
Les grans tragèdies ultrapassen la capa-
citat sensitiva dels nervis i molt sovint aca-
ben per deixar-nos indiferents. De vegades
l'home afectat per una gran dolor aja no pot
patir més)) . El manantial de les llàgrimes
s'esgota, i els nervis —de tan tensos—resten
lassos. L'home és inferior a la gran tra-
gèdia.

Hi ha, però, tragèdies secundàries, que
trasbalsen i commouen . No heu perdut mai
una clau? Perdre una clau és un fet ridf-
culament senzill. L'heu tinguda a la mà,
m'heu fet ús, i esteu segur d'haver-la guar-
dada després a la butxaca acostumada. Tan-
mateix no hi és quan la necessiteu nova-
ment. Quelcom d'inconegut ha conspirat
contra la vostra pau. La vostra mà no s'ha
obert en el moment exacte, amb la precisió
que calia, sinó uns minuts abans que la
butxaca fos suficientment oberta. I la clau
ha caigut a terra, justament damunt la ca-
tifa per tal de no fer soroll i de no delatar
la seva alliberació. I sortiu al carrer, men-
tre ella resta mimetitzada en els arabescos
que tantes vegades heu trepitjat.

0 potser no ha estat així. Potser, simple-
ment, ]'havíeu deixada damunt la taula de
treball i l'heu ofegada sota la gravitació d'un
llibre, l'heu emparedada entre diaris vells,
l'heu abandonada dins un vestit que us ha
plagut de treure-us al migdia...

Com sigui, a la vostra vida s'ha produït
quelcom d'anormal : un trosset de ferro—pe-
tit, 'elegant, ben treballat per un artesà cons

-cienciós—havia d'ésser a la vostra butxaca
de la dreta—precisament a la vostra butxaca
de 1^ dreta—i no hi és.

Fa vint anys que la poseu al mateix lloc
diverses vegades cada dia i que la trobeu
sempre que us cal. Ho feu d'una manera
espontània—tal com respireu i com marxeu
pel carrer—tot donant la vostra atenció a
sollicitacions més importants i més urgents.
Com ha estat possible que aquesta espon-
taneïtat i que aquest gest natural infinita-
ment repetit, us hagi fallat avui?

I tanmateix és així. Us n'adoneu quan el
mal ja no té remei. A mitja nit, quan tot-
hom dorm i no hi ha ningú que us pugui
venir a obrir la porta... La tragèdia—la pe-
tita gran tragèdia—es presenta de sobte,
i una angoixa inexplicable us envaeix el pit.

Aleshores us adoneu que els fanals de gas
irradien una resplendor més negra, que la
pluja mulla més que mai, que. els carrer~
són inacabables, que la vóstra pr$'pïa ombra
es desmesura...

Teniu tota la ciutat per a vós, amb un as-
falt cruel i irònic que duplica les resplen-
clors de la nit per fer-la més llarga. Però
canviaríeu de bon grat la ciutat sencera per
un trosset de ferro—petit i ben treballat—que
pogués fer funcionar l'exacte mecanisme
que us separa del repàs...

La clau perduda significa que us haureu
d'enfonsar en una nit sense finalitat, en unes
hores sense dimensions, en un espai sense
geometria, vagarós i indefinit. Les tenalles
de les ombres us estrenyeran la gorja, i sen-
tireu por de ningú. Els vostres nervis no
arribaran a la màxima tensió insensibilit-
zadpra de la gran tragèdia, ans bé vibraran
com les cordes d'una arpa muda i us faran
sentir el fred espant de la tragèdia petita
i persistent...

Retrobar la clau us serà una victòria,
i aleshores comprendreu que totes les vic-
tòries de la vostra vida s'as m 1sc benrodi-
giosament al- fet de retrobar un trosset de
forro que havíeu perdut sense saber quan...

Jo he vist molts milèrs d'homes sentir col-
lectivament aquesta joia victoriosa del re-
trobament. S'havien aplegat en un amfitea-
tre grandiós, i cantaven himnes renovadors.
Portaven, a més, banderes roges, roges i
negres.

Havien, passat una nit de segles amb la

clau perduda. Lluitaven per la victòria, però
els mancava la clau.

Una porta implacable els separava de la
felicitat. A la part d'aquí hi havia misèria,
explotació, camins que no anaven enlloc,
paisatges sense horitzó. A l'altra part, la
llibertat i el pa, la joia i la cultura i l'es-
devenidor.

Aquestes masses, en aplegar-se, han re-
trobat la clau de la victòria.

ARTUR PERUCHO

Lluís de Sirval
Aquesta setmana ha fet dos anys que fou

vilment assassinat a Oviedo pels agents es-
trangers i mercenaris de Lerroux-Gil Robles
un gran periodista jove : Lluís de Sirval.

Lluís de Sirval era valencià, i de molt
jove havia tingut aficions literaries i molt
remarcables condicions d'escriptor. Les se-
ves primeres cròniques es varen publicar a
«La Correspondencia de Valencia», i cri-
daren molt l'atenció, car eren un model de
prosa enginyosa i clara.

n va vmre Sirval va venir a Barcelo-
7a, ó

Posteriorment 
alguñ temps ï'°és "va docu-

mentar conscienciosament sobre el terrorïs-!
mi . Ics lluites d'aquells temps, .

Arribat a Madrid sense cap meng de rece-
manacions aconseguí entrar a ,l ,redacció`
de 'La Libertad» en va iniciar la mva bri-
llant tasca publicant úpa sèrie de féportat-
ges sobre el sitia. çalisme'català 1Mtaht les'.
Corts Constifuer.ts, 'foren molt dle ides les
seves cròniques parlamentàries Disèttnfbrn é"
després amb la pohtica tèrbola del seu dia-'
ri, va abandonar; dignament la redactó rés
dedica exclusivdynent a. dirigir, üna'Agènci'a.
de collaboraeions qué havia'fun.dat feia uns
quants anys. •j

Després de la revolució .d'octubre va• anar
a Oviedo per tal de fèr' reportatges per a
la seva Agència. El seu instint periodístic li
permeté de trobar proves evidents dels crims
comesos per les tropes reaccionàries, i fou de-
tingut i assassinat per dos oficials del terç
perquè no publiqués el que sabia.

En el segon aniversari de la seva mort,
MJRADOR dedica un record emocionat a la
seva memòria, i palesa la seva fe absoluta
que el poble sabré venjar l'abominable crim.

LA FEINA ES ACI	 Freudisme al dia
Molts	 ciutadans	 comencen	 a	 enutjar-se, Un	 conegut	 metge doblat d'escriptor, es

cmb raó, davant la partença de gent més referia a la pruïja de viatjar que actualmento menys notable	 que. es	 fan sosQitosos,	 si senten certs collegues seus i també determi-
nlés no, de tenir vocació d'oscuras golondri- nats inte•lectuals.
nas. De Barcelona a París hi ha un corrent —Freud no hi atinà—deia—. Caldrà regis-
migratori	 de	 personatges	 que	 haurien fet trar un nou complex que podríem anomenar
millor	 de	 quedar-se,	 si	 és	 que	 llur	 desig ecl complex de Marathonn.
d'anar-se'n no ens ha da.fer creure que ens
farien més nosa que servei.

No desconec que hi poden haver raons de Tabú
pes Qer a la marxa d'algun notable antifei-
xista a l'estranger.	 Cal tenir-hi bons repre- E:s tractava de donar un nom bonic a un
sentants, convé d'exposar-hi el nostre casi hotel de pròxima inauguració. 	 Uns amics
recaptar ajuts delicats ; en fi, hom Qot accep- , del	 propietari	 li	 suggeriren	 noms	 més	 o
tar en principi que hi ha moltes anades que menys adequats.
no indiquen ni covardia ni feixisme. Al 	 1 —Nois, no el puc convèncer—deia un d'a-
cipi d'aquesta gran lluita nostra més aviat quests—. S'ha entestat a posar-li Tabú...
escassejaven	 els	 portantveus	 de	 la nostra —Però ja	 li	 has dit	 el	 que sïgnificava
veritat a l'estranger, i no era criticable que aquesta paraula?—féu un d'ells.
els qui tenien condicions d'ésser-ho ho vol- —Sí, home: un perfum.
guessin ésser.

Però com més va menys de motiu, per no Extremisme
dir menys d'excusa, té la sortida de Cata-
lunya, si no és per a anar al front. Primera- Un ex-diputat al Parlament català, cone-
ment, les places de representants i exposi- gut per la seva demagògia buida, mostra el
tors del nostre cas ja són cobertes, i ningú palau a uns antifeixistes estrangers.
no	 creurà	 que necessitin cap reforç.	 Altra- En	 arribar	 a la magnífica biblioteca,	 el
vnent, el qui tingui dots expressius pot ex- nostre home comença a fer-ne elogis desme-
Qlicar-se davant del món per mitjà de la ni- surats.
dio o dels pamflets. Que se'n vagin, si cal, —Aquí hi ha de tot, de tot! Art, història,
aquells de qui tothom diu ben segur : Tor- sociologia...
naran (i tornaran aviat).	 Però	 que restin, —Teniu les obres de Carles Marx? — li
si	 encara els	 queden	 delicadesa	 i fortitud, demana un dels visitants.
aquells de qui ha de dir-se: Tornaran? —De Carles Marx? Es clar! Les tenim

La meva opinió sobre aquest afer, com totes!
sobre els altres,	 ncmés té el valor que els I,	 dirigint-se al	 bibliotecari,	 li diu:•
meus lectors vulguin donar-hi. Però em sen- —porteu alguna cosa de Carles Marx, que
to investit d'una certa autoritat quan parlo, ho vegin aquests senyors.
corni ara, en nom de l'Agrupació d'Escrip- —Portaré	 El	 Ca vital^insinua	 el	 biblio-
tors Catalans. El comitè directiu d'aquesta teeari,
agrujació, segur d'interpretar el pensament L'ex-diputat	 crida	 amb	 indignació	 miti-
dels seus socis, creu que la nostra feina és nesca:
ací i que és ací on cal demostrar la nostra I —El capital és cosa de burgesos! Porteu
condició de	 treballadors,	 de ciutadans anti- el	 treball!
feixistes i de patriotes catalans.

Cap de nosaltres no ha de cercar una mis-
sió amb còmodes desplaçaments a Pestran- Francès de confessionari
ger, perquè en tenim una de ben clara da
vant nostre : niés clara com Inés gran sigui conta	 que	 una	 autoritat	 eclesiàstica
el	 perill.	 Hem	 d'esbossar	 amb	 el	 nostre

rc
barcelonina	 de	 certa	 categoria	 aconseguíf

exemple la malvestat dels escriptors que han 1 Passar la frontera un dels darrers dies de
traït Catalunya i el poble. Hem de contri- Juliol.	 Vestit com un	 rnenclicant,	 fatigat i
buir_a bastir la nostra l e úhlica de trebz famolenc arribà a un poble. francès i entr

ú ança;filadors. Ple r de matar a'e	 com cal- a l9'°stáI	 L'hostaïéra, compadida d'aquell
g?rí, contra l'enemic que =rns ataca, una ve- hóme estrany de Tos t e pávai	 i	 que
goda més, des de Ponent.'

t,	 Ii d t,
arrib prou feines s'aguamtava.dret, li demana

.

en francès si es trobava malament,	 reces-si
C. A+ J. sitava alguna cosa. El clergue, que només

EL PATRIOTA VEXAT
— Qué us passa que esteu fan empipa?
— Imagineu! Jo fine quaranta.dos anys i el meu fill disseil
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L'intel'lectual que estigui amb
els assassins de Sirva! és
un còmplice menyspreable
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El paper d
La vella çoiicepció dualista de l'univers,

la que estableix una frontera entre el cos
i l'ésperit, entre la matèria i la idea, va
determinar que les manifestacions inte•lec-
tuala fossin considerades com emanacions
d'algun empiri a través del cervell d'éssers
privilegiats.

Fins ara, d uests éssers privilegiats creien
que el món gravitava entorn d'ells i es re-
cloïen en llúr torre de vori mentre els esde-
veniments es desenvolupaven sota la pressió
d> les lleis inflexibles ue regeixen les re-9
lacions socials. Sumits en llurs abstraccions,
els intellectuals alambinaven fórmules divor-
ciades de la realitat, j adreçaven ditirambes
als socialment privilegiats, els quals els per-
metien de participar en llur festí o els en
transmetien solament les engrunes.

Però les commocions socials han desper-

entengué el sentit de la pregunta, contestà
amb veu apagada:

—Alerti, madame. fe ne suis pas marié,
mais j'ai beaucoup de femmes!

(Volia dir; No estic marejat, però tinc
molta gana.)

Francès professional

Una altra anècdota de tipus filològic, tam-
bé rigorosament històrica, per bé que un
xic antiga. Un fondista de Sabadell que
quan la cuina no l'absorbeix presta als
clients serveis d'informació comercial o tu-
rística, està parlant amb una noia estran-
gera que desitja conèixer els programes de
cinema que aquella nit es donen a la locali-
tat. Amb una gran animació, l'home illustra
el seu hoste. I acaba dient:

—fe vous recommande un film épatant.
C'est de Greta Garbo et on l'apelle... on
Papelle, c'est ça! : Le démon et la viande.

Avís als editors

Un fabricant de Terrassa, pervingut a una
sòlida posició econòmica, agafà la mania de
comprar llibres. Un ban dia descobrí els dic-
cionaris i en proclamà, entre els amics, la
gran utilitat.

-.Hi és tot. Ja m'entens, oi? Tot. Ara
m'explico com és que hi ha savis.

Tanmateix, una anàlisi a fons del diccio-
nari Fabra li produí certa decepció.

—Quina feinada per a trobar cada. nom!
Com és que no se'ls acut d'afegir-hi un ín-
dex a les darreres pàgines?

Llibres tabú

Un dia aquest mateix fabricant adquirí de
cop tota la collecció Bernat Metge. Al cap
d'un temps explicava

—Els llibres s'han de respectar. Jo ho
faig així. L'altre dia mateix vaig haver de
picar els dits del meu noi, gran que s'entre-
tenia a tallar les pàgines d'un llibre d'a-
quests d'En Cambó, que era completament

0 nou.

AquesE número de MIRADOR
ha esfaL passà 'pér lã prèvia

censura

a literaturael'artidel
tat de llur somni eteri els receptors de les ducció i que posava dificultats de tat ordreemanacions empíries, i les figures pollides i I al comerç.
escardalenques dels desheretats els han re- Va arribar el 1789 i es va produir la re-
cordat amb gestos irats que no tot estreba volució burgesa per exce •lència. De seguida,
en	 simfonies,	 poesies,	 paisatges i catedrals el racionalisme va suplantar	 l'idealisme,	 elgòtiques. dret Mimà va bandejar el dret diví i es va
• Marxi Engels van fer descendir de 1'em- crear la mística de	 la	 Igualtat,	 de la	 Lli-pire les manifestacions de 1'intellecte i van bertat i	 de la Fraternitat.

demostrar que estan estretament lligades a Però els privilegis de la nova classe van
les aspiracions i als interessos de les classes reduir a faramalla els conceptes vibraiits	 i
en	 presència	 i,	 per	 consegüent,	 als	 fenà- generosos de la Revolució.
nens	 econòmics.	 Els	 dos	 filòsofs	 genials La	 nova	 estructura	 social	 ï	 política	 va
van enderrocar les torres cíe vori dels Intel- permetre el desenvolupament de l'economia
lectuals, van esborrar les fronteres illusòrïes i va contribuir, per consegüent;' al progrés
entre la matèria i la idea i	 van abatre la de la humanitat.	 Mes,	 el	 floriment de la
concepció , dualista de l'univers.	 Per a Marx classe burgesa es va produir a costa de l'ex-
i	 Engels,	 totes les	 manifestacions	 de l'in- plotació	 dels	 serfs	 moderns,	 és	 a	 clir,	 del
tellecte,	 es	 tracti	 de	 misterioses	 fantasma- proletariat. L'era burgesa ha creat,	 també,
genes ideològiques o de creacions espirituals la seva superestructura	 ideològica,	 la	 qual
arbitràries a primera vista, s'expliquen per justifica, naturalment, l'existència de la bur-

condicions	 materials.	 Tota	 organització
p
les gesia i l'explotació del proletariat.	 El prin-
olitica o social determina la creació d'una cipal	 objectiu	 de	 la	 ideologia	 burgesa,	 és

superestructura ideològica, la qual	 influeix, l'exalçament de l'individualisme, el qual pre-
al seu torn, sobre la base.	 D'ací prové un conitza el	 desenvolupament 	 integral	 de les
encavalcament que fa summament difícil l'es- ambicions	 i	 de	 les	 aptituds	 a	 fi	 d'assolir
brunament de certs problemes,	 per la qual la utilització i	 explotació de tots	 els recur-
cosa cal posar-se en guàrdia contra les sim- sos de ]'univers.
plificacions grosseres. L'explotació	 ha	 assolit,	 sota	 la	 direcció

La	 literatura	 i	 l'art són	 elements	 de	 la d'una casta cruel i cínica, un	 grau tal de
vida social, són els instruments que expres- desenvolupament que ha provocat la super-
sen les necessitats de les classes en presén- producció i ha condemnat una part del pro-
cia.	 Així,	 a	 l'Edat	 Mitjana,	 el	 catolicisme letariat a la vagància, és a dir, que es dóna
era la ideologia pròpia de la societat feudal, la paradoxa que l'abundància engendra mi-
basada en el poder absolut, que requeria la sèria.
resignació i el renunciament — virtuts essen- Essent el flagell dels sense feina un símp-
cialment	 cristianes —,	 de	 tots	 aquells	 qui toma inequívoc de la necessitat immediata
havien	 de	 sotmetre's	 a	 l'engranatge	 rígid d'una transformació del sistema econòmic i
de les jerarquies, que havien de néixer, viure de l'estructura social, els ideòlegs de la bur-
i morir en el mateix estat. L'Edat Mitjana, gesia han hagut de donar un cop de timó
edat d'or de ]'Església, va ésser l'època de a fi de justificar la supervivència del sistema
l'escolasticisme asfixiant, 	 època	 en	 què	 els capitalista basat en la propietat privada. El
savis,	 durant desenes d'anys, 	 es masturba- canvi de rumb ha produït el feixisme, sis-
ven	 l'intellecte per escatir	 el	 misteri	 de la tema basat en la teoria del superhome, el
virginitat	 de	 la	 mare	 de	 Déu	 i	 escrivien qual assegura amb el fuet i amb la destral
muntanyes de	 llibres	 sobre	 aquest	 tema.
També va ésser l'època de Dant, poeta emi- (Passa a la pàgina 8)
nent del catolicisme, i de les catedrals gò-
tiques, que aixequen	 vers	 el cel llurs	 fines
punxes	 i	 llurs	 arcades	 esveltes,	 magnífica -	 --
materialitzacióueoblid del	 fervor	 religiós	 (cal
oblidar que, a l'ombra d'aquests magnífics LLEGIUtemples, el poble es consumia en cofurnes .
infectes).

