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DINOU_ANYSÇONSIGNES
ALES aoGEs L'esforçcvllvral a la URSS

Dei Charles Vtldrac— Hi ha més revolució a Rússia, Què	 Als temples d'or del lladronici financer
volen, ara?	 horn tenia, però, idees diàfanes. Als Con-

— Ja s'han cansat de la República?	 I sells d'administració mo hi havia dubtes.
— Diu que voleo implantar el socialisme?	 A ]'entorn d'una taula il.limitada, els con-
— Qui és aquest Lenin?	 sellers del Banc de França saben ja els mi-
— Vols dir que no és un reaccionan?	 lions que la Revolució russa els ha de cos- I
— Uma altra dictadura, ara?	 tar. França necessitava un aliat a l'altra
— I les llibertats de Kerenski?	 part deis dominis de] Kàiser, per tal que

.— Es impossible la democràcia a Rússia? aquest no li prengués la botiga colonial, i
— Què deu dir el tsar?	 va trobar Rússia. L'aliat era feble i calia
Una horrible confusió d'interrogants i de donar-li els mitjans d'enfortir-se. Horn va

paraules noves planava damunt el fet dià- j fer un emprèstit; un bon afer per al Banc
fan.	 oficial ; un negoci problemàtic per als pe-

— Bolxevics...	 tits burgesos del país, àvids del tant per
— Menxevics... 	

I 
cent... Rússia necessitava armaments. La

— Maximalistes... 	 indústria pesada de França es va mobilit-
— Socialistes revolucionaris... 	 I 

zar per tal de muntar-hi fàbriques. L'aliat
I dominant-ho tot, corn un sol al seu zenit, 

I sois tenia una cosa a fer: pagar el que Ii
aquest mot enigmàtic :	demanessin els seus protectors. I de sobte

SOVIETS	 I un home—un diable més be—, aquest Le-
Sóviets. Què volia dir, això? D'on havia nin que ham no sabia d'on havia sortit ni

sortit aquesta mena de fantasma que feía ! corn s'ho havia fet, interrompia el riu d'or...
tremolar les pedres sòlides deis Bancs i de No ; als temples del lladronici financer no
les Cancelleries? A l'altra part de la bar- I hi havia dubtes. El Comitè de Forges es-
rera de foc, mé3 enllà de la veu de baix de tava en la realitat. La City estava en ]a

g
la aBertha» i de ]á cortina asfixiant deis I realitat. Wall Street estava en la realitat.
asos letals, els Sóviets apareixien de sobte, I Les colònies d'Alemanya serien per a ells ;

voltats de flames, corn jo havia fist aparèi- moltes generacions d'alemanys treballarien I
xer Mefistáfele, en mig d'una irònica fla- I i serien explotades per a ells. Però Rússia
marada de sofre i acompanyat per les pre- no pagana i el seu exemple alliberador pot-
tensioses dissonàncies cl'un Boito qualsevol, 

I
ser no trigaria a ésser imitat arreu del món.

sense gràcia i• sense imaginació. ! La intervenció, la campanya de calúmnies
Horn no podia comprondre. Horn no podia i estúpides mentides, es varen decidir així

veure-hi ciar. La confusió augmentava cada cien nom de la democràcia». Els generals i
dia. Bolxevics, inenxevics, maximalistes... I els periodistes iniciaren Ilur tasca amb un
Quina bogeria de paraules inexpressives! 	 entusiasme proporcional a la importància

Quinze anys i una ciutat de província. Un de llurs amos...
sol esplèndid i un aire verd i sensual de tar-	 El diable del Kremlin va vèncer, però.
dor florida. Una mar blava de calma i una El món s'ho mirava bocabadat :
vida plena de secrets prometedors... Corn	 — L'exèrcit de Kornilov ha estat desfet.
podia endevinar el que hi havia darrera la	 — Wrangel ha hagut de fugir per la mar
barbàrie negra de la guerra imperialista? I Negra.
Corn podia copsar que el terratrèmol rus era 

I	
-- Iudenitx ha estat derrotat.

un esforç suprem vers la pau, la felicitat i I	 — De les tropes de Denikin ja no que-
1'ordre ?	 da res...

