment a 1'0 b ro ud'per
.I'Nu hi' ha ln~s

que un problema Ii-

10sQfic rcalmcnt so-
riós: el sujcirli".

Arnb aquesta frase

Albert Camus cncc.
ta el scu assaig so-

bre l'absurd El Mile
de Slsi],

fs cvidcnt que en

comell<;ar un llibrc
amb una afirmació

'tan taxativa, ,prcsu-

posa 'Iue I'autor ha

volgut dir-nos que

allo que scguira ha

estar Iruít d'una

profunda mcclitació.
'Aqueika frase huu.

ria pogut ésscr molt

bé la darrcra del llibrc. Pcrqu., no diu:
analitzom el problema del sujcidi, sinó:

no ,hi, ha mes que aqucst problema real-
,'Ilien l seriós.

Pcr qUe se suicída la ge,lll? Quina és la

causa pe,- la qual I'homc cs )Ieva. la vida?

Erirh Fromm atribueix a la manca de

"salut mental lincrcmcnt dcls sUIcidis en

,-la sncietat contomporñn ia. Partint el'aquei_

xa premisa cnfoca r ícm el problema consi.

· 'd~ranl-lo un problema social, mes a ll¿

'que es proposa Camus és' cl'cstudiar.lo tot

t raciant de dcscobri r la relució 'que té

amb el pcu-amcnt individual i en quina

mesura és una solució de I'absurtl.

L'homa que clccidcix suicidar-se és una

'vfctima de I'absurtl. ,l'vrés bcn dit, és una

víct.ima conscicnt de I'absurd. l'erque si

arceptcm l'absurd de I'existñncia humana

·i del món on vivim, hC111 cl'acccptar que

tots cu snm , vrctimes de l'absurtl, pero

"noinés per a aquclls que n'arríbcn a te-

" nir consciencia pot tcnir va l idcsa la pro.

• hlcm:'~ti;lL que iplr(nteja aqucix coucixa,

mcnr. Din Camus que adquirim 'cl ces-

,tu111' ele víurc abans dadquirir o) de pen-

sar. No é, cstrany quc mo lts horncs ac-

· ccpt in aqur-ix absurd parsivamcur. perquc
'lIlai 1)0 s'han aturar a ¡",nsar. S(,ra l'ho.

'lile que experimenta 1I~1 desif{ cl'a.hsolut
'(Iui, es trohara acarnr a mli el problema

',' i traclara '1" trobar.nc una so lució.
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aqucl ls r¡ui van creurc que cal ia t.mra r el
ranu de la raó, per ral de troha r cls ca-

mins ' recres dc la vcrirat. De Jaspers a

Heidegger. de Kicrkcgaard a ChCSIOV, do:s

Icnomcnñlcgs a Scheler, tots han inicial

la recerca a panir cl'aqucst univcrs inex-

plicable on rcgllcn la cout rud icció, I'an.

iinomia, I'augoixa as- la impotencia.

Tots clls coincidcixcn cu al dcxig de
, I rohar una sxplicació absoluta i no aeeep-

. len cxplicacions parcials. F.I món mnrcix,

la signifieaei6 única del qual no corn-

. prencn, no {~S res més que una immcnsa

irracionalitar. 1 éR davant cl'aqucixa irra-
cion'aJ¡lat que l'homc scnt elosig ele fcl i-
cit ut i de t roba r I'cxplicació raonablc, i

"s alexhorcs quc, cl'aqucixa confrontació

entre la demanda humana i el silcnci irra.
cional del món, ncix l'absurd.

En huvcr arribat cn aquoix punt, I'ho.
me ha «l'acarar "un dilema rviun'c sota

;¡,qucst eel asfixiant cxigcix que se 'n surtí

o 'lile s'hi rornangui. En el primer cas

ral saber com sc'n pot sortir, i per qUe

cal rnuraud rc-hi en ,,1 scgon. V.S així COlll

dt-Iincix Caiuus el pi oblcma del su¡dtli i

I'nucrñs quc es pot conccdii- a les con-

clu-icns ele la Iilosofia existencial.