Durant el segle xvnr, la literatura de la
burgesia incipient	 mena,	 amb	 els	 Enciclo- A la pàg. 3:	 «Onva Anglaterrar» i
pedistes, una lluita aferrissada contra el po- «La «neutralita t)) és un crim».
der absolut, contra l'obscurantisme religiós,
contra els prejudicis.	 A	 fi	 de deslliurar-se
de les traves feudals—barreres de tota mena, A la pàg. 4: Un conte de Martinez
duanes,	 peatges,	 que	 constituien	 una	 bor- Ferrando; Prosa i vers de Benja-
midable teranyina amb què la noblesa para-

mmn reret.litzava el poble i li xuclava la sang —, la
burgesia	 va	 haver	 d'atacar	 el	 teudalisme
en els seus reductes espirituals. Per al des- A la 	 . 8:	 «El ((Ziryanin» a Bar-
envolupament de l'economia,	 calia	 anihilar

eelona».la classe que abassegava els mitjàns de pro-



Pugatchev, segons un gravat antic

Un bon espectacle: ((La vidu futura», segons la cèlebre novella de Wells

Direcció General de Treball
D'INTERES PER ALS SUBSCRIPTORS 1 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.

El cinema soviètic
i Esnanva

Fins ara, i solament en casos excepcio-
nals, havíem tingut ocasió de veure des-
filar per les nostres pantalles alguns films
soviètics, els quals per la seva extraordinà-
ria vàlua artística, malgrat la repugnància
dels governs monàrquics i pseudo-republi-
cans que ehem patit, no havien pogut ésser
foragitats dels nostres llenços.

N'hi havien molts, però, que no desme-
reixien d'aquests, i foren sabotejats per
empreses i governants, si més ano per evitar
la influència que la seva freqüència exces-
siva hagués pogut tenir no sols en l'educa-
ció política de les masses, sinó àdhuc en la
seva formació cultural.

Avui que ja, sortosament, les circumstàn-
cies s'han modificat radicalment i per sem-
pre, creiem que és hora d'iniciar la desfi-
lada dels films de producció soviètica d'una
manera intensa i regular. Amb això, no so-
lament demostrarem que les amicals rela-
cions amb el país dels Soviets té un caire
veritablement pràctic, sinó que ens allibera-
rem de tantes pellícnles insubstancials i car

-rinclones que hem de sofrir de la producció
europea i americana.

A part d'això, s'aconseguirà, amb més ra-
pidesa, l'adaptació a la nova vida que s'està
gestañt al nostre país, de grans masses que,
per manca d'una adequada cultura política,
no estan a ]'alçària que reclama la mova
eshnucturació; objectiu que per ésser el que
informa la producció del país germà, ens
escau perfectament a nosaltres.

Per tal de contribuir a suscitar aquest in-
.terès per la producció soviètica, donem a
continuació algunes referències sobre films -
en realització, així com algunes dades que
demostren l'increment fantàstic que va pre-
nent la producció cinematográfica en aquel]
país, i que per ell sol seria suficient per a
cobrir a bastament el consum del nostre mer

-cat, deixant de banda la qüestió econòmica
que a nosaltres no ens interessa, però que
seria digna d'estudi per part dels dirigents
del nou sistema de cinema socialitzat.

o	 !E, BECH

Quan el cinema, saturat de copsar les i ben presentat». Però per aquell que n'és
més diverses formes argumentals, es decidí coneixedor, li representa un greu suplici les
a envair el terreny de la història per a ex- mutilacions i deformacions a què es lliuren
treure'n nous i atraients assumptes amb què els americans ; per a ell suposa una angoixa
satisfer les exigències del consumidor cine- moral de no poder sotstreure's a la compa-
màtic, topà, de bell antuvi, amb una sèrie 	 ració, i consegüent rectificació, entre el seu
de dificultats per a portar-ho a terme. Entre	 concepte i la realitzaci'.
elles, les inherents a la reproducció fidel de	 I per això veuria amb bons ulls que se li
]'ambient i característiques pròpies de llurs	 oferissin cigtes d'altra procedència que no
personatges i a la grandiositat que reque- I supeditessin tan marcadament el tema a la
nien determinats aspectes. 	 interpretació dels artistes i tinguessin cura

1
}

Una, esceriiYi rdel gran film històric «Potentkin»

A mesura que el setè àj t experimcntà naus d'una major fidelitat en llurs realitzacions
avenços, aquelles , dificdítats fóreu , supera- històriques.
des graduarthent firis arribar a traslladar al	 Fins ara hem hagut de sofrir el «boycot»
cel•luloide escenes d'una grandiositat insos-	 ignominiós de què han estat objecte les pel-
pitada i efectés,-'tècnics 'que de plantejar-los	 lícules soviètiques, però no està gaire llunyà
quan el cinema es trobava en bolquers, no el dia en què, quan el nostre poble comenci

Una ecena del ivagnific film soviètic «Txapaiev»

haguessin així mateix deixat de constituir
una utopia.
Però no obstant haver arribat a un grau

relatiu de perfecció, que permet d'assolir els
plans més descabdellats, ens trobem encara

que mentre el cinema europeu, més docu-
mentat i conscient, s'esforça, dintre dels
mitjans de què disposa, en portar al llenç,
amb el màxim de propietat, les epopeies
més brillants de la història, l'americà, amb
més mitjans econòmics que ningú per a re-
produir-la fidelment, fa córrer la seva fan-

tasia fins a vorejar, la majoria de les vega-
des, els dominis de la inversemblança, de-
formant la veritat històrica.

No és d'estranyar, doncs, que cada ve-
gada que els americans ens anuncien un
film d'aquesta mena recelem de 1'a seva
autenticitat.

El públic profà en matèria històrica—que
és el que més abunda—, podrà acceptar -lo
com a bo o, quan menys, prendre-s'ho amb
aquella filosofia, senzilla I resignada, que
es pot molt bé traduir en l'expressió : ((Pot-
ser .no s'ajusti a la història, però és distret

a viure la nova etapa que amb la seva sang
està actualment forjant, podrem gaudir les
seves excellèincies i establir la diferència
que les separa de les americanes.

La U. R. S, S, ha estat ('únic país del
món que ha realitzat per complet un expe-
riment de cinematografia dirigida i estatal.
Es, potser, l'únic que no ha volgut fer traï-
ció a la Història, i de totes les .referències
que hem recollit de Ilurs produccions en ella
basades hom pot deduir que, per damunt
de tots els inconvenients de realització i
muntatge, ha prevalgut sempre en ells l'hon-
radesa històrica
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EL CINEMA I EL TEATRE
La fidelitat històrica del cinema

europeu i 1'americap
Què és i què batirla d'ésser

l'espectacle
gressos que la mateixa professió imposa que
siguin respectats. Si no es vol això, cal anar
a la formació de nous adeptes, artistes que
romanen erí l'aixopluc romàntic de l'afició
i que no troben un mitjà per a canalitzar
les seves aspiracions. Avui cap grup amateur
no té possibilitat d'actuar per les dificultats
que oposa el Comitè (Econòmic. I són aquests
grups i els que s'aniran formant a l'escalf
de la lluita revolucionària els que amb més
propietat pode] portar a l'escena les idees

En un article aparegut a MIRADOR la set-
mana passada ens féiem ressò del fet d'ha-
ver-se apropiat la C. N. T. de tots els lo-
cals d'espectacles públics de Barcelona sense
la més lleu iniciativa encaminada a una
nova concepció de l'art dramàtic que tin-
gués per norma el sontiment revolucionari
de la nostra actual etapa històrica. Avui es-
tem en possessió de dades que vénen a ex-
pressar amb un relleu més acusat la des-
orientació i la ignorància dels termes artís-

tics dintre la modalitat renovadora dels nos-
tres postulats socials, determinades en l'ac-
titud dels companys que regeixen els des-
tins de l'espectacle barceloní.

Per altra part, hem pogut celebrar una
llarga conversa amb un destacat element ar-
tístic de la secció escenogràfica del Sindicat
d'Espectacles Públics de la C. N. T. Aquest
company ens mostrà una exposició de pro-
j ectes decoraclors installada al mateix local
del Sindicat, destinada a la comèdia «Ima-
giineros», d'Angel Làzaro, i que s'ha d'es-
trenar al Teatre Barcelona. A través d'a-
quests petits marcs poguérem constatar la
vàlua i la dignitat artística d'alguns dels
concursants, com són Arenys, Amich i Màr-
quez, tots tres autors de conjunt de quatre
projectes molt reeixits, combinats els seus
traçats amb un gran encert de llum. També
eren dignes d'elogi dos projectes de Cano,
potser no tan atrevits en les seves línies
de moderna estructura, però força escaients.

EI Jurat, una vegacla examinades les obres,
decidí a favor... d'un projecte que tenia la
virtu de mostrar en el seu fons una gran
porta oberta de bat a bat. Tota la iniciativa
audaç d'uns artistes esperonats per les mo-
dernes teories fou postergada portes enllà.
Els membres del Jurat, veritables nullitats
en aquest aspecte, supediten les produccions
artístiques a una arbitrària llei comercial i
rutinària. En la seva imaginació s'escau la
porta sempre a un mateix lloc. Distribuei-
xen les dimensions escèniques sota un ma-
teix tipus que l'escola cl^ssica els ha ense-
nyat. Una porta al fons, és l'essència del ba-
gatge intellectual de molts Jurats i de molts
artistes. Per tal que aquesta porta pugui
donar un tomb fins a la banda que més es-
caigui, es fa imprescindible redimir l'escena
dels tòpics que ja han caducat en el terme
d'aquesta transformació social que avui es-
tem vivint.

La sindicació dels artistes no ha alterat
el ritme estantís de les produccions. Des
d'un punt de vista revolucionari no es pot
admetre la continuïtat de programes que no
resolen les exigències del moment. La C.
N. T. ha procedit a la unificació de salaris,
sense establir categories que puguin mal-
metre la posició doctrinària dels companys
anarquistes. Hipòlit Làzaro amb quinze pes-
setes diàries ha descendit fins al mateix
nivell de qualsevol neòfit del cant. Això su-
posa un contrasentit d'enormes proporcions.
La socialització dels teatres i cinemes no vol
dir pas això. El salari únic és una perillosa
experiència que es traduirà en la desfeta
tota] dels seus patrocinadors. No és aquest
el mètode per a atraure's els elements que
hom considera indispensables per a mante-
nir el ròssec de les antigues tradicions. I el
Comitè Econòmic d'Espectacles Públics està
demostrant una trajectòria que poclria man-
tenir qualsevol empresa de migrats recursos
intel-lectuals i no econòmics, puix que mai no
s'hauria atrevit a envilir els salaris en una
proporció tan exagerada. L'artista, si no té
una educació política forjada en els partits
o sindicats de la classe obrera, difícilment
acceptarà de grat una minva en els seus in-

alliberadores i la transformació educativa de
les masses. L'espectacle com a finalitat lo-
crativa no ens pot interessar si no es veu
assistit per una genuïna aportació dels sen-
timents del carrer i dels fronts de guerra.

Una vegada més hem de lamentar la com
-petència sindical que també s'observa en

aquest aspecte artístic. La U. G. T. té a',
Barcelona la Regional de la Indústria d'Es-
pectacles Públics, el president de la qual és
el company Carles Viaña, el qual ens ha ma-
nifestat que és el seu propòsit de molts anys
crear un teatre revolucionari, idea que es
va oristallitzar a Madrid amb Lluís Araquis-
tain. Sembla una cosa lògica que les dues
centrals sindicals trobessin uns punts de
coincidència per tal d'estructurar aquest tea-
tre d'agitació i propaganda que tan necessari
es fa per a mantenir la reraguarda en una
compenetració revolucionària. I no obstant,
fins ara no ha estat així. Tan sols la secció
de sincronització de pellícules manté una
bona harmonia amb la de la C. N. T. En
canvi, quan es tracta de fer quelcom pràc-
tic, com en el cas d'haver intentat la Re-
gional de celebrar un festival al front a base
d'obres de l'arxiu del Sindicat d'Autors,
aquest s'ha negat a lliurar-les. I la U. G. T.,
tancades totes les portes a Barcelona, s'ha
vist obligada, en la representació d'una Co-
missió, de sortir em viatge de propaganda
cap a les comarques catalanes. Esperem que
d'ara endavant aquestes coses no es repe-
tiran.

Nous films soviètics
((ALES] ST^lJ^1Nov»

De la Sovouzkinokhronika (actualitats ci-
nematogràfiques), ha sortit un documental
Alexi Stajanov, sobre la vida i el treball del
promotor del moviment del seu nom.

Els primers quadros ens transporten a.l
pou Stalin, antigament Centralnaia-Irmino,
a la conca del Donetz, l'agost del rp3$, du-
rant la nit en què Stajanov establí el seu
primer récord abatent t 1 tones en el curs
d'un relleu, enlloc de les q fixades com a
norma.

Es presenta després la gran sala del Krem-
lin durant la primera conferència dels sta-
janovistes i escoltem passatges de] discurs
en què J. Stalin traça la via a seguir pel
moviment stajanovista.

Assistim, per últim, a la vida i al treball
de Stajanov en el curs d'aquest any : el
veiem d'instructor en el seu pou on, sota
la seva direcció, desenes de joves minaires
es converteixen en abatidors qualificats ; a
la seva taula de treball, on prepara els seus
exàmens d'ingrés a l'Acadèmia industrial
el seguim al cercle, entre els seus companys
de treball, els seus èmuls, i a la seva llar.

«PL'GATCHEV»

La rebel-lió dels camperols de 17i3-74, que
tenia per Cap a Emilià Pugatchev, cossac
de l'Ural, serà evocada en un gran film
senor, segons l'escenari d'Olga Forsch.

El director d'escena P. Pétrov-Bytov (dels
El teatre i el cinema requereixen una pro-

funda transformació. El públic, les masses
de treballadors, no assisteixen als especta-
cles, Els artistes, vexats en el seu orgull pro-	 G;

fessional, treballen a desgarra i en produc-
cions raquítiques. Els aficionats, ñomes d'i- -  ^--
(leal i veritables artistes alguns d'ells, es
trenquen la closca contra les muralles del
Comitè Econòmic. Nosaltres, que tenim ho-
mes, que tenim obres i que tenim mitjans,
estem també a l'ombra de l'interrogant que
els companys de la C. N. T. han plantat en
Id façana de cada teatre. Com s'arranjarà
tot això? Cal definir en tot moment els pos-
tulats dels grups que es mouen en qualsevol
activitat. Nosaltres voldríem saber si no
és arribada ]'hora de fer quelcom seriós,
d'estructurar una escena digna, encara que
sigui sacrificant els personatges més consa-
grats que han repetit centenars de vegades
la mateixa obra i que no ha deixat cap ras-
tre en la consciència de les multituds.

EI qui veiem als cartells són gairebé sem-
pre títols estúpids i carregats d'ence ps con-
trarevolucionari. Nosaltres no podem reco-
manar cap obra que no tingui un sentit
tendenciós polític o social, o quan menys
que respecti les normes de l'art d'avançada,
puixant en la seva forma, vigorós en el seu
fons. Necessitem armar el teatre de tota
l'artilleria artística del poble i de l'impuls
vital de les masses que elaboren el futur
esplendorós de ki hunzanitat.

JOAN VALLESPINOS

estudis Lenfilm) ha començat ja els primers
treballs.
El film farà aparèixer les causes princi-

pals que van determinar el naixement, des-
envolupament i fracàs del moviment papo--
lar ; pintarà els horrors de la servitud i les
condicions inhumanes del treball a les fà-

briques de ]'Ural.
Pugatchev hi figurarà com a Cap de les

masses camperoles, uet Cap que les coneix
a fons i les estima.

Els exteriors seran rodats a Orenburg.
Ufa, i al poblet de Tujilovka, on han estat
reunides ja grans decoracions. Serà també
reproduït en el film l'episodi de la presa de
Kazan per Pugatchev.

AL PAÍS DEI. Riu BLAU
(Documental sobre ]a República de Tuya)

Alguns cinematografistes soviètics acaben
de realitzar un documental interessant sobre
la República popular de Tu ya. Aquest film
ha estat rodat en ocasió de les festes del
quinzè aniversari d'aquesta República i ens

forneix ufna documentació interessant sobre
la vida i el treball de la població de la Re-
pública de Tuya en període d'edificació.
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de guerra, encara abans de ]'acord de se-
tembre. D'altres dues fonts diferents m'ha
arribat la nova de la violació feta per empre-
ses angleses i holandeses d'aquestes prohi-
bicions fixades per llurs governs.

ALGUNS FOKKERS

Una Companyia anglesa, la Cyrill Air-
wais, manté un servei civil fins a Portugal

OLIVEIRA SALAZAR

Espitllera
Secret d'Estat

Mussolini, en els primers tens s de la
seva dictadura, es va prendre la llibertat
d'entrar una vegada d'incògnit en un cinema
d'una petit ciutat provinciana, per tal de
veure's retratat en un noticiari.

Gràcies a la foscor ningú no el va reco
-nèixer i pogué asseure's tranquil.lament en

una butaca, al fons de la sala.
Començà a projectar-se el noticiari i cada

regada que apareixia el Duce, el públic —
tal com estavz manat — es posava dret.
L'únic que restava assegut erri el propi Mus-
solini.

Com que el milicià feixista de guàrdia a
la sala ho va notar, el propietari del local
va dirigir-se al dictador i li va dir en veu
ben alta, per salvar la seva responsabilitat:

—Escolteu : heu de posar-vos dret en apa -
rèixer el Duce.

I després va afegir en veu molt baixa:
— Sabeu? Ací tothom pensa com vós ; però,

tanmateix, poseu-vos dret.

Qui mana més?

Per palesar que el reti d'Itàlia ha estat
pràcticament anuuat d'ençà de l'adveniment
riel feixisme, hom fa circular per Itàlia his-
tòries cóm aquesta.

Un senyor de Bolònia, nou casat, deia als
eus amics que a casa seva manava ell, que

ell era el rei.
Un dia es presenten els amics a l'esta.tge

del matrimoni i troben el bon senyor rentant
els plats.

—Com ha anat això ?—li demanen iròni-

cament—. No havíem quedat que tu eres
el rei?

—Sí — contesta l'home amb resignació—.
Però la nieva dona és el president del Con-

s e l l.

ESDEVENIMENTS

On va Anglaterra?
Aquesta pregunta ha constituït més d'una

vegada el títol d'un estudi, d'un article o
(l'un llibre. En efecte. On va Anglaterra?
On va aquest país que durant segles ha
estat el centre de gravetat de la civilització
humana? On va Anglaterra ?, demanava
Trotzki durant la vaga general. On va An-
glaterra?, preguntava Gandhi amb motiu
de la terrible repressió contra el moviment
hindú. On va Anglaterra ?, exclamava deses-

(o el mantenia fins que la guerra a Espanya
el va interrompre). Aquesta Companyia ha
lliurat quatre Fokkers a la British Airwais.
Aquests puixants avions estaven en desue-
tud, car la British Airwais els havia subs ti

-tuïts, posant a llur lloc altres nous al co-
mençament de la guerra civil.