Sois recordo que el gran centrifugador I	 Aleshores, una nova agressió d'Occident.
d'Europa va girar mes de pressa des cl'ales-	 A Rússia hi ha gana. Els carrers són
hores i que les turbulències anaven aclarint- plens de dones i criatures mortes d'ina-
se. Els fils telegràfics marcaven amb més I vició. Els bolxevics s'assassinen entre ells
puresa els punts i les ratlles de l'alfabet Mor- per a robar-se un tros de pa dur i negre...
se, i els conceptes s'anaven destacant, Horn	 Els diaris ben pagats fan edicions espe-
començava a saber-ne alguna cosa :	 rials per ta] que els lectors coneguin a

•--. EIs Sóviets són una mena de comitès	 temps aquestes interessants invencions.
revolucionaris,.. 	 I I un dia, la consigna de la victòria :

la revolució social`.. E• 15 fa estrémtréls Consells

Aquest procés de clarificació d'idees fou I d'administració. Aquest Lenin és capaç d'a-

parallel al procés de fixació del mot abolxe- j conseguir que la gent no passi fam. Els

vie». Quan els diaris deixaren d'escriure grans periòdics reaccionaris s'indignen, en-
(bolxeviki», la gent del earner ja havia corn- den, denuncien la N'EP, corn una traïció al

près	 comunisme !

Va ésser aquesta comprensió la causa que . Tot és, però, inútil. La sisena part de la

horn substituís el tema de la guerra per Po- Humanitat s'ha alliberat per sempre mes

l^miques irades a l'entorn de la revolució so- del jou capitalista, ha sabut implantar un

viètica. Les cartes geogràfiques, turmentades ordre nou sense explotadors ni explotats,

durant tres anys per les punxades de minús- ha sabut donar al poble més vast del pla

-cules banderes estratègiques, varen comen- neta, per primera vegada en la Història,

çar a reposar tranquil.les. Noms que fins ]'alegria de viure i de treballar. Contra
aleshores havien estat pronunciats amb ad- aquesta realitat joidsa, contra aquesta fer

-miració o amb odi—Foch, Joffre, Pétain, ma voluntat d'ésser lliure i feliç les forces

Hindenburg, Ludendorff—foren abandonats regressives no tenen res a fen si no és tor-

per sempre més. Horn va oblidar la geogra- nar a enfonsar-se en liurs sepulcres.

fia bèl.lica. Verdun, el Marne, el Mossa, els	 La NEP victoriosa prepara la victèria deis

Dardanels, ja no interessaven ningú.	 plans quinquennals. E1 triomf de Lenin

Noves passions commovien els espectadors prepara el triomf de Stalin. La marxa as-

ceutrals» i un lèxic nou s'havia incorporat cendent és uniformement accelerada. La

a llur fnenétic verbalisme. Hi havia una tem- Humanitat Soviètica es sacia de pa, de ben-

pesta insospitada de geografia inédita :	estar i de cultura, Qué Iluny són, ara,

— Brest-Litovsk,	 aquells temps en què «bolxevic» s'escrivia

— Kronstadt.	 bolxeviki» !...
---Petersburg.
— Moscou,
-- El Volga.a

 La mar Negra.
1 munió de noms incohÁrents que havien

saltat <le ]'ombra a la celebritat
- – Stalin.
— Txitxerim.

- hrlinin.
— Djersjinki.
Les idees eren més clares que els esdeve-

niments i que les passions.
— Els Sóviets han donat la terra als pa-

gesos i asseguren la subsistència als obrers.
— Això fracassarà.
— Per què fracassaré?
— Perquè el poble rus no esté preparat su-

ficientment.
— Per qué no esté preparat?
— Recordeu aquell passatge del reparti-

ment de ternes que tots hem llegit en un
]libre de Tolstoi : els pagesos es malfien i
decideixen seguir essent esclaus.

—Quin argument!
— Mentre hi hagi món, sempre hi haurà

pobres i rics.
— No ; l'home farà canviar el món. Els

bolxevics el canviaran...
Mentre l'esperança en la redempció so-

cial anava fent camí, els lets es presenta-
ven foscos i desorientadors:

— El gene' al Kornilov s'ha aixecat ami)
el seu exèrcit contra els bolxevics.

— El general Denikin és a punt d'aca-
bar amb el desori comunista.

— Wrangel és ja l'amo de la mar Nc-
gra.

—!Els txecs han envaït Rússia.
— França, Anglaterna i Alemanya hi han

tramès un exèrcit per a restablir l'ordre.
— Sant Petersburg capitularà d'un mo-

ment a ]'altre...
La calúmnia realitzava, també, la seva

obra corrosiva:
— Lenin era un espia a sou del Kàiser.
— Els rojos violen les dones i assassinen

ets infants.
— L'infern bolxevic...
— El caos rus...
— Infern...
— Caos...
S'havia perdut la noció del temps. Sem-

blava que tot això—tan divers, tan dolorós,
tan espaiat—es passés en un mateix dia,
un dia sense sol i sense capvespre:..