L'a hsu rd és csscncialmcnt un divorcio Si

vciom un ñ01l1C 'lue amb una arma blan-

ca ataca un, niu de metralladorcs, jutja-

rcm que aqucll acre és absurd. Pcr¿ ho

ós nOIl1"s en virtut do la r.lcsproporció que

.ex isl.eix entre la seva intenció i la rcali.

tat, -do la eontradicció que 'podcm ad-

venir entre les sevcs forces real s i la fi
que es propasa. Val a dir que I'ahsurd no

es traba ni en un ni en I'altre dcls ele-

menis cornparats, sinó quo neix dc 11m:

conírontació. Sabcm, dones, allo qUf vol

I'horne i eoncixem 3110 que li ofcrcix el

món, alcshorcs p9r.lem dcdu ir l'absurd de

Il uj- relació. Ara" bé, en fcr aquesta de-

rlucció, trcbom que si manca un dcls dos

clcments corisidcrats ncccsxaris pcr tal <le

pode- efectuar la confrontació csmcntada,

veicm (lUC no pot h a vcr ahsurtl. r-,s a di r,

q/,e l'ahsurd. acaba, eOIl1 lotes les coses,

amb la mnrt. Aqucsrn {os, dours, una de

ll's soluc.ons,

L'hcmcvquc es lleva, ;¡p;;,fa el trarnvia, QU:lII, dcsprés, Caruus examina "la solu-

I'-¡'challa:' durant quatrc horcs en una ofi- ció que han donat al prohlrmn cls filo.

•• .1' .cina o ' en .una fabrica,- menja, torna a so ís cxist encialistcs, anomcnats més amunr,

,~gafar, el t rarnvia, treballa qualrc hores arriba a la conclusió que tal soluciú vc a

,:.;;, :l11é~, monja altra volt a i se'n va va dor- {~f:scr una mena de SlllCidi mct, fí ic, puix

mií', i rcpctoix aqucixcs actcs el dilluns, que rots scnse 'cxcc¡~ció, prnposen lcvas.ó. O

,el dimarts, el dimocrcs, el dijous, el divcn- sig-ui, que acccptcn I'absurd "pcr se" do-
",'lo" 'dres.,. i un dia es prcgunta: per que?, nant-Ii un altre nOIl1: Déu. La negac.ó

"',' ,aquclt 'lIia aquest homc cOll1en,a de pen. es (,1 Deu dels exisrencial ist ss. Kicrkc-

" ...."'".j.sar. \i'}:S alrrshorcs qllan, clcscobrirjj la im. p;2anl, pcr cxcmplc, hi ercu 'pcrque té nc-

,i(I~ '~r~J!Jhititat de ccmprcndrc la raó "del món. ccrsitat de creurc.hi, pero no pcrque sapiga

.Allo que resnlta abwrd é:; la confronta- Ique siglli la vcril"at. Si I'homo no tingu(:s

·ció (raqll,cix:l irr.acionalitat i el (lcsig dc- lllla consciencia cIerna, ;dillcn. i no cxis-

_,cllfrcnal .de "cllrc clar. ':",).LÍs un poder 'lile plod.uÍs lotc" lcs coscs,

Ens cal saber, pero, com han acaran b~¡;i si darrera <lel 111"11 s'amagués el buit scn-

aqllcix problema €lIs pcnsadors 1l10dcm",'W;se fans que rcs no pot omplir, la vida

~~, t-~,,-1WA.7~ I fi (Ot
--~

110 seria alira cosa CJno dcsespcració: )¡CJII

de crcurc, pcr t.mr, C¡IIC aqucix no-res
,·s neo.

l'ero I'homc absurcl, quc ccrea la vcri-

rar, no acepta aqucixa solueió i abans de

resignar-se crciont la mentida, prnf'crcix-aco-piar la desesperan-a,
F.11 arribar act, tcnim ja alguucs e-vi-

dellcie, <le les quuls no [>Oc1CIIl aparlar-

nos-en. Camus <Jiu: "No sé si aqucst mún

lé 1111 scnrit quc ol supr-ri, 1'0.I'¡) sé 'lile
no el conce aqucxt sentir, i 'lile, de IIJO-

mcn r, 111'<"5 impossiblo conci"crJo". L'ho-

me honrat rcbut]a, clones, cls lllil1'lIlg'{'S

nrcraf ísics invcnrats pcls pcnsadors. AI(~s-

ho n-s, pero, torncm a r rnha.r-nos al puur

de p.ur irln si bé ara ja com-ixr-m IIl1a de

les soturíous. Ahnus es IraClflva dn sabr-r

si la vida cul ia qtle tillg'll("S un sciui: P('I'
lal dl' viurc-Ia. }\ra Relllbla ']11(' ,·s 101.
nl nvós: la viurcm millo}' si 110 ('11 Il:.
de scnrir. TIlia .de les úniqucs posi,:i"us

cohcrcnts, és, dones, la revo lta.