Els rebels a Lisboa varen sollicitar de la
Companyia Crilly que els els vengués ; però
hom els va assabentar que havien estat lliu-
rats a la British Airwais. Aquesta empresa
va vendre, finalment aquests aparells als
rebels i els va trametre, amb pilots anglesos,
a Bordeus, on el Govern francès els va obli-
gar a retornar-se'n.

A continuació hom va estendre nova docu-
mentació per a aquests aparells, destinant

-Io aTPolònia,=i foren volats per pilots polo-
rl d"§" vers Espan^a.	 -

Dels quatre, tres es varen destroçar a Fran_
ça i l'altre va arribar al punt de destinació.
Aquesta història ja és coneguda ; però és la
primera vegada que es dóna a conèixer deta-
lladament:	 -

AGENTS ESTRANGERS

No he aconseguit d'obtenir informes di-
rectes sobre el proveïment de municions.;
però és un rumor molt estès el que parla
de l'existència d'agents d'empreses alema-
nyes i franceses, sobretot alemanyes, que
venen constantment grosses quantitats de
rnunid on s.

Hom va escoltar un agent francès i un
altre d'anglès que negociaven amb un repre-
sentant dels rebels en una cerveseria. El fran-
cès venia municions i l'anglès caretes contra
els gasos.

Del proveïment de queviures per als re-
bels se n'encarrega el comte David Ponce
de León, de vint-i-tres anys d'edat, ric ter-
ratinent de Sevilla.

UNA ALIANÇA Mn rrAR

El coneixia bé

August Turati es va presentar al Duce en
certa ocasió que portava una mà embenada.

—Què tens en aquesta mà ?—li demana
Mussolini.

—Res... Que m'he clavat una estella al

dit.
I Mussolini comenta
—Sempre t'havia dit que no et gratessis

el cap.

Definició

El feixisme belga, capitanejat pel messià-
nic Degrelle, ha fracassat sorollosament en

el seu intent de marxa sobre Brusselles.-
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MIRANT A FORA

L'AMBAIXADOR ÉS UN PRESONER

• L'edifici està voltat per la policia armada
amb fusell i baioneta. No es permet l'en

-trada a ningú. Adhuc el terreny abandonat
que hi ha darrera l'Ambaixada està vigilat
per sentinelles armats. Aquesta és la inter-
pretació que dóna Portugal a la aneutra-
htat .

Un dia abans de la meva sortida de Lis-
boa va arribar a l'hotel Tívoli un grup de
joves feixistes italians. No eren ni turistes
ni homes de negocis. Tanmateix, no vaig
aconseguir, en el poc temps que em restava,
d'obtenir informació concreta sobre el caràc-
ter de llur visita.

En tals circumstàncies la «neutralitat» és
solament un cxim que es comet contra un
govern legal.

Com demostraré en un altre article, és
també un joc perillós que amenaça els inte-
ressos del nostre propi país en un esforç
per eludir de donar la cara amb franquesa
al feixisme arrabassador.

RALea FOX
El pla quadriennal feixista.

(Dibuix de Boris Efimo

i

He dit que el govern portuguès es consi-
dera aliat militar dels rebels. Com es podria
explicar, si no, la presència a Lisboa d'auto

-mòbils espanyols que porten cartells com
aquest : «Segona divisió. Comandància mi-

	

Em va dir que si la intenció de l'acord de	 litar. Requisat.?

	

no intervenció de setembre consistia a un-	 Podrien els automòbils militars espanyols,

terrompre l'arribada d'avions germànics a portadors d'anuncis oficials revelant que flan

	

través de Lisboa, actualment es fan prepa-	 estat requisats per les autoritats militars , re-

ratius a l'aeròdrom de Lisboa per a rebre bels, circular diàriament pels carrers d'una

	

noves i' importants trameses, entre les quals	 capital veritablement neutral? Mai no s'ha

	

s'inclouen Italians de caça, per bé que la	 tingut noticia que s'esdevinguessin coses

data d'arribada no és segura.	 d'aquest tipus en les relacions entre Estats.

Tots els aparells germànics han estat ar- Adhuc els feixistes espanyols marxen pels

mats, abans d'ara, a l'aeròdrom per mecá- carrers de Lisboa en automòbil, amb grans

nies alemanys empleats a les companyies rètols que diuen : «Requisata i a la part

civils d'aviació. En aquestes operacions va posterior, demés, amb grans rètols que

	inclòs el muntatge d'aparells llança-bombes	 diuen: «Viva España !a.

	

i torretes per a les metralladores a cada un	 Posseeixo una fotografia d'un automòbil

dels aparells Junkers.•	 militar oficial que ha estat facilitada pe] quar-

IEl meu informador ha vist, a mitjans de ter general rebel a l'hotel Victòria. L'Am-

setembre, els mecànics de l'aviació militar baixador legal d'Espanya a Lisboa és un

portuguesa, muntar dos avions de bombar- presoner al seu propi domicili, on vaig trae-

deig diürn, francesos, marca Potez. Eren tar de visitar-lo.
vells, però ràpids i fortament armats. L'un
va sortir cap al front. L'altre va palesar que
tenia el motor en condicions dolentes i no
se sap on ha anat a parar.

Les forces aèries portugueses emprem
avions d'aquesta mena i hom em va asse-

gurar que aquests aparells havien estat ve-

nuts directament pel govern portuguès als
rebels espanyols.

Gran Bretanya i Holanda varen imposar
prohibicions contra l'exportació de material
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Ralph Fox és un periodista
conscienciós. El seu diari, el
«Daily 1Vorkern, de Londres, li
va encarregar que fes una en-
questa sobre com és aplicat el

funest pacte de «neutralita t) )
pels Governs feixistes, i Ralph
Pox va fer un sojorn de vuit
dies a Lisboa. En qualitat de
testimoni presencial, va poder
informar el seu diari amb la
seguretat i la suficiència que
palesa l'article que traduïm a
continuació.

Durant un sojorn de Buit dies a Lisboa he
aplegat proves terminants que demostren
l'arribada a les forces feixistes espanyoles,
amb l'ajut directe del Govern portuguès o
com a resultat de les negociacions iniciades
per agents feixistes a Lisboa, d'armament
abundant.

He vist pilots aviadors alemanys bevent
amb els representants oficials de la Junta de
Burgos i a costa d'aquests, abans de marxar
cap al front.

M'he convençut plenament que l'acord de
neutralitat no és més que la traïció més cf-
nica que hom fa als pobles d'Europa i sobre-
tot a l'espanyol.

Ja ha estat suficientment demostrat que la
dictadura feixista i militar d'Oliveira Sa-
lazar, a Portugal, no solament se sent ga-
rantida amb la protecció germànica i italia-
na, ans bé rebutja obertament els seus com-
promisos sota l'acord de neutralitat i es con-
sidera de fet com a part d'una aliança mi-
litar amb el Govern rebel de Burgos con-
tra el Govern legal i democràtic d'Espanya.

Hi ha dues enormes casernes generals
dels rebels espanyols a Lisboa, de política i
d'organització. El centre polític es troba a
l'hotel Aviz; però les funcions d'organització
més importants es ' desenrotllen a l'hotel
Victòria i és aquí que he recollit bona part
del material per a les meves informacions.

FALANGE A LISBOA

Té també el moviment feixista espanyol
— Falange — la seva organització separada
a Lisboa.

L'endemà de la meva arribada, el primer
d'octubre, vuit pilots nazis alemanys arri-
baren a l'hotel Victòria. Havien vingut de
Hamburg aquell mateix matí pel transatlàn-
tic alemany «Cap Norgen, i s'acomodaren
immediatamente al ((bar)) de l'hotel, on el
('barman)) va robre ordre del senyor Gasset,
representant «diplomàtic)), a fi que hom els
facilités el que volguessin, _carregant-ho tot
a. seu compte.

AMB MODERACIÓ I coNs'r.ÁNCIA

peradament i inútilment el Negus durant la
infamant ofensa del feixisme Italià.

On va Anglaterra ?, diem nosaltres. En la
I:ostra pregurnta, però, no hi ha la messià-
nica inquietud del jueu Trotzki, ni l'exalta-
ció mística de Gandhi, ni ]'angoixa deses

-perada del Negus. Ho diem reposadament,
gairebé com uns observadors imparcials d'a-
quest gran drama històric que es represen-
ta actualment a Europa. Ho diem sense
tenir en compte que som catalans i que es-
tem íntimament lligats a la lluita, que tenim
un desig ardent, invencible, de vèncer i de
viure. Ho diem empesos per aquest desig
analític que experimenta tot home modern
davant els problemes que presenta l'actuali-
tat política d'Europa.

Què s'esdevé actualment a Espanya? Sen-

zillament : un govern constituït d'acord amb
els principis del més exigent rigorisme par-
lamentari, cal que lluiti contra una reacció
militar que no solament vol destruir el go-
vern format pel poble sinó canviar el rè-
gim republicà. En efecte, el «govern» (?)
de Burgos ha declarat ((legal)) l'ex-bandera
monàrquica. Ens trobem, doncs, davant
una reacció antidemocràtica i antirepubli-
cana portada a cap per dirigents	 litar.
que han reunit les forces històriques de

carlisme, alguns grups de guàrdia civil i un
quants milers de moros t de legionaris
Aquests legionaris que segons Mac Orla
posseeixen el menypreu de la mort, per
que segons nosaltres—i ho afirmem—pos
seeixen el menyspreu de la dignitat.

Quines han d'ésser les conseqüències d
triomf de les forces governamentals? Dei
xem de banda certa literatura i aqueste
estampes tan manirles de l'home amb
ganivet a la boca. Què és iEspanya i qu
cal que sigui forçosament el triomf de le
forces populars? Espanya és un pafs que s

cialment podríèm descompondre en la form
següent : 5 per cent de forces capitaliste
lo per cent de forces feudals, 45 per cent
forces pageses, zo per cent de forces obr

res i 20 per cent de forces petit-burgeses.

En aquestes circumstàncies, quines h
d'ésser les conseqüències d'una revoluc
victoriosa? La desfeta del 15 per cent
la població feudal-capitalista, una reforn
agrària que aprofi ti al 45 per cent de la p
blació, la gran Indústria controlada pels si
clicats obrers, els serveis públics municip

s	 litzats, la banca sota el control del gover

la petita propietat respectada, el crèdit di
git vers el foment de la petita producci

s Cal només tenir un mínim de cultura soc

t	 per adonar-se que a Espanya, el triomf
a	 la revolució—i sobre aquest punt tots

partits que hi participen hi estan d'acord
r vol dir el triomf d'una ampla democrà
l	 social, fortament recolzada en els sindic

obrers, en les associacions camperoles i
els artesans i petita burgesia. En quina p

= porció pot comprometre aquest règim els d
S	 tins històrics de l'imperialisme anglès?

Anem a veure ara què representa la re

lució espanyola des del punt de vista nac
nal. Aquesta revolució—tenim la franqu
de dir-ho—representa, com la revolució
xicana, la turca i la xinesa, un refermam
de l'esperit nacional del poble. Espa
sortirà fortificada de la revolució. Fort
cada en el sentit nacional. Fortificada en
sentit militar. Em això, cal remarcar-ho,
gui quin sigui el resultat de la lluita. E
dir, que Espanya serà definitivament r
tegrada a la vida europea, a les tragè
de la vida eúropea, al seu desenvolupam

al seu ritme. L'Espanya revolucionà
però, entra en el radi d'acció de Fra

i d'Anglaterra. El triomf de la revolució
panyola, el qual pel seu caràcter social
deu ni pot comprometre el règim inte
d'altres paisos d'Europa, constitueix in
cutiblement un afermament de la pos
franco-anglesa dins la 'Mediterrània.

Què representaria, per contra, un tr io
revolucionari dels sediciosos? Després di
terrible repressió que els monàrquics es
drien damunt el país, la política nack
s'orientaria indiscutiblement vers 1'impe
lisme militar. Des d'ara les necessitats

y .)	 la lluita han decidit ja els feixistes e,

	a 	 prés d'haver-les guanyades deixi tristament

	

t	 aquest país lliurat a la seva desfeta i al

nn
seu destí. A - voltes, però, aquests malicio-

5	 sos són els més innocents : car el comble
1	 de l'habilitat, sovint, és el senzill sentit
s	 comú. Si, forçant ]'argument, Baldwin no
. hagués camuflat un triomf electoral, el po-
n	 ble d'Anglaterra probablement hauria sal-
i	 vat Abissínia i amb aquesta les possibili-
-	 tats de la vida anglesa. Nosaltres, ara, ens

trobem davant les mateixes habilitats in-
el	 hàbils. Ara també, per arguments d'ordre
- interior, cosits amb fil blanc, Baldwin
s	 sosté un sistema polític el triomf del qual ha
el	 de comprometre, forçosament, les possibiii-
è	 tats colonials angleses.
s	 Sosteniment, diem? En efecte, què és sinó
o-	 sostenir els rebels ]'aplicar a Espanya la
a teoria de la neutralitat ? Quina clàusula
s,	 del dret internacional autoritza a considerar
de amb els mateixos drets un govern legítim
e-	 sortit d'un triomf electoral a les urnes,

triomf obtingut en un moment que el govern
an estava a l'oposició, i grups minoritaris els
ió quals mancant a llur jurament de fidelitat
de a la República s'aixequen en armes contra
la el règim que ha assegurat llur existència?

o-	 Figureu-vos, senyor Baldwin que, després
n -	 de les darreres eleccions a les quals obttn-
a- guéreu un triomf que ni vós mateix imagi-
n,	 nàveu, Oswald Mosley s'hagués rebellat
"i-	 contra el vostre govern amb ]'ajut dels ne-
ó •	 gres del Sud de 1'Africa i hagués pretès
ial	 arribar a la direcció del país. Què hauríeu
de	 dit llavors si França hagués aplicat la teoria
els de la neutralitat entre vosaltres i els ne-
- gres del senyor Mosley? Fins a quin punt
eia consideraríeu aquest argument, no tan so-
rts	 lament vexant pera la vostra persona, sinó
en	 també per al vostre país? En virtut de què
ro-	 els negres que vosaltres heu pretès civilitzar
es- vindrien a Anglaterra a mantenir les grans

tradicions de la vostra història? I què di-
vo- ríen encara si mentre França respectava es-
io-	 crupolosament els termes d'aquesta neutra-
esa	 litat dues altres nacions, posem per exemple
oc-	 Itàlia i Alemanya, enviaven Junkers i Ca-
nt pronis al senyor Mosley i als seus negres?

nya	 En fi, senyor Baldwin, repetim que no
Ifi - pretenem donar-vos lliçons. On va, però,
el Anglaterra? Aquesta és 1a pregunta que us
si- fa ara un home que no està dominat per

s a	 l'esperit messiànic, ni per un misticisme exal_
ein-	 tat, ni és un petit rei que veu l'esllavissada
die,	 de la seva corona. El qui us ho diu és un
en t,	 home que davant l'absurd de la vostra polí -
ria,	 tica no sap si ha de plorar o ha de riure.

DOCUMENTS

La "neutralitat" és un crim
nyols a cedir les illes Canàries a Itàlia, Rio
de Oro a Alemanya, i d'altra banda les Ba-
lears constituïrien una zona d'influència ita-
liana. Per triomfar, doncs, el nacionalisme
espanyo] e^ veu obligat a vexar els seus
sentiments de sobirania alienant una part
del seu territori i de la seva riquesa. 1 tots
sabem que la hiperexaltació feixista neix
sempre d'un sentiment d'inferioritat nacio-
nal que deriva vers la conquista imperialis-
ta. Seria absurd d'admetre que després del
triomf del feixisme espanyol ajudat per Ità-
ha i per Alemanya, ajut obtingut per la ces-
sió de les illes Canàries i per les possessions
de Rio de Oro, aquest feixisme orienti la
seva acció imperialista contra aquestes dues

nacions aliades a fi de recuperar el que els

havia estat cedit voluntàriament. El feixisme
espányol trobaria tot seguit, automàtica -
ment, el programa de les seves reivindica-
cions nacionals : Gibraltar, Tànger. iEn efec_
te, per tota nació que tingui un mínim de
respecte per la seva sobirania nacional, i que
vulgui, sobre aquesta qüestió objectiva,
constituir un programa capaç d'exaltar les
masses populars, la fortalesa de Gibraltar i
el camuflatge de Tànger constitueixen una
troballa. Remarquem només el partit que
Hitler ha tret del famós passadís polonès i
l'enèrgica acció que ha emprès contra I'in-
ternacionalisme de Danzic.

El triomf del feixisme a Espanya repre-
sentaria una desfeta nacional, també, però,
un afermament del militarisme ; militarisme
que per les seves circumstàncies nascudes
de l'actual desenvolupament històric, deuria
dirigir-se forçosament contra les posicions
angleses de la Mediterrània.

1 l'Anglaterra, ha estat la principal ven-
çuda a Abissínia; ha perdut el control de la

mar Roja; les bases d'Aden i de Malta
han estat considerablement afeblides per la
presència de l'imperialisme italià al bell mig
de les comunicacions marítimes : Londres-
Bombay. El triomf de l'imperialisme espa-
nyol representaria una desfeta més conside-
rable encara : d'una banda, Anglaterra per-
dria la clau del seu sistema colonial que és
Gibraltar ; Malta, Port-Said, Suez sota l'ac-
ció del Dodecanés, Sicília i Balears restarien
desfetes. I per si això no fos prou, una
vegada vençuda la línia que passa per Suez,
la qual constitueix tot el sistema ecónòmie
d'Anglaterra des del segle xsx, seria també
compromesa la línia que envolta l'Africa
passant pe] Cap. En efecte, les illes Canà-
rles i Rio de Oro representen dues magní-
fiques posicions por destruir aquesta possibi-
litat d'expansió anglesa.
Totes aquestes suggestions ens vénen a

1 "esperit només tancant els ulls i conside-
rant sense passió les grans realitats políti-
ques. Seria absurd que jo pretengués amb
aquest article donar lliçons a homes tan im-
portants i considerables com ho són els qui

formen actualment el govern de S. M.
anglesa. El senyor Baldwin, té més d'una
corda al seu arc i fins sap guanyar dec-

cions servint-se com a trampolí principal
de la defensa d'Abissínia, per bé que des-

DEGRELLE

Imitant la definició clàssica del mètre,
proposen aquesta :

«El rexisme és la deumilionèssima part de

la conquista del Poder.»

Popularitat indiscutible

El corresponsal del diari americà Sun vol-

gué jugar al golf en una plaça situada al
voltants de la capital de.Manxúria. Les auto
ritats japoneses varen enviar dues coma
nyies de soldats comandades per dos oficial

per a protegir el terreny de golf, el qual, di
sigui de passada, es trobo a una distànci
de tres quilòmetres de l- palau imperial.

La dinastia insta-liada a Manxúria pe
l'i iperialisme japonès és força estimada pe

poble, com hom pot veure.
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UN PRESENT ALS TREBALLADOR
D'ALEMANYA

Els 'alemanys varen beure amb moderació
però també amb constància, durant tota la

tarda, fins dos quarts d'onze del vespre.
Varen ésser conduïts per un pilot aviador, el
qual va dir que era canadenc, però parlava
l'espanyol a la perfecció així com l'anglès.
Aquesta mateixa nit varen sortir cap al
front.

