
Una de les coses que demostren la via
feta en els temps nous és la feblesa de les
veus que combaten l'ensenyament en català.
Si en algun indret important algú ha volgut
oposar-se a una cosa tan. natural com que
els infants a Catalunya siguin ensenyats en
llur llengua materna., allí mateix ha sorgit
la rèplica a una absurditat semblant.

Que rebregats que a¢areixen els vells ar-
guments ! Diuen — i és veritat sens dubte 

—que entre Es¢ànya i Amèrica hi ha tants i
tants milions que parlen castellà. Això és un i
bon argument per a decidir-vos a aprendre I

el castellà ; però no pas Qer a deixar que
els vostres infants siguin sotmesos a la tor-
lura, que tantes de les nostres generacions
Jan hagut de sofrir, de l'ensenyament en
llengua estranya.

Val la pena d'entretenir-se a contestar en-
cara els vells arguments? Una cosa almenys
cal dir : que el vell retret d'estretor nacional
és completament buit de substància. Els ca-
talans no ens. hem oposat mati, sinó tot al
conrari, a que a Catalunya siguin coneguts
altres idiomes que el nostre, i de fel, entre
els Qcüsos peninsulars, és en el nostre on
són conegudes més llengues foranes.

É Voler que predomini el català a Catalunya
no és cosa de nacionalisme; sinó de sentit
comú. Però, a bart d'això, si tants de nos-
altres treballem per reconquerir els drets
naturals de la nostra llengua, és per una
gilestió d'utilitat pública. Perquè tan neces-
sari com obrir finestres al món amb el co-
neixement d'altres llengues és de tenir din-
tre de cases un mitjà d'expressió afinat que
permeti una bella vida i un bon treball al
pensament,

Fins ara el nostre poble sha expressat
com un quec. Parlava en català i l'ensenya-
ven en castellà : la interferència dels dos
llenguatges el privava de saber-ne cap. Cada
idioma, paràsit de l'altre, no li deixava fer
un bell so. El seu castellà feia riure a tots

erab'	 mica • el seu catalàels qui en sabien una m e
deformat i, si escrit; illegible. Ara digueu-me
si no calia procurar que s'acabés aquest estat
de coses. Amb l'ensenyament dels infants
en llur llengua materna farem el primer pas
cal a l'adquisició d'un mitjà d'expressió
adequat, que molt pocs catalans han arribat
a Posseir fins ara, 1 el coneixement profund
del propi idioma no ens impedirà de conèi-
xer fins on calgui els altres idiomes que ens.
convinguin ; al contrari, ens hi ajudarà.

Tet cci, doncs, les wtis :gaies-que escauen
No aneu mai contra cap cultura, perquè

totes tenen llur lloc dintre la cultura uni-
versal.

Defenseu, protegiu, enfortiu la vostra
cultura, que és el vostre mitjà d'intervenir
en la cultura universal.

1 encara : si algú critica l'ensenyament en
atalà, mireu si no ho fa simplement per
nandra d'aprendre l'idioma dels infants que
/retén d'ensenyar. En aquest cas, no val la
/)ena que us esforceu a convèncer-lo.
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Geografía ferrada
D'un geògraf que, si més no; sap fer par-

lar molt d'ell mateix, conten que tenia en
altres temps una dèria verament excessiva
Per les sabates ferrades. En portava en tota
mena d'excursions, encara que no fossin

precisament alpines, i en molts pobles in-
ofensius era famós pel carrisqueig dels claus
a les pedres.

Una vegada, en un poble d'aquests, bai-
xava per un carreró empedrat despertant

ecos terriblement ferrissos. Una veïna, que
tenia un fill molt tendre al carrer, va alar-
mar-se tota.

—Noi, entra que ve el ruc!
El noi no digué res. El ferri soroll s'acos-

tà, s'aturà, va allunyar-se; El noi va entrar
tot afectat.

—Era el ruc ?—va dir la veïna.
—Era un senyor.
—Així, no era el ruc?
—Oh, veureu... Quan ha sentit això del

ruc, m'ha volgut pegar una guitza.

Si més nc
Sembla que una altra dèria del mateix

geògraf és l'expressió si més no. Quan el
deixen examinar fa preguntes així:

—Aveiam, senyoreta : digueu-me quina al-
tura té ,el Montseny, si més no.

Lliçó de coses
No podem respondre de l'autenticitat d'a-

questa anècdota. La contem perquè ens sem-
bla interessant i perquè no fa més que ho-

nor als protagonistes. Tothom ha sentit a
parlar dels «idealistes pràctics», i per a nos-
altres el significat que enllaça aquests dos
mots és claríssim. Tanmateix, encara queda
gent que hi vol veure una antítesi. Un cone-
gut nostre que es troba en aquest cas va
rebre l'altre dia una' lliçó convincent.

—No ho enteneu ?—li va dir un amic—.
Veniu i us ho ensenyaré.

Van seguir un carrer. Van pujar una
escala. Van entrar a un pis, local social dels
«idealistes pràctics». El guia va obrir una
porta.

—Mireu.
L'incrèdul va mirar. Trenta idealistes

pràctics, molt ben arrenglerats, feien jec
-seis per al front.

Un n̂ a_l part

Un membre de l'Agrupació d'Escriptors
Catalans, molt susceptible pel que fa a la
puresa del nostre lèxic, llegia ]'altre dia, tot
indignat, en un dels nostres diaris

—«Part del tinent coronel Díaz Sandiino...n
Sembla mentida! Quines coses de dir!

—Teniu raó--li digué un company no gai.
re afinat en qüestions de llenguatge—; no
sé com la censura ho deixa passar...

Afeneísme al nu

Una certa activitat de coneguts nudistes
per l'Ateneu Barcelonès ha fet creure a al-
guns socis que no trigaria a adoptar-s'hi
Oil acord de desvestiment general. Aquesta
creença produeix actualment un cert enre-

nou, en què es barreja l'alarma i 1'engres-
cament.

Per tal de contribuir a orientar l'opinió
sobre l'afer, ens plau de reportar una con-
versa pescada molt lluny de la docta casa.
Les veus eren femenines i plenes de refina-
ment intellectual.

--Ens haurem de fer sòcies.
—Vols dir? Hi ha algú digne de veure's.
—El mateix Borralleres. Ha d'ésser apol-

lini.
—A mi el que m'agradaria veure és el

bibliotecari Jofre. Diuen que ell mateix està
engrescat amb les seves bones formes, d'en-
çà que una infermera le'n va felicitar.

—Doncs a mi, el que m'intriga és 'En
Guansé. Què hi deu tenir sota la roba?
En aquest punt les. veus es fongueren en

un silenci ple de melangia

Algú pregunta al nostre company Roure -
orent:
--El teu segon cognom és Torent o Tor-

rent? Sempre havia cregut que era Tor-
rent...

I ell que intervé, amatent i amb veu es-
munyidissa :

—En realitat em dic Torent... Ara, que
no ho facis córrer. Ni la mesa mare no
ho san.

Méfode Berlifz

Un amic nostre prou conegut a Barce-
lona a causa de la seva dèria de figurar en

tat, va fer un viatge a París.
—Ja saps bé el francès ?—li va demanar

algú.
—1 ara!—contestà ell, enutjat.
Tanmateix, va cometre unes gaffes formi -

dables durant la seva estada a França.

Una noia li va demanar l'hora i l'home
contestà amh suficiència, després de mirar
ostentosament el seu rellotge de braçalet

—Deux quarts de douze, mademoiselle.
Com que la noia el va voler convèncer

que això era un disbarat, oli va iniciar una
discussió lingüística inacabable volent-li de-
mostrar que tenia raó. Finalment, veient
que, nó la convencia, va acabar amb aquesta
frase d'antologia :

—Bon, madenaoiselle. Allà vous !

Ordres i hordes
Qui sap ón és IEn Pich i Pon!
Sigui on sigui, però, la influència punto-

yesca del seu «estile, la qual hagué de patir
durant tants anys la nostra 'Catalunya, en-
cara intenta fer la viu-viu.

Es així que en una nova facilitada a la
premsa per un centre oficial la setmana pas-
sada, es podia llegir — errada evident del

redactor de la nota — ressenyant un discurs

'd'una personalitat, «el' triomf ràpid sobre
les «ordres» feixistes».

Ara que, per altra banda, referint-se als
facciosos, tant ens fan les seves «ordres»
com les «hordes seves, puix que totes ens
cal desobeir-les i exterminar-les del tot.

Militarització del llenguatge
A la impremta d'un diari obrer barce-

loní, de matinada, un redactor-milicià que;
té la dèria d'emprar lèxic de tècnica bèllica,
celebra una conferència telefònica amb un
company que és al front. Com que hi ha
soroll de maquines i, demés, la línia no fun-
ciona bé, el milicià-redactor crida d'una ma-
nera formidable per a rectificar els noms
geogràfics que no ha comprès.

Un altre redactor, amic del silenci, co-

menta malhumorat :
—Aquest xicot, • d'ençà que ha estat al

front, té una veu del quinze i mig!

MussO1iniana

Gairebé esgotat el tema dels contes jueus
a costa de Hitler, comencen a renéixer les
històries divertides amb càrrec al dictador
d'Itàlia. Amb aquest motiu ha ressuscitat un
conte que va assolir gran èxit anys endar-
rera.

Mussolini i Víctor Manuel passegen junts.
El rei estornuda, i quan va a eixugar-se, el

vent l pren el mocador. Mussolini s'apres-
sa a recollir-lo, però el monarca se li anti-
cipa, tot cridant amb esglai

— No, el mocador no. Es l'única cosa en
la qual no has ficat encara el nas!
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El record més llunyà que servo de la me- dra glaçada, ells no hi tenen resi a perdre.
va infantesa és el d'uns gats.	 ( Perd el pagès que no ha venut encara.

Hi ha infants que han nascut a llits ! Perd el comerciant local, que s'ha anticipat
sumptuosos, que han conegut la carícia suau I a comprar. Els senyors Mac-Kinley i Ger-
d'un bolquers de seda i han jugat de petits mans, a més a més, no paguen llurs ad-

	

amb uns gats aristocràtics, fets de vellut i	 quisicions fins que hom no els ha pagat
de despectiva peresa.	 a ells a Liverpool o a Hamburg. Després

Aquests gats gaudien d'importants pri- !, es queden amb la diferència, i remuneren
vilegis. Podien ajeure's impunement al el meu pare amb les cent cinquanta pesse-

	

silló més transcendental, i originar una plu-	 tes que li pertoquen cada mes.

	

ja de notes arbitràries passejant-s e a llur	 EI meu pare, si vol no haver de pres-
plaer damunt el teclat d'ivori del gran = cindir d'aquest ingrés, ha de vigilar el ne-
piano de cua. I gosi del matí al vespre, ha de controlar la

Menjaven com un marqués i dormien ! comptabilitat, ha de seguir amb atenció els
més que un senador. «La senyora», que salts inesperats de les cotitzacions; ha de
deixava a les minyones menjar sobres de { traduir, complimentar i respondre puntual-
la taula familiar, es preocupava per tal que ! ment els telegrames que hom li tramet d'An-
els seus gats mengessin peixos refinats. Si ; glaterra. 1 quan el ple de la ((temporada)>

	algú feia soroll, ((la senyora» recordava	 arriba, ha d'acompanyar a tot arreu, de
amb to punitiu que els gats reposaven...	 I dia i a la nit, a ciutat i al camp, un anglès

Els meus no eren pas d'aquests. Jo vaig hermètic i groller, que s'imposa amb inso-

	

néixer a un llit humil i la meva primera	 lència i mastega tabac...
infantesa no fou embolcallada amb sedes. El nostre govern és optimista. Cada tres
Uns draps blancs, rentats afanyosament mesos publica unes estadístiques compli-
per la meva pròpia mare, bastaren per a cacles i inacabables de les quals resulta que

	cobrir la meva primera nuesa. Els gats de	 el meu país és ric. Els rics són, però, els
casa meva foren uns gats anònims, sense senyors Mac-Kinley i Germans, per als

	

genealogia i sense orgull: foscos, indefi-	 quals no neva ni pedrega mai. El meu pare.
	nits i grollers. Uns gats que es barallaven	 ho va arribar a comprendre així, i va deci-

	

indecorosament a l'hora de repartir-se unes	 dir fer el que calgués perquè les estadísti-
espines de sardina.	 ques tinguessin almenys una mica de raó.

Jo no comprenia aleshores per què es bu- Va treballar a casa ((les seves» hores ex-

	

rallaven així, i em plaïa a considerar Ilurs	 traordináries damunt les planes atapeïdes
baralles. Havien de transcórrer molts anys d'uns llibres que es _feia portar de la ca-
abans no pogués adonar-me del que aquell pita]. I a poc a poc va anar prenent forma
espectacle significava, abans no pogués va- dms la seva imaginació una idea que de

	

]orar aquel! fet i capir-lo en la seva crua i	 molt temps li ballava pel cap. Aquesta idea
fragant realitat.	 era d'una simplicitat esfereïdora : si els pa-

A la cuina, mentre es preparava l'insiá gesos i els petits comerciants locals aple-
nificant condumi ; al menjador, durant el gaven llurs esforços, llurs crèdits i llurs in-
dinar, les nostres bestioles udolaven coac- teligències, hom podria prescindir fàcilment
tivament amb les ungles esmolades. 1 jo, i dels germans Mac-Kinley i obtenir un
em complaïa a llançar-los un bocí—un sol— ! guany més proporcionat amb la feina realit-

	

per a veure espurnejar llurs ulls flamejants 	 zada.
	d'ira i llurs grapes dinàmiques en acció...	 Els pagesos es varen malfiar de la pro-

Ha estat anys més tard quan—en sentir posta, tot gratant-se el cap mentre dubta
-la meva carn ferida per les grapes dels que ven ; els intermediaris varen decidir que

cobejaven el mateix bocí que jo—he com- això acabaria amb la libertat de comerç
:	 près que tot estava presidit per la mateixa i els germans Mac-Kinley, que tot ho sa-

	

llei brutal, que tot era una lluita de feres...	 bien, varen sustituir el meu pare per un
Aleshores no podía saberho. De vegades anglès groller que mastegava i no s'interes-

	

veia que el rostre del meu pare es tenyia	 saya per la sociologia.

	

de preocupacions i que e11. i la meva mare	 No recordo en detall les repercussions
es lliuraven a	 Pcom licades divagacions ma- que això va tenir a casa meva. Recordo so-_	 ^.
temétrques.'Això em eapficaVa una'estóüd, lament que "dels gats es  barallaven 'd'una
però aviat ho oblidava per a córrer a la manera més ferotge i que vaig oblidar pau

-platja i veure passar un rastre de fum a latinament el gust de la xocolata.

	

Phoritzó o esguardar la llunyana alegria	 IEl meu pare va deixar de sortir a la ma-
blanca de les 'veles llatines.	 tinada. I quan sortia de tant en tant, torna-

No podia saber-ho. E1 meu pare sortia va a casa amb un gest més apagat, més•
d'hora i no tornava fins al vespre. La seva trist, més vençut. Els senyors Mac-Kinley i
cara fadigada no em deia res, quan jo la Germans, d'ençà del seu triomf; domina-

	

veia des del meu llitet a través de les tera-	 vcn a la comarca més que mai. Si algú ha-

	

nyines de la son. Jo tenia idees clares so-	 gués gosat d'emparar el proscripte, les seves

	

bre molt poques coses. Sabia de cert que	 boles d''or s'haurien sacat a la branca...

	

estava prohibit prendre préssecs de l'hort	 Ara el meu pare tenia temps de passejar
del rector, malgrat que eren més dolços amb mi pels horts o_per la platja. I va ésser
que els que em donaven a taula cada mig en una d'aquestes passejades que vaig fer
dia. Sabia, també, que cinc sous em pro- la descoberta més transcendental de la meva
porcionaven xocolata amb ametlles. lgno- vida.

	

raya, però, per què els préssecs eren del rec-	 — Compra'm xocolata, papà—vaig dir-li
tor—i exclusivament seus—i per què no po- en passar per una barraca on feien ball.
dia assolir la xocolata sense donar en canvi El seu rostre es va tenyir d'ombra i amb
una moneda. Ignorava, igualment, quant una veu que no semblava seva va dir tot
havia costat poder tenir a casa unes quan- simplement
tes monedés com la que jo esmerçava.	 —No puc.

	

No sabia on anava el meu pare cada matí	 Els seus ulls es varen negar en una ro-

	

ni per qué no tornava fins al capvespre: iNo	 cada dolorosa i, mirant a la mar, lluny,
sabia que passava tota la jornada treballant com si volgués descobrir una illa remota de

	

a una otïcma i que aprofitava l'interval del	 pirates, aixecà el braç i va cloure el puny

	

migdia per a caer hores extraordinàries». 	 amb mí gest de furiosa amenaça.

	

No sabia que cada una d'aquestes «hores	 x s
extraordinriesn li permetia guanyar una

	pesseta niés—una pesseta amb la qual jo	 ']'renta anys més tard, en veure les vastes

	

ponia desfer dins .la meva boca vint pasti-	 masses desfilar amb el puny clos, he sabut
eles de xocolata amb ametlles, 	 comprendre.

	

EI meu pare, després d'una primera lo-	 ARTUR PERUCHO
ventut agitada i miseriosa, havia estát dis-
tingit per la fortuna amb una coliocació
a la firma Mac-Kinley i Germans, arma-
dors. Els senyors Mac-Kinley i Germans
continuaven el negoci del seu avantpassat,
Georges Mac-Kinley, un irlandès que s'ha

-via tet milionari a les darreries del segle
xvut abordant galeons espanyols carregats
d'or i fent tràtec de negres. Els senyors
Mac-Kinley i Germans eren, perd, uns ca-
vallers honorables i llur activitat comercial
era d'una transparència garantitzada. Pro-
pietaris d'una Ilota mercant considerable,
començaren per dedicar-la al negoci de fle-
tament i es decidiren temps endavant a em

-prar-la en afers propis.
Al camp de València hi ha unes boles

d'or, plenes de suc agre i suculent, que
plauen particularment els anglesos. Els
senyors 1Mac-Kinley i Germans n'estaven
assabentats i volgueren aprofitar-se'n. AI
cap ele dos anys els honestos irlandesos,
emparats per tones imponents de legisla-
ció adient, començaren a apropiar-se l'im-
port del fletament, la diferència entre el
preu d'adquisició i el de venda, i l'esforç
de tots els pagesos i de tots els comerciants
del país. E1 meu pare els ajudava a realitzar
aquesta apropiació, i ells li donaven en justa
correspondència trenta duros mensuals i
una pesseta per cada «hora extraordinària».
Si més río, li asseguraven la pastilla de
xocolata del seu infant...

Els pagesos de la comarca es lleven a
quarts de quatre de la matinada. Tenen,
en llevar-se, una preocupació i un gest
donen la primera ració de palla al cavall,
tot acaronant-li les anques, t escruten l'alt
espai. Uns núvols vermells, o blancs, o fos

-cos, són per a ells el pa assegurat o la ruina
certa, el fruit assaonat o la collita perduda.

Tot això no capfica, però, els senyors
llac-Kinley i Germans. Els senyors Mac-
Kinley i Germans són a Liverpool i no
s'interessen per la meteorologia. No com-
pren taronja futura sinó fruits madurs i
indubtables. Si el termòmetre baixa a Va-
lència, si cau del cel una maledicció de pe- l
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qual figura com a protagonista prii
Preston Fortes, el gladiador magní fic cI
darrers dies de Pompeian, secundat
Jane Wyatt.

L'argument de la cinta ens presenta Fos
-ter en un nou aspecte dramàtic, en el qual M.
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Per a la pròxima setmana hom anuncia la seva vigorosa personalitat obté efectes
l'estrena de «Vides en perilb , film dirigit	 veritablement sorprenents . El contrast que
per James Floed i inspirat en la celebrada	 ofereix el seu paper, en passar de la valen-
obra de Thomas Wa-lsh, «Huske, en el tia serena, convertida, en alguns moments,
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Possibilitats d'un Cinema peninsular des estrenes; Per la creació d'un Teatre revolucionari
Ho hem de dir per endavant : no havíem Si el director d'un film no pensa, no rea-

cregut mai en la possibilitat d'un cinema litza,	 no	 mana d'una	 manera absoluta,	 el
peninsular. Per la mateixa raó que no creiem film no serà mai un film reeixit.	 Si el di-
que un home que surt de casa en bicicleta rector deixa escapar coses o permet la ini-
hi torni en automòbil (si no és el de l'am- ciativa	 individual	 de	 ]'actor	 o	 de	 l'actriu,
bulància). la pensada del decorador, 	 la idea del	 sas-

Havia començat per mala banda; gairebé tic,	 la	 genialitat	 del	 fotògraf,	 ja	 està	 ben
sempre era un senyor que tenia uns diners llest :	 el	 seu	 film	 serà	 un	 centpeus	 hor-
i que en	 lloc de	 collocar-los en	 valors	 dei rible.
l'Estat o dels	 Ferrocarrils,	 els	 avançava a !
uns quants aventurers—les excepcions fetes I

Però—altre prmt imporiantíssim—el direc-
tor, si tanmateix és el punt de coincidència

—els quals els liquidaven en
quatre dies, i tot seguit en de-
manaven més i a mans llar- f
gues.	 De	 vegades	 l'empresa •
era am 	 fracàs sorollós, d'altres ty
un negoci rodó ; i així anaven
tirant. Però l'home capitalista
que tanmateix sentís el negoci
del bilm com una mena d'art áf
—e1 cas de molts productors
americans—no havia sortit en-

-cara ni hauria sortit mai se

-
gurament,	 ïe F	 j;

Però no era ah Ò sol. El ci
nema, precisament perquè és
un art completament nou que
ho	 revoluciona	 tot,	 necessita
com cap altre recolzar-se da_
munt	 d'una	 tradició.	 En	 un
país que posseeix un cinema
autòcton, aquesta tradició con- Una altra escena
sisteix en	 els dos o tres	 pri-
mers films 'bons que ha produït (bons en
tant que obra d'art). Damunt d'ells munta
tota la seva tasca posterior.