La 'rcvolra és tot el corurari 'd<'l xuuid i .

Potl riu scmblar que el s!llcidi ha '¡'¡"s"cr

la sorf.ida final do la rcvolta, IIlCS nu ".'
aix í, ja qllc la rcvolrn comporr« 1111 ('011,

scut imcru , ""(";11":1 C]IIe ('al¡!;ui IIIalll,·lIil··l"

ami) la lluita diaria cunt 1';, un cstut de

coses dctcrminuut, mcut rc quo el sll-¡ri.li

resol l'absurd a rroscgant-ln a la mort , La

cOllY<"iencia i la rcvolt a són ols rout rat'is

del rcnuuciamcnt. L'homc ahRlIl'd qUl' 0]>-

ta per la revolea opta pcr esgota r-!tu lot:
i csgoiar-se cl l rnatcix en l'avcru ura d("

viu re .

Ací entra' un alt rr. prohlcma a la t r.uuu:

el de la l libcrt at. L'hnmc, pcr tul lIe

saber si ,'s lliurc, ha de sab,,!, prhucr si

('s qlle por ten ir amo. O sig'IIi qllc 01

problema de llibcrt at o; vincula amh el

de I'cxistcncia de Déu. Pcro aixo es re.

sol. scgons Camus, amh la scgücnt para-

cloxa: o bé no sorn lIi urcs i Di'II tal po-

uleró : l-S el responsable del mal. oh" SOIlI
l liuro. i responsables, pcro Déu uo és

totpoclerós. f.:s a d ir. que l'hornc a hsurrl
qu~ cscull la revolrn no podrin COm[1TCn-

drc una Ilibcrtat quc li fas donada per

UII ésscr superior. Nornés pot cxpeiimcu-

lar la propia l l ihcrtar , dacl C]uc no li

imon-ssi sahvr si I'honu- "S lliurc. 1'('1' ;11_

tra banda. de ,'eguilla s'arlonu 'luc la 1I10rl.

limila 1" S('Va l libr rtn r. Pero mcru rc 110

arriba a 1" fi, li resta la po-aibilil nt

d'csr;our 10lCS les cxpcrisncics. i aqucix«

i",<lc¡)('n<lcncia a t crrn iu i ¡ixo ós la "d ivi,

11'1 dispnu ihil irat del couclcrnnnt a morr.
a,!ueix. increjb!c d(l"iinICre; per 10t. excepto

1)('1' In, flama pllra (le la vida, qllc po ..cn

en evidencia quo la mort i I'ubsurrl sól1

cls principis de lúnica l l ihcrt a t raona-

bl,': aquella quc un COI' hiJIlla poi scnt i r

i viurc", Ten.m, dOIlCS, 'lile ¡-home ah~lll"(l

cndel'ina un Jlni,'crs eontra(liclOri i limi-

lat, on res no ''s possihle. pero 011 101 ,·s

[ixat, i 111(-s cnl1iL del 'lllal sol., hi ha

J'cnl"ollsalnl'l1l i <:1 no ros.

(Segn;ru)
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Aleshorcs tenim que I'home absurd, en
escollír aquesta posició, no ha de fer res
més que mostrar-se inrlifcrcnt pcl fun;r
i ansieja esgotar tot aIlo que se Ii ofe.
rcix en el rnón. Així que ja no es trae.
tara do la qualitat de les cxpcriáncics,
sinó de la quantitat. Pcrqug la única co-
.sa que li restara salvar és la mort pre-
matura.

Fins ocí ha tret tres conseqüáncies que
.són: la revolta, la I1ibertat i la passió, No
obstant, aixo no és res més que una forma
de pensar. Pero es tracta de víurc,

Hem vist que l'home que no adopta el
suicidi com a camí per so'í'tir de I'absurd
i que refusa també I'acceptació d'una
(reenCa en aqucixa il.Iusió que Ji oforei-
xen els filosofs, opta per cxhaurir la vida.
Pero com?