Hom no va fer cap esforç per amagar llur
presència, llur professió (portaven les ales
de pilot en miniatura al trau de la solapa),
ni llur destinació.

EI tractament que donaven als espanyols
era displicent, de polidesa solament obli-
gada. Els espanyols, en canvi, prodigaven
les salutacions hltlerlanes.

Un informador que em mereix crèdit, em
va dir que a aquests aviadors alemanys els
pagaven cent lliures esterlines cada mes.

Dos dies després d'arribar a Lisboa, vaig
entrar en relacions amb un oficial que tre-
balla a l'aeròdrom. Encara que són evidents

les raons que em privèn de revelar el seu
nom, estic disposat a facilitar-lo al Foreign
Office si ho considera convenient.

BASE DE PROvEÏMENT

JAUMF MIRAVITLLES
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umr es xm en en llurs amagatalls
i les ombres mústigues s'oculten sota la molsa

I	 Bufa oh corn un atzur obscur i verbal
La primavera està malalta d'un cirerer novell
d'un cirerer curull de fruits refulgents
on naufraguen les pestanyes de porcellana
com uin esguard en un cloll d'aigua

La mar canvia de color i el roig domina
El roig del meu cor és el vent de ses illes
el vent que m'embolcalla com un insecte
el vent que em saluda de lluny	 .
el vent que escolta la remor dels meus passos minvar sota mon ombra
tan pàllida que hom diria un peix volador
No has sentit mai els cabells aclarir-se com les agulles d'un rellotgei ]'alè de les pedres afeblir-se per por que les mans no se n'adonin?No has sentit la saba brollar dels arbres de palla
i vessar damunt els rius
cobrir-los d'ànecs?
Els ànecs dels astres no són els de ma germana
puix que ma germana és negra com una ostra .
i de la seva veu surten talps
i els talps de ma germana serven llur secret.

(M., trad.)

ðxò
Algunes pedretes rectangulars
s'han donat cita damunt la llengua d'un bomber,
que per això es creu una alzina,
tant com dir pare d'un aixovar de porcs.
.Però el món és tan petit, que :un mosquit s'hi ofegaria,
i la menor gota de rosada sent: la necessitat
de donar grans puntades de peu en tots sentits,
com la mostassa.
Es així que e] capell bombí convenientment greixós
s'ha despertat un bon mati sobre un cap de pedra
que es gratava les dents amb un gos dissecat ;
peró quin gos :
semblava una llanterna veneciana
pidolant almoina a un cap d'estació,
un carretó demanant auxili a Pascal,
un terratrèmol dubtant entre Nàpols i Tàquio
o entre el primer i el cinquè pis.
I el vidre blanc de les ampolles ja només acceptava el contacte
del vi negre,
a causa de la febre groga que bufava en els seus dits
un aire per a fer eriçar els cabells de pedra.
dels vaixells 'mig perduts a l'entrada d'un port.
Però el port ha vist passar aquesta setmana un vent de serradures de fustaque ha corroït portes i finestres
r n'ha fet grossos volums destinats als lleures dels acadèmics
que no viatgen sinó a petita velocitat.
Oh, vella molsa de les mandíbules d'ase,
que ham ja només troba en les.calaixeres Lluís XVI !

(Trad. J. 0.)
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o ® LO ® o Dormir, dormir dans les pierres..."

(FRAGMENT D'AQUESTA HISTORIA 1

Reflex de la pell tan dolça que hom voldria emmirallar-s'hi
Ocell de ]es llums no te'] duguis
Les llavors 1i

La nit que havia d'assistir al Liceu, Eu-
làlia es sentí dominada per un sobtat ner-
viosisme. Mentre feia els seus preparatius
creia somniar, li semblava que tornava a res-
pirar l'ambient cl'illusions de la seva joven-
tut. Es bellugava per la casa lleugera com
una papallona i això en ella era singular,
desacostumat. Adés obria un armari, adés
cercava dalerosa en un calaix ; tan aviat
netejava obstinada amb benzina un parell
de guants com corria a consultar al seu fill
sobre l'estat encara acceptable d'unes saba-
tes. De vegades cantava a mitja veu.

—Que estàs contenta, mamá! — observà
l'Alfred, que l'esperava al menjador fulle-
jant una revista musical.

—Es que no et satisfà, fill meu, que hi
hagi alguna vegada una mica d'alegria per
a la teva mare ?—va respondre tot seguit,
com clolguda per la mica d'iro!nia que creia
notar en les paraules d'aquell.

Aquesta nit, i al cap de tant de temps,
anava a visitar el Liceu ; el marit l'havia
mantinguda sempre apartada, temerás sens
dubte de fer reviure en ella les aficions ex-
tingides. Quina emoció tornar a veure l'es-
cenari on va actuar alguna vegada ! I també,
quina illusió tan íntima anar a sentir l'home,
l'artista, que en la seva joventut havia estat
el seu promès ! Per fi escoltaria la veu de
Rafael, aquella veu que fou elogiada per
tots els públics que la sentiren. Ah, Rafael,
el seu volgut Rafael! Aquestes coses Eulà-
lia no les deia totes al seu fill, se les deia a
ella mateixa, i en el seu monòleg un ilampe-
gament continu — llum i ombra, tristesa i
alegria, depressió i vaga esperança — es pro-
duïa sobre la seva ànima, que avui sem-
blava deixondir-se. De vegades deixava un
moment les mans inactives i se les obser-
vava tremoloses. «Però què em passa ?», es
preguntava. Ella, sempre tan quieta i pas-
siva. Era absurd!

Quan acompanyada de l'Alfred aparegué
en la discreta llotja de prosceni a què l'havia
invitada l'amic, restà enlluernada davant
l'aspecte de la sala. Quanta gent ! Quin
devessall de llum! Anaven a començar i
s'endevinava expectació. Totes les localitats
apareixien ocupades; àdhuc es veia públic a
peu dret pels passadissos. A través de l'at-
mosfera enterbolida les llotges eren com una
boira irisada i llunyana. Tothom parlava i
la vaga remor de les converses pujava cap
als pisos alts, que apareixien atapeïts de
gent, corn una fortalesa artillada.

Darrera d'Eulàlia, l'Alfred esguardava la
sala amb una actitud displicent. Aquell món
no ]'interessava, no era el seu. El seu món
era més reduït i selecte, un món capacitat
per a comprendre les imatges subtils, les
sonoritats delicioses del seu art ultrarefinat.
També ell ambicionava l'escena lírica per a
plasmar noves i delicades concepcions tea-
trals, pe•rò...—Com en aquest moment el
director d'orquestra fes gest de començar i
hom imposés silenci, Alfred oblidà els seus
pensaments i somrigué irònic; dels seus lla

-vis brollaren a mitja veu unes paraules des-
pectives.

—Oh, Alfred !—exclamà la seva mare tam-
bé a mitja veu—. No parlis així. Aquesta
uit sera una nit de gran relleu artístic. T'ho
asseguro. 'Conec Rafael. I no diguis; Rigo-
letto és una òpera preciosa.

Per tota resposta l'Alfred tornà a riure i,
tot aixecant-se el teló, aquest seu petit riure
va sentir-se indiscret,

—Sssit! Sssit! —feren alguns.
ja des d'un començament el famós barí-

ton va imposar-se al públic. La seva figura
omplia l'escenari ; la seva veu, d'admirable
timbre i volum, dominava la sala. Tots els
restants artistes semblaven esborrar-se da-
vant el relleu que aquest cantant excepcional
imprimia al seu personatge, el tràgic gepe-
rut, Rafael es produïa com un gegant entre
pigmeus ; el seu domini de l'escena i de
l'obra era absolut ; el propi director cl'or-
questra restava reduït al paper d'un senzill
subaltern, supeclitat com apareixia al més
petit gest, a la genialitat més sobtada, del
notable baríton.

Alfred, però, no participava de l'entusias-
me del públic. Ben al contrari. La seva ex-
pressió de desdeny era cada cop més mar-
cada.

—Infecte, infecte! — rondinava entre lla-
vis—. Infecte i només que infecte !—1 en la
penombra de la llotja brillaven inquiets els
vidres de les seves ulleres i es pronunciava
amb una tènue claredat l'accentuada pro-
tuberànria del seu front. (Eulàlia, de tant
en tant, el contemplava anguniada.

—No comprenc, Alfred, cero pots parlar
així. Es injust. Tot el teatre vibra d'entu-
siasme. Mira!

En efecte, en aquest moment finalitzava
- el primer acte i una ovació eixordadora es-

clatava a la sala. S'encengueren els llums
• i hom pogué veure milers de persones aplau-
dint. La gent s'esborrava darrera el frenesí
de les mans i d'aquestes semblava sortir
fum. Allà baix, a l'escenari, Rafael hi apa-
reixia solitari, únic, gaudint amb el cap so-
bre el pit ]a immensa joia de l'èxit. Eulàlia
s'emocionà quan en cert moment el veié
aixecar la mirada vers ella—sí, sí, vers ella—
per tal com aquesta nit cantava per a ella
exclusivament ; ja li ho va dir el dia en
què va anar a visitar-la a casa seva : «Can-
taré tan sols per a tu, per a tu només. Eulà_
han. I ara, amb aquella mirada dirigida
discretament a la llotja tractava de fer-li
comprendre que complia la promesa.

Tanmateix l'Alfred repetia
—Infecte, infecte!
Ara ho feia ja en veu alta, excitada, hos-

til, amb un desig evident que el sentissin a
les llotges properes i d'entrar en polèmica,
fos amb qui fos. Eulàlia, que coneixia ben
bé el sectarisme estètic del seu fill, preferí
callar i seguir la seva tàctica acostumada.
Sabia que si s'oposava a la seva opinió Al-

seva mare, però això no l'havia d'obligar
a empassar-se un art que detestava. S'es-
peraria al saló de fumar. Ho preferia. Ja
tornaria als entreactes.

--'Com vulguis, fill meu.
Tant en el segon acte com en els restants

l'atmosfera de la sala seguí mantenint-se
carregada d'entusiasme entorn a l'actuació

artística del famós baríton. Com plorava,
com reia Rigoletio! La veu meravellosa de
l'artista subratllava tots els matisos encon-
trats del tràgic personatge. ((Es immens,
aquest home!», deia un senyor de la llotja
propera llançant un esguard cap a les nou
muses del sostre ele la sala. «Admirable,
admirable!», murmurava una dama mirant
a través dels binocles. Va haver-hi un mo-
ment que l'artista, manteniint una estona
llarga una nota elevada, a la fi va trenca--la
amb un clam esguerrat de dolor. Una vibra-
ció d'entusiasme es produí unànime en tot
el teatre i al mateix temps esclatà l'ovació
més xardorosa de la nit. Totes les llums
s'encengueren ara amb una resplendor glo-
riosa d'homenatge. D'una llotja llançaren
flors a l'escenari. En aquest moment, però,
s'esdevingué un fet insòlit, inesperat. Vet
ací que de l'últim pis partiren uns xiulets
sonors, vibrants, que foradaren com un fi]a-
barquí l'emoció general i que ema veu pe-
tita i aguda alhora increpava el públic. L'es-
tupor prociuí un silenci momentani i enmig
d'aquest silenci continuà sentint-se límpida,
tersa, clara, aquella veueta petita, fina com
una agulla , que déla

—Infecte, infecte! Francament infecte!
Sí, una agulla era aquella veu que pun-

xava perversa l'entusiasme estovat de la sala.
El públic, passat el primer moment de sor-
presa, reaccionà. Tothom començà a pro-
testar. «Fora, fora!», cridaven moltes veus.
Alguns aixecaven els punys. Hi havia qui
deia que anava al guarda-roba a cercar el
bastó. A l'escenari la representació s'havia
interromput i els artistes miraven indecisos
vers els pisos alts, esperant la solució del
comiiicte. També Eulàlia, sola a la seva
llotja, esguardava inquieta, molt inquieta,
car pressentia que el seu fill Alfred estigués
complicat en el que succeïa. Adhuc hauria
assegurat sentir la seva veu. Si fos així
creuria morir de pena.

L'escàndol arribà a prendre magnes pro-
porcions. Tanmateix, no durà gaire. Uns
policies s'apoderaren del protestatari i a em-
pentes, violentament, el tragueren de la sala.
Sols així pogué sufocar-se l'aldarull i con-
tinuar la representació.

Alfred fou retingut aquella nit a la Co-
missaria de Policia. De res no serviren les

explicacions que va donar per justificar la
seva actitud. Al teatre, deia, tothom podia
nianifestar lliurement la seva opinió. Si els
espectadors que estaven satisfets de l'obra
i dels artistes podien aplaudir, vejam per
què no havien de poder xiular i protestar
els disconformes? Ell cletestava l'obra, de-
testava els artistes. Havia xiulat perquè
creia sincerament que havia d'acabar amb

aquell art ridícul. Vet ací el seu delicte. Tam-
poc no serviren de res els precs d'Eulàlia
al•legant que es tingués en compte la natu-
ralesa malaltissa, el temperament fàcilment
irritable del seu fill, la seva joventut irrefle-
xiva. 'E1 comissari fou irreductible i digué

i que un escàndol com el que s'havia promo-
gut havia d'ésser castigat. Si bé l'Alfred
s'acomiadà de la seva mare barbotejant unes
pobres i insuficients excuses pel que havia
fet, aquesta deixà força contorbada la Co-
missaria. El més trist per a ella, però—i
això ho havia temut tant—, fou que Rafael
arribés a assabentar-se de qui havia estat
el promotor de l'esedndol. La indignació del
gran artista no tenia mesura. Aquella nit
inoblidable tots els que eren a l'escenari de]
Liceu varen poder sentir-lo cridar amb la
seva veu potent: «Això no es fa a un artista
de la meva categoria, a un baríton conde-
corat a tot arreu!», i aquestes paraules les
repetí moltes i moltes vegades donant cops
de puny sobre totes les taules que trobava
al seu pas. Un grup de gent consternada se-
guia l'artista. Tothom li deia que tenia raó.

L'entrevista amb Eulàlia va ésser molt
penosa. Rafael es mostrà inexorable davant
les llàgrimes de la seva antiga amiga.

—Entre tu i jo, Eulàlia, s'interposa aquest
noi ; mai no podríem viure plegats ; som
incompatibles.

I darrera d'aquesta manifestació .evident,
incontrovertible, vingueren els tristos adéus
allà al Parc de la Ciutadella i la separació
definitiva. Fou aquest el dia més amarg de
la vida d'Eulàlia : un comiat a tot el que
d'agradós i feliç tenia somniat al món. Amb
la tornada de Rafael Montfort, i malgrat
els seus quaranta anys, ella havia arribat
a nodrir vagues esperances que no gosà sot-
metre a una anàlisi i que ara comprenia
absurdes ; tanmateix el desencís li fou dolo-
rós. Plovisquejava aquella tarda una mica
i ]es fines gotes de la pluja eren llàgrimes
ele tristesa infinita que en aquell recó soli-
tari  del Parc recollia sobre la seva mà la
senyoreta del Paraigua amb un gest inútil
i delicat alhora. En el comiat, Rafael es
comportà emocionat i correcte. No se ]i ob-
servà cap ombra de rancor. Tampoc no feu
cap allusió a ]'Alfred, i Eulàlia li restà
agraïda per aquesta delicadesa. Es separa-
ren com dos bons arries.

ERNEST MARTINEZ FERRANDO

CA RNET— Hti ha qui vol recobrar el paradís no-
)rés per a ell i la seva familia.

— El luxe és sempre enemic de la belles a.
i de la salut.

— L'home feliç és el deutor; l'infeliç, el
creditor.

— Cal comhatre el mal, no els malvats.
— No és cert que el treball dignifiqui

i'home; és l'home qui dignifica el treball.
— Diuen : en una societat collectivitzada

cada individu és la peça d'una màquina.
Fóra més fàcil dir: l'home d'una huma-
nitat.

— Cal ésser útil. Util per a coses útils,
s'entén.

—La infelicitat dels altres corca la meva
felicitat.

— La justícia no existeix ; però si el sen-
tinent de la justícia.

— Un milionari és un monstre. El diluvi
HO en deixà caQ.

— Val més no tenir ocasió de jirovar que
soni generosos o simplement justos.

— L'amor és l'única moneda legítima.
—Al César no li doneu ni una malla i do-

leu a l'home el que és de l'home.
— La sang de les mans es treu mnb aigua.

Però l'aigua la recull rn.isteriosameart — a la
seva manera — i se l'emporta no sabem on.

ALEIX

"II éta•it une
(FRAC

...La seva atenció fou atreta, en sontir
de La Rotonda, per una serp enorme que
s'arrossegava pel bulevard Raspail. «Una
boa pels carrers de París a aquesta hora!
Qué pot significar això ?u, pensà. I seguí
el reptil que baixava pcl bulevard arrencant
tots els arbres del costat clret, en el sentit
de baixada. Els arbres, tan aviat com eren
arrencats, esdevenien serps de la mateixa
espòcie que la primera, però molt més pe-
tites, de tal manera que la boa gegant fou
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aviat seguida per una trentena de serps que
xiulaven La Madeloe desesperadament.

A l'alçada del carrer de Rennes, el cortegi
fou dispersat per un tramvia rerassagat que
entrava a les cotxeres. ¡El tramvia, en veure
aquesta multitud de serps, sortí dels rails
i baixà a gran velocitat pel bulevard Ras-
pail. El conductor, esverat, no dominà la
direcció i el vehicle, aixafant tota l'illa de
cases que separa el bulevard Saint-Germain
del Sena, saltà per damunt del riu, ender-
rocà l'arc de triomf del Carrussel, saquejà
el Ministeri de Finances i s'aturà damunt
la teulada del Consell d'Estat. L'endemà,
al Louvre, es pogué constatar que havien
desaparegut les joies de la Corona.

bou la ngère"
MENT)

El grup de serps, que augmentava a cada
minut, continuà davallant pel bulevard i ar-ribà ràpidament a la presó del «Cherche
Minuibr. Era evidentment allò que estavenesperant els presos per a revoltar-se. Les
serps .acabaven d'arribar tot just ala portade la presó quan el funcionari porter fou
empassat com un caramel per la més grossade les serps. Un crit formidable sortí de lapresó : (iEls meus esclops ! Què heu fet dels
meus esclops, miserables?)( I els escarcellers,
precipitats per les finestres, eren empassats
i mmediatament, de la mateixa manera que
els corbs marins s'empassen els peixos que
acaben de pescar , Aleshores començaren els
crits de jora sense fi. El deliri : ((Visca lallibertat ! Visquen les serps hr Tots els pre-
sos, en nombre de 17,000, sortiren de lapresó i, escortats per les serps, que xiulavenara La Internacional, s'adreçaren a l'Elisi,
en el qual dormia un president qualsevol
de la república. En un obrir i tancar d'ulls,
malgrat ]'oposició dels guàrdies i dels óssos
blancs, els r7,000 homes, acompanyats deG,000 serps, prengueren possessió del palau
presidencial, del qual foragitaren l'hoste ha-bitual, completament gnu r amb el cos tra-vessat per alguns milions d'agulles. Cridava
tan desaforadament que els estadants de lescases veïnes sortiren a les finestres i li ti-raren els mobles pel cap. Les agulles s'en-fonsaren mésprofundament en el seu cosi redoblà els seus crits. Una ronda d'agents
ciclistes el detingué. Serà condemnat pel tri-
bunal, per ultratge al pudor i escàndol noc-
turn. Quan dirà: «Sóc el president de la
república», ningú no el creurà i serà enviat
a la Guaiana. S'evadirà i morirà devorat
per un jaguar, foragitat per la fam i els
caçadors, de la regió llunyania de les seves
malifetes.