Les ales roges que on:pien de Qroeses
sagnants el eel d'Aragó ens donen ara i
adés el f unt culminant de l'emoció de la
gran lluita. Una esgarrifança sagrada ens
ve del pensament que fa ascendir a la sere-
nor de l'aire les fortes passions dels homes.

Res no us dóna corn vol la sensació
d'ésser per damunt la baja, materialment
i esj5iritualment. Totes le coses de .la terra
— totes les coses de fecfuoses deis homes i
de la Natura — són oreènades, netejades,
ennoblides der la distància L'alçada us dóna
al cor una pau sobirana, una mica també
d'indiferència divina... Que la passió d'una
imita arribi tan amunt sembla marcar mate-
rialment el nivell de la force passional que
cal per a trencar la serenor de les altures.

La terrible lluita sembla Inés neta allà
dalt, més neta i més terrible. El medi és
sobretot adequat per als qui, en ales roges,
porten al eel l'exaltació del redref d'un fio•
ble. Quan s'enlairen dins la guerxa vibració
del motor, han de sentir en llur esperit el
redreç dels serfs de la terra. Ni la veu insis-
tent de les metralladores ni el picatge de
llar bombardeig no els distreuen de la puresa
de llur sacrifici.

La mart d'un aviador jove té la mateixa
qualitat, bella i terrible, de la snort d'un
poeta jove. Hi ha la mateixa tràgica sensa-
ció de frustració que no ocorre sinó qua +i
l'esperanfa ja és un ass: liment ; hi ha la
mateixa sensació de puresa que només donen
les vides breus.

Però, el fireu d'una mort, és la vida, pels
fets i l'esperança, que el fixa. Corn més gran
la lloança en la mort, més recança en la
vida perduda. Amb l'angoixa del romàntic
espectacle del poeta moribund, que arribà al
cim més alt al començament del vuit-cents,
podrien« comparar ara la que ens causa l'a-
viador jove, ferit per una causa noble, que t
es debat febrós en un hit d'hospital.

L',heroisme no es reconeix ben bé sinó
yuan heu pogut sospesar, a part de la proesa,
les qualitats del protagonista. Jo voldria po-
sar Marià Foyé, l'aviador ferit, corn un
exemple de la manera corn cal lluitar i sacri-
ficar-se. Tots els qui el coneixem sabem que
és el contrari d'un impulsiu . Només de mi-
rar-lo, ja es veia que la reflexió precediria
les seves decisions. 1 això és el que dóna
per a mi el to heroic a I s eles rotes dels
Jeta senz?ltament, sereamir -^c, carcutrva tuba
la magnitud del perill i s'hi llançava. L'alwn-
fa del coratge i la serenitat, segell de l'he-
roisme autèntic, Cs la consigna que ens ha
de fer guanyar la guerra llarga i dura.

C. A. JORDANA

Dinou anys d'esforç, d'entusiasme tenaç,
d'energia conscient, poden significar la vie-
tòria sobre urna nit tenebrosa de vint se-
gles. Tota la Històriapassada no pot res
contra els homes decidits a forjar la His-
tòria de demà. Totes les forces arrelades
en la realitat d'ahir, nodrides amb saba
d'injustícia, sense justificació ideal, sense
horitzó espiritual, sense perspectiva huma-
na, són impotents d'avant el mur de volun-
tat creadora de tot un poble.

Que aquests dinou anys soviètics us si-
gum lliçó i norma, herois de Madrid ! El
mateix que els diables roigs de Rússia, si-
gueu, enfront de la barbàrie ancestral, mu-
ralla d'esperances!

Aerva PERUCHO

La impressió més forta experimentada du-
rant el nieu recent sojorn a la U. R. S. S.
ha estat sens dubte de veure la unitat d'at-
mosfera moral.

Taut que un horn es trobi a Leningrad,
a Moscú, a Tifus o on un kolkhos de Bal-
karia, en una fàbrica de Kiev o en un
colkhos.de te a Soukoum, constata la ma-
teixa unanimitat, el mateix amor a la gran
obra comuna a realitzar, la mateixa con-

«Obrers estudiants». Gravat de Txernishov.

fiança en l'esdevenidor, la mateixa adhesió
joiosa a la labor present.