L'home absurd que Camu, cscull per
a il.lusn-ar la scva tesi és: el don joan,
el comcdiant i 01 conqueridor. Tots elIs
esta n mancats dcspcraneu, mes no són
uns desesperars. Don .loan tendeix cap a
Ia quantitat i no pcnsa a col.Ieccionar les
dones que concix, Esgota el nombre i amb
elles les seves possibilirats de vida. També
el comediant intenta viure moltes vides
en el curt pciíodc que dura la seva. El
conqucrídor, que es posa' de part dcls ho-
mes, crema la sova vida en la recerca de
las victñries que han d'afermar cls idcals
J'aquests.

Pero encara s'ha rcservat per al final
011 altre exemple, el pcrsonatgr, rnés ab-
',;;urd: el creador. El gaudí absurd pe!, ex-
celencia, ens diu Camus, és la crcació, 1

cita Nietschc, quan digué: "L'art i res
més que' I'art. Tenirn l'art que 110 ens
deixa morir de la veritat", Crear és viure
dues vcgades, Es tracta semprc d'imitar,
'repetir i recrear la propia realitat.

Finalment, ons explica el mite de Sísif.
Els déus van condemnar Sísif afer rodo.

,lar una roca enorme fins al cim rl'una
muntanya des d'on la pcd ra tornava a
cauro ·pcl seu propi pes. Van considerar
que el ca~ti~ més terrible és el treball
inútil i scnso esperan Ca. Sísif és I'herci
absurdo

"El seu menyspreu pels déus, el scu odi
a la mort i la seva passió per la "ida el
van fer- mcreixcdo r cl'aqucix suplici inex-
iplicablo en el qual tot I'éssor es dedica a
.no acabar res". La roca redola en poes
moments cap aquel¡ món inferior i Sísif
haixa novament a la plana, f.s en aquest
moment que la figura del personatge mi-
'tologic pren rcllcu als ulls de Camus:
Aqueix mire és tragic perque el scu pro-

..\~
:...:,

(1) Vcurc número anterior.

per JORDi ARBONES

ragonísra té conciencia. De la mateíxa
manera és absurd el dcstí de I'obrer actual
que treballa tots els dies do la seva vida
en la matcixa tasca. 1 també aleshores
només resulta tragic en aquells : moments
en el. quals l'home en té consciencia. Sí..
sif, proletari dcls Mus, impotent i rebel,
concix tota la magnitud de la se va mise-
rable condició: en ella pcnsa durant el

dercens. La clarividüncia ¡quc havia de
constituir el seu turrnent, consuma al
mateíx temps la seva victoria. No hi ha
d'estt que ;10 pugui ésser vencut arnb el
menyspreu". '

Li hauria estar f¡¡cil arribar per aqueix
cami a I'acceptació del nihilismc. Mes Ca-
mu, ens presenta I'altra sortida: el con-
fort de la descspcranga. "Aqlleix 'uuivers
sense amo no li scmbla (a Sísif) esteril ni
fútil. L'esfora mateix que ha de .fer pe!'
tal d'abastar el cim és suficient per a
ompl ir un cor d'home. Cal imaginar-nos
Sísif joiós".

-'-0--

La rebucla que feren alguns entres
franceses a El Mite de Slsi], quan apa-
regué I'any 1943, posa en evidencia que el

Ilibre resumia el clima d'opinió d'aquella
epoca. Com (Jiu Philip Thody en el seu
magnific estudi biogrñfíc: "En convertir
l'ahsurd en el centre de la seva preocupa-
ció (Camus) tractava un problema que ha-

-via estar popularítzat 'pels pensadors abans
:que fos posat de relIau per la vida diaria".
'El propi Camus escriví més tardo "Que
,,"i~ fer sinó raonar una idea que m'havia
trobat pcls carrers del meu ternps?'