DEI papa, que havia seguit les serps des
de] bulevard Montparnasse, s'estranyava de
trobar tanta d'intelligència en uns reptils i
en restava meravellat. H tauria volgut acom-
panyar-los a 1'Elisi, però temia que el pren -
guessin pel president de la república i el
fessin objecte d'un tracte semblant. Se n'es-
tremia només de pensar-ho. Així, es guardà
bé d'entrar al palau i restà estirat davant
una porta de servei, en espera dels esde-
veniments.

(Trad. L. M.)

fred s'irritaria encara més i qui sap si faria
alguna extravagància inconvenient, d'aque-
lles que va aprendre durant la seva estada
entre bohemis a París. Era tan impulsiu,
tan apassionat, tan irritable... Quan anava
a començar el segon acte el veié aixecar-se
d'una revolada i disposar-se a abandonar
la llotja. No podia resistir més, cleia. Havia
vingut sals pel compromís d'acompanyar la
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"CR
Vaig arribar a casa amb un llibre nou a

la mà. Era Crim, de Mercè Rodoreda. Al
passadís vaig topar amb una tia meva que
donava per acabada la visita. (Parlo d'una

fadrina madura, posseïdora d'una.ignoràn-
cia invencible sobre el naranta per cent de

les coses de la vida.) Per un moment em va
prendre el llibre, confegí el títol, en consi-
derà l'aspecte exterior... «Per què llegiu
aquestes coses ?i>, digué. Els seus ulls dol

-císsims expressaven un pietós retret. En la
inflexió de la seva veu es descobria una con-

demna mansoia per bé que total de les no-
ves generacions. uPerdona, tia—vaig repli-
car, amatent — ;. cemec l'autora d'aquest lii-
bre i t'asseguro.. .o «Una dona, és una dona
qui l'ha escrit? Calla, calla! No m'escanda-
litzis...» Era deixà amb la paraula a la boca.

Estic cert que en la confecció d'aquest
judici 'sumaríssim contribuí no poc l'aspecte
inquietant del penúltim avatar tipogràfic de
Ouaclerns Literaris, que ,és el que ha corres-

post a Crim. I també l'hemofília del títol.
I el retrat gairebé necrològic de l'escriptora,

amb els ulls obsessionats i uns apèndixs dia
-bòlics eixint-li de les parpelles.

Sota la pressió d'aquesta crítica desconsi-
derada vaig emprendre la lectura de la no

vella.

L'autora confessa en el pròleg — una pà-

gina d'autobiografia novel-lada, d'un humor
molt fresc — que ha «cercat només de di-
vertir i atabalar . Jo he sofert el primer
d'aquests efectes. Del segon me n'han sal-
vat amb penes i treballs els meus conscien-
ciosos anys d'uescola sabadellencao.

Estava disposat a acarar-me amb una pa-

ròdia de novella policíaca. He quedat dece-
but. L'aparatosa presència d'abundosos ele-

ments formals propis del gènere, no arriba
a justificar la classificació. No hi ha el rigor
tècnic, la disciplina narrativa, l'estricta in-
terdependència de fets i personatges que cal

exigir en tota història l'objecte de la qual
és un crim i el seu aclariment. No vol di;
res que es tracti d'una narració de tipus
humorístic que implica una sàtira cohtra el
gènere — en aquest cas més que en cap al-

tre : la qüestió que es planteja és l'assassi-
nat d'una sabata — ; mai no és lícit, si
hom vol guardar fidelitat a l'etiqueta i en
definitiva aconseguir allò que es proposa,

construir en el buit, perdre's en selves de
retòrica gratuita, resoldre temes encara no
exhaurits amb sortides capritxosament còmi-
ques, lliurar-se a la facècia incontrolada.
Chesterton ha salvat aquests perills — les
his-tòries del P. Brown, «L'home que fou
dijous», «Quatre brètols sense taran — tot
mantenint el doble valor: severitat tècnica
i deformació humorística.

***

IIWl1 DD

amb què el dessús dit burgès es produeixi.
Cal no perdre de vista l'apotegma : l'hu-

morisme és una cosa extraordinàriament se-
riosa.

**•#

La història de Mercè Rodoreda peca en
general per manca de sobrietat. Hi ha en
les 'seves pàgines moments còmics de la
millor qualitat, abundants encerts narratius.
Tanmateix registrem nombre de possibilitats
malversades per excés, excés de facultats,
diríem.

Sospito que aquests defectes -- desmesu-
ra, manca de sentit arquitectònic, disper-
sió — no sóri fills d'una manera de fer in-
conscient, sinó d'un determinat criteri, d'un
partit pres, al nostre modest entendre equi-
vocat. Selecció, contenció, estalvi, mesura.
Amb aquestes virtuts que només depenen
de la voluntat, els resultats guanyarien un
cent per cent.

***
I, malgrat tot, la darrera obra 'de Mercè

Rodoreda té per a mi un interès excepcio-
nal. Els seus valors són independents del
conjunt. No estan en funció del resultat: No
són pròpiament novellístics. En potència sí,
és dar.

Crim, com moltes obres de joventut, té
un cert caràcter enciclopèdic. L'autor hi
aboca tot o gairebé tot el que sap, el que
ha llegit, el que ha viscut — més o menys
transformat —• En aquest cas l'obra gua-
nya una .preciosa significació de document
per tal com fixa els límits, descobreix les
preferències, les ambicions, insinua la futura
trajectòria de l'autor.
Es després d'haver constatat la riquesa

vital i literària, aparent o recòndita que el
llibre conté, que proclamo la meva fe abso-
luta en els destins d'escriptora de Mercè
Rodoreda.

** -*

I encara hi ha el llenguatge. 'El caràcter
del llibre comporta un punt de pedanteria.
No ens hi enganyéssim pas. Ens trobem
davant una virtut estilística per la qual la
identitat de l'obra es fa palesa.

Ens consta que Mercè Rodoreda no té
necessitat de fer revisar els seus originals.
I si ho fa és per pura modèstia. Per tan-t,
tot el que hi ha en el llibre és de collita
pròpia. Les nombroses tróballes de dicció i
de composició, les justes i picants solu-
cions de certs problemes gramaticals de so-
lució optativa, el lèxic ric i precís — sobre-
tot l'ús adequat de verbs que estalvien pre-
posicions i adverbis i donen més plasticitat
i exactitud a ]'acció —, el diàleg, artificio-
sament dilatori o furiosament explosiu, ens
proven que l'autora de Cim posseeix el sen-
tit de l'idioma, que l'estima amb summa pas

-sió, que el cura amb sol-licitud extrema.

I, finalment, vull anotar la qualitat mà
-xima d'aquesta novella : la salubritat. La

higiene literària, de fons i de forma, és con-
dició natural d'aquesta obra amabilíssima.
Netedat moral, renyida amb el puritanisme
hipòcrita o simplement imbecil. Salut intel-
lectual, que exclou la petulància i el gongo-
risme sense solta. Sanitat formal, que voE
dir puresa i capacitat.

«Per què llegiu aquestes coses?», dema-
nava aquella bona dona que ignora la vida
i l'art que n'és la superació. Es pels camins
que segueixen aquestes coses que el nostre
rnón ens pot prometre el modest paradís on
el somriure i la rialla no siguin pecat sinó
exemple.

JOAN OLIVER

(r) Mercè Rodoréda. Crim. Quaderns Li-
teraris (núm. r 23-24). Barcelona, 1936.

GUTENGERG, 8. A.
La llei del contrast que regula el difícil

art de fer riure — o de fer gràcia — ha
d'ésser aplicada amb una elegant sobrietat,
dosificada cautament. El més lleu abús o
engrescament, acostuma a ésser fatal.

M'imagino un burgès impecablement ves-
tit de noces : copalta, plastró, jaqué, panta-
lon ratllat. Un sol detall no s'adiu amb la
correcció de la seva indumentària : va des-
calç. Doncs bé ; la comicitat d'aquest con-
trast està en raó directa de la naturalitat
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PéretRef1exions sobre Wells
En moments de profundes convulsions com fins	 a	 la. sacietat allò	 que	 ells coneixen de D'ençà de la publicació de LEsquema de '

el que	 està	 travessant el	 nostre	 poble,	 la iota la vida.» la història,	 que	 fou de	 seguida	 traduh	 a
vida esdevé precària. Ningú no pot vanar-se ¡ Resta encara el superrealisme, 	 situat des nombrosos llenguatges,, la	 fama	 que	 Her-
de conservar-la,	 de	 mantenir	 intangible	 la . del primer moment al costat de la revolució bert George Wells	 tenia als països anglo-
seva	 fragilitat. 	 esEl temps	 les distàncies i presentat en les tesis de Kharlcov com a saxons s'establí definitivament al sud d'En-

falsejats	 domin
i
 itroben	 força,	 la;	el	 de	 ]a	 la reacció de les joves	 eneracons intellectua lsrec	 l	 ^	 i ropa. Quan amb L'home invisible els argu-P

mesura de l'ambició, els objectes de la nos- de la élite de la petita burgesia, provocada ments	 wellsians	 arribaren	 al	 llenç,	 la	 dita
tra sorpresa, canvien cada dia. Tot vacilla per les contradiccions del capitalisme en la fama s'escampà i enfortí, i ara que el gran
i es commou. La permanència esdevé una tercera fase del seu desenvoluparnent. Mol- autor enfoca decididament el seu dinamis-
sort, fins que arribi el moment en el qual tes diferències ens separen	 avui	 del super- me en	 activitats cinematogràfiques,	 el	 seu
la vellesa sigui un	 fenomen.	 Ningú no pot I realisme que	 atragué	 fortament la	 nostra nom esdevé cada vegada més familiar. Ara

adolescència.	 Estem molt dis-
N' tants	 de	 les	 seves	 puerilitats

^	 i"^, anecdòtiques i dels seus esga-
^, ^sti	 rips histèrics. Per a molts es-
,	 i perits, però,	 poesia és un ter-x

.' F3' ,	 me sinònim	 de revolta i	 no
'	 imaginen	 que	 pugui	 cercar-

` se	 la	 revolució	 més	 que	 en
`	 '' la poesia. Es en el pla de 1'es-
.'	 t perit	 que	 pot	 realitzar-se	 la
3 - 	

-t.(-
revolució	 ele	 l'home	 contra
l'home,	 d'una gravetat supe-

. r -	 i y''	 rior a	 la d'una classe contra
tç̂ ^' 	 xr̀taF	 ^	 a	 >

lma altra	 avui per avui ur-,
EÉ ^,.	 a 1^ gent. t, .

'" Els snperrealistes s'han po-
`w^	 ,	 x^$ ^.^ sot sota el signe de Rimbaud,

(' ^	
exemple implacablé d'una par- j

 ^ 	 '"+
 ^
	 tidá jugada amb la més gran I,	 t

i la més apassionada de les
- .	 ^` •	 audàcies.	 La	 influència	 d a-w^s ---s—j	 quest	 poeta	 pren	 cada	 dia

: més importància i més abast,
1- .en	 el	 seu	 aspecte	 definitiu	 i

^	 a	 s'
1o'

crucial.	 La	 seva	 magnífica
^ ((Carta del Videntu, va essent '

  .. r	 compresa en tota la seva vas-
^.._	 ,^g	 y^ r	-	 titud'	 metafísica i	 social.	 I	 és

I	 y ,7'	 : saent	 l'adhesiu	 super-,i	 precim
m1	 5 realista al	 seu	 gest jovenívoltr.

un article molt interessan

t

. Aliat el nom de

Wells	 fa	 declaracions	 sobre	 el	 seu	 film
. i	 magnífic	 d'alliberament	 de „Thin as to tomen (Coses que vindran), de

3'; tot compromís	 allò	 que se'n I què es parla ací amb el títol ((La vida fu-
dúu	 avu:	 les	 nostres	 simpa- turan, al qual MIRADOR dedicava dies enrera
ties.	 Hi ha moments feixucs
en la vida de tot esperit sincer, Wells amb els films	 la seva fama creix

j en els quals no pot fer-se al- però	 la	 publicitat	 cinematogràfica	 el	 volta
#' tra	 cosa	 que	 compartir	 llur (l'una	 frivolitat	 inevitable.	 La	 propaganda

sentiment.	 No	és	 sense una capta i escampa sobretot el	 pintoresc we11-
mena	 de	 satisfacció	 amarga sià. Aquest article vol fer-hi un modest con-

. que arribem a considerar llur trapès,	 cridant l'atenció	 sobre	 la	 tasca del
propi desengany i disgust de treballador	 literari.

Benjamin Péret
tot i,	sobretot,	 el menyspreu
de tota literatura al qual po- Qui conegui	 una mica la	 producció de

)ells	 hi	 destriarà	 tot d'una	 unes quantes
ques	 coses	 resisteixen ;	 raris-

i immenses	 de les qualssimes	 excepcions
direccions determinades per tendències i qua-

esquivar allò que s'enderroca, que trontolla, llista litats ben definides. L'explotació de la seva
que naufraga, que explota i s'esfondra. IEls cada un de nosaltres podria fer una

i	 Però, què voleu? IEn aques-curta	 secreta.
fantasia n'ha fet un autor d'obres anuncia-

destins individuals són llançats a ]'espai com l'exercici des als catàle gs 'com a «dantastic and ima-
projectils,	 en	 perill	 constant	 de	 destrucció, tes mateixes excepcions reapareix

i la temptativa literària i un vertiginós cer- ginative romances» i que ací se solen co-
a l'atzar dels cops i les topades. Els homes
cavalquen damunt de trajectòries el punt de ele viciós ens espera. Limitem-nos a consta-

nèixer, menys adequadament, amb el nom
de	 «novelles	 científi'quesn.	 Les dues	classi-

Arribemcaiguda de les quals ignoren. Arribem a 1'é- tar l'existència d'aquest estat d'esperit, 	 que
cap	 51	 experimentat	 tangeneració

ficacions, relacionades, indiquen que la fan-
poca de la física pura. 	 Un corrent incoa-
troiat	 fa	 saltar els ploms	 i	 calcinar-se	 les intensament, puix que ací s'obre un debat tasia de Wells no és la fàcil fantasia ires-

ponsable que embadaleix 'els mediocres ; de
carns.	 Els homes-infants alliberats de vigi- d'una tal gravetat, que un hom no pot in-

honestament,	 llançar fet,	 la	 preparació científica d'aquest	 autor
lància—han tocat els commutadors del món. tervenir-hi	si	 no	 pot és	 autèntica,	 i	 les .novetats científiques	 no
1 les gegantines forces tel-lúriques s'han po.- l'obra i l'exemple de tota una vida damunt sols	 !i donen el	 punt de illançament per	 a
sat en moviment. e1 platet de la balança. la fantasia,	 sinó 'que	 faciliten	 a aquesta el

En a'qu'estes èpoques fortament sotrague- --	 x	. retorn damunt d'ella mateixa que li	 dóna
jades,	 la	 literatura	 i	 les	 arts	 va'cille^n,	 te- una trajectòria	 respectable.
cades en Llur punt vital. Transitòriament pot_ Es traba entre nosaltres i visita els nostres El constant adonament científic de Wells
ser,	 esdevé	 impossible de	 regir-se	 pels	 cà- fronts de combat,	 B'enjamin Péret, un dels li permet de fer tours de force convincents
raons,	 fins	 avui	 modèlics.	 Quina	 literatura escriptors superrealistes més destacats i dels en els seus vols imaginatius.	 La construc-
haurà de substituir la que es troba tot d'una qui	 amb	 més puresa	 i decisió han iiuitat ció de l'esfera,	 vehicle	 de viatges	 interpla-
sense objecte? per la imposició de la seva doctrina en el netaris, en Els primers homes a la Lluna,

En	 un	 article	 pròxim	 insistirem	 en	 els terreny estètic i social, destrueix de cop tota comparança amb Jules
nostres punts de vista sobre l'anomenada li- Péret és	 un	 dels	 homes	 més curiosos	 i Verne.	 No costava massa de	 fer davallar
teratura proletària, ja exposats de temps en més	 netament	 originals	 del .nostre	 temps. cls marcians de Wells a la Terra, però com
diversos assaigs i conferències. Copiem avui, En els	 seus llibres de	 prosa (11 était une desempallegar-se'n? Tanmateix, l'operació és
simplement, sense comentari, que no el ne- boulangère i	 Et les setins naauraient,	 entre acomplerta amb una netedat que enamorà•
cessrta, el següent 'paràgraf de Lema sobre altres)	 com	 en	 els	 seus poemes	 (Dormir, I la psioopatologia permet combinacions gai -
aquest tema : dormir	 dans	 les pierres,	 Le	 Grand	 Jeu	 i rebé meravelloses en les aventures de Míster