Quan aquests films bons no surten aviat,
el cinema, en tant que manifestació autòc-
tona d'un pafs, desapareix de seguida.

Si reféiem tota la producció americana o
urssiana, veuríem que cada una de les ex-
cellències dels seus bons films actuals ja

Una escena d'un filns espanyol d'anys en
darr'er'a

eren en potència en els dos o tres primers
films que feren.

Cada país ha sostingut una veritable llui-
ta per aconseguir el seu estil cinematogrà-
fic. Uns hi han anat de pressa—URSS, Amè-
rica—, d'altres poc a poc—Anglaterra, Ale-
manya—. Però d'altres, i aquest és el cas
d'Espanya, no han fet res per crear-se un
estil, no han mantingut cap lluita. Han
tirat a] dret i damunt dels primers errors
han bastit tots els errors posteriors. La tra-
dició del cinema espanyol es podria dir que
consisteix en no tenir tradició.

El film anglès i el film espanyol gairebé
que aparegueren a la pantalla al mateix
temps. EI que en l'un era vacillació, tan-
teig, provatura, en l'altra era presumpció,
tirar al dret, impremeditació ! Als anglesos
els costava de trobar un estil, com aquells
violins que no volen afinar-se. Però a força
d'esforç, de cr.tica, de millorament, acon-
seguiren un estil i ara el violí sona. Dels
deu o dotze films bons que hi ha cada any,
almenys tres són anglesos.

En canvi els espanyols, no varen aturar-
se mai a mirar si afinaven o no afinaven
trobaren un camí—que és el camí de no
tenir camí—i s'hi llançaren. L'únic termò-
metre que tingueren per a valorar um film
foren els taquillatges i varen veure que els
films on la protagonista es passa tota 1'es-
tona sense explicar si el seu fill era un fiI
natural o no ho era, resultaven els més re-
muneradors. I s'hi llançaren ; vinga noies
i més noies que tenien fills, i aneu a saber
qui era el pare.

Podem esperar que un règim econó-
mie nou la producció peninsular podria pren-
dre un altre aspecte? Si no ho esperéssim
ja no ens hauríem posat a escriure.

Seria un error però, pensar que endegada
l'orientació econòmica ja estava tot eide-
gat. I l'art i l'artista, què?

Sincerament : por a reeixir en un cinema
peninsular, més important, molt més im-
portant, que collectivitzar el capital produc-
tor, és collectivitzar el personal realitzador.

Voleu una mena de llei per a un bon ci-
nema peninsular? Mateu la iniciativa incli-
vidual.

Si alguna cosa hi ha al món que només
pugui reeixir amb un règim dictatorial—
permeteu l'expressió—aquesta cosa és el ci-
nema. Un film reeixit vol dir que en ell
hi ha hagut un punt de coincidència d'on
sortien totes les ordres ion anaven a parar
tots els resuhats: aquest punt de cànci-
dència era el director.

—Sabeu, és que el cavall té singlot,
(Razzle, Londres)

del film, reclama no pas un exèrcit d'autò-
mates, sinó una collectivitat de gent que
pensa i sent en cinema com ell. 'El cinema
és per damunt de tot un art coi-lectivista
cap dels elements humans que intervenen
en la confecció d'un films no pot amar sol per
la seva banda ; aixï que un d'ells perd el
contacte amb qualsevol dels altres, tot se'n
va per terra.

Deixeu-nos-ho dir : podrà haver-hi un bon
film sense collectivisme econòmic, però no
podrà haver-hi mai un ban film sense col_
]ectivisme tècnic.

S'ha aconseguit mai aquest collectivisme
en la producció peninsular? 'Ens sembla evi-
demt que no. Cada u ha tirat per la seva
banda, cada actor ha tirat l'aigua al seu
molí i han sortit aquests films que, àdhuc
en els millors, quan les coses es posaven
bé venia un detall o altre fruit de la im-
premeditació o de la iniciativa individual que
tot ho esguerrava.

Es que en un film no hi ha possibilitat
d "iniciatives individuals? Es clar que hi són,
i de quina manera ! Però abans de comen-
çar-lo ; la iniciativa individual només va] a
]'hora de conjuminar l'argument, a l'hora de
cercar el tema, a l'hora ele rebentar el guió.
Però un cop la cambra s'ha posat en mo-
viment s'han acabat ja les iniciatives indi-
viduals ; aleshores és tota una collectivitat
que rutlla sota el guiatge rígid i absolut del
director.

Hem parlat d'impremeditació ; és que no
n'hi cap d'impremeditació en un film? Qui
volgués dir que no, seria desmentit per
qualsevol film de Chaplin. Però aquesta rm-
premeditació surt de l'art del director
aquesta impremeditaeiá equival més que res
a una intuïció. Segurament que moltes de
les obres mestres del cinema no s'assem_
bien gaire al guió que les proposava . Però
aquestes variacions només poden sortir de
la intuïció del veritable artista. Quan par-
làvem cl impremeditació en el cinema peni^n-
sular, volíem dir tota una altra cosa que
no aquesta. Volíem dir aquella escena gra

-tuita que ha hagut de sortir de qualsevol
manera ; volíem dir aquell episodi que s'ha
hagut de salvar posant-hi rm pedaç.

***

Podria un règim nou assolir l'autèntica
col-lectivització tècnica del cinema peninsu-
lar? Hi ha una sèrie de factors psicològics
del país que fan dubtar-ne : aquell tants
caps tants barrets—que per ara no s'ado-
ba—és absolutament oposat a una produc-
ció cinematogràfica de vàlua.

Però contra aquest desgavell proverbial hi
ha—en el camp del cinema—un remei, un
remei eficacíssim però amarg. Muntar l'or

-ganitzaciá cinematogràfica no com una cosa
de guany sinó com una cosa de pèrdues i
passar-se tres, cinc, set anys, els que si-
guin, treballant en secret, perdent-hi diners,
no parlant de grans estudis, no anunciant
grans films.

Hem de partir d'un punt potser excessi-
vament iconoclasta però indispensable si tan-
mateix es vol fer un cinema de valor. I
aquest punt és que tot absolutament tot el
que s'ha fet fins ara no serveix per a res.
S'ha de començar de cap i de nou.

I començar humilment, estudiant, apre-
nent, provant. No pas fent superproduccions
i altres endergues.

Es pot començar per una barraca amb
dues màquines i tres reflectors. 'Es pot co-
mençar per una cosa més sonzi'lla encara
una taula, paper i ploma, per a aprendre
d'escriure escenaris, de preparar guions. Es
d'aquesta barraca d'on han de sortir els ve-
ritables directors, els veritables escenaristes,
els veritables cameramen. Si ens refiem
dels quatre arreplegats que sempre aniran
venint en aquest país dient que ells—oh
ells! --a Berlín o a Hollywood o a Moscú
hi han fet tal i tal cosa (tal i tal cosa que
ningú no ha vist mai) ja estem ben llestos
i més val que pleguem.

Entretant que aquest taller incipient es
forma, hom pot elaborar films de curt me-
tratge, films escolars, films de propaganda.
Es a dir, films sense pretensions . Si el ci-
nema peninsular vol salvar-se cal que tin-
gui aquest lema : molta ambició, però cap
pretensió.

***

Quin contingut ideològic ha de tenir el
nou cinema peninsular? Heus ací una qües-
tió que potser no cal resoldre d'una bur-
xada, però per a aquells que vulguin fer-ho,
permeteu-nos aquestes paraules (que ja sap
tothom) : el cinema, abans que res és un
art :l'art no té idees, qui en té és l'artista
independent!

PERE GALLARI

")udi4h", de Mari  Lluïa
Algarra, al Poliorama

Divendres passat a la tarda s'estrenà al
teatre Poliorama Judith, obra en tres actes
de l'estudiant Maria Lluïsa Algarra, que
havia obtingut el primer premi en un con-
eurs de teatre universitari.

Ningú no negarà que és altament lloable el
gest de la companyia que actua al teatre
Poliorama, en donar a conèixer un autor
inèdit. Es només per aquest camí que s'ar-
ribarà a la renovació del nostre teatre.

Això no és el mateix que dir que aquesta
renovació ha de venir forçosament gràcies
a obres com la que ens ocupa. Però, sigui
com sigui, Judith conté prou coses— sobretot
el caràcter de noia que dóna nom a l'obra

—per a considerar encertada la seva represen-
tació.

No retraurem cap dels defectes que ja cal
descomptar sempre en un autor novell : ar-
tificialitat del llenguatge, que resulta massa
literari ; manca de teatralitat en els diàlegs,
i per consegüent escenes estirades excessiva

-mesit; alguns caràcters pqe delimitats, etc.,
etcètera . Comptat i debatut, sempre ens que-
darà un primer acte que marxa molt bé i en
el qual l'autor acusa una aguda intelligència
en ridiculitzar la hipocresia d'aquesta insulsa
«bona societat» barcelonina que s'acaba d'en-
sorrar per sempre més. (Observem, de pas

-sada, en aquest primer acte, la reeixida
interpretació del «matrimoni visitant,—Gal-
ceran i senyora Ceniceros—que ens propor-
(ionen un dels millors 'moments de l'obra.)
I un segon acte bo, amb una escena- mag

-nífica, la disputa de les dues germanes. Grà-
cies al joc perfecte de les actrius—però, per
damunt de totes, la senvora Casals—, l'e-
moció arriba a l'espectador. Si bé de gran
talla teatral potser no hi ha més que això
en tota ]'obra, ningú no podrà negar l'efecte
real i profund d'aquesta escena, que acaba
d'arrodonir molt bé el primer actor Cla-
pera, el qual es mostrà molt sobri i intel-
ligent tot al llarg de l'obra. •Del tercer acte
no val tant la pena de parlar -ne, ja que
decau una mica. En tota l'obra es destaca
d'una manera especial un caràcter : Judith.
La interpretació que d'aquest personatge fa
Assumpció Casals és admirable. Sap treu

-re'n tot el partit possible, i el juga amb
l'entusiasme que és norma en ella.

Aquest caràcter de Judit és realment molt
interessant i les seves reaccions indiscutible-
ment versemblants. El d'Angel, el seu cu-
nyat, interpretat per Clapera, té un bon mo-
ment al principi, però després hom troba una
mica gratuites totes les qualitats que en ell
veu ]'heroïna i que el fan «diferent dels altres
homes», a la seva manera de veure.

La interpretació per part de les actrius
-Fremont, Jofre, Ceniceros, Bové, etc.—fou,

com hem dit, molt reeixida. La dels actors,
menys brillant, però encertada.

Per acabar, una consideració : l'ambient
de «bona societat» que vol donar la comèdia
ens féu ]'efecte ja, després de tres mesos
de revolució, d'ésser infinitament llunyà.
L'interès, per tant, que ens despertaria ac-
tualment seria molt limitat, si no fos que
la protagonista lluita ja contra aquest món,
sense que sàpiga ben bé cap on va. Però
aquest sol fet, que denota clarament um
ferm caràcter revolúcionari, fa que consi-
derem ]'obra de Maria Lluïsa Algarra com
alguna cosa més que una obra acceptable

d'un autor novell.
Judith .agradà al públic, que l'aplaudí al

primer acte i fervorosament en acabar-se el
segon, fent aixecar més de tres vegades el
teló i exigint la presència de l'autora, que
fou obsequiada amb diversos ramells de
flors. Es pot dir, doncs, que l'èxit de Judith
fou franc.

S.

"Fricarrac", comèdia en
cinc ací#s d'Edouard Bous=
de4, esErenada al feafre de

la Michodière, a Paris
L'inoblidable autor de «La Prisonniére»

i del «Sexe faible», acaba d'estrenar una
obra lleugera, en cinc actes, la qual ha tro

-bat en el trio Victor Boucher, Arletty i Mi-
chel Simon uns intèrprets perfectes.

Hom no remarca en la nova producció
aquella sátira corrosiva sàviament dissimu-
lada sota l'agradosa màscara del bell dir,
Ini aquell rigor de construcció que fa les co-

mèdies de Bourdet semblants a teoremes
amb els termes artísticament barrejats.
Aquesta vegada el tema de la comèdia no
excedeix gaire el nivell d'un amable vodevil
el dependent d'un joier modest és estimat
per la filla del seu patró, però ell està enarco_
rat de Loulou, una obrera d'un gènere par-
ticular, tant, que per a ella el plaer és un
treball. El pobre dependent ignora que Lou-
]ou i el seu company freqüenten gent de
mala mona: l'infeliç va a raure en un bar
sòrdid on sense saber-ho es fa còmplice dels
seus nous amics els quals havien projectat
un robatori a casa del joier on ell treballa.
Tanmateix tot s'arranja com en un vodevil
de la millor mena, poc abans de caure el dar-
rer teló,

Amb una matèria tan prima, !Edouard
Bourdet ha teixit un admirable canemàs de
tons vius i variats, habilíssimament desen-
rotllat durant cinc actes copiosos. El secret
de l'interès constant de la comèdia consis-
teix que sempre hi ha en escena «alguna
çosa» : o una bona situació còmica, o un
diàleg intencionat entre tendre i irònic, o
unes divertides cor:verses en argot d'un pin-
toresc irresistible.

Perquè cal advertir l'obra es desenrotlla
en ple «milieu». No és curiosament parado-
xal que Bourdet, al mateix temps que és
nomenat administrador de la Comèdia Fran-
cesa i especialment encarregat de la conser-
vació de les obres mestres de] teatre del seu
país, estreni una comèdia on prepondera el
singular llenguatge dels pinxos i les dones de
la vida? Vist això gairebé ens atreviríem a
jurar que Bourdet posposaria Pailleron , a
Villon.

P.

El moment revolucionari que estem vi-
vint commou els sentiments i les coses, 'Es
projecten en un fons càlid les siluetes d'una
nova formació física i moral, i el seu estil
cenyit pe] gaudi col-lectiu es filtrarà a tra-
vds de dècades constructives. L'estrèpit que .
ha produït l'enderrocament de teories que
semblaven infallibles, l'apaivagada sincro-
nització d'unes veus rectores aplegades en
uns cims deserts, el simbolisme apàtic d'unes
idees abstractes, totes les regions emboira

-des del pensament intellectual dels nostres
illustres conreadors de l'art pur i del seu
capteniment en la recerca de planters exò-
tics, s'han difós en el gresol d'aquesta rea-
litat social, punyent i vigorosa, que arno
la seva vehemència ha destruït aquells prin-
cipis caducs de la societat capitalista.

Tota la història artística i literària està
determinada pels factors que ingressen en
la vida dels pobles com a nuclis econòmics
sostrets de les normes poltico- socials. L'art,
en les seves manifestacions més reeixides,
troba l'exponent en les esferes que envol-
ten la psicologia de les generacions. En els
temps antics, quan l'estructura social no
tenia encara una base sólida, l'art es mani

-festa com la superació de les idees místi-
ques en la ment dels homes. La cronologia
de les divinitats, 1'allusió austera als déus,
els principis dogmàtics de les diverses reli-
gions eren el manipuleig d'un art que ha-
via de mostrar, en etapes ulteriors, les se-
ves directrius divergents seguint el ritme
progressiu de la vida social. El teatre grec
ens ofereix un aspecte de la consagració dels
déus a l'escena. Esquil, amb les seves faules
heroiques, i Eurípides, foren els qui dota-
ren el teatre del drama i la poesia al vol-
tarrt dels altars davant dels quals es rendia
culte als déus. El caire religiós anà en des-
cens quan va aparèixer la comèdia en què
es criticaven pejorativament els personat-
ges més significats de ('época, àdhuc els
propis déus que degeneraren en grotesques
figures de simbolismes profans. Aixf i tat,
l'estructura teatral d'aleshores predominava
en el sentit religiós. El feudalisme aportà
noves orientacions al teatre. Gestes heroi-
ques d'aventurers amb cavall i espasa, l'ho

-nor i la dignitat militars com a categoria
suprema, les llegendes d'animals monstres
que assetjaven la donzella amada, eren la
constatació del sentiment individualista que
trobem posteriorment en grau superlatiu
amb l'aparició del Renaixement. L'Esglé-
sia, que en la seva evolució era el puntal
més ferm del règim polític imperant, aoollia
amb simpatia aquests espectacles i els re-
comanava cqm a seus.

L'art ha estat sempre una conseqüència
dels fenòmens revestits constantment de la
lluita de classes. Avui, en plena decadència
de totes les valors espirituals regentades
per la burgesia, abocada com està al desas-
tre del sistema capitalista, la classe obrera

Una plaça pública davant d'un convent.
El poble espera que el Tsarevitx Alexis, fill
dei Tsar Pere 1, surti de l'església. Les cam-
panes van al vol i la multitud es precipita
vers l'atri on apareix Alexis, enviat pel seu
pare per a fer treure les campanes supèr-
flues del convent, les quals són destinades a
ésser foses per a fer canons. Els burgesos,
els comerciants, els pobres d'esperit i els
fracassats tots, li preguen que els alliberi
del «Tsar tirà».

Hem vist aquests esdeveniments no sota
el regnat de Pere 1, com pot suposar-se, sinó
enguany en 1936, a Leningrad, a un dels
estudis de Ja Societat Lenfilm, on es roda
el gran film històric Pere 1, segons esce-
nari de l'escriptor Alexis Tolstoi i de V. Pé-
trov (Director d'escena, V. Pétrov ; opera-
dors, V. Gardanov i V. Iakoviev ; artista
decorador, N. Suvorov, i compositor, V.
Txerbatxov).

Aquest film està consagrat al conflicte que
existí entre el Tsarevitx Alexis, Cap del
Partit dels vells boiards reaccionaris i de
tots els qui desitjaven l'antic règim, i el
seu pare Pere f, promotor i campió a Rús-
sia de la cultura occidental. El conflicte es
desenvolupa tenint com a fons l'enfonsament

ha de definir els seus postulats artístics en
la forma que defineix llurs reivindicacions
econòmiques i polítiques. L'etapa actual de
la societat es caracteritza per la depressió
i enervament del capitalisme, en el seu es-
tadi final que la història ]i assigna, El pro-
letariat és el destinat a regular les activitats
humanes i aleshores l'art proletari irradiarà
una nova moral, una hoya psicologia com
a producte de l'estructura socialista -de la
producció i el consum.

***

La classe obrera ha realitzat ja alguns
assaigs en l'aspecte teatral. En la primera
etapa de 4 República foren constituïts el
Teatre del Proletariat - primer, i.. el Teatre
de Masses després. Aquests experiments no
reeixiren per manca de mitjans econàfnics
i potser també per no tenir una orientació
apropiada i equivalent. Avui, en plena re-
volució, han de sorgir per propi impuls els
elements desconeguts en aquella època. No
es pot admetre una transició a base de per-
sonatges que han especulat amb la nostra
escena. Si el feixisme és un dogal que anul-
la físicament l'existència de tot home pro-
gressiu, els monopolitzadors de l'art i de
la cultura en són l'exponent més refinat
d'aquest anihilament de l'esperit. Totes les
nostres activitats són avui un reflex de la
lluita dels fronts de combat El nostre tea-
tre ha d'ésser, dones, combatiu, teatre de
guerra. Els personatges, retallats a la llum
del gran drama ibèric. Que les masses es
vegin projectades en l'espill renovador d'a-
questa guerra alliberadora. No hem de re-
gatejar esforços ni estalviar sacrificis per
tal de portar endavant la nova estructura-
ció teatral que el poble requereix. L'Asso-
ciació d'Escriptors Catalans podria patro-
cinar la idea, amb el suport de les entitats
culturals, Ateneus obrers i partits polítics
i sindicals. Si migrats van ésser els pri-
mers experiments, ara cal trobar la garan-
tia per a no malmetre unes possibilitats
magnífiques. Que iningú titlli d'inoportuna
la idea de la creació del teatre revoluciona-
ri, ni pretengui creure que no són moments
per a plantejar questions secundàries, si és
que entenen que la nova escena no té la
més mínima importància. A la reraguarda
hi ha molta gent que no viu che prop ni
de lluny ]'ambient de la guerra, que no ha
copsat tota la transcendència del moment
revolucionari, ni ha vist tan sols el canvi
operat en el règim de treball. Barcelona
viu massa beatíficament. EI teatre revolu-
cionari pot ésser un vincle poderós i una
escola d'educació política per a donar al
poble les nocions més essencials del socialis-
me constructiu i alliberar el seu esperit del
ròssec perniciós que la cultura burgesa ha
proporcionat a través del seu domini fins fa
poc omnipotent.	 H.

JOAN VALLESPINOS

de l'antiga Rússia, de la seva vida i cos-
tums i del naixement d'una nova classe
la de la burgesia, dels comerciants i dels
industrials.

A alguns quilòmetres de Leningrad, a
Ozerki, ha estat construida tota una ciutat
cinematogràfica per a presa de vistes de les
escenes de conjunt del film ; ocupa una su-
perfície d'alguns quilòmetres quadrats.



amb els treballadors i han palesat que es tro-
ben, també des de fa molt de temps, 'en el
camp del capitalisme, i que han esdevingut
l'avantguarda de la contrarevolució interna-
cional.