Ciaudc Mauriac dcscriu, retrospectiva;
ment, El Mite ele Slsij "corn una revela-
ció" i diu: "em va ajudar a posar en ordre
!J confusió espiritual en la qual, com molts
joves de la meva edat, jo' tarnbé em troba-
va ímmer, aleshores". Per a Daniel-Ropa
Iou "I'cvidáncia mé, profunda oferta fins
ara del problema del riostre temps",

No obstant, quan el Ilibre fou cnfocat
·des d'nn punt de vista filosófic, els crítics
convinguercn que I'analisi feta per Camus
de l'absurd no és convincent com a raoria.,
incut logic. Sobretot perqug a la noció d'ab-
surd Ii d óna sentir, difercnts, mentre avan-
ca en el seu estudi, com ossenyala John
Crucksha nk. Primer: tracta de demostrar
Cjue I'absurd és la paradoxa tragica de
la condició humana. Segon: que és una si-
iuació que hem de mantenir a qualscvol
cost. Tercer: que és una- actitud de la re;

vol ta que, en certa manera, ens forCa a
ut ilitzar I'absurd en el sent it segon con-
ira l'absurd en el sentit primer. O corn
ho digné Blanchor: "Transforma la trage'
.dia i maledicció de I'absurd en quelcom
el cornpromís amb el qual no sols és possi-
lile sinó dcsitjablc" Val a dir que. segolls
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posa ~amus< és consi era a per a guns CI'I-

Hes com u~a sortida, 'C~1ll uná iIlen'a de
rugida, semblant al suicidi mctafísic 1'1'0-
posar pels filosofs existencia listes, o per Tes

'religipn~., En aqueíxes acus~eions. hauriern
d'opesar UII raonament molt senxiII: Camus
cns proposa cl'acceptar I'absurd perqug JlO

tr-nim altra alternativa, una vcgada hcm
rcbutjat el surcirli COI11 a snlTució, Aqcuixa
couclusió rccorda la sol.lució n ietztxcana
donada al problema de la manca de sen-
tit del mÓII, Tumbé el Superhomc, clavaut

daqucst món absurd. ha de dir Si a la
vida i s'ha cl'i ncliuar pe1' ]'('~p('rall~a en
1111 món rlc dcscspcranga. La diferencia <¡nt!

h i ha en t.re la sort írla proposada pcr C'L
mus i la dels filosofs existcncialistcs () les
rcligious és que Carnus CnS parla de qucl-
corn que podcm constatar, d'allo de qUe po-
dem arriba r a lcni!, noció, mentre que les
altrcs snl.Iucions responcn més a 1111 de-
sig subjcctiu impossiblc de comprobar.

A la feblesa dcls raonamcnts lo~ics (les ..
granats per Cumus, qne, indubirablcmcn t,

ens dcixcn amb una sensació dinsat isfuc-
.ció quan hem acabar de Ilegir El Mite
de Sisi], cal oposar ,la ,tremenda tO'l\Ja
moralitznnt del, ar~U11¡C11tsque csgrhucix.

Ja hcm vist que asscnya la dos pllllts
principals de la noció de l'absurd: .la Iuci-
dcsa i la irmocñncia. La lucidcsa és la no-
ció negativa, en el sentir que llega la ca ,
pacirat tle la mcnt de troba r un significat
a I'expcrigncia, excepte en una forma im-
mediata i molt limitada. Nega la capacitar
de, la ment de demostrar, per ella matcixa.
'lexistancia de veritats universals i abstrae-
tes. Revcl.la, per tant, un món en el qual
110 hi ha trascendencia pcr aI'ésser huma, ni
cap codi ele valor', absoluts pels quals es
pugui sancionar o reprovar en forma ab-
soluta el cornporrament de I'home. Es pa.,
t.en t, dones, la innocancia de I'home absurrl
En E! Mite de' Sisif se suposa que la
ínnocancia i la completa Ilibertat cl'acció
van unidcs. !\ixo faria creurc que e11Spro-
posa I'home com un ésscr irresponsable al
qual no es pot acusar ni es pot coudcm.
nar per les scvc, accions. Aqueixa concep-
'ció de la inn ocgncia de I'home la posa de
rellcu, més Cjue res, per tal de definir la
seva actitud davant la couccpció cristiana
del pecar. Més cndavant, qUJn va vcure
que la scva interpretació porlia ésscr rua ,
lentcsa, o sigui q11e podia fcr creure que
arlvocava pcl "tOI esta penlle~" dostoicws-
quia, va havcr d'amplial' les cxplicacinns
i en les Curtes a un ainic alenianv rcbut-
:ja aqucixa primera cxplicació de la il1110-
cencia i acccpta les limiracions i rcspon ,
,sabilitats de I'horne ildhuc en el context
de l'absurd. 1 aqueixa Iimitació a la l l ihcr-
t.at de I'home {:~ I'horne mareix ¡::s quan
comenCa cl'estutliar I'aventura individual
amb relació amh els altres inrlividus, qll¡¡U
s'adona de la nova dirneusió que prcn la
paraula lIibertat i fins on arriba. "Com i-