((Les masses obreres no són capaces d'e- fe	 sublime) ha	 creat	 un	 gènere	 particular Blettsworthy a l'illa Ram^ole.
laborar-se	 elles	 mateixes	 una	 ideología	 in- que participa a la vegada de la sàtira, del (Però ni el vol imaginatiu ni l'ànima cien-
dependent al curs de llur moviment... Certa-p o^poema cq prosa, de la parodia, del monòleg tífi'ca que li ^^permet de descriure una corba
ment, això no vol dir que els obrers no par- i del	 conte.	 Frases	 breus	 i	tallants h	 ser- adequada,	 no explicarien tots sols la satis-
ticipin en aquesta. elaboració. Pero no hi par- veixen per a descriure un	 ambient,	 per a facció que deixen els millors d'aquests «ima-
ticipen en tant que obrers ; hi participen cona reproduir	 fins	 a	 l'allucinació	 les	 veus,	 els ginative romances» de Wells.	 Imaginar-se
a teòrics del socialisme, en qualitat de Prou- accents i	els	 gestos dels	 seus	 personatges, uns quants éssers estranys en mors a part
dhon i de	 Weitling. En altres paraules, tilo Té la força d'un autor còmic doblat d'ac- i enllaçar-los amb fantasioses aventures no
hi participen més que en la mesura en què tor i no sap escriure una frase sense inflar-la és gaire difícil.	 El que costa és de fer-nos
arriben	 a	 adquirir	 el	 coneixeanent	 més	 o d'intencions orgàniques, d'harmonies ; sense sentir que aquests éssers, malgrat llur ca-
meInys perfecte de llur època i a fer-la pro- acompanyar-la d'un tq i d'una mímica • I allò ràcter extraordinari, són solidaris amb nos-
gressar. Així, perquè hi arribin més sovint, que sorprèn en aquest escriptor és que la altres, hi estan relacionats no solament per
cal esforçar-se a elevar el nivell de llur cons- inteiligéncia del 'poeta i la seva dignitat no contrast, sinó per prolongació. Quan veiem
ciència, cal que no es tanquin en el quadre l'abando•nen ni un sol instant en aquest exer- els mous futurs que apareixen en La inà_
restringit artificialment de la «literatura per •cici en aparença servil. El poeta té el control quina de viatjar pel temps, El dorment es
a obrers» i arribin a comprendre cada vegada dels seus jocs i sap, quan li plau, evadir-se'n, desperta i Els dies del cometa ; quan exa-
millor la «literatura general),. 	 Cal dir, d'al- En els llargs monòlegs que formen els seus mincm el curiós	 estat	 totalitari dels	 habi-
tra banda, que no són ells els qui es tanquen llibres,	 en	 aquestes	 relacions ininterrompu- tants	 de	 la	 Lluna	 o	 l'esbarjosa	 llibertat
en una literatura especial, sinó que hi són. des en les quals fotografia les passions més d'Honres corn déus, no tenim la sonsaciá,
tancats : per ells mateixos voldrien llegir tot baixes, es troba ací i allà el divertiment del prou agradable, de simple esbarjo, sinó que

sintetitzador d'estats social

s

. Tenim després

allò	 que s'escriu per als inteilectuals i no- poeta, és a dir	 d'un esperit per al qual la ens adonem profundament que tot allò ens
més alguns intellectuals menyspreables peo- combinació de les paraules, fins de les més jnteressa	 com	 a	 ciutadans d'aquest	 món
sen que als obrers n'hi ha prou amb parlar- ingrates	 i	 de	 les	 més	 rígides,	 constitueix nostre d'ara,
los	 de la vida , de	 la. fabrica	 i amb	 repetir l'ambició suprema.	 Malgrat aquesta	 ambi- Tenim, doncs, en Wells, l'autor de fan-

ció, la poesia s'hi demostra en determinades tasies qualificades pet'la ciència i fetes sig-
relacions còmiques i noves entre les coses, nificatives per la tasca de l'analitzador i el
els	 éssers	 i	 les	 paraules,	 més	 que	 en	 les

j paraules per elles mateixes. I, d'aquests mo- o, més ben dit, al costat d'aquest fantasiós
nòlegs inacabables, que participen de la fan- tan coherent, l'autor de novelles de tarannà

tasia,	 de	 l'observació	 i	 del	 somni,	 s'eleva més normal, que ens ha donat en L'amor

. sovint una música delicada i subtil. i Mr. Lewishana i La història de Mr. Polly
Els seus contes i els	 seus	 poemes,	 que

tenen el caràcter de relacions oníriques, són
dues de les nostres més agradables de la
producció wellsiana. Aquest aspecte de Wells

escrits amb una imprecisió que s'afegeix a pertany,	 en	 general,	 a	 la	 novellística	 que
la	 impressió d'ango xa	 i	 de	 sorpresa que podríem anomenar anteproustiana, encisera

fruits,	 on	 1'estudi	 delen	 els	 seus	 millorsprodueixen.	 Sovint,	 malgrat d'aquesta	 im-
precisió i d'aquesta impropietat—o potser a caràcter és satisfaent, si bé no s'entreté mai
causa d'aquesta imprecisió i d'aquesta im- en	 el	 rosec de l'os psicològic a la manera

'	
\

propietat—reïxen	 a	 traduir	 ]'inexpressable. mes moderna.	 He dit en general,	 perquè
\	 ^ Llegint les pàgines d'Et les seies mouraient, aquest autor va massa al dia, és clar, per

per	 exemple,	 esclata	 impertorbable	 la	 mi- a no haver sofert l'atracció o no haver ex-
sèria i la ximpleria de la vida. I encara que plotat	 l'atractiu de la psicologia moderna
hom	 pugui	 admirar la	 virtuositat del	 seu hom pot veure-ho als Indrets secrets del cor

art d'escriure, els dibuixos retorçats i subtils i en alguna altra obra seva.
en què es complau, la manera imprevista Però no és la investigació de consciències
d'emprar	 les	 formes	 més	 grotesques,	 allò i subconsciències individuals isolades el que

,'	 { que sobta	 i estremeix en	 Benjamin	 Péret dóna llur to a les novelles de Wells,	 sinó
és que tot en aquest poeta, fins l'esforç de l'escatiment	 de	 problemes	 socials :	l'estudi__	 _

—
j ^

]'expressió,	 revela	 un	 estat	 de	 refús	 per- de la societat dins l'individu o d'aquest dins
manent i absolut i	 és perfectament deses- la	 societat. 'Els	 personatges d'aquestes	 no-

perat. velles són éssers intensament socials, i tots
-. -	 .	 - 'r— PV Péret té el mèrit singular d'aliar l'audàcia els problemes humans i	 divins, presents i

a l'erudició, el bon humor i l'esperit de mis- futurs poden ésser estudiats en Ilurs activi -

TAltERS GRÀFICS tificació a la imaginació d'un fulletonista i tats,internes i externes. Aci, doncs, com en
al lirisme i la frescor dels veritables poetes. les «novelles científiques, s'aferma el tercer

,'
'TEnq coe	 Patrici ARNAU La història de la literatura més hostil a les Wells: l'investigador dels conflictes, el diag-

VEADAGUEA	 CALLO	 5 I 1 tendències que representa, no podrà silenciar nosticador dels	 mals	 del	 món,	 l'expositor
Inlnn^ IN lelw 1. 4 MMiw Gnbw

el seu nom. d'idees	 i	 solucions, que	 cada	 vegada	 em-
Lu;fs MONTANVA penen	 més decididament endavant el	 re-

Clissold, una novella molt més important
pel que s'hi discuteix que pel que hi passa.

En la seva recent autobiografia, Wells es
queixava que un dels seus personatges de
postguerra, Bulpington, no hagués tingut el
mateix èxit del seu Kipps de principis de
segle. La culpa no és pas del públic sinó
de l'escriptor, que ha preferit l'èxit del ter-
cer Wells al del creador literari. Pero la
literatura, que Wells no podrà abandonar de-
finitivament per més que digui, no hauria
pas de perdre-hi forçosament amb la nova
ponderació dels aspectes wellsians. Hi ha
un gènere literari en què l'home d'idees do-
mina clarament l'artista i en què tanmateix
poden lluir-se esbarjosament totes les qua-
litats de l'art literari : vull dir la «utopia'.
Wells va mostrar prou què podia fer-hi a
principis de segle en Una utopia moderna
r arca ha tornat a mostrar-ho en La forma
del que vindrà, l'obra base del film que
tan detalladament s'anuncia. Es tracta d'una
((forma), tan interessant que potser val la
pena d'examinar-la en un altre article.

C. A. JORDANA

formador social que ara ens vol rcriluir o
suggestionar mitjançant el cinema.

Mirant enrera en l'obra wellsiàna, admira
de veure com el tercer Wells ha pogut con-
viure tan equilibradament amb els altres
los. L'autor d'Anticipacions i d'Un anglès
es mira el món ano semblava destorbar poc
i molt, sinó, al contrari, ajudar i tot, l'autor

de L'ilfa del Dr. Moreau o de Tono-Bungay.
Però no debades són escrites obres com L'es-
quema de la història o La ciència de la vida,
entre les grans produccions del tercer Wells
obres d'un pes així no és estrany que, des-
viant, desfacin un tan delicat equilibri d'as-
pectes.

En l'autor de fantasies veiem el triomf
del reformador social en una obra recent
L'antocnccia de Mr. Parham. No és que
l'argument no s'avingui amb les idees, sinó
en lloc d'aquestes servir aquell és aque ll que
serveix aquestes. En l'autor de novelles de
«costums», el reformador anuncia més aviat
el seu futur domini sobre el novel-lista. Veiem
aquest anunci en El nou Maquiavel, obra
publicada a principis de segle, i el domini
ja ben establert en El ïnón de ll'illiain



Nello pintant la propaganda als vagons

MIRAR

LES ÄRTSIELS ARTISTES
EIs Jibuixants__antiíeixistes^ ^ ^ ^ ^ ^ ap ^ L'art • __ 	 des del punt de vista social

No ens ha d'estranyar aue les civnwn,ç_
Tots hem vist aquests dies una 	 1 qualsevol descarregador del moll de Gèno-dida florida de cartells pels nostres carrers, 	 va o qualsevol mecànic de tractor dels camps

Es una florida d'hivern i de guerra, però,	 de Sebastopoi.
amb tot, tan necessària i optimista com la	 «En Bofarull, que pinta «Els quatre genets
de primavera,	 de I'Apoca.., solta», bosqueig d'en Porta, es

Hem cregut d'interès per als lectors de veu que no ha pres tant el sol com en Nello.
MIRADOR explicar el funcionament de l'im-	 «En quant a l'exposició de cartells que
mens laboratori on s'efectua aquest tre-	 tenim oberta actualment, el reoartiment d'

El punt de vista social de l'Art és, de
tots els punts de vista artístics, el que sin-
tetitza el sentit de l'Art en si. Tots els pro-
cessos històrics confirmen la funció que des-
enrotlla l'Art en el que fa referència a l'è-
poca. Marx va demostrar amb el materialis-
me històric, ]'engany cruel, el sabotatge
sistemàtic d'aquells factors de la història,
humils 'masses que apareixien en el Teatre
grandiós de la història, com a fons unifor-

El treball silenciós del taller de cartografia

ball : el Sindicat Professional de Dibuixants.
Entrant a l'ex-casa de 1'ex-marquès de

Barberà, el primer que trobeu és un gat.
Però, quin gat! Es rodó, lluent, flemàtic. Es
('únic animal que queda de la casa de l'ex-
marqués.

Stguim els passaclissos del casalot, negres
i humits, fins arribar al des-
patx del Secretari, el company
Viader.

—Bé ; expliqueu-nos com va
aquest Sindicat.

—El Sindicat es fundà, cal
dir-ho, abans del moviment
dels militars. Una colla d'a-
mies que ens reuníem en un
cafè llançárem un manifest
que tingué una acceptació en-
tusiàstica, car en la primera
reunió tinguérem unes cent
cinquanta adhesions. La cosa
anà endavant, i avui som uns
mil vuit-cents socis, tenint ca-
da dia altes de personal que
hom no s'explica com no ho
ha fet ja.

«D'aleshores ençà, vàrem
anar fusionant -nos amb altres
entitats, com els cartellistes,
els ninotaires, els decoradors
i avui hem arribat a tenir onze
seccions dintre el Sindicat i no
defugim tenir-ne d'altres. Ul-
tra les esmentades tenim : els
metallúrgics, els de construc-
ció, els tipògrafs, els litògrafs,
els de brodats i teixits i
els retocaclors industrials, les
quals funcionen amb seccions
autònomes, IEs a dir, que a
més de l'aspecte artístic aple-
guem una sèrie cl'activitats
que es podrien qualificar de
purament industrials.

«Suposo que ja coneixeu les
nostres activitats de propagan-
da en els vagons dels trens i
en infinitat de cartells i petits
anuncis. També tenim al nos-
tre càrrec els setmanaris Pa-
pitu i L'Esquella de la Tor-
ratxa, que hem dignificat i que assoleixen	 els veritablement dotats. Ara digueu-r1e on
un gran èxit.	 feu tot això.

—1 amb quina base econòmica comp.	 —Ací mateix. !El marquès tenia unes gol-
teu?	 fes que nosaltres hem convertit en estudi.

—Amb les quotes, amb el Partit, i, en	 Veniu, que us les ensenyaré.
quant a la propaganda als vagons i exposi- !	Travessem la casa. Patis ombrívols, corre-

Bofarull realitza «Els quatre genets de l'Apoca... solta»

dors foscos, escaletes «de servei»..., i heus
ací el gran laboratori de tot això. Una colla
d'artistes treballen silenciosament, senzilla-
ment, creant aquest món fantasmagòric i ex-
citant que veiem pels carrers.

—Salut, companys — fem, en entrar, i
tots alcen el cap de la feina. Allí trobem en
Martí Bas, en Subirats, en Friedfeld i d'al-
tres que no recordem fent el seu ar t. En-
tre ells, un, que en diríeu un capellà de pai-
sà. No ; un general alemany ?, tampoc és
això. Breu, és en Porta, que tot just heu
entrat us engega quatre acudits càustics.

esclavatge, el seu dolor i sobretot la seva
obra, aquesta obra que ha perdurat més
que no cll, aquest vori tallat que dura i du-
rarà més que els seus pobres ossos perduts
en la terra que els va confondre amb la dels
seus esclavitzadors ; aquestes porcellanes que
llueixen amb una resplendor potent, la res-
plendor que es va apagar en aquells ulls ar-
tistes que veieren el luxe fantàstic dels man-
darins, dels emperadors i dels alts sacerdots.

Plat ornamentat fer Butorin, artista tradicional de les escoles orientals russes

me,	 vague,	 sense	 importància.	 Fons	 que Quan es parla d'una piràmide, d'un tem-
servia per a fer ressaltar els Reis d'opereta, ple, es diu : la tomba de l'emperador núme-
les cortesanes cèlebres i els eròtics allucinats ro tal, la del sacerdot X, però no és parla
per	 una	 imatge	 celestial.	 Quan	 s'escriuré de les tombes dels qui van fer aquesta tomba
la història dels artesans desconeguts, els qui no se'n parla perquè no existeixen, perquè
ara fa cent anys moriren sota el sol calci- la terra uniforme, la massa, els va engolir.
nant d'Egipte, els qui durant tres genera- El cristianisme,	 als	 seus començaments,
cions sacrificades al cop de la branca del dà- va ésser un moviment social contra aquesta
tul, fuet terrible, van aixecar els colossos de injustícia, però com que li faltava una ve-
pedra,	 les esfinxs	 i	 les piràmides, ritable concepció pràctica de la política, va

Quan	 s'escriurà	 la	 història	 dels	 qui	 no recórrer a la promesa d'un altre món millor,
han	 signat llurs obres, la historia dels	 ar- després de la mart; així davant la impossi-
tífexs orientals,	 miserables	 esclaus,	 tractats bilitat d'imposar el seu ideari per la lluità,
com	 gossos.	 Talladors	 de	 vori,	 de	 corall, ja	 que	 faltava	 la	 claredat	 de	 comprensió
de jade,	 pintors de porcellana que per un amb els factors que s'imposaven per a acon-
plat d'arròs feien una meravella de forma seguir	 d'assegurar	 les	 realitats	 positives
i de llum. Aquestes joies se les disputen els d'una revolució, es va desviar i es va perdre
capitalistes, enriquits amb la sang dels qui en	 la	 immensitat	 de	 l'espai	 celestial.	 1
moren com els artistes orientals moriren en_ avui, després de vagar per entre el núvols
front dels estris del treball ; se les disputen duraint vint segles el sentit veritable del tre-
sense tenir un record per al desconegut, per ball, que és el factor únicament fecund, tor-
al qui era massa, per al qui la història tan na a la terra, a les masses, i el moviment
sols té una dada freda i seca. «Del segle tal, social	 d'avui,	 abans	 d'emprendre	 un	 altre
època qualac camí,	 ajustarà	 els	 comptes	 terrenals	 als

Però el temps serveix a la justícia, el que hereus de la història dels magnats feudals
res no va produir també es perd en la his- i	 dels	 tartufs	 sacerdotals.
tória ; queda potser com un ninot excèntric Rússia ha encès la torxa roja que dóna
o com un criminal acabalat, però res més ; tintes	 sanguínies	 a	 l'alliberació	 dels	 opri-
el qui va fer aquestes peces d'Art que admi- coits ; nosaltres, artistes, els qui tenim cons -
rem ara estupefactes, va desaparèixer i cap ciència dels mostres companys avantpassats
historiador	 no	 podrá	 exactament	 restituir- els qui hem viscut com ells, dominats econò-
lo al coneixement nostre;	 no podrà saber micament	 i	 ideològicament pels doctrinaris
mai quins foren,	 perquè eren	 les masses, del fuet i de la creu, no podem estar absents
però sí que sabem ara el que sofriren i en en aquests	 moments de la consciència de
quines condicions van treballar ; no ens in- solidaritat, que hem de tenir amb la Revo-
teressa	 tampoc	 en	 últiin	 cas	 conèixer	 la lució mundial, per ]a Justícia i per ]a Cultura.
seva personalitat, en tenim prou amb el seu ANTONI GAGO

Ulla exposlci6 antllelXlSt tor transcendent dels homes i les cases, i un
bedegG d'anguiles de Atarsà, tema que l'ha
fet famós.

El fet que els artistes joves es manifestin D'entre els pintors joves desconeguts, re-
en la lluita antifeixista ja és de per si alta- marquem un dibuix excel•ent, ple de força,
ment encoratjador i ens mou a la simpatia, de G. Franquet; unes aquarelles de Josep
tant més si aquesta manifestació té un ca- ' Franc, un bonic paisatge de Planas Maçó,
ràcter benèfic,	 com la present, en la qual un bodegó de flors de Lluís Pallarès i un
es destina un 70 per cent dels ingressos a paisatge de Blasco.
profit de les Milícies. Entre els escultors, un cap en terra cuita

En	 realitat	 en	 l'exposició	 hi	 ha	 joves,	 c de Folgaroles fet amb gran intuïció.
menys joves i algun vell, omplint amb llurs Cal afegir a l'entusiasme d'aquests joves
obres dues sales de les Laietanes. En con- el mèrit que els preus fixats a les obres són
junt l'exposició queda força discreta malgrat tan baixos que constitueixen un esquer per
no representar cap nova orientació de l'art.	 i als amateurs.
Ens fem càrrec que les obres eren ja pro- V. B.
duïdes — i algunes exposacles — i s'han aple-
gat simplement per a augmentar la recapta
a profit de les Milícies.

A	 ('exposició destaquem, 	 entre	 els	 artis- MIRADOR -Tel. 16229tes coneguts, unes flors de Calsina, el pm-
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ELS TROBAREU A LA

LLIBRERIA CATALONIA
3, RONDA DE SANTPER E, 3

Telèfon 24647

JOAN COMMELERAN

La redacció de MIRADOR es
respec4uosa amb les opinions
dels seus col'laboradors. Solas
meno es fa responsable, però, de

les seves pròpies opinions.

Mentre visitem l'estudi sentim llur con-
versa.

—Escolta—diu un—, ahir en Porta va so-
par.

—No és possible—diu un altre—. Mai no
sopa. On vas sopar, Porta?

—Qualsevol ho s tp !—afegeix un tercer.
Hom no sap, per fi, si en Porta sopà o

no, però en un grupet sembla que els ex-
plica com va anar la nit passada. I tots
riuen sorollosament.

1 en aquest ambient tan aviat alegre com
taciturn, van treballant aquests minyons,
omplint els bastidors amb imatges que ens
han d'embadalir al carrer.

Després passem al taller de cartografia,
planimetria i estadística, on tot un altre
ambient hi regna. En el gran silenci de la
sala sentiu solament com el tiralínies llisca
sobre el paper.

Quan marxem, en Viader ens mostra la
magnífica collecció que els resta de ventalls,
gerros, quadros, cornucòpies i mobles de la
casa gran, part dels quals han estat lliurats
a la Generalitat per a enriquir els nostres
Museus.