Aquesta comunió de milions d'individus
només s'ha produït cl'una manera excep-
cional en el transcurs de la història
tanmateix, les seves proporcions en el temps
i ]'espai no han assolit les que veiem a la
U.

Sobretot no ha presentat mai aquesta alta
qualitat humana, aquesta valor constructiva.

Potser és eona l j'as iracíó a la cultura que
__fia as ua . .... 	 q—., __.

de veure l'esforç de tot un poble per a
sortir d'una nit on el règim tzarista l'havia
tingut sumit durant segles. Joves pagesos
dcl fons del camp afluïen a Moscú per es-
tudi ar a la Universitat. Després de les cinc,
acabada la jornada de treball, alguns barris

de la ciutat prenien l'aspecte d'una vasta
universitat popular.

M'allunyaria massa del meu propòsit si
ús parlava de la protecció a la matern itat i
a la primera infància ; sobre aquest punt
Us diré solament que gràcies a les roms de.
racions •i la cura de què són objecte les ma-
res, gràcies a les guarderies anexes a totes
les empresas obrares o agrícoles, la morta

-litat infantil ha disminuït més de la meitat
si la comparem amb els anys anteriors a la
Revolució.

Permeteu-me alguns mots sobre l'educació
pre-escolar, l'establiment t.ipus del qual és el
j^rrdf d'infants. Horn hi admet els infants
dc tres a set anys ; els pares els hi poden
deixar durant el" temps de treball o durant
el temps que esmercen en llur activitat so-

rial o an llurs distraccions. Els infants hi
roben una alimentació completa i adequada.

Entre altres jardins d'infants, vaig visitar
el Parjs de Cultura Gorki a Moscú. Es una
mica especial i no és dedicat solament als
petits infants.

El Parc de Cultura Gorki, situat al mangedel 1Moskova, és destinat a adults. Contésales d'exposició, un teatre, terrasses decafè totes florides, atraccions i jocs de totamena, sense comptar els jardins, els seus
terrenys d'esport i els seus clubs nàutics.
Què fan de Ilurs infants els jugadors de

tenis o de ping-pong, les parelles que neden
o remen els qui escolten música clàssica?
F.Is confien al jardí d'infants situat a l'en

-trada i un xic separat del Parc de Cultura.
Hi són admesos els nens de deu a dotze

anys portats pels-seus pares, els quals donen
llur nom i adreça per tota formalitat. Des-
prés d'un ràpid examen medical i de passar
per una sala guarnida de petits lavabos, el
nou vingut és afectat a la secció que corres-
pon a la seva edat i també a les seves pre-
(iileccions. Els més petits, bastant Poe nom-
brosos, són confiats a les «nurses», que els
installen en una terrassa, al sol; o en un
l)ati cobert on horn els prodiga les joguines
i els divertiments apropiats a llur tendia
edat.
Vet adí un jardí on joguïnegen els nensde sis a clotze anys. Tenen a llur disposició

fats els jocs a pie aire : gronxadors, jocs
d'equitació, trampolins, tobogans.

Vet adi dos joves justaodors armats de
llances de fusta. Front a front, cavalquen
sobre uns cavalls amb nodes que un love
guardià ha posat en uns rails fins al cim
d'uns plans inclinats. El joc consisteix a fer
funcionar un ressort amb ]a llança, de ma-
nera que el cavall de l'adversari descendeixi
bruscament a reculons. El vencedor roman
a la sella i un nou adversari reemplaça el
vençut.

Però la cosa que atreu més els aficionats,
és una torre quadrada i foradada, feta d'un
conjunt d'escales amb travessers diversament
espaiats ; aquesta torre ofereix totes les pos

-sibilitats d'enfilar-se, d'enganxar-se, de sal-
tar, de penjar-se.

Entrem eq aonect t- v llG no., .,^, 	 h
quals serán repartits aquests peixos col.locat,
provisionalment en un gran bocal.

I a la sala veïna, amplament oberta sobre
el jardí, en què treballen aquests nois asse-
guts tots davant una petita taula?

Pinten aquarella. Davant de cadascun
cl'ells una capsa de colors, un gobelet d'ai-
gua, fulls de paper.

Molts d'ells no baden pas ! Els pans de
color xapats, els papers regalimosos s'en-
ganxen a la taula, l'aigua del gobelet està
fangosa.