nuo crcixcnt que aquest 1116nno té pas 1111
sentir superior. Mes cree qlle hi ha qucl-



mm que. en té de sentir: lhomc, pcrque
:.;~ I'unic ésser que exigeix te;{ir-·úe.".

Hem de tenij- present que El Mite de
lSisif no és més que el final dun lIarg
cst udi que cornenqa amb 1,1 dret i el ~'e-

. lIés i Noces i que 'luan el va acabar
I)'any 1940). segons ha assenvalat el l mateix,
ja no . rcflectia I'autsntíca situació ele] scu

. pcnsamenr. Quan es va publicar el llibrc,
el! ja havia cst at testimoni de l'Ocupació

alernanva i havia entrar a la Resistencia.
Hem de creure quc aqueixos fcts havicn
·d'influir de tal forma en Ics SCI'CS idees
><J.LÍel'etica de la quantitar ja no podía
dcixa r-Io satisfet Alguns crítics no han
voJgUl acceptar l'cxplicació quc allo que
pretenia Carnus en El Mite de Slsi] era

··I~!IIsois analitzar una idea (I'absurrl) pre-
g(lI1a cutre el pensamcnt deIs scus contcm.,
poranis, ja que la primera part del llibre,
sobretot, fa pressuposar que s'hi t robava
personalment embolicat en una proporció
cc-usidcrablc compartint aquellcs idees. No
cbstanr, l'any 1939, en un article aparcgut
a "Algur-Républícain", deia: "Constatar
la hsu rd de la vida no pot ésscr una fina-
111';[. silló sols un COl11en~al11ent".

EH huvcr dit tot aixo, cree que es fa
nrccssari dcstacal' que aqucix sentir de jus-
Iuia i aqucix intcres pcls problcmes so;
cia ls no li cr.r estranq en aquella época en
que cscriguó .J;¡ dret i el revés ·i Naces. Cal
.rssenyalar, dones, i subrarl laj- que Carnus,
Tcrcripto- aparcntmanr preocupar sola-
mcnt per problcmes estetics i incapa~ de
crcurc en valors mornls (a jutjar f'cr

aquclls prímers assaigs litcraris) era capa~
cl'cscriuro Una serie d'articJcs a "L'Algcr-

.Républicain" (Juny 19!19) dcnunciant una
de les vergonycs In':s grans del nosire se-
glC': la Iam a L\frica francesa Aqucixos
a n iclcs dcscriucn 'les condicions infrahuma.
.ncs en qUe vivicn els habitanrs de la Ka-
bilia i proposen mesures pcr tal <le millo-
rar la siiuació en forma immcdiam. Les
autor itar, algercscs no van robre aqucíxa
c1enúncia de bona gana i quan, I'any 1940,

el diari va havej- de plegar, Camus va des-
robri¡ que l'hostilitat oficial era la barre;
ra que no Ji pcrmctia <le trabar feina.
Quan va anal' a I'a rís aqucll matcix any,
Brice Parain cncriv¡ que Cumus "era el
primcr pcriodista expulsat d'Algeria". Di-
guern ja, act, de passada, que Cumus fou
el primer a ocuparse pe! problema alge-

l(!S i en IIIOIll('IIIS ('11 cls qU:JI.'\ nil1~ú no

scn prc()(upa\'(l. Més cnclav.un to rua rcm
a tocar aquesta qücstió

I'e r a resumir podrtcm dir quc robra

DE LA JOVE POESIA CATALANA

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

pEr POSEP PALAU

[a no sé escriure, ja no sé escriure més.
La tinta m'empastija els dits, les uenes. ..
- He deixat al paper tota la sango
¿On podré dir, on. podré deixar dit, on podré útscriure
la polpa del [ruit d' or sinó en el [ruit,
la tempesta en la sang sinó en lasang,
l'arbre i el oent sinó en el vent d'un arbre?
¿On 'podré dir la mort sinó en la meva mort,
morint-me?
La resta són paraules .• '.
Res no sabré ja escriure de millor.
iUassaa propde la vida vise.
Els mots se'm. moren a dins
i jo vise en les coses.