Però no hi ha prou amb dir avui això tan
sols. Actualment és clar que els trotskistes
no són simplement enemics de la URSS ni
tampoc simplement l'avantguarda de la bur-
gesia internacional en la seva lluita contra

Trotsky i la seva muller

el socialisme. Un cop perdudes les darreres
restes d'unió amb les masses, el trotskistes,
el renegats de la revolució, desemmascarats
als ulls dels treballadors, ham esdevingut els
auxiliars de la burgesia en els actes més vils
i més infames de la contrarevolució.

En altre temps la burgesia havia de cercar
els crintinals de dret comú més baixos per
a poder organitzar a la URSS atemptats
contra els dirigents del Poder soviètic i del
Partit bolxevic. Aquests ultims anys la situa

-ció ha canviat.
Ara els trotskistes—als quids els fracassos

en la lluita contra el nostre partit han satu-
rat d'odi—es converteixen en proveïdors de
contrarevolucionaris destinats a organitzar
els assassinats dels dirigents del bolxevisme
i del poder soviètic... Si molts dels plans
trotskistes no han pogut ésser realitzats, no
hi hem de veure l'odi impotent de molts
dels nostres enemics, ans bé, això és 1'fndex
del suport més ferm que la direcció bolxevic
troba en les masses treballadores.

En altre temps la burgesia havia de for-
mar les seves pròpies bandes per al sabotat-
ge de la nostra indústria i de la nostra agri_
cultura, per a minar l'agricultura socialista
i el benestar dels treballadors. Es podia su-
posar que hom trobaria per a aquest designi
indigne homes que encara ahir es considera-
ven comunistes? A•ra tenim davant els ulls
els sabotejadors trotskistes ja desemmasca-
rats. Molt recentment, en el procés de Mos

-cou, Zinoviev i Kamenev han confirmat amb
una calma indecorosa que són ells precisa-
ment que han organitzat i accelerat l'assas-
sinat de Kirov, i s'ha pogut comprovar que
foren els trotskistes que menaven el treball
de sabotatge a la indústria soviètica, als
transports i a l'edificació koljoziana, per a
desacreditar el nostre partit i el poder so-
viètic.

Sabem que la burgesia i els seus lacais
trotskistes no han assolit llur finalitat...
Però el treball de sabotatge contrarevolu-
cionari dels trotskistes a la nostra indús-
tria, a les nostres fàbriques i mines, als
nostres ferrocarrils i a la nostra agricul-
tura, és ja ben demostrat i reconegut per
un gros nombre de trotskistas destacats.

Enterrament frustrat

Els enterradors de la llibertat a Franco

—Encara. no?

LLEGIU

"La Correspondencia
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Alickey dirigeie el chor,
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Han anat fins a la fi
Mirant

a foraproves aclaparadores
EL FEIXISME EXTRANGER A ESPANYA

El gran diari Pravda, de Moscou, ha pu-
blicat el dia A del mes actual un importm1'
article amb el qual ens sembla oportú d'ini-
ciar aquesta secció documental. Heus aci els
paràgrafs principals, traduïts directament.

La revolució d'octubre a la URSS ha obert
un esvoranc en l'edifici del capitalisme i ha
iniciat una pàgina nova en la Història mun-
dial. Però la victòria de la Revolució bolxe-
vic no ha donat el cop de gràcia al capita-
lisme més que en un sol pals.

Aquesta victòria va assenyalar el comen-
çament de la fi del capitalisme, però el capi

-talisme mundial a penes s'ha reconegut ven-
çut. Tot al contrari, la victòria de la nostra
revolució ha decidit el capitalisme a mobilit-
zar i actuar totes lès seves forces i tots els
seus mitjans per a una finalitat de conser-
vació personal. Avui el capitalisme veu la
seva conservació personal únicament en la
submissió del poder soviètic, en l'aixafa

-mènt del socialisme triomfant al nostre país.
Heus ací el que hi ha a la base de la lluita
a mort que esmena entre el capitalisme i el
socialisme.

Els èxits del socialisme a la URSS són
lluny d'afeblir aquesta lluita. Aquests èxits,
identifiquen cada vegada més sòlidament els
milions de les masses populars de la Unió
Soviètica amb l'obra d'edificació del socia-
lisme, amb el nostre partit i amb el seu
cap Stalin. El país marxa fermament per
la ruta de la liquidació definitiva de les su-
pervivències capitalistes, pel camí de la su-
pressió de les classes. Les capes més endar-
rerides dels treballadors veuen ara que el so-
cialisme ha obert per a ells la possibilitat
d'una vida feliç. El benestar material i el
nivel cultural de les masses obreres i cam-
peroles obtenen cada dia més puixança. Els
treballadors del nostre país es senten orgu-
llosos dels èxits de l'edificació socialista.

Però els èxits del socialisme a la URSS
exciten l'odi cada vegada més fort, una rà-
bia veritablement bestial, entre els enemics
del socialisme. Malgrat que ]'enemic de clas-
se a l'interior del país està inutilitzat, és en-
cara viu i sovint disposat a realitzar els actes
de desesperació més inics en la lluita con-
tra els treballadors que edifiquen el socialis-
me. Les forces dominants de la burgesia als
països capitalistes veuen en aquests èxits la

proximitat de llur fi. Els que es senten par-
ticularment inquiets són els capitalistes i cls
propietaris rurals dels països on el capita-
lisme no s'aguanta encara més que pel terror
feixista i l'esperança d'agressions imperialis-
tes a l'exterior.

Es clar que el capitalisme està disposat a
agafar-se a qualsevol mitjà per tal de sal-
var com sigut la seva causa desesperada i
per a cometre contra la URSS qualsevol gé-
nere de malifetes. En aquesta finalitat fei-
xistes i trotskistes han fet, aquests últims
an ys, causa comuna. Llus camins han coin-
cidit.

El procés de Moscou contra la banda ter-
rorista trotskista-zinovievista ha palesat cla-
rament el que s'havia esdevingut en la rea-
litat. Aquest procés ha mostrat els trots•is-
tes sota llur nova màsquera en tant que auxi-
liars directes del feixisme. No és pas per ca-
sualitat que la premsa feixista ha pres sota
la seva protecció els terroristes condemnats
pel tribunal soviètic.

Aquest procés ha demostrat que en un
afer com l'assassinat de Kirov i per a pre-
parar els atemptats contra la vida de nos-
tre gran Cap i d'altres dirigents del nostre
pais, Trotski, gaudint de la més gran pro-
tecció de la legalitat burgesa, ha celebrat
una estreta aliança amb la Seguretat feixista
alemanya — la Gestapo. . D'acord amb el
Jucles Trotski, la direcció pràctica del terror
trostkista-feixista al nostre país, era a les
mans dels Zinoviev i Kamenev infames, i de
tota llur pandilla repugnant.

N'hi ha prou amb veure el que ha demos-
trat el procés del tribunal de Moscou per a
co1Tprendre el que han esdevingut el trots

-kisme i els trotskistes. Però solament l'àm-
plia enquesta sobre els actes de la banda
trotskista-zinovievista ha permès d'establir
definitivament a quin grau extrem han des-
cendit els trotskistes i llurs auxiliars zino-
vievistes.

Després de l'enfonsament dels menxevics
i dels socialistes revolucionaris, els trotskis-
tes han estat un nou exemple del fet que,
en les condicions de la lluita acarnissada
que es desenrotlla actualment entre capita-
lisme i socialisme, no hi ha lloc per a cap
grup polític intermedi, i que aquest grup
descendirà inevitablement vers el camp dels
pitjors enemics dels obrers i dels camperols.
En la seva lluita contra el partit bolxevic i
contra la URSS, els trotskistes han perdut
ja des de fa molt de temps els ultims lligams
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La burgesia ha esmerçat sempre grosses
quantitats de diner per a comprar espies
i sabotejadors i fer-los anar als altres paï-
sos especialment a la U. R. S. S. Per re-
gla general sols els més baixos rebuigs de
la societat burgesa acceptaven aquest rol.
:fra la burgesia ha trobat en la persona
dels trotslcistes auxiliars contra la U. R.
5. S., també per a aquesta finalitat.

Tot això demostra que ara els trotskis-
tes no recularan davant cap crim en llur
odi del bolxevisme i en llur lluita contra-
revolucionària contra la nostra revolució,
contra les conquestes d'octubre, contra els
interessos vitals dels treballadors . Han es-
devingut enemics dels pobles de la U. R.
S. S., traidors a la pàtria, els interessos de
la qual estan disposats a vendre a la Bor

-sa per mitjà d'un mercadeig polític tàcit,
qua ja han iniciat amb els cims de la bur-
gesia estrangera.

Així són els fets.
No es tracta aqui d'accions isolades d'al-

guns trotskistes degenerats. No. Ens tro
-bem en. presència de la posició política

presa per Trotski i pel seu grup, que ha

rodat a l'abisme de la contrarevolució bur-
r esa.

En tant que veritables rebuigs de la re-
volució, els trotskistes han arribat al ter-
rorisme, al sabotatge i a l'espionatge a
profit de la burgesia estrangera i de les
seves fones feixistes. Mantenint-se a l'a-
vantguarda de la contrarevolució interna-
cional, han esdevingut terroristes i sabote-
jadors eontrarevolucionaris, espies i au-
tors d'atemptats al servei de la burgesia...
Una cosa apareix clara : els trotskistes
han anat fins al darrer extrem, els trote-
kistes han anat fins a la fi...

Els bolxevics no obliden que tenen el
deure d'explicar a les masses el sentit dels
nous esdeveniments polítics i les tasques
de llurs lluites. Això és necessari, tant al
si del partit com entre totes les masses de
treballadors, particulailmQnt entre els jo-
ves. Cal que les noves lliçons de la nostra
lluita reforcin la nostra vigilància revolu-
cionària, la nostra consciència bolxevic de
classe.

Sabem també que cal establir una dife-
rència entre els trotskistes contrarevolucio-
naris i els ciutadans soviètics honestos que
han tingut dubtes i ]bígams accidentals.
Els trotskistes de dues cares han esqutxat
de fang tot i a tot arreu on han pogut.
Per això hem d'acabar amb la banda trots-
kista que ha arribat al terror, al sabotatge,
a l'espionatge i als atemptats. Com més
vigorós serà el nostre cop a la banda trots-
kista, més fortament el sentirà el nostre
enemic mortal, la contrarevolució burgesa.
feixista.

Tots dos

tennacional 'als rebels espanyols el Govern
de la U. R. S. S. es considerarà deslligat
totalment dels compromisos de l'esmentat
pacte, ha originat a tot el món els més
apassionats i contradictoris comentaris.

Els representants dels Governs feixistes
no han pogut defensar-se satisfactòriament,
amb el mínim de decòrum que la situació
exigia, i s'hanreduït a prendre actituds des-
pectives o irades per a encóbrir el mal que
les acusacions soviètiques els havien causat.
Alemanya, impotent per a desvirtuar les
acusacions del memoràndum espanyol, ha
intentat negar-li validesa allegant que Es-
panya no té representació al Comitè de
control; Gran Bretanya ha desfet la gro-
llera maniobra assumint la responsabilitat
de la denúncia. Itàlia, per la seva part, ha
pretés — sense resultat — neutralitzar les
acusacions dels Soviets acusant el Govern
de Moscú d'ajudar els «rojos» espanyols
ha emprat exactament la mateixa tàctica
del lladre que es veu perseguit i crida «Al
lladre la amb l'esperança que la policia de-
tindrà un transeünt qualsevol. Portugal —
menys intelligent encara que els seus con-
gèneres — s'ha reduït a iniciar una retirada
significativa.

1 tanmateix les acusacions formulades per
Espanya i per la U. R. S. S. no solament
resten en peu, ans bé han trobat compro-
vacions indubtables de tota mena que estan
airejant l'ambient enrariit format por la
diplomacia interessada i embolicadora.

Un grup de polítics britànics va prendre
la iniciativa de fer una enquesta a Espanya
per tal d'establir de manera indiscutible que
la insurrecció dels generals reaccionaris es-
tava d'acord anticipadament amb els tres
països acusats a Londres, i que aquests tres
països han ajudat després — donant homes,
armament i dinors — els pretesos assassins
de la llibertat del notre poble,

Aquesta Comissió — que es va posar a
treballar amb tota intensitat — està forma-
da, a més del seu iniciador Lord Faringdon,
per les personalitats següents : Leonor Rath-
bone, diputat moderat independent i ex
sotsecretari d'Estat; Mac Kinnon Wood,

ex director tècnic del Ministeri anglès de
l'Aire; el professor Philip Noel Backer, un
dels especialistes més competents del Par-
tit Laborista en questions internacionals
John Jagger, dirigent sindical i diputat la-
borista ; l'eminent j urisconsult D. N. Pritt,
membre de la Cambra dels Comuns ; F. L.
Mallalieu i Geoffrey Bing, el professor J
B. Trend, especialitzat en afers espanyols
la Universitat de Cambridge, i el periodis
ta John Làngdon-Davis.

La primera sessió d'aquesta Comissió fot
dedicada a escoltar els informes d'una Co
missió anglesa d'estudis acabada de retor
nar d'Espanya, la qual va aportar una do

cumentació aclaparaclora sobre la maner
com les potències feixistes observen la «neu

tralitab . Willaam Dobble, diputat laborist
i cap de la «Federació britànica de Ferro
viaris», va lliurar a la Comissió una bomb

incendiària alemanya del darrer model, Ilan
çada per un avió rebel damunt l'enllaç fer
roviari d'Aranjuez; com que no va arriba
a esclatar, totes les inscripcions eren fàcil
ment ilegibles i els tècnics varen poder iden
tificar l'origen de l'artefacte. Dobbie va di
textualment, comentant la situació : «Es un
tragèdia que els republicans espanyols i
seu Govern legalment constituït no es tr
hin en condicions de defensar-se com c
contra els atacs rels trimotors italians
alemanysrn.

La senyoreta Isabel Brown va present

1 un paracaigudes amb el qual s'havia sa
1 vat pocs dies abans un pilot italià en ésse

derribat per les tropes lleials l'avió Fia'
darrer model, que aquest tripulava al se
veí dels rebels. El paracaigudes porta coa
a data de fabricació el i6 de juliol de 1931

Lord Hastings va lliurar còpia foti
gràfica de tots els documents trobats a h
butxaques de l'aviador militar italià Eme:
Mónico, mort en un accident esdevingut prc
de la línia de foc d'Extremadura, així coi
ona còpia de l'interrogatori al qual fou so

r, igualment, que la flota aèria de la Re.
pública no disposava to[ el dais Ve cap
anare0 com els que han estat abatuts re

lar, igualment, que la flota aèria de la Re-
pública no disposava a tot el pais de cap
aparell com els que han estat abatuts re-
centment.

EI periodista Artur Koestler, enviat espe-
cial del «News Chronicle» a Sevilla, va ex-
plicar l'absoluta llibertat amb què els oficials
alemanys es passegen amb llurs uniformes
pels carrers de la ciutat andalusa. Donà
els noms dels pilots nazis que, sota la di-

recció de Gerhard Fieseler, or
-ganitzen les brigades de xoc

de Queipo de Llano a l'exèrcit
aeri dels rebels i aporta proves
convincents del tràfic d'armes
que continua sense dissimula

-ció entre els ports portugue-
sos i Badajoz i Sevilla.

En la seva segona reunió,
la Comissió va escoltar els in-
formes de diferents periodistes
estrangers que foren enviats
per llurs diaris als diferents
fronts de combat, i va poder
comprovar que Mussolini s'ha
incautat de les Balears—espe-
cialment de l'illa de Mallorca
—gràcies al apatriotismen dels
anomenats «nacionalsa. L'es-
criptor alemany Artur Sechof,
que era a Palma en produir

-se la sublevació, va explicar
com els feixistes espanyols ha-
vien estat suplantats als pocs
dies per llurs còmplices ita-
lians, els quals, sota la di-
recció del comte Rossi, amic
personal de Mussolini, varen
dirigir totes les operacions mi-
litars a les illes, organitzant
a ]'ensems pomposes manifes-
tacions a la manera espec-
tacular italiana; també va
afirmar que, poc després de
començar la rebellió, quan ja
ltàlia s'havia adherit al Pacte
de no ingerència, varen arri

-bar molts avions d'aquesta nacionalitat.
La Comissió ha aplegat, també, les ac-

tes de les declaracions fetes per quatre pi-
lots i mecànics alemanys que es dirigien a
Sevilla i es veieren obligats à aterrar a
Barajas, prop de Madrid, els quals, junt
amb l'aparell que portaven, foren detinguts
per les forces lleials. Les declaracions del
pilot Franz Reiche palesen especialment que
aquest avió .alemany de bombardeig del
model més recent, tenia ordre de posar-se
a disposició dels rebels tan bon punt arri

-bat a Sevilla, i que les autoritats alemanyes
a Dessau i a Stuttgart havien expedit, si-
multàniament, als generals facciosos un gros
nombre d'avions semblants.
Davant aquestes proves indubtables, la

Comissió va prendre els següents acords,

que sols en extracte han publicat els diaris
i. Abans de la insurrecció els agents

«nazis» desenrotllaven a Espanya una inten-
sa activitat ; els esorits de propaganda hit-
leriana, redactats en espanyo], eren intro-
duïts a Espanya per mitjà de la valisa di-
plomàtica. Adhuc hi ha presumpcions que en
aquesta època l'Alemanya hitleraana propor-
nava armes als feixistes espanyols.

z. Des del primer moment de la guerra
civil fins a la declaracióó de no intervenció,
la provisió d'armes i la tramesa d'especia-
listes molt qualificats foren organitzades per
Italia i Alemanya. D'aquesta manera la su-
perioritat inicial del Govern, especialment
en matèria 'd'aviació, va passar als rebels.

3. Les provisions d'armes de guerra, en-
cara que lleugerament minvades, no han
cessat després de la signatura per Itàlia i
Alemanya del pacte de no intervenció.

q. Itàlia ha pres a Mallorca mesures que
gairebé equivalen a una ocupació militar.
Els oficials italians dirigeixen tota l'activi

-tat militar dels rebels a les Balears.
à. Els rebels tenen a Portugal, sota la

protecció de les autoritats locals, una ac-
tivitat intensa i desvergonyida ; aquesta avi

-nentesa té una importància especial, car el
lligam entre les forces insurreccionals del
Sud i del Nord es fa per territori portuguès.

6. Contràriament a les forces insurrec-
tes, que estan ben armades, els defensors
del Govern legal espanyol, especialment les

mil:cies, es 'roben en condicions menys efi-
caces.
Aquestes conclusions no són pas d'ara .

Foren preses a la fi de setembre i s'han fet
públiques posteriorment. No responen del
tot — pcl que fa referència a la situació de
les forces populars'— a la realitat d'avui
però són de rigorosa actualitat pcl que es

- refereix als maneigs dels feixistes estran-
gers i, molt especialment, al trlfic d'arma

-ment, flagrant infracció del pacte de no lo-
a	 gerència.

El veredicte de la Comissió presidida per
a Lord Faringdon i per ell iniciada amb caràc-

ter particular, té una importància extraordi-
nària en la lluita contra l'ignominiós «pacte
de bloqueig af poblé espanyol». Palesa que
el pacte imposat per França , i Anglaterra no

rr ha servit més que per a isolar 1 afeblir el
Govern legítim, i per a ajudar i enfortir els
rebels

r	 Es par això que la vigorosa actitud de la
U. R. S S., anunciant que es deslligarà de

el	 tota obligació que el pacte comporti si els
o altres Estats no les compleixen escrupolosa-
nl . ment, significa el primer pas seriós per a
' imposar, en relació amb la guerra revolu-

cionària d'Espanya, una política d'equitat
ar	 i de justícia.

INTER

Aspectes de la diplomàcia

A Egipte, el Govern ha pres una decisió
que té una transcendència demogràfica in-
dubtable.

Sembla que els distingits diploanàtics del

patis de les fiiràmides aprofitaven l'elegant
nomadisme que llur professió els imposa Qer
a contraure niatrinaoni amb dones de pell
Inés blanca que llurs coterrànies. Això pri-
vava a la dona egípcia de la bossibilitat
d'ésser diplomàtic consort i donava una ir-
ritant superioritat a les daines d'altres la-
tituds. •

Es per això que el Govern d'El Caire ha
decidit que els diplomàtics i cònsols resa

-dents a l'estranger sols puguin casar-se amb
dones egípcies. Aquells que ja han realitzat
la seva unió amb una estrangera seran des-
tinais a càrrecs sedentaris dins l'administra-
ció central.

Si això és ara, què s'esdevindrà a Egipte
quan les dones tindran drets polítics i po-
dran legislar a llur conveniència?

El barret viatger

Un aanericà extruvagant, el senyor Albert
E. ldr ichey, impossibilitat per 'a viatjar, va
tenir la- pensada de fer que viatgés el seu
barret per tot el món.

Aquest barret, avui esdevingut cèlebre,
ha. utilitzat tots els mitjans de locomoció
possibles sense que ningú no l'hagi aturat
enlloc. Adhuc ha estat adorés com a passat

-ger pel capità von Schiller, comandant dei
Zeppelin, de Rio Janeiro a Francfort. I el
rnés curiós és que ni al ferrocarril, ni a l'a-
vid, ni al vaixell, el barret no ha pagat l'im-
port del passatge.

Havent començat la llarga excursió el 4
d'abril acaba de retornar ara a mans — o
al cap — del seu propietari, gairebé desco-
negut: talment hom l'ha cobert d'etiquetes
i d'adreçes diferents. Perquè res no hi
manqui hom li va enganxar amb una agu-
lta un certificat acreditant que fou batejat,
d'acord am.b la regla establerta, en el mo-
n.ent de travessar l'Equador.

Al retorn del barret — 14 d'octubre — ha
estat rebut del seu amb amb una grotesca
cerimònia celebrada a l'aeròdrom de Newark,
a New-Jersey.