Una noia pacient neteja, eixuga, dóna
dolçament alguns consells i forneix els pas-

tifers d'aigua pura i de paper blanc.
Però anem a veure el que fan els grans,

que no juguen a pie aire; entrem als tallers.
Heus adi els treballadors de la fusta ; ca-
dascun d'ells disposa d'un bane i d'alguns
estris, entre ells una serra. Un contramestre
de setze anys els ha distribuït unes fullo-
les. Els nois tallen ales d'avió, muntants de
carlinga, i de quan en quan van a con-
sultar uns plans i uns models enganxats
a la paret.

Hi ha menys aficionats al taller del ferro,
però quin terrabastall! Un xicot de dotze
anys, seriós corn un papa, subjecta sòlida

-ment un tub de ferro al torn i s'esforça a
encorbar-lo a grans cops de martell per fer-

ne un filaberquí. Els seus companys, més
discrets, himen petits trossos de ferro, pel
plaer de ]limar només.

Vet act els aspirants a mecànics i engi-
nyers. 'fenen la sort que molts dels nois del
nostre país envejarien : estudien el mecanis-
me d'un auto que tenen allí, sobre uns crics,
sense carrosseria, amb tots els òrgans del
motor visibles. I horn pot moure la maneta,
maniobrar amb les palanques, posar-se al
volant.
Els infants seriosos observen el funciona-

ment de les bides o de les vàh•ules ; els
altres no es cansen mai del jac que consis-
teix a fer voltar amb la mà les quatre rodes,
alliberades de terra, i després a veure-les
corn resten immòbils gràcies a un cop de
Ire.

Acabem la nostra visita al refetor. A la
gran sala ornada de plantes verdes, horn
menja en petites taules, el cobert de les
quals és servit per quatre infants. Quina
joia! Tenen l'aire d'ésser al restaurant, amb
companys del seu gust.

Aquesta ciutat infantil del Parc Gorki, ha
• estat visitada, el 1930, per 336,000 infants.
El primer semestre de 1 934, ha assegurat
el servei per a 600,000 .infants.

Tornant a l'educació pre-escolar, vuit mi-
lions d'infants freqüenten actualment els es-

tabliments de tot tipus.
No puc exposar-vos, degut a la limitació

d'aquest article, els programes d'ensenya-
ment públic a la U. R. S. S. Amb algunas
rares excepcions, que horn troba als pobles
nòmades més endarrerits, tots els infants de
la U. R. S. S. van a l'escola. El sistema
escolar comporta tres graus : de q a i i anys,
de 1 2 a 14, i el grau superior, de 1 4 a 17
anys.

El x g23, l'escola primària acollia 7 milions
400,00o infants. Du anr"s després, el '933,
són 24 milions. I ja en aquesta època,
75 per loo deis alumnes passaven de l'escola
primària a l'escola superior.

Tres milions d'obrers fan, per altra part,
llurs estudis a les facultats obreres, a les
escoles de fàbrica, als clubs.
Un altre dia tornaré sobre aquest tema.

—Diasfre...! Qué es aixÒ?

—Si..., em sembla recordar un cerç p;ís menyspreable de 1'orien>l europeu.



La dramatúrgia soviètica ha passat a tra-
"ós d'un canvi formal grandiós I complicat.
Des deis drames d'agitació del temps de la
guerra civil, que tenien per tema només dos
colors — roig i blanc (els colors simbòlics
de la revo)ució i la contrarevolució) — la
dramatúrgia soviètica ha precedit a la re-
v elació de la complexa psicologia dels nous
herois de la terra soviètica — dels treba-
lladors, deis pagesos collectivitzats; deis
científics, i fins dels fora de la llei que són

gèdia optimista de Vixnebski, Els dinou de
Fadèiev, Scutaveoski de Leonov, i una co_

lla d'altres obres, continuen introduïnt sem-
pre noves característiques a la imatge de
l'heroi de la construcció socialista. Un exit
ben merescut és el que gaudiren les obres
de Pogodin, entre les quals El meu amic
impressiona pel retrat particularment ma-
gistral de la figura central del drama, el
cap de construcció d'una nova gran fàbrica.

III

L'art teatral soviètic, seguint una ten-
dència així, naturalment, no és indiferent
pel que fa al seu contingut, a] seu reperto-
rI. Pel mateix carácter de les seves tasques
el teatre soviòtic es refia d'un gran desen_
rotllament de la dramaturgia soviètica, ja
que aquesta posa clavant del teatre el pro-
blema de re-crear la realitat soviètica, l'ò-
poca de la construcció socialista, damunt de
l'escena.