JOSEP PALAU nasqué a Barcelona I'any 1917. La seva obra lírica s'agrupa sota el
títo l de "Pcemes de I'Alquimísta", i compren un centenar de cornposicions escrites entre
1936 i 1950 i distríbuides en cinc Híbres, que són, citats cronolñgicament, els següents:
"L'ajjrenent kle poeta", "L'alienat", "Cáncer", "Laberint" i "Atzucac'.

Seguí estudis de Filosofia a Barcelona i funda una revista titulada "Poesía". Pa-
ral.lelament o "Poesía" edita una col.lecció titulada "La Sirena", de ll ihres inedits de
poesia joven. El desernbrn del 1945 es tralladg a Paris on, a més de poesia, ha escrit ar-
rieles, teatre i assaigs. 1'<1 poc retorna a Barcelona. Darrerament ho publicat "E'l mirall
emhruixat" i "Vides de Picasso".

BRIC a BRAC
Potser els nostres lcctors ja saben que

els gitanos estan. dispas(/ts (/ pleáeja: tunb
energia per tal de conseguir un territori
On organitzar llur Estat.

El mes prestigiós dcls gitanos francesas,
Tonel Rotarn, que ostenta el titol de Prin-
reo, 1>0, (/¡;1'1lt"t,· t ot els gittmos de! "/IIón

de Camus fins a El Mite de Slsi] és una
cspecie ele prolcg a rot a!lo quc escrígué

després, Ara, s'escauria, dones, de fer un pas
.enrera i rcvisaj- els cscrits anteriors a El
Mite de Slsi],

Ar-jó y Canals S. R. L.
Capital s 400.000.- rn]n.

SUCESOR. DE

ARIO y FERRER, SRL.
Fundada en el año 1914

Electricidad _ Iluminación Moderna
Materiales

CANGALLa 1579 BUENOS AIRES
- T. EJ. 35 - 1358 -

TOT EL QUE NECESSITA L'HOME PER A VESTIR BE

NEW OXFORD
941 -- Avenida de Mayo - 951

CAMISES - CAPELLS - CORBATES - SASTRERIA

lA PREUS MOLT OONVENIENTS

i, una vega da aconsegida la uniá, provocar
la consegiient agitación internacioinal fins
obtenir l'object'iu.

Si els gitanos són capayos de plantejar
el problema amb tenacitat, es possible que
tinguin. mes sort que alguna, vella Nació
d'heroicn histeTia i 1J,·cstig.i cultural, sub-
iecie a esclavitud tler un gouern. estranger,
ajudat per agressius exC1'cits ti'ocúpaci á,
sense que la ONU se n'oISalJelll'i o iguori
la histñria i la cultura d'aqucst petit gran
poble.

Es ciar que la llibertat no s'aconsegueix
G'IIlb !lastilllOsos gcm.ecs o tiuuties a-pai.la-
cions a la llibertat nacional, sinó amb la
vigoTosa acció, COIll amb la que els israe-
lites conquistaren llur ten 'ita"; i crearen el
seu esj)ollerós Estat. I l'ajut deis pa'isos lliu-
res i cultes.

PINTURA
F.l 5 ele maig va iuaugu rar-sc a la

Caleria Calatca una cxposició de Tin ;
les del nosrrc .unic, Pinquiet i prolific
artista Nícolau Rubio. El pintor cxposa
una vintcna de díbuixos a la ploma,
csplelldidamcnt acolor its, factura mo-
derna, en la frontera indecisa del for-
mal ismc i I'Informalisme; auiarats d'una
audacia rabclaissiana. qne els ronfe-
r cix una gracia gairché amable. Dcno;
ten ele rotes mancrcs la inquietud aní-
mica de la uostra epoca i I'inconfor-
m ismc III<"S prcgon cnfront de les COIl-
clusious q uaxí nih ilistcs d,' I'art i la Ii,

losnf iu corucmporanis.

B.