De la. manera que va 'el món, el senyor
Albert E. Wickev encara té gana de fea
bro nra.

Sorpreses de la genealogia

Nora san que la ciència genealògica ha .
estat particularanent conreada a Alemanya
d'ençà de l'adveniment del Tercer Reich i
de l'aplicació del «paràgraf ario.

Tots els alemanys recerquen febrosament
en llur passat per tal d'escatir si han tingut

o no algun predece$sór séanita fins alesho-
res ignorat. Això ha donat molts mals de cap
a. la .gent d'aques país,' car àdhuc sembla

que el propi Hitler s'ha trobat més. d'un
jr(eu poca-vergonya mcrastat al sen arbre

genealògic.
Però la genealogia, que ha fet la dissorl

de molts alemanes, t ,cnbé ha fet la felici-
la.t de molts d'altres.

Així, per exemple, ara fa ¢oc és la genea-

logia que ha permès d'establir que l'hereu
de lea multimilionària americana Henriette
Garret era un tal Christian Schefer, resi

-dent a Bad-Nauheim. El vincle de família
remunta a la quarta. generació. 1 l'herència
puja a izo milions de francs.

Imagineu si aquest jove tractarà amb res-
pecte la ciència genealògica d'ara 

endava+at!

Cal pagar bé'

Al nostre tip us semp re ens han semblat ex-
cessives les quaratitais que els polítics co-
bren per ésser ministres o diputats. A An-
glaterra no són de la mateixa o fiinió. Segons
un projecte que examina la Cambra dels
Comuns des 'de fa temps, el Cap del Govern
cobrarà vuit nrtil lliures nada any i els altres
ministres cinc mil. Fins ara el Prémier no
cobrava Inés que cinc mil lliures esterlines.

El més simptomàtic„ però, és que a la
Cambra i al Qais aquests sous els semblen
migrats, i tot peranet suposar que hom de-

cidirà rebut jar el projecte i fer-ne un altre
en el qual s'atorgui als ministres «una assig-
nació decorosa».

E1 fet internacional de més hanscendCn-
n els darrers dies ha estat, indiscutible-

ment, la intervenció  Ve. delePat soviètic en

EI fet internacional de més transcendèn_
cia en els darrers dies ha estat, indiscutible-
ment, la  del delegat soviètic en
el Comitè de control de Londres sobre la
violació per part dels Estats feixistes del
pacte de no intervenció a 'Espanya. Les de-
núncies concretes formulades per Kagan con-
tra Itàlia, Alemanya i Portugal ; la seva
declaració en el sentit d'advertir que si no
cessa iiñmediatament ('ajut del feixisme in-

mès el pilot italià Patriarca, signat per l'in-
teressat. Resulta que als aeròdroms de Se-
villa i Càceres hi havia uns 6o avions de
combat importats després de l'aixecament
feixista, així com esquadretes senceres de
((caces» italians i alemanys. Entre els do-
cuments aportats hi ha també les ordres
de guerra del general rebel Kindelàn als
aviadors vinguts d'aquests països. Feu cons.

MIRADOR
recollirá des d'ara
les inquietuds, els
afanys i les vibra"
cions del temps nou

Llegiu MIRADOR



un soroll que venia dels homes, es precipità ; que no reeixiria a donar-li mort, l'onada
a la finestra i cridà amb totes les seves retornà la noia a casa seva en un immens
forces :	 mormoleig de llàgrimes- i d'excuses.

«Auxili !,	 I la noieta que no tenia ni una esgar-
I tirà el seu tauler d'escolar en direcció	 rinxada hagué de recomençar a obrir i

al vaixell.	 1 tancar les persianes sense esperança, i des-
L'home del timó ni tan sols es. tombà. aparèixer momentàniament dins la mar bon

1 im mariner que treia fum pera boca, I punt el pal d'un vaixell apuntava a
passà pel pont com si tal cosa. Els altres , ritzó.	 '
continuaren rentant llur roba blanca, men- ! 	 Mariners que somieu en alta mar,.. re-

baràs potser per esdevenir una cosa gura?
—Per a fer una sardana cal ésser almenys

tres.
—Eren dues ombres sense cap que se

n'anaven per la carretera polsosa.
—La nit, el dia, el dia, la nit, els núvols

i els peixos voladors,
—He cregut sentir un soroll, perd era el

soroll del niar.
0 bé escrivia una carta en la qual donava

notícies de la seva petita ciutat i d'ella ma-
teixa. No ho adreçava a ningú i no besava
ningú en acabar i en el sobre no hi havia
cap nom.

I finida la lletra, la llançava a mar — no
pas per desfer-se'n, sinó perquè calia que
així fos fet — i tal vegada a la manera dels
navegants perduts que lliuren a les onades
llur darrer missatge dins una ampolla deses -
perada.

El temps no passava en la ciutat flotant :
la noia sempre tenia dotze anys. I era deba-
des que bombés el seu petit tors davant l'ar-
marc mirall de la seva cambra. Un dia,
cansada d'assemblar-se  amb les . seves trenes
i el seu front tan descobert a la fotografia
que guardava en el seu àlbum, va irritar-se
contra ella mateixa i el seu retrat, i dis-
persa violentament els seus cabells sobre les
seves espatlles esperant que la seva edat en
fóra trasbalsada. Potser el mar i tot, al seu
voltant sofriria algún canvi i veuria sortir-
ne unes grans cabres de b trba escumejant
que s'acostarien a mirar.

Ta:imateix l'Oceà quedava desert i ella
no rebia altres visites que la dels estels fu-
gaços.

Un altre 'dia hi hagué com una distracció
del destí, una esquerda en la seva voluntat.
Un veritable vaixell. de càrrega tot fumejant,
ferotge com un buldog i aguantant bé el
mar tot i anar poc carregat (sota la línia
de flotació esclatava al sol una bella banda
vermella), un vaixell de càrrega passà pel
carrer marí del poble sense que les cases des-
apareguessin sota les aigües ni la noieta
q' (dés adormida.

Era ju:t migdia. El vaixell féu sonar la
seva sirena, però aquesta veu no es barrejà
amb la del campanar. Cadascuna guardava
la seva independència.

La noia, en percebre per primera vegadas o Dame-, mem re de 1 Institut,
professor de la Sorbona, i Jordi de Lavens,
Ilorejat de l'Acadèmia de Ciències, tenia una
petita flora que contenia les plantes més MIRADOR'comunes, així com les plantes útils i »oïbles
amb vuit-centes noranta-vuit figures.

La noia pujava al campanar per una es-
cala de cargo] amb els graons esmolats per
milers de peus .mai no vistos. El campanar,
que ben bé tenia cinc-cents graons, pensava
la noia (en tenia noranta-dos), deixava veure
el cel tant com podia entre els seus maons
grocs. I calia acontentar el rellotge de pesos
r amb 1a maneta fer-los pujar altra vegada
perquè toqués realment les hores, de dia
i de nit.

La cripta, els altars, els sants de pedra
donant orclres tàcites, totes les cadires a
penes xiuxiuejants que esperaven, ben ar-
renglerades, éssers de tota edat, aquells al-
tars ]'or dels quals havia envellit i desitjava
envellir més encara, tot això atreia i allu-
nvava la noia, que mai no entrava a la casa
gran i s'acontentava entreobrint-ne la porta
clavetejada, en les hores vagaroses, per a
donar una mirada ràpida a l'interior, aguan-
tant-se l'alè.

En una maleta de la seva cambra hi'
havia papers de família, algunes postals de
Dakar, Río de Janeiro, Hong-Kong, sig-
nades : Carles o C. Lievens, i adreçades
a Steenvoorde (Nord). La noia d'alta mar
ignorava què eren aquells paisos llunyans
i aquell Carles i aquell Steenvoorde.

Així mateix guardava en un armari un
àlbum de fotografies. Una d'elles represen-
tava •un infant que s'assemblava molt a la
noieta de ]''Oceà, i sovint la contemplava
amb humilitat : sempre li semblava que era
la imatge la que tenia raó, la que estava
en el cert; duia un cèrcol a la mà. La noia
n'havia buscat un d'igual per totes les cases
del poble. I un dia cregué que l'havia tro

-bat : era el cèrcol de ferro d'un bocoi, però I
tot just provà de córrer amb ell pel carrer
ra ,•f, el cèrcol es féu escàpol.

En una altra fotografia es veia la noia
entre un fiome vestit de mariner 1 una dona
ossuda i entliumenjada. La noia d'alta mar,
que ho havia vist mai cap home ni cap I
dona, s'havia preguntat sovint què volien
aquesta gent, i fins i tot al mig de la nit, 1
yuan la lucidesa se us presenta a vegades
de sobte, amb la violència del llamp.

Tots els matins anava a l'escola municipal
amb una gran carpeta que contenia qua-
derns, una gramàtica, una aritmètica, una f

història de França, una geografia.	 I
De Ga t' B	 b

Tel. 14952

¡ NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a lea acreditades

6RA6EES POTENCIALS DEL D8, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
pi ®Ura g4QÍÍla 

Impotencia (en Eotee le. caves msniiestadona),
•^] mel de cep, canrsmenf men4el, perd»« de
memòria, ver*ígena,fadiga corporal, fremolon, diepdpaia nervio•
ea, palpifacione, bifua,..ne i freaforns nervioso. en general de lee
dones 1 tota ela freafona orgènice que tineuin per causa o origen esgota.
ment nerviós.

/"	 Les Gragees potencials del Dr. Soivré,
més que un medicament eón un element esaendel del cervell, medul'le i Eot el sistema nerviós, regia..
cent el viga serual propi de Pede`, conservant le salut i prolongant Ic vida; indicades eapedalment ale aseo•
tat en le cava loveutut per tota mane d'ereeasoa, ala que verifiquen trebelle excessiu.. tant fíala carn moral.
o intel'lecfuale, eeportisfea, homes de dindea, financien, artistes, comercianta, industrials, pensadora, efe.,
aconaegotnt sempre, amb lee Grageea potencial. del Dr. Soivró, tota eta esforços o excedda fddlmenf
t diepeesot l'organisme per rependre'le sovint t amb el màaln resultat, arribant a 1'estrema vellesa i san..
violentar Ibr¢enisme amb energies própiea de la ,oventut.

Baefa pendre un flaec6 per convèncer-se'n

Vsnds a 660 p tes, flascó, ea tofes les pd clpals 1srmtcles d'Espmyi, Porfspl 1 Amà ci
NOTÀ. —Diet-a, t lrnmefrot O'75 ptr, ee ugei& de eones per al Rvaga. g • 0/(rleu Laboraforio bóta•

faro, carrer del Ter, 16, Barcelona, nono grotk on 1/dre repfkof. ,o6n lorlpn. daemetlfeeeert 1 trnofa.
mrnt duyueq e cealoitu
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LES LLETRES
UN CONTE DE JULES SUPERVIEILLE

Li r©Oi dVxDt	 mr
Com s'havia format aquest carrer flotant?

Quins mariners, amb ]'ajut de quins arqui-
tectes, l'havien construït en L'alt Atlàntic en-
mig 'a superfície del mar, damunt un abisme
de sis mil metres? Aquest llarg carrer amb
cases de maons vermells que de tan desco-
lorits agafaven un to gris-França; aquestes
teulades de pissarra, de teula romana, aques-
tes humils botigues immutables? I aquest
'ampanar tan foradat.' I aquest clos que no

contenia sinó aigua de mar i volia sens dubte
ésser un jardí voltat d'una muralla coronada
amb trossos d'ampolla, per damunt de la qual
saltava de tant en tant um peix?

Com era que tot aliò s'aguantava sense
ésser ni tan sols sacsejat per les onades?

I aquesta noia de dotze anys, tan sola,
que portava esclops i anava amb pas segur
pel carrer líquid com si caminés per terra
ferma? Com era tot això..,?

Direm les coses a mesura que les anirem
veient i sabent. I el que hagi de restar obs-
cur, ho serà a despit de nosaltres.

Bon punt s'acostava un vaixell, ja abans
que aparegués a ]''horitzó, la noia era presa
d'un son profund, i el poble desapareixia sota
les aigües. I és per això que cap mariner,
ni a l'extrem d'una ullera de llarga vista,
mai no havia vist el poble pi solament sos-
pitat la seva existència.

L'infant es creia l'única noia del món.
Sabia tan sols que era urna noia?

No era gaire bonica a causa de les seves
dents una mica separades, del seu nas una
mica massa arromangat ; però tenia la pell
molt blanca amb algunes taques de dolçor,
vull dir de rojor, 1 la seva personeta, senyo-
rejada per uns u11s grisos, modestos però
molt lluminosos, us encomanava a tot el cos,
i fins a l'ànima, una gran sorpresa que venia
del fons dels temps.

Al carrer, l'únic carrer d'aquesta petita ciu-
tat, l'infant mirava a vegades a dreta i es-
querra com si esperés d'algú una lleugera
salutació amb la mà o amb el cap, un signe
amical. Era només una impressió que ella
(lonava, sense saber-ho, car res ni ningú no
podia trobar -se en aquest poble perdut i sem-
pre a punt d'esvanir-se.

De qué vivia aquesta noia? l)e la pesca?
No ho creiem pas. Trobava aliments a l'ar-
mari i al rebost de la cuina, i àdhuc carn
cada dos o tres dies. També hi havia per
a ella patates, d'altres llegums, de tant en
tant ous.

Les provisiones naixien esponthniament
dins els armaris. I quan la noia prenia con-
fitura, el pot restava intacte, com si les
coses haguessin estat així un dia i així cal-
gués que restessin eternament.

Al matí, la noia trobava mitja lliura de
pa tendre, embolicat amb un paper, damunt
el taulell de marbre de la fleca, darrera el
qual mai no havia vist ningú, ni tan sols
una mà, ni un dit, empenyent el pa vers ella.

^Es llevava d'hora, alçava les portes de

CAYI8^R
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LLIT EN LA YIDD
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ferro de les botigues (aquí hom llegia : Cafè,
i allà : Ferrer o Forn Modern, Merceria),
obria les persianes de totes les cases, les
subjectava amb cura a causa del vent de
mar i, segons el temps, deixava o no les
finestres tancades. !En algunes cuines encenia
foc per tal que fumegessin tres o quatre
xemeneies.

Una hora abans de la posta, començava
a tancar les persianes amb simplicitat. I abai-
xava les portes de planxa ondulada.

La a'oia acomplia aquestes tasques moguda
]per un cert instint, per una inspiració quo_
tidiana que la menava a tenir cura de tot.
Durant l'estiu, deixava una catifa a la fines-
tra o roba blanca a eixugar, com si calgués
que el poble tingués a qualsevol preu l'aire
dels pobles habitats, i el més semblant pos-
sible.

I tot l'any havia de tenir cura de la ban
-dera de l'Ajuntament, tan exposada.

A la nit, es feia llum amb espelmes u
cosia a la claror de la llàntia . A més, hi
havia electricitat en moltes cases, i la noia
obria ï tancava els commutadors amb gràcia
i naturalitat.

Una vegada penjà a un picáporta un llaç
de crespó negre . Li semblà que això feia
bonic.

1 allò restà allí dos dies ; després ho
amagà.

Una altra vegada, vetaquí que es posa
a repicar el timbal, el timbal del poble, com
es fa per a anunciar alguna nova. I tenia
un violent desig ele cridar alguna cosa que
s'hauria oït d'una banda a ]'altra de mar,
però s'ennuegà, no emeté cap so, Féu un
esforç tan tràgic que la seva cara i el seu
coll esdevingueren gairebé negres, com els
dels 1iegats. Després calgué co1•locar el tam-
bor al scu !loc habitua], en el recó esquerre,
al fons de la gran sala de l'Ajuntament.

En el prefaci la noia llegia
«Durant el bon temps, no res tan fàcil

com procurar-se, en gran quantitat, les plan-
tes del camp i dels boscos.»

I la història, la geografia, els països, els
grans homes, les muntanyes, els rius i les
fronteres, com explicar-s'ho per qui no té
sinó el carrer buit d'una petita ciutat enmig
de l'Oceà solitari? Però l'Oceà mateix,
que ella veia sobre els mapes, era ben bé
aquell damunt el qual ella vivia? Un dia,
un segon, ho havia pensat. Però havia re-
butjat la idea com a folla i perillosa.

A vegades escoltava amb una submissió
absoluta, escrivia alguns mots, tornava a
escoltar, reprenia la ploma, com si obeís
al dictat d'una invisible mestra. Després la
noia obria una gramàtica i romania llarga
estona abocada, contenint la respiració, so-
bre la pàgina 6o i l'exercici CLÍVIII que
li abellia. La gramàtica semblava que prenia
la paraula per conversar amb la noieta
d'alta mar:

—Existiu? — penseu? — parleu? — v'o-
leu? -- cal adreçar-se ! — s'esdevé? — hom
acusa? — sou capaç? — sou culpable?
-- es tracta? — teniu aquest present? eh!
— us planyeu? (Substituïu els guions pel
pronom interrogatiu convenient, amb prepo-
sició o sense.)

Altres vegades l'infant sentia un desig
insistent d'escriure certes frases. 1 ho feia
amb una gran aplicació.

Heus-en aquí algunes, entre moltes d'al-
tres

—Partim-nos això, no us sembla?
—Escolteu-me bé, Seieu, no us mogueu,

us ho prego!
—Si tingués tan sols una mica de neu

de les muntanyes altes el dia passaria més
de pressa,

—Escuma, escuma entorn de tui, no aca-

[re de cada cosint de proa uns dofins s'apar-
taren per r!eixar pas al vaixell que s'afa-
nyava.

La noieta baixà molt de presa al carrer,
s'ajagué damunt el rastre de la nau i besi
tan llargament el solc, que aquest, quan
ella s'aixecà, no era sinó un recó de mar
sense memòria, i verge. En tornar a casa
la noia quedà astorada d'haver cridat «Au-
xili !i>. Només aleshores comprengué el sen-
tit profund d'aquesta paraula. I aquest sen-
tit l'esglaià. Els homes no sentien la seca
veu? 0 aquells mariners eren sords i cecs?
0 més cruels que les pregoneses de la mar?

Aleshores vingué a cercar-la una onada
que sempre s'havia mantingut a certa dis-
tància del poble, amb visible reserva. Era
una onada enorme que s'estenia fins molt
més enllà que les altres, a cada costat d'ella
mateixa. En la part alta, portava dos ulls
d'escuma perfectament imitats. Hom hauria
(lit que comprenia certes coses i que no les
:lprovava pas totes. Per bé que es formava
i es desfeia a céntes de vegades cada dia,
mai no s'oblidava de posar-se en el mateix
lloc aquells dos ulls tan ben fets. A vegades,
quan alguna cosa l'interessava, hom podio
sorprendre com restava prop d'un minut
amb la cresta enlaire, oblidant la seva qua-
litat d'onada, tant que li calia refer-se cada
set segons.

Temps ha que aquesta onada hauria vol-
gut fer alguna cosa per la noia, però no
sabia què. Veié allunyar-se el vaixell i com

-prengué l'angoixa de la que restava. No
volent esperar més, se l'emmenà no gaire
Ihmy, sense dir un mot, i com si li donés
la mà.
Després d'haver-se agenollat davant la

noia, a la manera de les ones, i amb molt
de respecte, ]'enrotllà al fons d'ella mateixa,
l'estrenyé una llarga estona procurant con-
fiscar-la, amb la collaboració de la mort.
1 la noieta es privava de respirar per tal de
secundar ]'onada en el seu projecte.

No aconseguint el seu propòsit, la llançà
enlaire fins que la noia no fou més gran
que una oreneta marina, la prengué i la
reprengué com una pilota, i queia entre floc,
(l'escuma tan grossos com ous d'estruç.

Finalment, veient que no hi podia res,

colzats a la barana, temeu de pensar 'mas-
sa estona dins la negra nit en un rostre es-
timat. Us arrisqueu a fer néixer, en in-
rlrets essencialment desèrtics, un ésser do-
tat de tota la sensibilitat humana i que
'no pot viure ni morir, ni estimar, i tan-
mateix sofreix com si visqués, estimés i es
trobés tostemps a punt de morir, un ésser
infinitament desheretat en mig les solituds
aquàtiques, com aquesta noia de l'Oceà,
nada un dia clel cervell de Carles Liévens,
de Steenvoorde, mariner de pont del quatre

-pals «L'Ardit», el qual havia perdut la seva
filla de dotze anys d'edat, durant un dels
seus viatges, i, una nit trobant-se als S$
graus de latitud Nord i 35 de longitud
Oest, pensà llargament en ella, amb una
força terrible, per desgràcia d'aquella noia.

JOAN OLIVER, trad.

(Dibuixos de 1iIart Bas,)
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ELS TROBAREU A LA

LLIBRERIA CATALONIA
3, RONDA DE SANTPERE, 3

Telèf on 24647

Direcció General de Treball
D'INTERES PER ALS SUBSCRIPTORS I ANUNCIANTS DE PERIODICS

Havent observat que a partir de la incautació dels periòdics per les auto-

ritats de la República hi ha hagut subscriptors que s'han donat de baixa i

comerciants que han retirat llurs anuncis, amb perjudici evident per a l'obra

de defensa de la nostra causa, que és la de defensar la llibertat, posem al

coneixement de tots els subscriptors i anunciants que el donar-se de baixa'

dels dits periòdics en aquests moments serà considerat com a saboteig a la

causa republicana i serà severament castigat qui tal cosa faci.

-D'ençà que l'Enric escriu un poema èpic, ens divertim molt a casa.

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa tJ Màxima qualltat

AVINYO, 19, pral.: Telèfon 17047 ; BARCELONA
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LES LLETRES
UN ASSAIG DE LUNATXARSKI

OTO U	 KO
André Gide
i l'Evangeli

Prendre al peu d	 lletra les paraules
del ('rist.