LES ESTRENES
Una comèdia Iírica
de Carme Moniuriol

El pròxim dissabte, dia q, a la tarda, Car-
me Monturiol estrena al Teatre Nou la seva
con^édia lírica en tres actes »Tempesta es-
vaida» amb la coAaboració musical de Joa-
quim Serra.

Carme Montoriol té ja la seva història lite-
rària, la seva fulla de serveis, diríem. Ha
escrit novel-les, poemes, obres de teatre, i
és en el teatre on la seva personalitat ha
adquirit un relleu més acusat. Només cal
recordar l'èxit, amb característiques autèn-
ticament sensacionals, que assolí amb l'es-
trena de la seva darrera obra al Teatro Po-
liorama : «L'Huracàn i que, amb aquesta
obra, arribà a finalista en el Premi Ignasi
Iglésies 193•

En el pròxim número parlarem de l'estrena
d'aquesta obra que ens permeten d'assenya-
lar a l'atenció deis nostdes lectors.

«La meya llibertat», de N. Pogodin, escenari
de Sliefdanov, al Teatre de la Revolució
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EL CINEMA I ELTEATRE
L'evoluciá del_cinema soviètic El teatre d la V. ñ. S. S.

L'adveniment del cinema sonor provocà,
els anys 1929 i 1930, una sèrie de conflic-
tes entre Amèrica I Europa, ja que cap na-
cionalitat europea no volia escoltar sempre
uns diàlegs que no entenia. Cada país de-
manà cintes parlades en el seu idioma. Per
arranjar el problema, Hollywood es decidí
a reclutar tota mena d'estrangers per a pro-
duir films en diferents idiomes. Però, a pe-
nes el públic pogué sadollar la seva curiosi-
tat inicial, convençut que el film sonor i par-

De la Revolució soviètica de 19i7, sorgí
la Rússia cinematogràfica que havia de re-
volucionar el món amb la seva tècnica ex-
traordinària i havia d'obrir amplis i fèrtils
camins al jove art de les imatges.

Si horn es decideix a fer una anàlisi a fons
des de llurs començaments fins a l'actua-
litat, comprovarà que el cinema a la U. R.
S. S. registra un deis casos més sorprenents
d'evolució constant.

Fou en Ig18, l'any següent a la Revolu-
ció, quan es creà a Petrograd,
a iniciativa de Lunatxarski,
un Comitè Cinematogràfic, al
qual fou lliurat un escenari,
on Dolinov, Palikowski i
Pantelev aixecaren el primer
film de la República Soviè-
tica.

El p r o p i Lunatxarski,
creient necessària la naciona-
lització del cinema, oferí un
rapport al Consell de 'Comis-
sarrs del Poble de Moscú, a
conseqüència del qual, aquest
mateix any, quedà nacionalit-
zat el cinema i s'establí el
primer pla de produccio so-
viètïca.

Per primera vegada entra-
va el cinema per una via di-
rectament estatal, que havia
de defensar sincerament llurs
propòsits i defugir les hipo- 

Una escena
crestes a què havia estat sot-
mès durant la guerra. Aquests
fets foren transcendentals per al cinema
rus, car es soviets adquiriren ràpidament
la pericia necessària per a donar al món
una prolongada quantitat de films sorpre-
nents.

Des d'aleshores, si la burgesia intennacio-
nal tenia al seu abast una arma amb què
defensar-se, el proletariat universal comp-
tava també amb el cinema corn al seu aliat
més ferm.

I així assistírem a una nova batalla : ci-
nema proletari contra cinema burgès.

A despit deis sabotatges i mutilacions que
reberen els films soviètics en el món capi-
talista, horn pogué constatar, en 1932, ob-

j ectivament, la seva victòria. A la crisi des-
esperada del cinema ianqui, alemany, fran-
cs i italià, poguérem oposar l'alça del cine-
ma rus.

Què feren els soviets per assolir aquesta
alça?

Mentre les altres nacions, en escollir ar-
guments, pensaven solament en el tant per
cent possible: Moscou pensava en el rendi-
ment educatiu o cultural que podia donar
l'obra.