1 amb una encaixada cordial abandonem
aquest ambient on tan agradosament llisca
el temps.

V. B.

premis aancien régimen ha estat suprimit.
El Jurat format per elements de la Gene-
ralitat i sindicals votará els cartells merei-
xedors de premi, i la quantitat votada pel
Departament de Propaganda serà repartida
entre els designats.

—Es una fórmula justa que sols pot excitar

ció de cartells antifeixistes, amb unes sub-
vencions de la Generalitat.

—Bé, però, a qui i com doneu aquests
diners?

—Molt senzill. El treball ha perdut el to
individualista per un altre de purament col-
lectivista. Els artistes treballen en els va-
gons o en cartells i cobren un jornal de deu
pessetes, inferior al de qualsevol peó i simi-
lar en aquest. Vegeu sinó en Nello i en Bo-
farull que fins pocs dies abans dels primers
freds han estat amb el tors nu al sol com



HOMES QUE ES VENEN

Paulí Uzcudun
Si digués que les quartilles que he uti-

litzat per a parlar de Paulí Uzcudun sumen
alguns milers, potser no diria cap mentida.
Sé que han estat moites, moltíssimes. I ara
em sembla tenir una necessitat irreprimible
de confessar que n'estic penedit.

Es clar que jo be parlat sempre del Paulí
Uzcudun boxador! Però això no em priva
de sentir ara una forta repugnància per
aquest home del poble, que d'un recó de
neón inconegut va passar un bon dia a
ocupar un lloc d'actualitat mundial gràcies
a la seva fortalesa física. .

D'aquest boxador desaprensiu, n'he fet
molts elogis. Els feia, naturalment, del pú-
gil que damunt el ring es batia rabiosament
per triomfar de l'enemic. Quan, acabada
la lluita, l'ex-llenyataire basc sortia al car-
rer, la seva vida ja no m'interessava i tot
el que pogués fer des d'aleshores fins a tor-
nar-lo a veure amb els guants calçats s'apar-
tava per complet de les meves activitats pe-
riodístiques.

Perd jo nó podia imaginar-me que aquell
home que vivia del públic, que aquell boxa

-dor que semblava commoure's davant l'en
-tusiasme que els seus cops produïen a la

multitud, pógués un diá demostrar-nos que

L'espionatge nazi a Espanya
Per a completar el reportatge

,e

que sobre • tal defensa. El govern Blum ha cregut que

Iaquest mateix tema vàrem publicar en el	 si recolzava la	 República espanyola podia
1lostre número anterior, donem a continua-	 veure's embolicat en una guerra continental.
ció la reproducció gràfica i la traducció ca-	 I no ha comprès que és amb la seva inhi-
talana	 d'altres	 documents	 provatoris. La	 bició com farà la guerra inevitable, en per-
magnitud	 del	 tema i	 l'interès	 que per ell	 metre que Alemanya reforci les seves posi-
ens han palesat nombrosos lec-
tors	 justifiquen	 la	 insistència. (----	 ---

Repetim que la troballa feta
a Barcelona ha permès d'aple- o.	 ii.	 35.
gar unes 40.000 peces de con-
vicció	 i	 que	 les	 que	 publica
MIRADoR han estat triades gai- :	 t • c n g	 v e r t . r a u 1 i c..
rebé a l'atzar i no són les més
importants.

Aquest ' afer	 de	 l'espionatge
nazi al nostre país té una im-
portància tan extraordinària que B2tr, ;; u r I e r p o B t•
una editorial parisenca — «Les I =- -- 
Editions du Carrefourn — ha '	 ch bitte , di r' Dienststellenleiter,	 -
decidit publicar-ne el dossier In- .
tegre,	 el	 qual	 vindrà	 a	 ésser

mit b¢k¢nnt zu Beben, cS an ihrem Platze die t'oeglich eit

com una segona part del famós - teht, Paketsendungen Propagandamateri¢1	 o h n e s¢hnio-

aLlibre bru	 sobre l'incendi	 del
Reichstagn que tanta ressonàn-

keitrn durch de*- ¿oil zu erineen.

cia	 internacional	 va tenir. cleionzeitig nitte ich, mir mitzu.

L'espionatge	 alemany a Es- t filen, wi¢viel Pakote mit einem 6ta1¢ ungestoert durchg^brachtl'.

panya és una prova més de com eraen koe
el feixisme prepara apressada-
ment la guerra contra els poi-  ' 	 1 ¢ r

sos démOcràtics i contra el pro- c o	 . d s
letariat mundial,	 principalment
contra la	 Unió	 Soviética,	 glo- ——
nasa avantguarda de la Rèvo- .!olt confidencial. — 2o-II-35.—Prego al Cap de Sec-

lució.	 - ció de comunicar-me si 'a la vostra ciutat hi ha possibi-
Alemanya — que va rebre un [lit'a't de :fer passar per la Duana i sense dificultats, tra-

cop de 'mart 'amb la signatura mbsds 'de l aq lets de material de propaganda. Al mateix
del pacte franco-soviètic — pre- temf's us prego 'de comunicar-me quants .paquets es po-
ten encerclar França i és per den .fer passdr	 risiia vegada sense +ésser molestat,
això que ajuda els rebels espa-

-nyols amb l'esperança de tenir
una base militar, aèria i naval a Espanya.	 cions i acabi de realitzar el ser rearmament.

Això que tothom ha pogut constatar, no
al govern .relatius

Així, doncs, la publicació dels documents
ha estat suficient per a Inspirar als maneigs	 nazis' al	 nostre	 país,

francès	 una	 política	 d'inteligent i	 elemen- pot tenir com a resultat directe originar un
canvi	 d'orientació _en	 la	 política	 francesa

referent a Espanya, 'i pot contribuir a sal-
vagúardar la pau. E,, per això que els pu-

"tse ; sn 	
^. ^

bliqúem i que els publicarà èn francès «Les
^ Spnlan	 s',.v ^i Editionsr du Carrefour»...
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No n'hi ha prou amb veure els gràfics
de certs instruments. Ham pot confondre
fàcilment un clavicordi amb un piano de
taula, i un clavicèmbal amb un piano de
cua. Es clar que amb una explicació ben
feta es poden esmenar certs equívocs ; però
és que moltes definicions que he pogut lle-
gir són confoses o eqúivocades.

Com que l'objecte del present treball no
és de definir instruments i sí d'exposar la
necessitat de demostrar-los, és per això que
crec que a la Nova Escola musical li és
necessari de crear un museu, com tenen els
Conservatoris estrangers.

Una altra cosa que caldria estudiar-ne la
implantació, és de donar lliçons, conferències
o cursets sobre acústica, amb demostracions,
por físics especialitzats, per tal que els que
es dediquin a la construcció d'instruments
tinguin uns coneixements indispensables per
a aconseguir llur millorament. Dissortada

-ment, malgrat que a Catalunya és, dins Es-
panya, on s'han fet més instruments, i 'es-
pecialment pianos, la majoria han oblidat
una cosa tan primordial com és l'acústica.

No dubto que això és fàcil d'implantar.
Existeixen instruments antics per al museu,
i no manquen elements bons coneixedors
de l'acústica.

De fer això ens donaria, amb tota segu-
retat, la glòria que no hem aconseguit fins
ara.

FRANCESC SOLER

Consignes pedagògiques

En aquests nlcments de tránsformació, hi
ha molta tasca a fer en el terreny de la
música.

No hi ha dubte que la subponència encar-
regada de fer aquests treballs dins el Co-
mitè de l'Escola Nova Unificada, treballa
amb fermesa. IEn primer lloc procura l'es-
tabliment de l'estudi de la música a totes
les escoles. No deixa tampoc d'estudiar la
implantació d'una Escola de Música amb
els màxims prestigis, regida per eminents
mestres, per tal de poder assolir un nom,
podríem dir mundial, nom de què gaudeixen
altres Conservatoris estrangers i que nos-
altres no hem aconseguit mai malgrat comp-
tar amb mestres de renom extraordinari i
reconeguts a l'estranger; com Casals, Ma-
nén, Casadó, etc.

En el que fa referència als instruments,
també cal fer alguna cosa.

Abans de tat fer-los conèixer, ja que he
pogut constatar en un curset que he donat;
i molt especialment en una magnífica con-
ferència donada pel mestre Cervera, amb
projeccions de diversos instruments, que hi
ha molta ignorància en aquest aspecte.

Molts dels assistents no sabien, per exem-
ple, què era un corn anglès, el clavicordi,
el clavicèmbal, etc. Els va plaure molt de
conèixer-los, , i alguns em feren algunes pre-
guntes referent a aquests instruments, .la
que no n'hi havia prou de veure'ls en pro-
jecció.

Novetats
disco f oniques`

Dintre de pocs dies sortirà una sèrie de
discos interessantíssims de música selecta,
impressionada per la «Compañía del Gra

-mófono-Odeónn, controlada pels seus obrers.
Estem en condició d'anticipar els títols de
les més importants novetats, que econsti-
tuiran el pròxim suplement del catàleg d'a-
questa empresa. El «Trío Casella», ben co-
negut a casa nostra, tan per les seves bri

-llants actuacions en un concert de la tem
-pe-ada passada, com per la figura prestigio-

sa del seu pianista-compositor, ens oferirà
una versió magnífica del trio de la «Ofrena
musical» dé Bach, una 'd les obres cims
del gan còmpositor d'Fïsdnach. Entre els
discos simf0mcs, que s'estan preparant ac-
tualment per a la venda, esmentem una
nova versió ''de la «Quarta Simfonia» de
Beethoven per una de lès millors orquestres
dels (Estats Units, la de Minneapolis, diri-
gida pel sèu famós director Ormandy. Els
grans solistes instrumentals seran repre-
sentats pe; norn prestigiós de Yehudi Mc-
nuhin (Capritxo basc», de Sarasate i una
«Negro Espiritual Melody») i per Simon Ba-
rer («Rapsòdia espanyola» de Liszt). Feli-
citem els notres companys obrers de la
((Gramófono)) per la seva feliç iniciativa i
espereni que els discòfils de la nostra ciutat
els portaran l'interès i l'entusiasme de sem-

Com s'aprèn a dirigir? A aquesta pregun-
ta es contesta habitualment: a força de
pràctica.. Es a dir, permetent que L'aspirant
a director, sense cap preparació tècnica, faci
víctimes de la seva inexperiència les obres,
l'orquestra i el piihlic, per a adquirir l'ofici
a força de uf ràctican, en una sèrie d'anys
de bárbara 'i antiartistica activitat davant de
l'orquestra. No sembla sinó que aquest sigui
l'únic camí possible i que no calgui preten-
dre que el futur director d'orquestra hagi
d'educar-se seguint un : mètode anàleg al
d'altres 'artistes, al del violinista, per exem-
ple, que ha de dominar per complet la tèc-
niea del seu instrument abans d'atrevir-se a
presentar-se en públic.

Hi ha, entre els dos, naturalment, una
d}ferència essencial. De totes les maneres,
no 's'ha d'oblidar que l'instrument, "del qual
ek val el director, és un organisme vivent,
integrat per artistes exherimer'tats ti, anib
fregiiència, d'elevada categoria i que, per
això, el director menys expert i preparat no
Iot anullar per complet la categoria tècnica
i estètica que dóna a una orquestra els seus
components.

Per als artistes d'una bona orquestra és
qüestió d'honor no descendir mai per des-
sota d'un nivell artístic determinat ; que ar-
tistes semblants toquin molt malament és
gairebé més difícil que no pas elevar el n'i-
vell de l'execució a la seva màxima per-
fecciá.
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Què sabeu dels instruments
musicals?

Cansulat alemany.
Cartagena.
Cartagena (Espanya) 14 juliol 1936.

Activitats comunistes.
Com a noves senyals de l'activitat dels

comunistes, aquí us trameto còpies de dues
lletres que he rebut.

A l'Ambaixada alemanya.
Madrid.

Rebut de mil pessetes, signat per un es-
pia «nazi» sota la forma de rebut comercial
per treballs hipotètics.

tat aquell agraïment no era més que pura
hipocresia ; que cap d'aquelles actituds que
simulava sentir vivament no eren més que
coses fingides, de les quals podia renegar-ne
un dia.

Potser ho hauria comprès fàcilment si en
lloc d'analitzar el boxador hagués analitzat
l'home. Potser m'hauria dit molt més el
seu caràcter brusc i el seu cervell de cretí
que no pas els seus cops de puny i el seu
capteniment estudiat.

Avui em sembla impossible no haver-ho
sabut endevinar. Paulí Uzcudun—com es re-
carden les coses! —és el 'qui parlà en des-
prestigi de les aspiracions catalanes en un
camp de futbol ; Paulí Uzcudun és un dels
complicats en la sstrapèrlada»...

Ben mirat, però, no és pas més que un
brètol al qual una inaturalesa forta li ha
permès fer-se un nom i apilar una fortuna.
Presenta totes les característiques dels que
lluiten (?) al camp feixista.

Decididament, no podia figurar al nostre
costat. Per a estar a1 costat del poble, no
n'hi ha prou amb saber repartir o aguantar
cops de puny tancat dintre les cordes d'un
ring ; cal posseir, a més a més, una forma-
ció espiritual, un afany de progrés i unes
ànsies de justícia. I per a això cal una intelH-
géncia i uns sentiments humans, i ano un
temperament ambiciós i un esperit de cuple-
tista com 'el que ('avui facciós i fracassa!
Uzcudun ha palesat sempre.

ARQUISA

EN	 UNA	 CINTA	 CINEMATOGRÁFICA	 MEXICANA, • qual fou representada al Teatre Municipal
que porta el títol Sueño de amor, apareix de Rio de Janeiro. El públic parisenc ha re-
com protagonista el gran pianista xilè Clau- but	 aquesta	 novetat	 del	 gran	 compositor
dio Arrau, interpretant la figura de... Franz brasiler amb enorme entusiasme.
Liszt!	 La «Revista de Artèn, de Santiago,
està conletltant el	 fracàs,	 ben	 natural,	 del LA	 MUNICIPALITAT DE	 PARÍS	 HA	 CONCEDIT,

film i del seu intèrpret. per	 a	 I'ariy	 corrent,	 les	 subvencions	 se-
güents:	 Opera, 480,000 francs;	 Opera cò-

ADRIANO LUALDI, EL FAMÓS DIRECTOR d'Or- irica,	 320.000 ;	 Tria^non	 líric,	 o,000 ;	 Con-
questra i éompositor italià,	 ha estat nome- certs Lamoureux, Poulet i Orquestra sim-
nat director del Conservatori de Sant Pere fònica de Paris,	 20,000,	 i	 algunes	 subven-
de Nàpols; cions més de menor importància.

EN L'ALEMANYA FEIXISTA s'ha inaugurat la RECENTMENT S'HAN	 DESCOBERT 'a la Biblia-
primera Escola musical militar, en la ciutat teca del Conservatori de Nàpols uns valuo-
de	 Buckeburg.	 L'imperialisme	 germànic, sos	 autògrafs	 de	 Domenico	 Scarlatti.	 Al
evidentment, no deixa res a l'atzar... mateix temps s'han trobat una sèrie d'im-

portants manuscrits d'obres de Monteverdi.
RECENTMENT S'HA ESTRENAT A	 EUROPA Un Es tracta dels	 sens lnlerme22t	 e	 Prologui
nou «ballet» de Villa-Lobos, intitulat Juru- i	 d'un	 Magnificat	 a	 quatre	 veus,	 aquest
pary, representat a ]'Opera de París. L'obra ídtim tnabat en la Capella de San Marcos
data • de la temporada de	 1934,	 durant	 la de	 Venècia.

-- Dispenseu si arribem tard. Hem tro-

bat tres passos a nivell oberts.

Intel'leetaals distrets

En aquests moments de glòria i de dolor
en què mor un concepte de la vida i un
altre neix, en una grandiosa convulsió des-
lliuradora, ens adonem que la majoria dels
intellectuals catalans vivien distrets. Adulats
per la burgesia (que del darrera se'n reia),
amb quatre copecs a ]'esquena es donaven
per satisfets i, cofois, conreaven llur jardi-
net raquític, amb una aleria meravellosa.
Els erudits traduïen Tàcit i Xenofont, o bé,
meravella de meravelles, ens portaven en
safata tres Bíblies.

Allò era l'alta cultura. Bé. I la cultura
mitjana, la del poble? Tots sabem com vi-
vien penosament les editorials que pugna-
ven per publicar, en ]lengua catalana, obres
la necessitat de les quals cada dia era més
sentida per la classe mitja i el proletariat.
Els novellistes, mentrestant, ens contaven
les mil trifulgues que passava Margot, que
s'havia enamorat d'Ernest ; ell era ric i ella
era pobra, etc. Eren escassos els qui s'ha

-vien apropat als problemes socials, procu-
rant treure'n l'entrellat ; però com que so-
lien fer-ho des del seu balconet burgès, el
resultat era gairebé sempre mancat i erroni.
Els poetes no es cansaven de forjar tira-
llongues d'alexandrins descrivint-nos la quin-
tana, el paller i el campaneret d'un poble
muntanyenc.

Tots, prou ho sé, treballaven amb una
fe extraordinària per Catalunya, pel relleu
i glòria de la llengua catalana, però els pas

-sava allò d'aquell al qual els arbres priva-
ven de veure el bosc. El poble, la massa,
amb les .seves ànsies; els seus ideals i les
seves necessitats, era allà, anhelant i res-
tant gairebé sempre decebut dels productes
dels intellectuals catalans.

Ara, perd, aquesta massa s'ha aixecat i
és ella la que forja i la que ha de forjar
— perquè hi té el dret sagrat que li han
donat tants anys de paciència i de vexació 

—la Catalunya nova. En aquesta Catalunya
nova els intellectuals poden treballar molt
i servir la idea nova que ho abassega tot,
identificant-se totalment amb el poble veri-
table, o bé fent l'ofici d'aquells «companys
de camí russos dels quals ens parla Andreu
Nin en el prefaci de la seva traducció d'El
Volga desemboca al mar Caspi.

JOAN DUC 1 AGULLO

Màlaga, 6 setembre EFAC.
Trinidad Grant, I.
Estimat company CORDA : Ús comunico

apressadament que X, recercat segons la

nostra lletra 'núm. .7, es troba actualment
aquí. Va acompanyat d'un altre alemany.
Es de suposar que es tracta de L. Seguint
les vostres instruccions acabo de telegrafiar
a. Hamburg; eX actualment aquí; espero
eventuals instruccions,» Al mateix temps
us faig saber que abans d'ahir he fet dete-

nir per mitjà del Consolat un tal Y. Es
tracta .d'un individu d'antecedents suspec-

les, segons ern diu el senyor Arnold de Gra-
izada. Sobre aquest -fet escriuré un d'aquests
dies oficialment. Volem procurar trametre
aquest' home el dia lo pel vaixell Spezia
a Alemanya. —Heil Hitler.» (Segell del Par-
lit Nacional Socialista de Màlaga.,)

Resposta a la lletra del dia 30.
Molt confidencial.—Màlaga, 27 desenibre

^1935•—A la Secció Regional de .Madrid.-
afle parlat amb el nostre corparty X. Creu
poder fer passar un o dos Paquets de cada

vaixell a terra, mentre no siguin massa vo-
lurinnosos i que les trameses s'hagin lliurat
per la nostra Secció Regional d'Hamburg
al despatx de la Companyia. Fóra desitja -
ble saber si' el company X pot obrir a bord
els paquets per a poder fer passar llur con-
tingut en diverses vegades. 