La crítica marxi ta, que estudia profun- 'podem no simpatitzar amb els seus desigs, contava la trista història 'del moltó que es lot ; en una conversa amb Suvorine,	 Dos- Hom prova de tranr^ejar amb ell !

dament l'obra (le Dostoievski, ha cercat amb amb els seus camins,	 però hem de reco- vol	 tornar	 boc,	 fent	 allusió	 a	 la inactúa- toievski	 reconegué	 que	 somniava	 en	 una Quan diu : u pen tcts els Iens béns», això

penetració quina classe l'escriptor ha descrit nèixer que al començament de la seva car- litat	 tràgica	 dels	 revolucionaris	 del	 seu darrera part dels Germans Karamàsov, no- no és una imatge ; taro) cc no és una ordre

exactament.	 D'una part hom emet l'opinió rera ella fou una classe puixant i fins i tot, temps,	 Dostoievski, per contra, en general
no es trobà en condicions (le defensar les

vella	 que,	 per	 dir-ho	 així,	 no	 era	 del	 tot
acabada; en aquesta darrera part,	 Alioxa,

—és un	 secret de	 felicitat.	 El reialme de
Déu és això—és un estat de joia que nonrés

que	 Dostoievski,	 oposant-se	als	 escriptors
de la noblesa, és el primer gran escriptor de

t la seva manera, creadora.
Finalment, tothom sap que és precisament seves posicions avançades contra l'atac fu- unraturalmentn,	 esdevenia revolucionari • .. el despullament pot donar.

la petita burgesia, el xantre, principalment, la	 petita	 burgesia	 d'aquesta	 època	 (l'estat riós de , les forces negres de la reacció amb La qüestió fonamental de la moral petit- La inquietud desapareix untb el sentiment

dels malaurats de la ciutat,	 (le llurs	 sofri- 1 pla) la que engendrà el grup dels populis- la dignitat incomparable que veiérem en un burgesa—la de saber si havia de seguir el de	 la	 possessió	 particular;	 de	 la	 limitació

ments i de llurs aspiracions. D'altra banda, ; tes, comprenent-hi els homes de vàlua com
Altrament, Pis-

Txernixevski o en un Netxàiev. Dostoievski,
condemnat a mort,	 indultat en el	 mateix

camí de la resignació,	 o	 el	 de	 l'egoisme,
o el de la revolució i del socialisme, torturà

individual.
«No us inquieteu per la vostra vida, pel

segons certes manifestacions i opinions pro- '
nunciades	 Dostoievski mateix, un hom

Txernixevski i Dobrolinbov.
sarev tampoc pot ésser anomenat decadent. lloc d'execució, sotmès a les tortures del pre- Dostoievski durant tota la seva vida. 1 això

per
és temptat de classificar-lo com un repre- sidi	 i de	 la	 deportació,	 es	 va	 rompre,	 o,

millor dit,	 s'encorbà.	 Em	 el colossal treball
és	 característic	 en	 el	 representant	 d'una
classe que englobava aquestes tres tendén-

sentant de la noblesa decadent. Aquest pu	 I
de	 vista	 admetria	 I)ostoievski	 sigui, interior del	 seu	 pensament,	 tot conservant cies. Dostoievski representa amb un art ex-

que
i ualment ue	 Puixkin	 el seu	 germà de el	 seu odi	 per	 l'esperit	 burgès,	 desenrotllà traordinari	 aquesta	 esquerda	 insuportable

en	 la	 gent	 d'aquesta classeque aparegué
sang, el representant de la noblesa decadent de	 l'esperitigualment	 en	 ell	 1 odi	 revolu-

gonari.	 S'esforçà	 a	 confondre'ls,	 s'esforça a conseqüència de l'enderrocament de l'or-
del seu temps, per bé que aquesta fos menys a no veure darrera de la imatge de revo- dre antic, de l'extrema inseguretat de 1'es-
empobrida i menys degenerada que la no- lucionari res més que l'arrogància d'un es- devenidor i de les condicions carre goses del
blesa	 de	 l'època	 a	 la	 qual	 s'interessaven I perit isolat de la vida, res més que la yo- present.	 Dostoievski,	 furgant	 en	 la	 psico-
Dóstoievski	 t	 Turguéniev,	 les	 obres	 dels luptat, la voluntat d'atènyer l'èxit pel crim ; logia	 d'individus	 isolats,	 representa	 tot	 el

'reemplaçament de laquals	 anunciaven	 el
noblesa més o menys	 la noblesa

s en rm mot, l'heretge» segons la seva pròpia moviment social de la seva època.	 Quasi
1pura per

burgesa, i germà de 'folstoi, que aixecà una t
terminologia, l'absència de consciència, d'a- tots els seus personatges cerquen	 una	 ve-

va	 eltempesta de protestes contra l'ofensi	 d mor,	 Actuant d'aquesta manera el revolu-
cionari	 esdevenia veritablement	 un	 dimoni.

ritat i una sortida qualsevulgues. Dostoievski
es pensava ell mateix haver trobat aquesta 

capitalisme, tempesta que es desencadena en llostoievski	 tenia necessitat de	 posar	 sota veritat que assajà de provar per medi dels
la Rússia rural	 st mé,	 etc.,	 et ade	 esta l'anatema de la seva ombrívola condemnació seus herois que predicaven la santedat de
tot, bo i examinant de més a prop aquesta el	 camí	 burgès, i	 el	 camí	 socialista,	 per la resignació i s'havien lligat orgànicament
hipòtesi, cal reconèixer que no t' una base 1 justificar la	 seva entr da	 en	 una	 tercera amb	 la	 reacció.	 Però,	 en	 realitat,	 tot	 ex-

Les primeres obres de Dostoievskiforen i ruta,	 de la qual	 ell	 f: u	 la més	 gran	 ex- pressant d'una manera incomparable el mal !
foren indiscutiblement, exclusivament copsa- pressió. social, ell dubtava i, interiorment, era vençut
grades a la petita gent de Petersburg i la Quina	 fou,	 doncs,	 aquesta	 tercera	 via. per aquest mal.
noblesa no hi jugà cap paper. En les seves Aquesta fou realment la de la petita bar- Dostoievski ens ensenya amb tota la seva
grans obres es pot trobar més d'una allusió gesia decadent. Desenes i centenars de per- existència,	 amb tota la seva obra,	 que l'ú-
s	 l'aristocràcia	 de	 certs	 personatges	 d a- sones torturades, que s'havien deixat anar nica eixida que existia en el caos de l'època

poemes	 filosòfics,	 però	 na	 obstant a] fons, eren privades de tot mitjà de lluita era	 la revolució i el socialisme.	 'Es veritat
sempresempre ens ]es havem amb un gentilhome

' i de tota esperança de millorament de llur que	 si	 Dostoievski	 hagués	 restat	 fidel	 al
que	 s	 dearrencatha	 soca,sevaal	 queqq sort ; llur única eixida era el suïcidi o una ( camí emprès en la seva joventut, l'autocràcia

en vagabund ciutadà,s'ha	 Uransf'o i potservida plena de tristesa, p	 d'embriaguesa l'hauria exterminat completament com féu
funcionario	 qualsevol	 pobre home deen
	 de

t de disbauxes, 	 finalment, la pau religiosa, amb Txernixevski. Es en gran part l'instint
la ciutat, de vegades en aventurer.	 j amb el món, la fe en un món nou, millor, de conservació que féupassar definitivament que menjareu i pel que beureu, ni fiel vostre

Hom	 es pot	 fer càrrec de fins	 a quin Dostoievski en el qual serien recompensades de les in- Dostoievski dei camp de la vanguàrdia petit cor i els vostres vestits.»
punt Dostoievski veia que aquesta mena de justícies que els havien fet sofrir a la terra, burgesa	 dels	 pagesos	 i,	 fins	 a cert	 punt,

* ^ rnoblesa estava englobada en una nova classe
socia]--en ]a nova	 formadpetita-burgesia

j
!	 I rau	 ací tot el problema :	 aquestes tres Es	 precisament en	 aquestes	 classes queP	 9	 q eei	 1 esdevenidor,	 dels	 proletaris,	 al	 camp

justament de les antigues capes de la petita- ; varietats de la petita burgesia coexistien al hom predica la resignació i la no resistèn-
cia. Dostoievski s'esforçà a crear una com -

de la petita burgesia decadent que estava
' prop de la reacció més negra per les seves

«Es	 més	 fàcil que	 un	 camell	 passi pel
forat d'una agulla, que no ens que un ric

burgesia, dels grans comerciants, com tam-
bé de les diverses	 fet

cap i a la 1i en	 una mateixa classe,	 i de
Í	 l'estat	 d'esperit	 de	 tots	 aquestsvegades cepció	 anàloga,	 per	 orgull	 patriòtic,	 bo	 i creences. entri al reialme dels cels.»capes socials—pel	 que

escriu ell mateix, en una lletra a Kàdkov, grups podia viure en ua mateix i únic pit, Proclamant que Rússia era un país de so- I	 No obstant,	 el	 govern dubtà sempre de
Dostoievski.	 Comprenia la complexitat co-

Quan	 la	 gent	 intelligent	 fart	 el	 bèstia,

que Raskòlnikov, per exemple (un dels he- en	 un	 matdx	 1	 únic	 individu,	 'El	 petit frences singulars que rescatava,	 per esperit
lossal de la	 seva	 i de les sevespsicologia	 ,

és natura? que hi reixin més que els ximples,
ha discutit	 1'a-ycm	 sobre el camell, sobre

rois més importants de Dostoievski), és un burgès, bo i prosperant, es creava un punt temps,cristià,	 que	 nasqué en	 el	 seu	 uns
socials	 anàlegs,	 uns	 delpr incipis	 principis concepcions. De la 'mateixa manera que la i l'ull	 de l'agulla,	 i hom	 ha discutitguuapetit	 bwrgès.	 En	 la seva	 novella en	 parla j de vista	 únic,	 deia que tot estava	 permès,

'	 adinerathome	 d'afers, a bnere d'eestimar	 és	 la	 sola	 reacció	 quea societat comprèn fins als	 nostres dies que sobretot per saber en quina mesura el ricmúltiples	 vegades d'una	 manera	 suficient-
ment clara,	 com	 un	 rebrot d'una	 antiga

esdevenia	 un	 un
sense pietat. Dostoievski, que ho sabia, re- salvi de tot mal», ^^l'arrepentiment, heus ací, l'ombrívola imatge de	 l'apòstol	 del renun-

de
podia o no podia escometre el reialme del

familia	 senvorial. presentava aquesta gent i l'odiava.	 I,	 més
i

és el que rescatarà l'ànima de tot pecats,
etcètera.	 Amb	 aquest	 punt	 de vista,	 hom

ciament	 i	 del	 profeta de	 l'ortodòxia	 i
l'estatisme ocultava el màrtir i el protestant

cel. I tanmateix hi ha res més lluminós que
la paraula de l'Evangeli?	 Salta a la	 rista

Tòt aquest món ciutadà, creat en gran
part pel capitalisme (el desenrotllament del

encara,	 Dostoievski s'esforçava a marcir
a tacar l'aspiració a la felicitat en	 general, hauria pogut cessar de lluitar contra l'auto- mig ofegat pel medi, que omplia les obres

bulliade Dostoievski d'elements en els quals
deis »rés miops que afer passar un camell

capital comercial al començament, la indús- que vivia poderosament en el seu cor, tot 1 crficia,	 reconèixer-la	expressió	 legal	 de	 la
divinitat,	 un	 bé	 el	 passat	 queproclamar la revolució i que, per bé que sovint hostils,

pel forat d'una agulla» és l'equivalent ovien-
tal d'agafar la lluna. amb les mans)), o d

tria tot seguit), sofria, o, en tot cas,	 s'atra- acusant justament aquesta aspiració de per-
espiritual,	 egoista	 i	 in- desapareixia i	 declarar una	 guerra despia- es feien llum fos com f

umés
eral	 i

‚ qua ls	 matge	 anàloga l'enorme	 absur-
fe ava en el desori .d'una destrucció ràpida

gdé l'6rdre Cbpttàlistd; ó millàr 'áit del dès `
tànyer, alsistema
iim' á dmagquestS`• triaterxos "b'ur	 naesos e	 crec- dada ,corri a'una temptació diabòlica al ca- la porció delsA la nostra epoca,	 P datat de	 la qual tendeix	 a	 exagerar-ne 	la

-
ordre capitalista. Els grans escriptors neixen xença o la pervinguts a	 la cima, que ell pitalisme i encara més a la revolució i	 al

socialisme.
petit	 burgesos	 i	 dels	 intellectuals	 que	 no
accepten la revolució i que s'agiten convul-

impossibilitat.
Això vol	 dir	 simplement :	 és impossible,generalment del subsòl de les grans crisis; menyspreava. No obstant	 bo i recolzant-se

de	 felicitat	 com- I	 Dostoievski	 féu	 tot això ;	 no	 obstant, sivament	 davant	 l'ofensiva	 del	 socialisme absolutament	 impossible,	 i	 entre	 les	 coses(l'unaart reflexes aleshores tota la riquesa
de tons i de dinamisme inquiet de la crisi,

en	 aquesta	 mateixa	 set
pleta^en aquesta set de viure de la classe interiorment no és que estés convençut del

de	 i delscaràcter victoriós	 les seves teories
com en aquella època s'agitaven enfront del

estimar Dostoievski com el
impossibles no n'hi ha cap de més impos-

i, per l'altra, el principal motor de llur obra jove,	 que	 estava	 sobretot	 constituïda	 per
seus sentiments de resignació cristiana; pel

capitalisme, pot
Seu escriptor.	 Però pel que	 fa	 a la	 part

sibie que aquesta : un ric en el reialme de
Déu. El reialme de Déu és format de 1'a_és justament la set dels problemes candents

de ]a vida.
l'estat pla, s'hauria pogut entrar pel	 camí,
no de] guany personal, sinó de la lluita con- contrari	 el	 revolueic vari continuava	 vivint1 sana de la nostra ciutat,	 t	 primer que tat bandó de les riqueses.

Es discuteix igualment sobre el caire de tra	 el	 caos	 general	 per	 l'organització	 de. , secretament en ell i somovia els murs del
de	 les

pel	 proletariat,	 Dostoievshi	 és	 interessant
genial	 representatiu	 d'unacorn	 escritor

'^ No hi ha res niés feixuc, més irnpon1ant
dela petita burgesia que expressà Dostoievski : la societat aplanada, per la lluita contra l'o-

fensiva del	 mitjà del socia-•capitalisme per
seu temple,	 amagat profundament,
seves protestes.	 Es	 per això que els,.parti- època de la nostra	 història;	 és	 interessant

que	 això :	necessitat	 l'opció	 entre	 les
'	 coses	 temporals	 i les	 coses	 espirituals.	 Lasi és una petita burgesia decadent, és adir

una classe que no té cap perspectiva, aquell lisme. Per aquesta idea neixia en la selecció daris dè Satanàs :	 Ivan. Karamàsovta=
la

igualment a causa de la seva gran mestria
i de la	 originalitat	 descriu d'una

, possessió de l'altre món implica la renúncia

que	 l'exp'ressa	 ha	 d'ésser	 forçosament	 un de la petita burgesia una simpatia pel so- troguine, Raskòlnikov, sigui quina sigui
els	 féu	 sofrir	 Dostoievski,mutilació	 que

seva	 quan
manera turmentada o quan analitza d'una

d'aquest.

profund pessimista. D'antuvi es pot dir que
si el representant d'aquesta classe decadent

cialisme utòpic,	 t	 els	 més	 forts	 d'esperit	 i
de voluntat esdevenien revolucionaris del ti- quaisevul^ues que	 fdssin	 els	 seus	 esforços manera	 penetrant els	 personatges del	 seu

d'esperit de deca- i la relsgió
vol trobar	 una sortida	 al seu	 ssimisme p us de Txernixevski,	 homes que de bona

emi-
per calumniar-los,	 el cert	 és	 que	 no	 per
això apareixen	 as roen s interessants	 re-P	 P	 Y•

, temps. Expressà els estats
déncia i de dubte, sobre els quals els ele-

j	
Camarada, no creguis en res • no acceptis

no la podrà trobar en altre llac que no sigui gana reconeixem com	 els	 precursors
de la	 revolució. marcables,	 i	 Dostoievski	 els posava sovint ments sans d'avui dia no han de tancar res sense proves.	 La sang dels màrtirs no

el camí del cinisme més desvergonyit o en
el del misticisme.

vents	 nostra gran
Aquesta	 mena	 de	 gent	 atreia	 poderosa- en	 els llavis tirades del tot victorioses (per els ulls, donat que actualment encara han ha provat mai res. No hi ha cap religió tan

Ara bé:	 tractar de	 decadent la ment	 Dostoievski.	 AI començament de	 la exemple la conversa d'I. Karamàsov amb de viure igualment voltats de llurs satèllits folla que no hagi tingut els seus i que no
es	 pe-

tita burgesia dels anys z86o a 1870? Es que seva vida s'adherí al cercle de Petraxevski el seu germà Alexis i la cèlebre llegenda de
l'Inquisidor).	 Pel	 contrari,	 els predicadors

socials amb esperit decadent. Cal tenir ben
present que Dostoievski ha conquistat una

hagi suscitat conviccions ardents. Es en nom
de la fe que es mor; i és en nom de la fe

aquesta petita burgesia no estava tota ella i s'aficionà no solament al socialisme utòpic
declarà diverses	 ve- J de l'amor—les	 Sònia,	 els Alioxa,	 els Mix- glòria immensa'a l'Europa occidental;	 ac- que	 es mata. 'El	 desig de saber neix del

posseïda de la set del guany, d'un arribisme
furiós, d'un desig apassionat de viure rica-

(fourierisme),	 sinó que
gades que ]'ordre nefast actual havia. d'ésser Ida—, malgrat tots els seus esforços per a tualment	 en	 el	 curs	 de	 la	 crisi,	 aquesta

foc
dubte.	 Cessa	 de	 creure	 i	 instrueix-te.	 Allò

im z5osar és
ment, d'una voluntat de fer na importa què enderrocat per la força, manifestant aixi uns santi ficar-los i atribuir-los profunditat,	 sem-

bastant	 i
glòria s'ha reanimat amb un	 encara més
brillant	 tot	 això	 prové	 de	 que,	 allà,	 la

que cal	 que no pot convèncer.
No et deixis enganyar. No .permelis que res

per tal	 d'aconseguir	 l'èxit ;	 en	 poques	 pa- impulsos purament revolucionaris.	 Però,	 si
j

bien uns personatges	 pesats	 enui-
fosos	 i	 llur	 religiosa	 està 'privadaprèdica

;
' petita burgesia experimenta la més forta de citi ningú se t'imposi.

raules,	 és que na estava	 penetrada de	 la
d'una

fins	 Txernixevski	 digué	 de	 vegades	 amb
aquest camí,	 en	 aquella de tota novetat i de tota força. 1 totes	 les	 degeneracions.	 Es d'aquesta	 ma-

voluptat de viure? Però el representant
tal classe no	 ésser anomenat decadent :pot

amargor que per
època,	 la desfeta sotjava aquélls homes,	 i, Dostoievski ho recoñeixia ell mateix. 'En nera que hem de conèixer i comndre Dos-

i	 la	 seva Camarada,no	 acceptis	 la vida tal	 com
la burgesia ascendent no és mai decadent; a la fi de la seva vida, després del	 presidi, Els	 ermans	 Karamàsov lliurà el	 combat	 toïevski	 els corrents creats per

I més gran als seus propis dubtes, a les seves ' influència, car són encara elements vivents, le la	 ro osp	 $	 en els homes. No cessis de	 er-
prbpies protestes contra tot el medi ambient, i que es desenrotllen en la consciència de les ^izadir-te que la vida podria ésser més bella;

1
 contra el «móns enter, i escrigué als seus t classes intermediàries. 	 a teva ' la dels altres homes; no pas una

amics que no havia 'reeixit a vèncer els	 altra, futura, que ens consolarà d'aquesta
enemics que havia provocat. I això no és	 J. ti , (lvad.) i ens ajudarà a acceptar-ne la misèria. No

Izo admetis. El dia que començaràs a com -
prendre que el responsable de quasi tots els
mals de laa vida no és Déu, sinó els homes,
deixaràs d'ésser el def énsor d'aquests' mals.

No sacrifiquis els idols.:
***

Per què, nzentre les altres religions han
pogut formar uns pobles a llur imatge, per
què aquesta fallida, aquesta inadequació?
No és sorprenent que només els pobles cris-
tians hagin estat, capaços de crear la' civi-
lització més distant dels preceptes de l Evan-
geli, la més oposada a tota. forma (le tràda
ristiana?

...i el comrn+sme

«Que les idees de Lenin puguin trio nefar
de les resistències que els Estats d'Europa
proven d'oposar-hi, és allò que comença a
aparèixer-los; i això els omple de terror,
Però que pugui ésser desitjable que aquestes
idees triomfin, vet ací'allà "que refusen'd'i-
maginar-se. Hi ha molla ximpleria, molta
ignorancia, molta tossuderia en llurs repul-
sions; i també algun defecte d'imaginació
que els priva de creure que la hurnanifat
pugui canviar, que una societat pugui for-
nrar-se sobre bases diferents d'aquelles que
sempre han conegut (que altrament deplo-
ven), que l'esdevenidor pugui deixar d'ésser
una represa i una reproducció del passat.

«L'èxit del comurtisnte, dèieu vós, em pen-
dria el gust de viure» ; i a ari ena passarà
el mateix si fracassa.