En 1924, el cinema rus començà a fixar
-a.dQ±AC,viç$crncav cnhra la .ceva r hictclrJA Ser S

obrers i la seva emancipació. Kulesov pre-
sentà la seva millor obra Les aventures ex-

.traordinàries de Mister West al pals deis
bolxevics. Pudvokin, Dziga-Vertov Alexan-
dre Room i Jurit Tariehts començaren a
donar al cinema soviètic hors obres ini-
cials i, amb elles, l'ennobliment d'una forma
d'expressió cada vegada més limitada i sot-
mesa als altres països productors. Davant
de les aparatoses i teatrals superproduccions
d'Amèrica, d'Alemanya, de França i d'1-
tàha, la U. R. S. S. oposà llurs films sen-
zills, sense rebregaments expressius, pletòri-
ques de suba i de contingut social.

En 1926, mentre el cinema burgès euro-
peu enlairava la seva tècnica a la categoria
de fetitxe per enverinar les multituds. IEisen-
stein presentà El cuirassat Potemkin, una
veritable joia cinematogràfica, per mitjà de
la qual posava de relleu que les possibili-
tats experimentals i formals, per altra part
no dissociades del tema, no existien real-
ment més que a Rússia i que el règim so.
viòtic era el primer i l'únic a realitzar les
condicions objectives i subjectives de la crea.
ció cinemàtica. I Pudovkin, collaborant en
el mateix sentit, realitzà La mare, obra
inspirada en Gorki.

Seguint la trajectòria apuntada per aques-
tes dues produccions, el cinema soviètic re.
gistrá nous avenços en La Unja general,
d'Eisenstein, i Tempesta sobre ¿'Asia, de Bu.
dovkin, realitzats durant el 1928.

Nous films sovietics

colpidora de «La fi de Sant Petersburg»,7'

lant no li oferia res de nou, decantà la seva
afició vers els films soviètics, emplenant els
locals on es projectaven ; Turksib, documen-
tal sobre la construcció del ferrocarril que
uneix la Sibèria amb el Turkestan, i L'ex-
prés blau, film antiimperialista, de 'frau

-berg, desvetllaren una atenció extraordinà-
ria a les multituds d'Espanya, Alemanya i
de l'Amèrica del Nord.

Contràriament a les necessitats de la com
-petència comercial, les quals han contribuit

a agreujar la crisi econòmica i artística del
cinema internacional, en substituir brusca-
ment el film mut pel sonor i parlant, el ci-
nema soviètic, centralitzat i dirigit poderosa

-ment, ha pogut establir, segons el seu pla,
una substitució «progressiva», tenint en
compte els progressos teòrics i tècnics i les
necessitats particulars del seu país.

El cinema sonor soviètic, posat en con-
tacte amb el gran públic l'any 1929, hagué
de traçar-se el seu propi camí en el domini
de la tècnica corn en el de l'art. Els treballs
teòrics dels físics Romanov (Moscú) i Txer-
nichov (Leningrad), donaren corn a resultat
la construcció d'un aparell registrador de
l'enginyer Txorine, de Lenin grad, el qual
erur?ahr "á7 _tilm sónór rt us una sòlida base
técnica i industrial independent. Aquests
sistemes serviren per a produir cintes corn
El camí de la vida, d'Ekk ; Entusiasme, de
Dziga-Vertof ; Muntanyes d'or, de Yonke-
viteh, i La casa deis morts, de Fedorov, fes
quals no tenen res a envejar, ni en precisió

Ini en qualitat, als sistemes americans.
Durant el primer pla quinquennal, el des-

envolupament de la indústria cinematogrà-
fica sobre el territori de la Unió, no acusó
les proporcions que s'havien previst, per in-
suficiència d'estudis, de fàbriques de pel

-lícules i de material. No obstant, les xifres
registrados són impressionants i palesen I'in-
crement insospitat que ha experimentat l'es-
mentada indústria al país deis soviets.

Nombre de cinemes : tgzq, 7.251 ; 1932,
32.000. Nou pla : 1936, co8.000.

Films muts : 1 932 , 320. Nou pla : 1936,
66o.

Films sonors i parlants : 1932, 87. Nou
pla : 1936, 985.

La producció de pellícula verge: 1 93 2 , 44
millions de metres. Nou pia : 1 936 , 557 mil-

. lions de metres.
Per donar una petita idea de com es preo-

cupa la U. R. S. S. de la divulgació cultu-
nal, direm solament que a qualsevol es o]a,
el mateix que als establiments d'ensenya

-ment, hi havia en 1932 prop de 3.000 insta]-la_
' cions i actualment n'hi ha més de 20.000.