Passaport diplonà'tic .estès a nom d'un
espia nazi

1



aquesta	 atracció,	 l'Agrupació	 d'Escriptors • de somni pesat : una rastellera de vaixells de
Catalans, ha demanat d'ésser rebuda. I, amb guerra amb banderes estrangeres ens espe-
els companys que dúiem la delegació dels ren. Una veritable parada de màquines de
escriptors, hem pujat al primer pis del Ma- ) guerra ens tapa el més enllà.
jestio Hotel on el Comissari de Propaganda, Què	 fan tants	 vaixells	 arran	 del	 nostre
company Miravitlles, ens ha presentat An- port, arran precisament de la	 Porta de la
tonov Osenko. Els seus cabells blancs, els Pau barcelonina?	 De qué volen	 defensar-
seus	 ulls punxants,	 la	 seva	 simpatia,	 ens nos, amb qué volen ajudar-nos tots aquests
han fet fugir, al primer moment, tota l'an- canons de tants de vaixells que ens sotgen?
gúnia d'acarar-nos	 amh	 el personatge	 de Quin	 pecat	 hem	 fet	 per	 estar	 així	 cus-
cinema la visió del qual teníem imaginada, tódiats?
Antonov Osenko ens ha donat la benvinguda Si justament quan més necessitats estem
i només en la manera d'estrènyer la mà 1 d'una abraçada universal, quan més desit-
hem descobert que aquella mà no era una gem la pau, quan més que mai necessitem
mà	 de	 protocol	 sinó	 una	 mà	 bullent	 de que els germans de tot el món ens allarguin
sang i de simpatia ; en nom dels escriptors la mà i ens facilitin menjar, de què podem
hem ofert al representant del poble soviètic refiar-nos d'aquest formidable estol d'espan-
un lot de llibres de literatura russa traduïts toses màquines de guerra?
a la '!nostra llengua amb un gran amor i La nostra gasolinera s'ha tornat tota ver-
editats per l'editorial «Proa». IEs la primera mella, s'ha tornat tota arraulida davant d'a-
vegada que, oficialment, els escriptors d'a- quests monstres marins estàtics, una mena
quests dos pobles es donen la mà i es sa- de monuments freds a la mort i al terror.
luden.	 Potser l'emoció d'aquest acte íntim Les	 ones	 semblen	 dificultar-nos	 el	 pas.
no será compresa per molts ; perd sí que ho Sembla que la «nostra mar vulgui protegir-
ha estat pels escriptors catalans i tenim la nos-en.
seguretat que ho serà •per algú altre : pels Som fora port. Tots els pobles que amb
nostres germans els escriptors russos, qüan l'excusa de no intervenir en la guerra, s'han
els	 arribi	 la	 sinceritat	 d'aquesta	 primera oblidat que érem germans, han tramés uns
abraçada. odiosos	 auguris de terror davant de Bar-

El company Antonov Osenko, mentre fu- celona.
llejamt els nostres llibres	 ens parlava de la Fora	 port,	 fa	 l'efecte	 que	 tots	 aquests
necessitat de començar una relació entre els vaixells s'espiïn l'un a l'altre per veure qui
intellectuals soviètics i els catalans, ha rebut comença ï	 contra qui	 se	 les	 heuen.	 Tots
la notticia que el capita del vaixell rus «Zi- aquests	 vaixells estrangers es miren	 i	 ens
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EL "ZIRYANIN" A BARCELONA
14 d'octubre de 1936. —. Fa uns quants

dies que és a •Barcelona el companv An-
tonov Osenko, el primer representant oficial
que la U. R. S. S. ha enviat a Catalunya.
I el nostre poble ha sentit una emoció es-
tranya ; un corrent de curiositat clavant
aquest fet s'ha convertit en un corrent de
simpatia popular. Grups de ciutadans, re-
presentacions de les més barrejades activi-
tats catalanes acuden a conèixer, a saludar
el cap d'aquesta inesperada ambaixada. En-
tre aquests grups, una entitat que ha sentit

ryanin» l'esperava. I ens ha invitat a acom-
panyar-lo.

Minuts més tard, Passeig de Gràcia avall,
Barcelona tenia l'aspecte normal d'un dia
qualsevol. L'arribada del vaixell rus havia
estat anunciada per un dia abans, i el poble
esperava saber ara amb exactitud quan ar-
ribaria, 1 en aquells moments tot just la
ràdio advertia el poble que el vaixell era
davant de Barcelona.

Al port trobem ja més moviment. Una
muralla humana s'ha congregat ja arran
d'aigua i per les Rambles es veuen baixar
grups amb pancartes i banderes.

La gasolinera oficial espera i aviat gent
del poble vol omplir-la així que ha estat
reconegut el company Antonov Osenko i la
seva escorta.

Quan el monument a Colom va perdent-se
veiem un gran moviment als diversos molls
i petites i grans embarcacions s'acorruen i
segueixen el camí que fem. Aviat perdem
de vista la Porta de la Pau i comencem a
descobrir barquetes i barcasses curulles de
gent i de banderes que apressadament van
cap a fora port. Descobrim a les torres del
transbordador dels banys a Miramar mul-
tituds compactes. Un repòrter comença a
fer giravoltar la maneta. Veiem gent que
corre materialment al llarg dels molls per
prendre els primers rengles. Triguem a

sortir del port. Cap vaixell de guerra enlloc.
Ningú no diria que vivim uns moments
històrics : el port de Barcelona en aquest
clia no té cap aspecte d'un port de país en
guerra. Però... però tot d'una la cosa ha
canviat. Som a la llinda del port, anem a
deixar-lo. La nostra petita embarcació fa
adonar-nos-en. Es mou molt més. Som gron-
xats barroerament : les ones semblen d'una
mar de debò ; i prop nostre, a banda i
banda, se'ns presenta un espectacle nou, un
espectacle que ens fa feresa, com una visió

miren de reüll, i sembla que aquest espec-
tacle esborroni la natura i faci amagar el
sol. Un creuer alemany, que es troba arran
nostre mateix, gairebé negre, reflecteix la
seva silueta tètrica dins la mar i l'aigua
tota en tremola.

Però, el sot, tot d'una surt. Un colom
blanc esquinça els núvols grisos de la claror
metállica dels vaixells de guerra i els peixos
que s'havien enfonsat mar endins s'acorruen
a flor d'aigua i amanseixen les ones gron-
xant-s'hi i partint-les com si obrissin camí
((Zirvanim), un vaixell rus de pau, avança
amb les ales esteses i, al bec, un gra de
menjar per als germans catalans. Símbol
de la pau, passa amb prou feines entre-
mig de les fortaleses marítimes (entremig
d'un canal de vaixells de guerra italians,
anglesos, aleman ys) sense por, mansament
tot ell malgirbat al costat dels altres, vell,
però amb la coberta pintada de blanc de
deu fer poques hores. Arran de l'orgull de
les altres naus, passa «Zirvanin,,, com una
vella carcassa amorosa, com una lloca be-
nèvola, joiós de la seva marnsuetud, no gens
avergonyit de la seva humilitat i més aviat
orgullós de no haver d'aguantar canons ni
torres metalliques i de dur al fons de la
nau, en lloc arrecerat, sucre i ous i llegums
i farina i conserves, orgullós de servir la
pau, donant menjar a les nostres dones i

del vaixell, Borisenko, els ulls negats, ex-
pressa amb una amplíssima abraçada el que
no sap dir en català i besa un conseller
del nostre poble. Es aquesta besada el bes
que tots els catalans han sentit a la galta,
al moment precís que la nau es disposa a
entrar a Barcelona.

Ja barrejats, consellers amb mariners, el
capità amb milicians catalans, l'escorta de
la Delegació russa amb ]'escorta de les nos- 1
tres autoritats, pugem al_pont i mirem amb
el cap alt els vaixells ele guerra que no
s'ajunten pas als mostres puny enlaire. Es 1
el moment solemne : una gran quietud s'es-
devé. La nau es gronxa, sentim una remor
de proa a popa; «Ziryanin» es decanta cap
a l'entrada del port. Tothom resta mut uns
segons ; tenim la sensació, per uns moments,
que tots hem fet amb els germans russos
el llarg viatge. «Ziryanin» llisca dreturera-
ment de cara al port.

I és aleshores que, fugint de l'esceno-
grafia de guerra que ens encerclava, un
panorama nou ens és ofert : comencen a
albirar-se petites embarcacions. De mica en
mica avancen vers nosaltres barquetes, bar-
ques de pescadors, barcasses, canoes, mo-
tors i iots : «Ziryanin» es troba ara circum-
dat d'embarcacions endiumenjades, gallar-
dets, banderes, flors, músiques, noies i po-
ble, el poble que omple tot el tros de mar
de banda i banda del vaixell rus. Orquestres
i bandes toquen La Interrwcional i d'arreu
s'aixequen pumes enlaire.

Es la una del migdia d'un dia magnífic
de tardar : el sol riu i ens ample d'or.
«Ziryanin» pot avançar. Tot sol, ara. Tota
l'allau d'embarcacions, que han vingut a
rebre'l, es situa al darrera del vaixell, i,
contrallum, l'espectacle és imponent. Els
reflexos del sol a l'aigua i en les coloraines

de la gent i de les embarcacions semblen
retornar un estiu acabat.

Es fa difícil de coordinar. Es impossible,
sense excusar-nos-en.

«Zirvanin), es troba a pocs metres del
part, i sembla arrossegar materialment una
mena de via làctia damunt les ones. Des-
prés d'haver travessat tantes de mars, fins
la Mediterrania, i d'anar a entrar ara al
mar de Barcelona, la impressió s'acreix•
Tothom crida des de baix, i des del port
criden els punys. La Internacional sembla
sonar d'entre les aigües. Divisem les pri-
meres naus de dins el port. «Zirvanin» avan-
ça mar nostre endins ; els primers crits del
port arriben, pertot la gent xiscla amb els
braços i els punys. (Recordem en aquest
moment, per associació d'idees, una impres-
sió personal que resta allun yada : en un
congrés pacifista internacional que s'havia
de celebrar a la capital d'Hongria. L'arri-
bada dels congressistes estrangers es feia
pel Danubi. L'emoció del paisatge, la Ile-
genda del vell riu, l'aigua quieta que gairebé
no té onades, tot contribuïa a un estat de
benaurança: quan tot d'una, en entrar en
aigües hongareses, una orquestra zíngara
ptijà al vaixell i saluclà amb el Danubi blau
de Strauss. L'hora, la música, l'ambient
posava un èxtasi de pau al moment.) En-
cara més aquest migdia a Barcelona ; en
passar l'entrada del port, «Ziryanin», rebut
per centenars de -barques i milers de per-
sones, llançà un gran xiscle, un crit estre-
pitós, la sirena del «Ziryanin» arrabassà , els
nostres braços ; els consellers de Catalunya,
]'ambaixador rus, el capità, els que els vol-
tàvem, els mariners, els catalans de totes
les barques i dels primers molls, en aquell
moment d'entrar ((Ziryanin)) al port de Bar-
celona, damunt la catifa blava . i flonja de
l'aigua brillant, més brillant que mai, ba-
nyats pels raigs del sol d'or de Catalunya,
per aquest nostre sol de migdia d'octubre,
tothom sentí que el crit de la sirena ens•
feria el cor i se'ns duia els punys. Pertot
no es veia sinó aquest crit escapant -se de
milers de braços enlaire. Els Segadors, La
Internacional, els visques,_la sirena „ tot es
barrejava i donava la impressió turbulent de
joia, d'exaltació que dóna la barreja de te-
mes dels carnavals 'de la Petrouchha de Stra-
vinski. La guerra s'oblidava i una alegria
immensa s'apoderava de lamultitud que en
barques i més barques seguia i rebia «Zi-
ryanin». La sirena reposa un moment i ales-
hores mil veus de mil sirenes déls vaixells
de dintre el port respongueren. I tot Barce-
lona en sentir llur crit s'abocà al mar, s'a-
bocà als molls. L'escullera, Montjuïc, braços
i braços enlaire donaven la benvinguda , «Ja
som ací» tornava a cridar la sirena russa
flors eixordar. I ningú que 'la sentís es que-
dava a casa : tant, que a Montjuïc mateix
hom tingué la sensació de veure aixecar els
braços als nostres morts ; eis catalans que
reposen gloriosament al nostre cementiri no

mancaren pas a la crida i s'abocaren de
cara al mar a veure arribar i passan el
vaixell de la pau...

Per qué seguir?
E1 vaixell rus en ésser al port no troba

sinó alegria, banderes, música. Els seus ma-
riners deuen estranyar-se d'aquesta rebuda,
impressionats per les notícies estrangeres.
Cap senyal els fa creure que acaben d'en

-trar en un port de guerra. Flors, cants,
crits, pancartes en català i en rus, banderes
catalanes i banderes roges que els donen la
benvinguda. 1 als molls gent que hores i
hores, per no dir dies, estaven esperant-los.
Es l'abraçada de pau de dos pobles pacífics.
'tants de vaixells de guerra estrangers fora
port, a dintre cap vaixell de 'guerra nostre,
un vaixell rus el puny enlaire la seva única
arma i un poble, el poble català, el puny
enlaire la sola consigna!

Algú, malfiat, haurà volgut descobrir en
el vaixell alguna cosa més que queviures.
Algú haurà somrigut i farà l'assabentat
creient que en algun amagatall «Ziryanin»
duu canons i fusells. Més que els fusells,
més que els canonos que hagués pogut dur
«Ziryanin», farà guanyar la guerra aquest
desig de pau, aquest salut de pau, aquesta
abraçada apassionada i plena d'emoció d'a-
quests dos pobles allunvats, d'aquests dos
pobles que l'un al capdamunt i l'altre al
capdavall d'Europa, acaben de prendre's les
mans amb llàgrimes als ulls, el cor inflat
i un sacseig impetuós que ha fet girar la
mirada de tot el món.

El desig de pau que proclama la bandera
roja de dalt a baix d'Europa ha de fer
caure la cara de vergonya a tots els per-
sonatges d'aquest gran guinyol de guerra
que es prepara. Una mica més i la funció
tràgica s'engega. Una mica més i tot l'a-

parell de guerra va a posar-se en marxa
Un xiscle a temps, una claror blanca,

unes mans d'Orient i d'Occident que es
troben, potser aturaran el cop.

Un vaixell rus ha entrat al port de Bar_
celona i ha trobat un poble que l'esperava
i que el rebia amb banderes ; centenars de
milers, tot Barcelona, més d'un milió de per-
sones s'han llançat als malls, a les Rambles,
als balcons, per aixecar els pun ys junt amb
els punys dels nostres germans que per venir
ací han passejat un crit de pau pels mars
d'Europa i han hagut de travessar uns murs
de ferro que s'aguantaven el respir.

Poden fer marxa enrera aquestes naus sol_
lícites. Poden tornar a llurs bases. I que
expliquin a llurs pobles que Catalunya, que
Espanya, no necessita els seus vaixells de
guerra sinó vaixells de pau. Que en lloc de
naus guerreres vinguin a ajudar, a parti-
cipar en la contesa humanitzant-la, contri-
buint a acabar-la, i que, com els russos,
arribin al nostre port i a la nostra Rambla,
a fer florir les nostres roses i el nostre sol
amb el seu somriure, en lloc de voler espan-
tar-nos amb llurs carcasses metàlliques de
cara a Barcelona com si volguessin escopir

-nos metralla.
Un mariner del «Zirvanim,, en abandonar

nosaltres la nau, ens ha allargat la mà i
ens ha fet una oferta emocionant : una
llesca de pa bru, tebi encara, flonjo. Com
els pobres, hem besat aquest pa abans de
menj ar-lo. I és aquest bes que voldríem ,po-
der fer no solament als germans de la
U. R. S. S. sinó a tots els germans de
tot el món, àdhuc a aquells que ara sem-
blen rebutjar-lo.

FRANCESC TRABAL

El : paper de I' art
i de la pintura

(Ve de la firimera página)

la submissió de la classe proletària a la
classe capitalista. De seguida, l'art i la lite-
ratura justifiquen l'esclavització i canten les
glòries ele la guerra que el tirà haurà de
desfermar per realitzar els somnis • megalò-
mans amb què engalipa les masses.

***

El materialisme dialèctic ens ensenya que
totes les institucions i tots els sistemes por-
ten en si els elements de la pròpia destrucció.
Tota cosa s'adapta, evoluciona, selecciona 'i
és substituïda, ço que significa que tot neix,
creix, tendeix a millorar i mor. Però la mort

no és absoluta ; si una cosa desapareix, en
resten transmesos els elements millors. Les
aptituds adquirides són heretades i acrescu-
cles. El marxisme sintetitza aquest procés
amb el célebre aforisme : la quantitat es
transforma en qualitat.

Així com per al progrés de la humanitat
va ésser necessari que el feudalisme cedís
el pas a la burgesia, també ara és necessari
que la burgesia cedeixi el pas al socialisme.
Les convulsions ele l'època actual en són la
prova inequívoca.
Per consegüent, la tasca que hem d'im-

posar-nos és de combatre la burgesia en els
seus reductes espirituals. Cal atacar a fons
l'individualisme burgès, basat en el desenvo_
lupament integral de les ambicions i de les
passions, com també cal atacar les abstrac-
cions, el món imaginari. Cal posar el poble
de cara a la realitat, fer-li veure les misè-
ries de l'explotació de l'home per ]'home i
fer-li conèixer el món a fi que sigui més fácil
transformar-lo.
Els recursos de l'univers són immensos;

només cal que el proletariat s'imposi a la
burgesia perquè la humanitat sigui allibe-
rada de molts flagells, entre els quals la
guerra i els sense feina, i pugui gaudir d'un
ampli benestar.
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als mostres infants, i de no haver de servir
la guerra vigilant les nostres costes i pre-
parant cls blancs per als canons i metra-
lladores.

Veus ací «Ziryaninn. No ha estat cap
vaixell de guerra el que la U. •R. S. S. ha .
tramés a Barcelona, sinó de pau. Fins ara
l'únic país que ha enviat a través de les
mars un missatger de pau a Catalunya.
Altres pobles ens han dut ambaixades de
guerra. I és que la U. R. S. S., tom Ca-
talunva, vol la pau, vol viure en pau ; no

desitja ni prepara ni necessita la ,guerra
per a ésser un poble gran.

***

Al replà de l'escala que ens obre el «Zi-
ryanin», el company Borisenko ens ajuda
a entrar. I rep amb una abraçada el repre-
sentant del seu país a Barcelona. L'emoció
és forta. Al vaixell hi ha els representants
de Catalunya, en nom de la qual alguns
consellers de la Generalitat donen la ben

-vinguda als germans soviètics. !El capità
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