«No, diu E: G., això no pot pas reeixir
(rixò és el pla quinquennal), perquè si això
reeixia, nosaltres quedarien f...,, (nosaltres»
no és pas el país, és simplement la gran
banca). Diu això tot somrient d'una manera
earisadora i perfectament conscient: de la
iehlesa -de l'argument.»	 -	 .

ANDÍ GID'F-
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LES ARTS I ELS ARTISTES
OFNS LLIURESLes artspLìstqucs a la U.R.S.S. Picasso
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 la revolució
El predomini del subjecte social en les

obres dels artistes soviètics, és ci que dis-
tingeix principalment llurs pintures, escul-
tures i gravats, respecte a les creacions de
la majoria dels artistes dels altres països.
Aquesta característica de l'art a la U.R.S.S.
està fonamentada i impulsada en la con-
cepció soviètica, que considera l'art, super-
estructura ideològica, com instrument es-
pecífic de comprensió i interpretació de la
realitat, entenent per comprensió, ro la seva

descripció passiva, sinó un mitjà de la seva
transformació activa. L'art soviètic, doncs,
com a funció social activa, íntimament 11i
gat a la vida de la nova societat que es crea,
té un gran paper, no solament en la des-
cripció d'aquesta societat, però també en la
participació a la seva formació i al seu pro-
grés, i constitueix una influència potent ern
l'educació i 1'organització de masses nom

-brosíssim's. Precisament la creació artística
de tema social, reflex de l'època, té un ca-
ràcter veritablement cultural que uneix a
l'estètica (aspecte al qual es circumscriuen,
aïllapt-se de la vida actual, la majoria dels
nostres artistes) el contingut ideològic, força
que actua sobre els homes poderosament.

xx*

En un país que ha experimentat una trans-
formació tan radical, en la qual Pelevació
moral, intellectual i material de la majoria
del poble ha estat principal objectiu ; on
s'han liquidat els privilegis de tota mena,
l'art, naturalment, ha romput amb els an-
tics límits estrets, deixant d'estar al servei
d'una minoria d'elegits. La cultura i el
gust pel bell tendeix cap als més vastos ho-
ritzons. L'art s'ha convertit en un bé de les
grans masses treballadores. Els museus, les
galeries i les exposicions es veuen curulls de
visitants que tenen vius anhels d'instruir -se
i que escolten atentament les explicacions
que es donen sobre les pintures i escultures
exposades. L'exposició de 1'Exèrcit Roig fou
visitada per 500,000 persones en tres mesos.
Així l'art s'ha compenetrat amb la vida del
país, per a la qual cosa ha adoptat formes
assequibles a la comprensió. I donats els
seus temes de contingut social, en la seva
difusió creixent l'art es converteix cada ve-
gada més en la poderosa palanca d'influèn-
cia ideològica de què hem parlat. Però no
per aquest caràcter es perd de vista allò

Txaïcov : «Futbolistes»

que té de particular la creació artística en
tant que forma molt fina i complexa del
sentiment.

**z•

Per a la ideologia soviètica és ridícul con-
siderar l'art com apartat de la lluita de
classes. En els països capitalistes, la majo-
ria dels artistes — dels quals tantíssims es
vanen d'ésser independents — estan sotme-
sos a la classe dominant que és la consumi-
dora, per a la qual ells creen les seves obres.
I són els gustos i capricis d'aqueixa mino-
ria els que acaben per imposar-se als senti-
ments dels artistes, influenciant àdhuc tots
aquells que més es creuen lliures i apartats
de tot problema social. Es precisament en
l'època de decadència d'aqueixa societat bur-
gesa, quan aquesta no agrada i procura

ocultar les seves realitats feridores, que l'art
s'aparta de la vida social, per a encaste-
llar-se en la fórmula de I'eart per l'art»
quan no cau en extravagàncies per a dis-
treure els mecenas. L'art que busca dolo-
rosament la seva independència no aclqui-
reix, doncs, sinó una llibertat imaginària,
la independència de façana de la bohèmia
artística. La teoria marxista no té res de
comú amb la voluntat de nombrosos artis-
tes idealistes, d'elevar una muralla xinesa

entre l'art i els altres dominis de l'activitat
social de l'home. L'artista de la Unió So-
viètica no pot concebre la seva activitat sen-
se una comprensió neta de la seva funció
social. L'artista no s'isola. En l'edificació
grandiosa que transforma els vastos horit-
zons del seu país, hi participa unint-se amb
els interessos i les aspiracions de les mul-
titu(ls i així es converteix en veritablement
lliure en deslligar-se de la seva «llibertat»
equívoca d'abans.

9) **

***
En l'època següent de desenrotllament de

l'art soviètic coincident amb els primers anys
ele reconstrucció econòmica, després de grans
discussions en el front artístic, els artistes
soviètics han comprès la insuficiència mani-
festa de l'art plàstic d'agitació dels primers
anys de la revolució.

L'artista ha assistit a una edificació tem
-pestuosa de la vida nova, que ha canviat

els costums tradicionals, les bases morals
i religioses. Ha vist la transformació del
país, d'agrari i retrògrada a pafs d'indús-
tria, d'avantguarda i d'agricultura collecti-
vitzada. L'artista ha sentit la necessitat de
mostrar les modificacions del paisatge tra-
diciona1 de la seva terra, el naixement de
noves ciutats a les estepes, el canvi dels
costums de les poblacions i dels camps i en
les nacionalitats llunyanes.

L'art plàstic, per la força del progrés, ha
estat posat davant la seva tasca fonamen-
tal : la percepció artística de la realitat reco-

lucionària en tots els seus aspectes. El pen-
sament bàsic que l'art és un factor de l'edi-
ficació socialista s'ha implantat. Aquesta
concepció de l'art soviètic s'ha denominat
«realisme socialista,). L'art dels treballadors
del país dels Soviets s'ha desenrotllat i s'ha
afermat parallelament al creixement de la
potència econòmica i cultural de la U.R.S.S.,
impregnant-se de l'ardor de l'edificació so-
cialista gegantina , esforçant-se d'ésser com

-près de les multituds, d'interpretar verídi-
cament la nova vida i de participar a la
seva transformació. Es per això que divuit
anys d'art soviètic han estat en suma la
història de la lluita entre el formalisme i el
realisme amb la unió de totes les forces
creadores vitals sota la bandera del realisme
socialista que s'ha constituït en tendència
directriu de l'art soviètic.

*5*

D'acord amb decisions oficials, en 1932
es fongueren els nombrosos grups d'artistes
existents en una associació única, en què
els corrents d'estil es desenvolupen en tota
llibertat. Llur unió s'estableix en l'orienta-
ci ó envers el realisme socialista en les seves
manifestacions més diverses. L'Associació
dels artistes compta amb qoo membres, cl,
més qualificats, entre els quals hem de no-
tar Contxalovsqui, Pere Vodquine, Txepe-
liev, Riajqui, Deineca, , Favorsqui, Cravt-
xenco, etc•

Les condicions econòmiques en què rea-
litzen llur treball els artistes soviètics es dis-
tingeixen radicalment de les d'abans. S'ha
acabat amb la incertitud miserable i humi-
liant a la _qual estaven condemnats la majo-
ria dels artistes de la Rússia tsarista. Les
dissertacions sobre la bohèmia artística i la
situació «particular» de l'artista a la socie-
tat han passat a la història. L'artista és
un ciutadà com els altres. El seu treball és
necessari al progrés cultural del seu país.
Sap per què i per a qui treballa. La seva obra
no desapareix en el desconegut. Els mece-
nas capriciosos i els traficants interessats,
l'art per als palaus burgesos, la vida de
golfa i el «somriure de la fortuna», són al-
tres tantes coses esborrades de la seva vida.

Les masses populars a través de les orga-
nitzacions estatals — en les quals estan con-
centrades totes les forces vitals del país —,
són les compradores permanents de les obres
artístiques. Anem a exposar amb alguns de-
talls com es realitza això. La principal base
material dels artistes és la Cooperativa crea-
da per ells en 1929. Compta amb més de

EI recent nomenament de Pau R. Picasso
com a conservador del Museu del Prado,
torna a posar d'actualitat un tema, a l'en

-torn de] qual, amb la importància que re-
presenta la incorporació oficial d'un nom
estudiat, discutit i enlairat per crítics i lite-
rats de tet el món, com cap pintor dels
temps moderns ho ha estat fins ara, creiem
nportú insistir-hi.

Aquest nomenament posa altra vegada so-

Un Picasso humaníssirn del 1904

bre la taula la vella polèmica de l'art ofi-
cial i de l'art independent. Podem dir que
la lluita entaulada per Ingres i Delacroix
encara continua en peu. Ni a França, des-
prés de la victòria rotunda ele l'impressio-
nisme, s'ha aconseguit foragitar «d'art ofi-
cial» caduc i senil dels organismes burocrà-
tics de l'Estat. La Revolució Espanyola,
però, amb el recent decret ha incorporat ofi-
cialmeut, com dèiem abans, el representant
més genuí i qualificat de «d'art independent))
actual.

Primerament convindria de remarcar que,
malgrat tot, potser haurà estat oportú el
nomenament com a símptoma d'airejament
i eclecticisme dels organismes superiors de
cultura. Llàstima només que aquest nome-
nament hagi estat fet precisament quan el
nom de Picasso se'n va a la posta. Si es
tracta de donar entenent que el rellotge
intellectual d'Espauya va a l'hora d'Europa,
cal reconèixer una vegada més que hem
tornat a fer tard. El vell pintor malagueny
des del seu refugi ele París deu haver acollit
l'oferiment amb una punta d'acidesa als
llavis, com una jubilació discreta i meritò-
ria d'un bon xicot mimat que ha trencat
moltes coses, però al qual es perdona tot.
En això no tenim res a dir. Si fins avui
totes les floridures acadèmiques han mono-
politzat els organismes superiors (le les arts
plàstiques, és comprensible que el govern,
que no és pas «belligerant» en tendències
artístiques, es mostri eclèctic collocant ern
un lloc important un dels artistes més dis-
cutits i populars del món, a desgrat del con-
cepte personal que pot tenir tothom de Pi-
casso i del moviment artístic a l'entorn d'ell.

Sobre l'inventor del cubisme s'ha escrit
molt... S'ha escrit tant i se n'han dit tantes
coses desproporcionades, que no voldríem
nosaltres, malgrat la nostra insignificància
i en el que es refereix concretament a aixà,
trobar-mos en el lloc de tantes persones
illustres, ,les paraules de les quals tenim el
pressentiment que promouran més d'un som-
riure dintre de poc temps a les properes
generacions. Avui ja s'ha iniciat l'atac en
valentia contra totes les abstraccions i les
teories cerebrals estrambòtiques i hi ha niés
d'un símptoma per a creure que, després
de tantes recerques i elucubracions iiterà-
ries, hom tornarà a refugiar-se en el con-

numental de t5,000 a 30,000 rubles.
Si un artista necessita certa suma per a

terminar una obra, la Cooperativa li obre
un crèdit. Els viatges per l'extens país, a
les hisendes collectives, grans treballs a fes
Repúbliques nacionals llunyanes, participa-
ció en expedients geogràfics i etnogràfics,
són una nova forma d'activitat dels artis-
tes • Aquests desplaçaments duren ordinària-
ment de sis setmanes a tres mesos. L'ar-
tista rep 600 rubles mensuals i viatges pa-
gats. S'assignen grans sumes per a aquests
viatges.

El principal treball de la Cooperativa ha
organitzat a la capital un gran restaurant
que serveix més de mil àpats per dia. Els
artistes tenen llur casa a Moscú. Hi habi-
ten un centenar d'artistes amb llurs famí-
lies. Tenen tallers individuals i collectius.
Un menjador restaurant, jardí d'infants, sa-
les de repòs i d'esbarjo. La casa té a més
una installació de rentat mecànic, saló de
perruqueria, banys, club amb sala de lee-
tura, etc. Entorn de la casa temen camps
cl'esport. Aquestes modalitats de vida tan
interessants tencleixen á difondre's molt.
Aviat es crearà la ciutat dels artistes.

Així, amb les condicions de vida segures
i treball normal, els artistes soviètics poden
lliurar-se plenament, amb entusiasme, a la
creació de l'art socialista.

FREDrRic F. SERRATACO

cepte etern del realisme, perquè cada ve-
gada que una generació o una època se n'ha
volgut apartar, en rigor el que ha fet és
descendir, anullar-se i desaparèixer com
hauria succeït en la nostra època.

No volem repetir aquí — perquè altres
més qualificats que nosaltres ho han dit i
repetit ja — les condicions objectives, per
les quals ha estat possible el moviment ar-
tístic que ha presenciat l'Europa de la post-. guerra• Els que han confós

lamentablement les teories re-
volucionàries d'ordre polític
amb les teories «revolucionà

-riesn dels aismesn artísties
dels últims anys, per nosaltres
van errats de mig a mig i te-
nen, al nostre entendre, molt
poc de marxistes. Estem con-
corresponen més que a l'estat
vençuts que els «ismes» no
ele descomposició del capita-
lisme i que el nou món socia-
lista s'alçarà enfront, amb el
pensament despert i concret
del realisme marxista.

Per a nosaltres, Picasso és
potser l'exemple més típic del.
confusionisme artístic, de la
manca de personalitat (al re-
vés del que sostenen molts)
i, en definitiva, de la decadèn-
cia artística d'una societat que
no sap què fer per a sobreviu

-re. Potser aquí rau precisa-
ment la síntesi a l'entorn de
la seva figura.

Pel que es refereix a Cata-
lunya, hem assistit des de la
incorporació gloriosa de l'im-
pressionisme a la nostra ter-
ra, a tota l'evolució artística
dels cismes» frenètics i fugis-
sers, amb una punta de sor-
negueria i amb poques o gens
de possibilitats, d'adaptació...
No .arribem a escatir les cau-
ses del per què el nostre es-
guard i la nostra atenció abo-
cats a la capital de França

més que enlloc, hagin restat indiferents—lle-
vat de casos esporàdics—a les darreres elabo-
racions artístiques dels cenacles i contubernis
parisencs. Qui sap si el sentit realista tan
excellentment afinat del nostre poble ha tin-
gut una visió més clara 1 profunda que els
quatre crítics i els quatre genis de faubourg

El Picasso «deshumanitzat )) de l'última
època

que ens les volien servir. Per això la infiuèn_
cia real de Picasso a Catalunya ha estat
nul•la o gairebé nul-la. I gosaríem dir que
han obrat molt de reactiu les essències ma-
teixes ele la nostra ànima racial...

Com a irradiació a Catalunya ens inte-
ressa molt poc el nomenament de Madrid
però no ens sembla malament que es vul-
gui airejar l'atmosfera enrarida de les ins-
titucions d'art de la península, encara que
sigui dient algun renec com s'ha fet ara.
Catalunya ja fa temps que té les finestres
obertes ; i creiem que en l'aspecte d'orien-
tació que informa la nostra pintura s'haurà
ele penedir de ben poques coses. El camí
que segueix en general la pintura catalana
ergs sembla equilibrat i just. Cal només pros_
seguir-lo en intensitat i profunditat ; sense
repòs i sense defallença. La Revolució, ma-
triu fecunda de personalitats joves i d'ener-
gies renovades, donarà un impuls vigorós
a l'art i la pintura de Catalunya. Però
aquest impuls sortirà de la mateixa entra-
nya del nostre poble, profundament realis-
ta; no pas amb insanitats d'alienat, ni in-
genuitats infantils, ni escamoteigs de mur-
ri... Picasso podrà meditar en les amples
sales del Prado el destí de la seva pròpia
obra... Vosaltres estudiarem i treballarem
més, si cap, per fer-nos dignes de la Revo-
lució i de Catalunya. Però, ara com ara,
no ens apartarem ni un millímetre del camí
que ens sembla més recte, car en aquesta
contesa ens ho juguem tot.

FRnncesc SERRA

Lea ^c^ m I ©r' ca

La Pinacoteca, com a començament ele
temporada, va inaugurar una exposició de
Pintura Catalana dels artistes següents
J. Mir, Porcar, Llimona, Muntaner, Santa-
susagna, Amat, Vavreda, Bosch-Roger, Con-
deminas, Puigdengolas, lu Pascual, Labar-
ta, Moner, Massot, Ventosa, Cèsar Palau,
Sabaté, Puig Perucho, D. Vilàs, Ysern,
Mumbrú.

En el curs de la primera època, després
de la revolució d'octubre, els
corrents formalistes abstractes
múltiples (futurisme, cubisme,
etcètera), que es desenrotllaren
abans  durant la guerra, pren-
gueren una gran importància,

gairebé dominant en l'art de
la Unió Soviètica. Les diver-
ses organitzacions en què s'a-
grupaven els artistes s'esfor-
çaven a demostrar que els per-
tanyia l'encert d'haver trobat
l'estil de l'art nou. Però el
veritable desenrotllament de
]'art soviètic ha seguit un camí
ben diferent del moviment dels
formalistes constructivistes
d'()esquerra». El paper d'a-
quests ha estat el de des truc-
tors dels antics cànons. Però
si els artistes d'esquerra» ano
han creat un estil soviètic cor-
responent a la grandesa de
l'època, alguns dels resultats
dels seus millors representants
han trobat el seu lloc en les
arts plàstiques, en el teatre
soviètic, etc., en qualitat de
procediments contribuint a
l'expressió artística. L'activitat
artística de les «esquerres» ha
jugat un paper positiu en els
primers anys de la revolució
en la propaganda revolucioná-
ria, cartells, ornament de car-	 Staronosov : «La retirada de l'exèrcit .contra.
rers, festes revolucionàries, et_ 	 revolucionari de Koltxacu
cètera.

Les contradiccions de concepció de l'art
futurista, cubista i abstracte havien forço-
sament de fer-li perdre la seva preponderàn-
cia. Pretenent ésser artistes proletaris i es-
forçant-se a crear un art proletari, han pro-
clamat el domini de la forma i han creat
UI] art completament estrany a la teoria
i a la pràctica del proletariat. Combatent
tota ideologia, han expulsat de llur art for-
malista tota idea i així han privat el prole-
tariat d'un poderós mitjà de lluita, en crear
obres incomprensibles a les masses.

Aviat l'experiència formalista de les «es-
querres» arribà a la seva fi lógica. Malievitx
presentà un quadrat negre que, segons ell,
era l'eúltima superfície suprematista de la
línia de l'art, de la pintura, del colorit, de
l'estètica, línia sortida de la seva òrbita».
Altres artistes d'aesquerran seguiren el ma-
teix camí. Aquesta etapa significava la ne-
gació de l'art en general.

4,000 adherents en la República Federativa
Russa. Posseeix r6 sucursals a les princi-
pals ciutats de la U.R.S.S. amb magatzems
centrals a Moscú i Leningrad. A Moscú la
Cooperativa aplega 800 pintors, 200 escul-
tors, 370 gravadors, 46 arquitectes, 418 ar-
tistes decoradors i 2 50 artistes industrials.
Aquesta cooperativa controla les empreses
que fabriquen els calors, pinzells, teles, etc.
En depenen els tallers d'art decoratiu, pin-
tura de teixits, brodats, presentació artís-
tica d'exposicions, 'creació de models artís-
tics, joguines, esmalts, laques, etc. Em els
tallers aquests els artistes que s'interessen
en aquests treballs reben un sou regular en-
tre 300 i 500 rubles mensuals.

Cada pintor que pertany a la Cooperativa
ha de produir almenys dues teles per any.
Els quadros pintats per contracte passen a
propietat de la Cooperativa, que en disposa
lliurement. Els escultors presenten, segons
les obres, de tres a cinc escultures per any.
La Cooperativa ven les obres generalment
a la Comissió central de compres de 1'Es-
tat, principalment per als museus : Museu
Central de les Arts, Palaus de Cultura, Clubs
obrers, sanatoris, Cases de Repòs i altres
institucions. A part els contractes i com

-pres, la Cooperativa fa comandes especials
als artistes. En 1994 foren assignats per a
això 900,000 rubles. Amés, la Cooperativa
és un centre de distribució d'encàrrecs fets
per les grans empreses i organitzacions. Per
a aquestes compres es distribuïren r.joo,000
rubles. Entre els clients es comptaven el
Consell Central dels Sindicats, les empreses
mineres del Donetz, l'Exèrcit Roig, nom-
broses fàbriques, etc.

Tots els artistes professionals poden ésser
membres de laCooperativa, la cotització de
la qual és de io rubles. El preu que la Coo-
perativa paga als artistes varia, una tela,
entre 300 i 3,000 rubles, alguns cops ateny
10,000 rubles. Una escultura corrent es paga
de 1,500 a 2,000 rubles. Una escultura mo-



admirable i únic per la seva validesa, d'e-
xemples d'aquesta classe. Cançonetes breus
com el Çàira i La Carmanyola, •pràctica

-ment anònimes, han tingut una penetració
tan gran com la seva difusió. Poc més tard,
La Marsellesa va trobar en Rouget de Lisie
l'ardent expressió de ]'esperit republicà, pa-
triòtic i revolucionari d'un poble.

Els moviments polítics , que van agitar
1'Alemanva de les primeres dècades del segle
passat, van_ trobar en Weber un admirable

Adolfo Salazar

expositor del sentiment popular nacional que
començava a definir-se amb caràcters d'u

-nitat política. El fet que als alemanys els
va agradar tradicionalment la cançó a vàries
veus, va permetre a Weber una perfecció en
la construcció d'aquestes cançons patriòti-
ques i una seguretat en la seva prosòdia
melòdica, veritablement notables ; de tal ma-
nera que, oblidades més tard, mereixerien
ara ésserexhumades a Espanya per a que
convenientment traduïdes, poguessin ésser
utilitzades en petits grups corals que hau-
rien d'establir a les ciutats, un exemple de
les entitats provincials, masses chorals i or-
feons, la labor d'última horïa dels quals,
desorientada per prejudicis d'un art petit

-burgès, ha d'ésser completament revisada.

Cançons a una sola veu

Consignes
pedagògiques

En el curs dels preus estudis pianís-
tics, sempre he intentat de sirn4lificar
el mecanisme de l'execució pianística
i de reduir-ho al mínim possible de
moviment i d'esforç físic.

Segons la meva opinió, l'obtenció
d'una tècnica pianística no significa
altra cosa que t'adaQtació d'una difi-
cultat determinada a les pròpies apti-
tuds. Aquesta finalitat s'aconsegueix
menys per mitjà d'exercicis físics, que
en primer lloc per l'apropiació mental
de la tasca a resoldre; aquest fet és
una veritat, que és evident Qotser no
/er a la majoria dels pedagogs, però
segurament per a tots els executants
que han aconseguit les seves finalitats
per mitjà d'una rigorosa autoeducació
i d'una compenetració espiritual amb
els problemes del seu instrument.

La possibilitat de resoldre els pro-
blernes no es basa doncs das en l'es-
foro sempre refetit de vèncer les difi-
cultats, sinó en l'examen a fons del
/)roblema mateix:

FERauccto Buso:s,

DURANT L'ULTIMA SETMANA del
mes passat ha tingut lloc a Wiesbaden
(Alemanya) un concert de compositors an-
glesos, arranjat pel Consell Permanent de
la Cooperació Internacional de Composi-

El que seria una .nit de gala a ]'Opera
si tothom s'hi comportés com davant el seu
aparell de ràdio.

Societat Espanyola de Carburs Mctàl Iies
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Telèfon 7301 3
Teleg.: "Carburo."	 Mallorca, 232
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LA MUSICA
.Noticies de tot el món

BEL JOVE COMPOSITOR PARISENC
Jean Françaix ha tingut a tot arreu una
sèrie d'èxits sensacionals. En pocs mesos
s'han editat de la seva producció les obres
següents : Scherzo per a piano, Sona.tina
per a violí i piano, Trio per a instruments
de corda (del repertori del nostre aTrio
Bocquet»), Suite per a violí i orquestra,
Fanta,isie per a violoncel i orquestra, Con-
certino per a piano i orquestra i el ((ballem
Le Roi Nu, estrenat amb gran èxit per
Serge Lifar a ('Opera de París.

Els joves compositors que integreu la sec
-ció musical de l'Altaveu del Front, de Ma-

drid, radien cada nit cançons de caràcter
marcial o revolucionari, que acaben de com

-pondre, inspirant-se en poesies allusives a la
guerra civil. Per a inaugurar aquestes ses

-sions musicals, fou invitat el nostre bon
amic Adolfo Salazar a llegir les quartilles
que publiquen a continuació.

La cançó popular com a
documen4 ar{istic

L'estudi de la cançó popular com a docu-
ment artístic és relativament recent. Fou
un dels fets característics del moviment ro-
màntie als seus començaments. La seva me-
todització, dintre de les línies científiques
del ((folklore)), es feu lentament. El terme
mateix de folklore fou utilitzat per primera
vegada en 1846 per l'anglès W. J. Thoms,
en substitució d'altres més vagues, com
«antiguitats populars)), «tradicions populars )),
etcètera, corrents a tots els països i també
a Espanya, fins les últimes dècades del se-
gle passat:

En aquest estudi de la cançó popular, vis-
ta des del punt poètic tant com des del mu-
sical, s'ha arribat a fer diverses distincions
necessàries. Popular, en primer terme, té
dos acepcions : Primera. Es la cançó creada
pel moviment d'inspiració espointània del
poble, és a dir, és una obra de creació col-
lectiva, a diferència de les obres d'inspiració
personal. Segona , !Es diu també «popular»
la cançó que té gran difusió entre el poble.

L'aufenfíci4ak de
«La Infernacional»

Immediatament, i sense major tardança,
cal fer aqui distincions d'una importància
cabdal. Una cançó d'esperit eollectiu, re-
presentativa sense cap dubte de l'esperit po-
pular, de les ànsies, anhels, vehemències
populars, pot haver estat inventada per una
determinada persona i àdhuc portar el seu
nom ; tal, per exemple, el •cas de La Marse-
llesa i el de La Internacional.

S'ha discutit l'autenticitat de La Marse-
ilesa, i s'ha disputat a Rouget de Lisie la
glòria d'haver -la compost perquè la seva
poesia havia pres íntegrament frases d'un
manifest revolucionari que corria pels car-
rers de Strasburg, a l'haver declarat Austria
la guerra a França eLrg92. ,j . perquè es re-
coneixen en el text d'aquest himne reminis-
cències patents d'un Fchor de Racine, al pas
que en la música Rouget de Lisie sembla
haver recordat la melodia de certa peça mu-
sical, escoltada a la seva infantesa.

Tot això és, precisament, el que acredita
la valor popular de la inspiració de Rouget,
qui en aquest cas havia procedit, no com
un artista, la inspiració personal del qual
li dictés una obra d'art, sinó com l'home
del poble que se sent mogut per un estímul
patriòtic i compon gairebé inconscientment
la seva rnúsica, utilitzant en ella tota mena
de reminiscències. Rouget de Lisle fou aqui
l'agent inspirat, la mà que escrivia el que li
dictava el cor del poble ; de la mateixa ma-
ne-a que quan veiem una admirable peça
de ceràmica popular, sabem que hi ha una
mà que ho ha fet, però moguda per una ins-
piració, per un sentiment estètic que no es
privatiu de la persona, sinó que viu difós
en la massa general.

En rigor, àdhuc els artistes més perso-
nals obren sempre, en un grau major o
menor, seguint aquesta inspiració multalni-
me que nodreix les arrels de la seva obra.
D'altra manera no podria distingir-se el
sentit nacional que tots els artistes posseei-
xen. I per aquesta raó, també, s'esdevé
aue quan un fort moviment nacional els ira-
pulsa, com en moments de guerra o revo-
lució, artistes de caràcter personal molt des-
tacat, com Schubert, Weber o Schumann,
han escrit cançons de net esperit popular i
d'intens sentit patriòtic o revolucionari.

Sobre la difusió d'una cançó

L'altra aclaració que urgeix deixar ben
definida és la que es refereix a la difusió
d'una cançó. El fet que una obra d'aquest
tipus tingui una difusió gran entre les
masses (quasi sempre dintre de les ciutats,
i men ys freqüentment en els camps i mun-
tanyes), no garantitza a aquesta obra la seva
categoria d'art popular. Per això s'ha pre-
ferit anomenar a aquest tipus de cançons,
cançons «popularistes», com les melodies d'o-
pereta, tonades de sarsuela, cuplets, etc. I
recíprocament, una cançó pot ésser d'estric-
ta procedònciapopular, això, és, pot 'haver
estat creada per la inspiració multànime, col-
lectiva, anònima, del poble, i haver perdut
tota difusió per mil circumstàncies.

En les peces de vestir s'adverteixen molt
significativament aquestes distincions folk-
lòriques. Per exemple, el barret de palla
dels segadors és de creació popular i d'ús
popular vigent . La gorra de visera és de crea-
ció aristocràtico-burgesa i s'ha fet després
popular. El capell flexible a la guajira, és
una degeneració del capell militar dels Ter-
ços de Flandes, del mariscal Schoenberg o
Chambergo , L'aristocràtic (( j ipi)) va néixer
en els ingenis de sucre del golf de Mèxic, en-
tre gents de color.

La cançó din4re els grans
movímenfs polí4ico• socials

Tots els moviments socials de profunda
arrel popular donen origen a una abundant
floració de cançons dels dos tipus. De les
unes no se sap d'on vénen, però representen
de tal manera el sentiment que anima les
masses en aquest moment, que estan repeti-
des per totes les boques. Les més típiques i
de major capacitat de difusió són aquestes
melodies breus que, millor encara que can-
çons, es poden anomenar ((estribillos tim-
bres». La Revolució francesa fou un viver,

Malgrat que la cançó patriòtica, revolu-
cionària, és naturalment una cançó que ha
d'ésser interpretada preferentment per grans
masses populars, no vol dir que hagi d'és-
ser harmonitzada a vàries veus ni que hagi
de portar forçosament l'acompanyament
d'instruments. Tot al contrari : una simple
veu sola, una sola línia melòdica, és l'im-
portant per a què expressi amb claredat el
sentit de la lletra i que porti inequívocament
en ella mateixa (''esperit inspirat del poble.
Rouget de Lisie va compondre La Marse-
llesa en el seu violi, i la melodia es va di-
fondre tot seguit sense acompanyament de
cap mona. La tragèdia d'Espanva en la prí
mera meitat del segle xtx fou fecundíssima
en cançons d'aquest tipus, totes elles con-
cebudes com una simple línia melòdica, sen-
se acompanvament o amb un acompanya

-ment instrumental rudimentari, i suscepti-
bles, gairebé sense excepció, d'ésser canta-
des en massa.

Els estudiants del folklore no han pe-
netrat encara en el sentit expressiu de la
cançó popular i les seves característiques,
segons que la cançó sigui concebuda per
ésser cantada per una veu sola o per una
massa popular. No totes les melodies es
presten convenientment a aquest últim cas,
per raó, principalment, de l'esperit que les
inspira . Regularment, la cançó, a la qual
convé ésser cantada aa solo», expressa sen-
timents de mena privada, íntimes dolors, el
més freqüentment penes d'amor, a les que
va bé la queixa solitària, isolada, del qui
canta.

Però en els pobles oprimits en les seves
aspiracions nacionals o de raça o en les aspi

-racions del seu proletariat, també la dolor
canta, i aquest càntic, com les penes amo-
roses, prefereix l'expressió solitària, concen-
trada, en veu baixa i en lentes melodies
queixoses. Les admirables melodies dels ne-
gres d'Amèrica són d'aquest tipus. Però
quan els negres esclaus es reuneixen a can-
tar, no ja llurs dolors, sinó llurs esperan-
ces, ho fan en cors, en els seus no menys
admirables «espirituals », l'ensemament dels
quals ha estat provist pels missioners pro-
testants que arribaren de Florida per a con-
vèncer-los de la poca importància de les
dolors corporals en comparança amb les ale-
gries paradisíaques que haurien cl'obtenir en
l'altre món, una vegada haguessin extingit
en aquest tota llur capacitat de treball a
profit del majoral i del negrer.

Poques cançons hi ha que expressin més
profundament la dolor de l'ànima russa que
la coneguda com Cançó deis sirgadors del
Volga. 1 així mateix, quan el poble rus vol
expressar idees de redempció i de llibertat,
es reuneix en masses corals, que s'han fet
cèlebres per la perfecció en l'execució mate-
rial de cançons admirables en la seva es-
tructura melódica.

temps enrera. La nostra cançó popular, en
el seu sentit més profund, no tenia a penes
relació amb elsmoviments polítics. Les que
expressaven aquest gènere de sentiments
procedien de gent d'inspiració humil, prò-
xima a la inspiració popular, i eren accep-
tades en major o menor grau per la gent
de ciutat ; així, •per exemple, entre les més
difoses cap a la primera meitat del segle,
les titulades Los Arapiles, La Pitita, la del
Landaburu, les del Lairón. 'Entre les diver-
ses conegudes com Ilimno de Riego, dues
almenys foren um moment populars en el
sentit de l'adaptació pel poble madrileny,
perdurant la que actualment ha estat reco

-neguda com a himne oficial.
Entre els anys t8ro i 1815 van aparèixer

impreses a Londres,`' Mèxic i Madrid les
Poesías patrióticas d'Arriaza, amb la seva
música corresponent. En 1820 apareix una
altra collecció de Canciones patrióticas, de
músics anònims o pràcticament desconeguts.
En 1834 apareix a Badajoz una altra sèrie
de Canciones guerreras. Les Poesías popu-
lares, publicades per Segarra a Alemanya,
es refereixen a la primera guerra carlina,
i n'hi ha una infinitat més que arriben fins els
anvs centrals del segle, impreses tant a la
capital com a províncies; especialment a
Càdiz, a la irtipreirtt2 dé l ez de Requena
cap al 1812. Una collecció'de més de tres-
centes cançons de diversos tipus, entre elles
marxes, himnes i cançons polítiques ante-
riors a 1850, fou recopilada en 1882 per
Adolfo de Castro, mesos després de fundar-
se a Espanya la primera societat folklòrica
per Antonio .Machado i Alvarez, al qual aju-
daran tot seguit Alejandro Guichot i Luis
Montoto per a les primeres recopilacions
folklòriques espanyoles, que ho foren de les
regions andalusa t extremenya.

Nacionalisme i popularísme en
la moderna música espanyola

D'aleshores ençà, l'estudi del folklore mu-
sical espanyol ha progressat considerable-
ment a totes les regions espanyoles, i una
música de caràcter nacional, admirada a tot
arreu, s'ha construït damunt la base del
sentiment nacional i popular, que ha estat
constant a través de tota la història de la
música espanyola. Aquest moviment nacio-
nalista de la música espanyola apareixia
conclús ja, o almenys començava a ésser
superat per música de més universal alçà-
ria, sense deixar per això d'estar arrelada
en el sentiment popular nacional, quan la
nova guerra civil que' ensangona Espanya
en aquests moments promou en poetes i
músics una moya florida de romanços, de
ret entroncament popular, i músiques de
sentit patriòtic i revolucionari.

Música soviética i música
revolucionària espanyola

Tenen aquests músics models admirables
en la producció que de fa alguns an ys exis-
teix a la Rússia soviètica. Els .nostres mú-
sics de la última fornada no han d'oblidar
quines són les característiques d'aquests mú-
sics revolucionaris. Malgrat que donin totes
elles el seu rendiment ple, cantades per una

veu sobre un senzill acompanyament instru-
mental totes són susceptibles d'ésser canta-
des a una veu per la massa del poble.
A aquest efecte cal concebre melodies de
gran senzillesa d'estructura, períodes ben
definits, sensació tonal clara i fàcil entona-
ció. El sentit del text ha d'ésser forçosa

-ment interpretat pel músic en els terminis
que la poesia requereix i al to elevat, ani-
mós i estimulant que la cançó ha de tenir
per tal de fer el seu efecte i, demés, perquè
sigui cantada i rebuda espontàniament per
les masses.

Músics espanyols joves han acudit a la
crida que els fa l'altaveu del Front i han
posat en música cançons de Luis de Tapia
— aquest Béranger del nostre temps i del
nostre sol — i d'altres poetes de tipus popu-

lar, que van a ésser interpretades ara da-
vant aquest micròfc i per una sola veu acom-
panyada al piano. El seu millor efecte fóra
en masses de cantaires del poble, per al
quals estan concebudes. Però primerament
cal difondre-les ; llur acceptació vindrà des-
prés, a mesura que el poble vulgui conce-

dir-li la seva preferència.
Si per sort n'hi hagués alguna que con-

contrés l'esperit d'aquesta gesta espanyola
que vivim i de la nostra reconquesta d'Es-

panva per la llibertat i la democràcia; si
nosaltres trobéssim ara la nostra Marsellesa,
hauríem arribat a quelcom de molt gran,
quelcom de definitiu.

ADOLFO SALAZAR

Monteverdi

per a l'escena moderna per Ernst Krenek.
La seva partitura es basa en la nova edició

de l'òpera per Malipiero.

EL TRIO DIE CORDA DE WINTER-
THUR ha interpretat em el seu últim con-
cert la Serenado de Beethoven i el Trio nrí-
mero 2 de Hindemith. Les dues obres han
estat executades de memòria, el que cons

-tiuteix un esforç extraordinari en vista de
les dificultats enormes qúe presenta, sobre-
tot, la segona de les dues obres del pro-
grama.

EL QUARTET GiER'CLER DE BRUS-
SEL.LE S , ben conegut a Barcelona per les
seves activitats a l'Associació de Música
ceda camera», donarà en el mes de Inovem-
bre tres concerts al Palais des Beaux-Arts
de Brusselles. En els seus programes figuren
la Suite lyrique d'Alban Berg i el segon
Quartet d'Arthur Honegger.

L'ASSOCIACIO «PRO MUSICA» DE
ZURIC anuncia sis concerts de tardor. De
les obres que s'executaran en el curs d'a-
quests concerts esmentem la Vida de Maria
de Hindemith, ]'Octet de Stravinski, el
Concert per a saxofon d'lbert, estrenat a
Barcelona, uma Serenade de Beck, el Con-
cert per a violí de Moeschinger, la Sinfo-
nietta de Roussel, ben coneguda a Barce-
lona, i diverses obres de música de cambra,
dé Krenek, Ferroud, Martinu, etc.

EL JOVE COMPOSITOR ANGLES
R. VAUGHAN WILLIAMS ha publicat,
en l'Oxford University Press, de Londres,
una Suite per a viola i orquestra , iEs tracta
d'una obra folklòrica i molt virtuosa, di-
vidida en diverses peces curtes. Del mateix
autor s'ha editat un seherzo simfònic, The

i
Running Set, basat en una antiga melodia
de dansa anglesa.

ALTAVEU DEL FRONT

Cançó popular i cançó
revolucionària

MOLINARI, vlARINUZZI I (LAR-
NERI han dirigit els tres concerts sim-
fònics organitzats pel «Juny triestí». El
primer estrenà Sardegna de Porrino, el se-
gon una nova Canzone de Cesare Nordio
i el seu Preludio e Preghiera ; en els pro-
grames de Guanneri figurà Le baruffe
ch.iozzotte de Sinigaglia i la Canzone dei
ricordi de Martucci.

A DIVERSES CIUTVS DE LAME-
RICA LLATINA han tingut lloc sessions
commemoratives a honor del conegut com

-positor italià Respighi, mort recentment.

DARIUS MILHAUD ha escrit un Con-
certo per a violoncel i orquestra, del qual
s'ha publicat una partitura de butxaca
(ed. R. Reiss, 31 Rue Meslay, París).

«FEMMES DE SEVILLE» és el tito!
de l'última obra pianística publicada per
Joaquim Turma, escrita, ben entès, abans
que la militarada s'hagués apoderat d'a-
questa ciutat.

EL «GIULIO CESARE», la nova òpera
de Malipieri, ha estat estrenada amb gran
èxit al uColón» de Buenos Aires. El gran
diari La Prensa d'aquesta ciutat reconeix
que l'obra malipierana «és una felicíssima
òpera, en la qual el text shakespearià i la
música s'equilibren i es completen íntima-
menti>.

tors. En el programa han figurat obres
d'Elgar, Goossens, Bax, Bedford, Delies i
Vaughan Williams.

L'ESTRENA DE L'OPERETA «CHO-
PIN» al Teatre Municipal de Basilea ha
estat un complet fracàs. L'assaig de «dig_
nificar» la música pianística del gran mestre
polonès per mitjà .d'una escenificació ope-
retística de les vicissituds de la seva vida
és considerat pels crítics suïssos com un
sacrilegi de pèssim gust.

»L'INCORONAZIONE DI POPEA». LA
FAMOSA OBRA ESCENICA de .\ronte-
verdi, estrenada en 1642 a Venècia, ha
estat novament instrumentada i arranjada

Cançons polítiques a Espanya

Els esdeveniments polítics d'Espanya do-
naren gran volada a la cançó patriòtica en-

tre els anys i8o8 i 1812. 'E1 tipus de cançó
«popularistan, derivat del petit teatre de bar-
riada, estava estés per Espanva de molt

LA REVISTA LONDINENCA «THIE
UN ENCISADOR «BALLET» DE ROS- I CHESTERIAN publica, en el seu número

SINI ha estat novament publicat i adaptat d'octubre, un estudi cr`.tic dedicat al mestre
a l'escena moderna per Respighi. L'obra Arbós, de Madrid. L'autor d'aquest treball
ha estat publicada sota el títol La Boutique	 és Gilbert Chase.
fantasque. Una selecció d'aquesta obra ha
estat impressionada en discos uHis Master's
Voicen, sota la direcció d'Eugène Goossens.



Molt urgent. — Al Grup local de Madrid, f er mitjà
del Grup regional d'Espanya. — Hamburg, q febrer
1 935• — Lletra referent al tractat comercial entre Uru-
guai i Espanya. — Segons ens comuniquen del Grup local
de Montevideo, ha estat signat un tractat comercial entre
Uruguai i Espanya. En aquest tractat es paria d'una llista
de productes que representa aproximadament el 5o per
cent de les compres actuals de l'Uruguai a Espanya i
que en l'esdevenidor gaudiran un tracte de favor per part
de la Duana de l'Uruguai, de manera que els productes
esmentats es veuran desgravats en un 25 per cent en
or sobre l'aranzel nornwl. Aquesta llista és guarda se-
creta a l'Uruguai fins que hagi estat aprovada i autorii-
zada pel Govern espanyol. Per això no ens és possible
de conèixer els productes que hi figuren. Com que és de
gran importància per al tractat comercial que existeix
entre Alemanya i Uruguai de conèixer els productes afec-
tats per aquest acord, us preguem d'intentar enterar-vos
a Madrid del contingut d'aquestes llistes. Volem co-
mençar immediatament les investigacions necessàries i
comunicar-nos el vnés aviat possible el resultat d'aques-
tes investigacions, o.bé si podeu tenir-les envieu-nos-les.

premsa. — Espionatge e

C!I
En la documentació trobada apareixen in-

formes molt nombrosos sobre les possibili-
tats de burlar les autoritats de la Duana.
N'hi ha un signat per Fircke sobre la pos-
sibilitat de contraban de mercaderia per
Cartagena. Sobre el mateix afer va informar
també Paul Tissler, de Màlaga. El cap de
l'organització local d'Alacant, Kindler von
Knobloch, va informar igualment sobre el
contraban que podria fer-se per aquest port.
1 el mateix s'esdevingué a Sevilla, segons
un informe d'un tal Corda, element impor-
tant .de l'organització.
EL «FICHTEBUND»

No és negligible el paper que en els ma-
reigs nazis al nostre país ha representat el
((Fichtebund»•

Per a mantenir la seva legalitat a Espa-
aya, el uFichtebund» actúa aparentment
amb independència del Partit nacionalsocia-
lista i té com a principal missió conspirar
a l'estrangor contra la democràcia anglesa
1 francesa, i fer més intens Podi de races:
Aquesta entitat, fundada l'any zgcq és
avui l'avantguarda de la propaganda . na-
cionalsocialista a l'estranger.

Diferents lletres trobades als «dossiers»
incautats a Barcelona, demostrés clarament
que el «Fiehtebund»'actuava dirigit i apoiat
per altes personalitats alemanyes residents
a Espanya, personalitats que per la natura
dels càrrecs que tenien no podien lícitament
actuar i procedir així.'

LA GESTAP0 'rAMBI HA ACTUAT Aquí

La Gestapo, aquesta organització policía-
ea al servei del feixisme alemany, es va
amagar a Espanya, com a d'altres països,
amb l'innocent nom de «Direcció dels ser-
veis del Port».

En la correspondència trobada a Barcelo-
na, el material referent als «serveis del
port és força abundós i palesa com han
estat vigilats per la Gestapo espanyols i ale-
manys, i com aquesta organització va fer
detenir refugiats polítics per mitjà del Con-
sulat i com va assolir Ilur extradició sense
cap disposició ni intervenció de les autoritats
espanyoles, ço que converteix la detenció
i l'extradició en un segrestament. A aquests
detinguts i extradits hom els va preparar
el que els nazis en diuen «la corresponent
rebuda a Alemanya». E1 cas més típic d'a-
questa infracció criminal de les lleis espa-
nyoles i dels drets de l'home és la detenció
i extradicció ii-lícita del refugiat polític Bies-
inger, que residia a Màlaga.

1,A GESTAPO CONTRA ELS SÚBDITS ESPANYOLS

També la Gestapo actuava contra els súb-
dits cspanyols. Es clar que no es va atrevir
nlai a detenir-ne cap ; però els va fer objecte
d'una vigilància denigrant.

Un informe de Fricke (Cartagena) sobre
les activitats dels comunistes d'aquesta ciu-
tat, ho palesa a bastament. L'informe anava
adreçat al dirigent de la Gestapo a Barce-
lona—un tal Egling—i en aquest informe se
li deia que «ell farà el que li semblarà
oportú>).

s[fernos

El que avui oferim als lectors de 11nz,t-
DoR sobre l'espionátge nazi a Espanya no Una vastaés una informació, ans bé una mínima part
de la gran informació que sobre aquest tema
es pot fer. El material documental de què	 er (( Correudisposem és tan vast i tan apassionant, que
la primera dificultai que hem hagut de vèn-
cer ha estat la de triar-lo. No poclem, doncs, a ernanya
presentar un conjunt del que ]'espionatge I ^ -'-z
feixista aleman y representa al nostre país,
car això exigeix les proporcions d'un llibre.
Podem, però, esmentar uns quants fets con-
orets, recolzant -los en documents indubta-
Dies ; podem, tot simplement, demostrar a I	 u
bastament que els nazis han tingut a Es- !	 Q°^
panya fins ara una actuació secreta, illegal	 V
I intolerable, a profit de llur govern dicta-
torial i contra la mostra seguretat i la segu-
retat del continent. Aquí, com a tot arreu, ¡ ven Espanya, sinó que també va influir en
els nazis han preparat Intensament la guerra Etn a part de la premsa espanyola per mitjà
i han violat, abans de la revolució, les lleis ele la corrupció més generosa, es va dedicar
espanyoles de la mateixa manera que han a la persecució de races més acarnissada,
violat, després del t9 de juliol, la llei inter- ( i va combatre a la nostra república demo-
nacional.	 ' cràtica la pròpia'idea de democràcia.

No solament va mantenir relacions amb
LA TROBALLA	 i les organitzacions i grups reaccionaris del

país, sinó que també va organitzar sistemà-
Honl sospitava l'existència d'aquests ma-	 ticament l'espionatge militar, polític i eco-

neigs illegals; però pot ben dir-se que la	 nòmic.
troballa dels documents que els han palesat,	 D'aquest material resulta igualment que
ha estat purament casual.	 , la representació espanyola d'una certa fir-

Molt confidencial. — Madrid, 8 gener 1936. — Car company Fissler : La situació
actual a Madrid ens fa semblar oportú de prendre mesures de precaució i de tenir molt
de comte en les pròximes setmanes. Per això us prego de portar a un indret segur
tots els materials escrits que no necessiteu pel vostre treball ; el millor seria, ben
embalat i lacrat, portar-ho al D. K. (inicials de «Consulat Alemany»). En cas que sigui
necessària una completa liquidació de la correspondència us trametré un telegrama en.
la forma. següent : «Contrato firmado. — Juan», i aix significarà que s'ha de suspendre
tota correspondència pel correu fins nou avis. En aquest moment heu de treure els
materials del vostre pis o del lloc on es troben actualment. Aquesta lletra ha d'ésser
destruïda immediatament. , Amb salutacions de comharlyonio i Heil Hitler, vostre...

ma alemanva Molt important, havia estat
el centre d'espionatge de l'exèrcit alemany,
i que aquest centre havia mantingut rela-
cions directes amb els rebels feixistes i
grups reaccionaris, i havia facilitat 1'acl-
quiscció d'armes per a ]'aixecament del
mes de juliol.

Resulta, en resum, que el feixisme ale-
many havia extés damunt (Espanya una
xarxa d'intrigues, de conspiracions, de vi-
gilància, de maneigs polítics, cl 'i nvestiga-
cions secretes, que ha estat a punt de trans-
formar l'Estat espanyol en una colònia
d'Alemanya.

Veiem-ne, ara, alguns detah5

PROPA(,ANDA i coxsiGNEs Pr:R

CORREU ESPECIAL

Els nazis han posat el Cos
diplomiitic per sota dels diri-
gents, àdhuc locals, de llur
Partit, i això explica que ha-
gin pogut emprar el que ells
en diuen «correus cspecials»,
o sigui la valisa diplomàtica,
per al transport de certs docu-
ments. La indicació de correu
espedial—Kurierpost—la tro-
trobem a gairebé tots els docu-
ments importants que han es-
tat trobats a- Barcelona. Està...
Compnovat que determinacles
organitzacions, com la de Te-
tuan, no varen emprar mai
cap altre mitjà de trametre la
correspondència.

Un dels gravats que publi-
quem reprodueix una tarja d'i-
dentitat com a correu diplo•
màtic, lliurada el 24 d'abril
de 1936 a nom del dirigent ele
l'agrupació regional Hans
Hellermann. Heus ací una
prova definitiva sobre el.mal
ús que els nazis han vingut
fent de les prerrogatives diplo-
màtiques que l'Estat espanyol,
d'acord amb les lleis interna-
cionals, havia atorgat a Me-
mana. a.

Doncs bé: segons la docu-
mentació a la qual ens refe-
rim, aquests casos han estat
freqüentíssims, com palesa la
indicació «Kurierpost» que gai_
rebé tots els documents porten
al començament.

A més d'això, a moltes ciu-
tats espanyoles l'agrupació lo-
cal es trobava domiciliada al
mateix domicili del Consulat.

La policia
. Corrupció

Els nazis han dedicat sempre especial

C®I^C^1BC atenció als diaris espanyols. Amb un bon
sentit d'organització comercial, havien con-
fegit un fitxer molt minuciós en el qual hi
havia totes les particularitats interessants

®	 ' de cada diari o publicació periòdica. (Re-
®	 produïm en un dels gravats la fitxa corres-
1	 u	 ponent al diari de March, Informaciones.)

La premsa periòdica també estava sotme-
.	 sa a vigilància per part dels agents de Hit-

ALTRES ACTIVITATS DE LA GESrAPO	 ler, els quals informaven amb freqüència
i sobre les tendències de cada diari I sobre

Aquesta policia secreta nacionalsocialista ¡ les possibilitats de sobornar l'empresa i de-
en la seva actuació a Espanya es lliurava,	 cidir-la a tractar bé el feixisme alemany.
demés, a altres activitats provocadores.	 En algunes ocasions; els serveis de pro-

Així, per exemple, feia detenir emigrats ¡ paganda foren espléndida, .. com per exemple,
polítics publicant anuncis falsos (lletra d'En- . quan feren publicar — pagant el que hom
gling del zo de maig de 1936).	 1 els va demanar — números especials dM

També va espiar durant prou temps un ¡ li C i de Blanco y Negro dedicats a cantar
ciutadà romanès (lletra del mateix subjecte	 les excellències de 1'hitlerisme.
del 14 de setembre).	 I	 Quan resultava difícil plantejar la corrup-

Va espiar determinades organitzacions es-	 ció obertament, aleshores els agents de pro-.
panyoles (informe sobre - una assemblea ce-	 pageot a feien «publicitat»•
lebrada amb propòsit de fundar un Comitè	 Ln la memoria signada per Sauter hi ha

	

'	 detalls veritablement interes-
sants sobre aquestes qüestions.

 Hi ha, ha, per exemple, observa-
tions tan fines com la de dir
que a determinats periòdics

..bM t 	 .m	 hom no	 pot lliurar material
i	 ! *m	 dük, r {t z ^q 

de propaganda francament,
r	 però com que tenen un públic

1 	 prou burgès i publiquen, a

	

z	 ta	 més, suplements gràfics, con-
^strr a	 vé fer-los arribar gratuitament
sortea,	 k	 gran nombre de fotografies ar-

v ": •'	 tístiques de paisatge, festes po_
r	 r	 , 6	 lF	 t^	 pinars, etc., d'Alemanya.

v	 t-r t(	 Parla, també, aquest infor-
^rt ^	 me, de la situació de les Agèn-

^ A i	 ties de Premsa. L'agència ofi-
t 1 á	 cial alemanya — la DNB 

b	 diu ue tenia intercanvi de
"	 . I	 t	 notícies amb Fabra, però que

r	 les notícies armanyes no les
i	 ^a. ,	 v .^	 ç	 r` r t ¡ r rt	 difonia més que la Fabra de
t*t ' 	.	 1	 Madrid, car la de Barcelona

	

r	 es manifestava antihitleriana.
*	 t^_^ "`r	 yf	 Un altre detall curiós de laç
xa ^ ^,	 ^,	 I	 Memòria és que classifica La .

r	 ata'.	
Vanguardia entre els diaris

>4

	 En general, els nazis havien
ta r t	 - f yh , 	 muntat admirablement el ser-
-- -- `-" 4 --	 vet de corrupció de premsa.

Vigilaven estretament la pu-
Bou púb lic.	 bliçitat de cases alemanyes que
Madrid i /)rovíncic..	 hi havia als diaris espanyols,

	

Director: Joan Pujol; durant la Guerra I 914-I5 cor-	 i quan aquests anuncis aparei-

	

responsal de guerra a la frontera alemanya-austríaca de	 xin a diaris desafeetes al fei-l'Est, i al front ítalo-austríac.	 xisme hitlerïà, les cases erenSots-director: Ruiz Albéniz.	 obligades a deixar d'anunciar.

	

Codlaboradors : César González Ruano amb seudònim,	 Altres vegades empraven elRuiz de Alda i Ernesto Giménez Caballero•	 sistema contrari : forçaven laiVlolt f artidari d'Ai'emanya• 	 publicitat de cases germànL

	

Es pot dir que el conegut gran financien Joan March	 ques a determinats periòdics

	

és el que dóna els diners i almenys ell figura com. el que	 per a pressionár-los i decidir-garantatza els crèdits.	 los a minvar una campanya

	

Malgrat de les seves bones relacions amb l'Acció Ca-	 democràtica o anti-nazista.

	

IÒiica (Acció Popular?) és un diari complel:ament iode-	 El fracàs amb ]'Agència Fa-

	

pendent. Dóna, accés a tots els Qolltics de la dreta i és	 bra de. Barcelona, va fer que

	

partidari del Govern mentre duri la collaboració Lerroux- 	 els serveis de propaganda eer-Ceda'•	 quessin i trobessin una altraUnic diari d'Espanya que gosa manifestar-se oberta- Agència per a fer circular llurs

	

ment per Alentama i es pot considerar com el nostre por-	 notícies de la DNB. Aquesta
tantveu (1. Espanya.	 . Agència funciona encara i nin -

gú no ha pensat en incautar-
espanyol d'ajut a les víctimes del feixisme
alemany).

Va espiar, en fi, una entitat d'ajut als
jueus de Barcelona, i a tots els polítics es-
panyols que no es distingien precisament
per llur simpaties feixistes.

Quan un d'aquests polítics marxava a
Alemanya, la Gestapo d'aquí es curava d'a-
visar a la policia de Hitler per tal que
aquest viatger «fos convenientment obser-
rat». Després redactava un informe sobre
tot el que havia fet durant el seu sojorn a
Alemanya, l'hotel on s'havia allotjat, les
persones amb les quals havia parlat, etc.

El Fiihrer tenia a Espanya una policia
tan ben organitzada i tan independent com
la que té a Alemanya per a esclavitzar més
eficaçment el seu poble.

ESPIONATGE MILITAR

Un dels documents més importants de
tots els que han estat 'trobats fins ara és
un informe sobre la possibilitat d'organitzar
a la premsa espanyola una propaganda sis-
temática i d'envergadura dels «ideals» nazis.

Aquest informe comença amb les següents
paraules

«Una ullada sobre ei mapa ens demostra
la importància estratègica cl'Espanya en cas
de guerra•

allo és tant la puixança armada d'Espa-
nya el que ocupa el primer pla en l'interès
francès, car la seva força combativa és es-
cassa, ans bé el que em sembla que és de-
cisiu per a França és que Espanya posseeix
immenses riqueses del sol (ferro, coure,
zenc, sofre, sorra, álcali, etc.).

»A més pot subministrar queviures i an i-
mals de tracció, la importància dels quals
no pot ésser ignorada.

»Cal tenir en compte, demés, que (Espa-
nya, com ja ho va fer durant la guerra
mundial, pot donat braços a França per a
la fabricació de moterial de guerra, i això
permet que quedin més homes disponibles
per a l'exèrcit, car aquesta exportació d'ho-
mes augmenta directament el nombre de
combatents disponibles.

»També hi juga un gran paper la possi-
bilitat de transportar tropes africanes per
via terrestre sense cap per111 per a França,
i de tenir a la seva disposició, en territori
espanyol, tant a terra ferma com a les illes,
uns punts de protecció per als seus flancs
de transport per mar i per a les accions de
la marina de guerra...»

Aquests paràgrafs i d'altres molts de
semblants que en podríem esmentar, junt
amb el fet d'existir a Espanya una autén-
tica xarxa de la Reichswehr amb el nom
de «Central de força aèria» i del treball rea-
litzat pels nazis a Mallorca i al Marroc (dels
quals caldrà parlar un altre dia extensa-
ment), palesen l'existència d'una vasta or-
ganització d'espionatge militar dirigit, no
sols contra nosaltres, ans bé de manera pre

Vençuda la rebe•lió a Barcelona, les mi-
lícies populars, auxiliades per la policia, es
varen dedicar intensament a fer escorcoll s .
domiciliaris, i és en un d'aquests escorcolls
que la documentació ha estat trobada quan
tingú no esperava trobar-la.

Per a donar una idea de la magnitud d'a-
quest fet, no cal dir més que el nombre de
documents incautats passa de qo mil.

Es la primera vegada que una organitza
-ció antifeixista ha posseït un inombre tan

considerable de proves, un material tan vast
sobre l'activitat del nacionalsocialisme a
l'estranger. Aquest material trobat a • Bar-
celona no solament deixa en clescobert els
mètodes de treball dels nazis a Espanya,
ans bé dóna també una idea de com actuen
llurs organitzacions a tot el món, car a cada
país les organitzacions pardes tenen el que,
ells anomenen un «grup regional».

Ens trobem, doncs, davant una troballa
de valor incalculable per a aclarir molts
punts dubtosos d'història contemporània.

UNA ORGNI'TzACIÓ MUNDIAL

Totes les organitzacions i agrupacions na-
cionalsocialistes a l'estranger treballen d'a-
cord amb les mateixes directives i a base
dels mateixos principis.

El mateix que els nacionalsocialistes va-
ren preparar i fer a Espanya, ho fan r fio
preparen d'acord amb les respectives situa-
cions polítiques al sí dels diversos (Estats,
car a tot arreu disposen de centres impor-
tants d'agrupacions regionals o centres de
ccrspiració.

(.'ENCERCLAMENT DE FRANÇA

El material de Barcelona palesa, també,
que el nazisme ha tingut els mateixos pro-
jectes militars i tàctics de l'Imperi aleman
d'abans de la guerra. El nou imperialisme
germànic, en instaurar la dictadura feixista
a Espanya, continuà la seva tasca d'encer-
clar França d'enemics. Installant punts
d'influència a les Balears, a les Canàries i
al Marroc, pretén amenaçar les colònies
franceses d'Africa i les comunicacions de
França amb aquestes colònies. Vol, al ma-
teix temps, amenaçar Gibraltar i controlar
la ruta de l'Orient, per a afeblir Anglater-
ra. Al mateix temps, el nacionalsocialisme
intenta apoderar-se amb la riquesa minera
d'Espanya, on hi ha ferro i potasa i..plom,
principalment, per a nodrir a indústria
metallúrgica alemanya, que és integral-
ment una indústria preparada per a finali-
tats guerreres, Finalment, Alemanya teu en
una Espanya feixista un excellent camp
d'operacions per a una propaganda eficaç
i activa contra les dues grans democràcies
d'Europa.

Tot això i moltes coses més que no es-
mentem per a no fer inacabable aquesta
exposició, resulta clarament dels documents
secrets que les milícies varen trobar casual-
ment a Barcelona.

.s
ELS MANEIGS .1 ESPANTA

De tot aquest material, pcl que es refereix
a Espanya, resulta que la denominada
Agrupació regional no solament havia vin-
gut establint una vigilància damuatt els re-
fugiats alemanys i els alemanys que visita-

CONTRABAN EN GRAN ESCALA

Els nazis no en tingueren
prou amb fer contraban de
documents de propaganda pel
mitjà dels correus especials.
Això no els bastava per a fer
entrar clandestinament a Es-
panya la quantitat enorme d'a-
quest material que els era r e-
cessària per a llurs finalitats.
Per això varen organitzar un
servei de contraban als ports
i aeriports espanyols.	 -

especia' », — Espionatge militar i poRtico 
actuava aquí amb absoluta independència.

de la

organització antiespanyola i anti f rancesae — Contraban
ponderant contra Fragça, contra aquesta
França que no ha tingut el gest de defen-
sar-nos—tot defensant-se ella—contra la in-
terven'ció • dels hjtlenians a favor dels gene-
ra ls rebels.

I.A CORRUPCIÓ DE LA I'REMSA

la. Adhuc alguns diaris d'esquerra admeten
llurs informacions sense sospitar que .tingui
contactes amb l'Agència periodística de
Hitler.'

ESPIONATGE ECONÓMIC

Els nazis no en tenien prou amb espiar
els refugiats, fotografiar els indrets estra-
tègics, fer propaganda, comprar la Premsa,
quebrantar a llur profit les nostres lleis.
Varen considerar necessari, també, menar
un espionatge econòmic de gran estil.
E1 que es va esdevenir amb el tractat co-

mercial entre Espanya i Uruguai diu més
que tot cl que nosaltres podríem dir.

Aquest tractat, com tots els de la mateixa
categoria, portava uns anexos en els quals
figuraven les mercaderies que havien de
gaudir a la Duana tracte de favor.

Això és, en els tractats comercials, el més
interessant per als països competidors, i
Alemanya tenia interès en saber quines
mercaderies figuraven a la llista.

Els serveis d'espionatge varen tractar
d'escatir-ho a l'Uruguai ; però les autoritats
uruguaies saberen guardar el secret, cosa
indispensable en aquesta mena de negocia-
cions internacionals.

Aleshores—als gravats adjunts trobareu
la justificació pertanyent—varen ordenar que
es procurés conèixer la llista a Madrid.

No pot donar-se un cas més típic d'espio-
natge econòmic, de deslleialtat amb un país
amb el qual es mantenen regulars relacions
d'amistat.

CONSEQÜÉNCIES

De tot això se'n deriven algunes conse-
qüències. La primera, que Alemanya co-
bejava Espanya com un mitjà d'afeblir
França i de lluitar contra les idees democrà-
tiques i contra el proletariat. La segona,
que els facciosos estaven d'acord amb Hitler
per a col-laborar amb ell en aquesta doble
tasca. La tercera, que Hitler i els generals
«patriotes» d'aquí estaven disposats a trans-
formar Espanya en una colònia del feixisme
alemany.

ACARAMENT

Repetim que tot el que diem en aquesta
informació no és més que una part insig-
nificant del que la documentació trobada a
Barcelona permet de dir.

Hem volgut donar la veu l'alerta. Hem
volgut, sobre tot, donar dades concretes
perquè hom comprengui millor per què Hit-
ler ajuda els generals facciosos.

En realitat, el que caldria fer, és publicar
íntegrament aquest tresor d'informació.

Mentre això es fa, no hem volgut privar
els nostres lectors de la coneixença de l'afer,
i els oferim la reproducció fotogràfica i la
corresponent traducció catalana d'uns quants
documents triats a l'atzar.

UNID GRAFILA, CooPER.TI A OBRERA. — Nou de la Rambla, q5
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