Entrant ja en el segon pia quinquennal,
el cinema soviètic donà les majors facilitats
a noves esperances en el terreny de la rea

-lització. I fou a partir d'aquest período,
quan la producció russa consolidó, major-
ment en el seu merescut prestigi, creant
obres de la grandiositat de «La joventut de
Màxim», de Koziritzov i Trauberg ; «Els
camperols», d'Ermler ; «Tchapaievn, deis
germans Wassilieff, l'èxit major que es co-
neix d'un film a la Unió Soviètica després
de la Revolució d'Octubre, i aquesta obra
mestra de Dziga-Vertov, «Tres cançons so-
bre Lenin)>.

El sentit educatiu i cultural del cinema a
la U. R. S. S. es deixa sentir en totes
aquestes grans obres cinematogràfiques, en
les quals s'ha plasmat una documentació
viva i exacta del passat i present de la
Unió Soviètica • A ell es deu una bona part
de la popularització de la guerra civil i de
la construcció del socialisme a la U. R. S.
S. I no solament ofereix això, sinó les
obres més singulars i millors del cinema
universal.

L'esperit que anima els soviets, actual-
moot, els ha de permetre, encara, obrir
nous horitzons de vitalitat, que ells única-
ment són capaços de veure,'i aprofitar per
a fer, amb aquest gran mitjà que és el ci-
nema, veritables obres d'art.

Segons ells, l'obra d'art no és, en rea-
litat, altra cosa que l'expressió deis anhels
d'una classe que tracta de fixar, en una
obra duradora, la lluita, llurs conquestes,

I

el seu aspecte social. I aquesta obra d'art
adquirirà tant més valor quant millor l'ar-
tista aconsegueixi de comprendre, sentir i
reproduir el desig creador de les masses.

Per això, únicament el sistema veritable-
ment socialista de la Unió Soviètica és ca-
paç de crear el grandiós art realista del pre-
sent i l'esdevenidor.

ROE
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El teatre tal corn era en la Rússia tsarista
la sofert una colla de canvis profunds i
'ha desenrotllat enormement durant el pe-
íode d'existència del govern soviètic.
L'art del teatre ha esdevingut un art que

sbasta grans masses de la població que
abans no havia tingut gairebé gens de con-
acte amb el teatre.
Aquesta penetració del teatre en la vida

cultural del país està clara-
ment demostrada pel gran in-
crement en el nombre de con-
junts teatrals i de teatres fi-
xes. En lloc dels 'Y5o teatres
fixos que existien a Rússia
en 1917, actualment n'hi ha
als volts de 600. A més, s'ha
de tenir present 'que en la
Unió Soviètica, ultra els tea-
tres amb residència fixa hi ha
els anomenats teatres circu-
lante que serveixen principal-
ment els pobles soviètics. De
més a més, una xarxa com-
pleta de teatros d'aficionats
s'ha desenrotllat a tot el país,
a les ciutats i a les hisendes
coldectivitzades. .

Hi ha hagut, encara, un
augment més gran en el nom-
bre d'actors. Mentre que en
la Rússia tsarista, a la vigí-
lia de la Gran Guerra, hp
haven 4.900 actors que, de
més a més, no treballaven du-
rant tot l'any, a la Unió So-
viòtica hi ha actualment a
l'entorn de 5o.000 actors. Amb
tot, aquest exèrcit d'actors no
arriba a donar l'abast a la
gran denanadissa que s'ob-
serva a tot el país. A les es-
coles teatrals soviètiques hi
assisteixen 25.000 estudiants

j oves que, en els pròxims dos
o tres anys, ompliran les files
deis actors soviètics.

Finalment, el teatre de la
Rússia tsarista era ans que
tot un teatre rus. Els teatros
ele les altres nacionalitats que componien
l'antic imperi rus, que s'han ajuntat a la
fraternal Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques, menaven una vida miserable
abans de la Revolució d'octubre.

El teatro soviètic, per contra, abraça nom-
brosos pobles i diverses llengues.

Corresponent a aquesta creixença flume-
rica, s'ha experimentat un canvi profund

. -- v , u el nou especraaor I
amb el nou Intèrpret i acaba amb el nou
repertori soviètic, la representació en for-
ma radicalment nova del repertori clàssic,
les noves decoracions escèniques i ]''estil nou
de tot el teatre soviètic, l'estil del socia-
lisme realista.
On rauen les característiques peculiars de

tota aquesta novetat?
Si no trobem la clau de tots els proble-

mes enumerats més amunt, no podem es-
perar copsar les característiques singulars
del teatre soviètic. El teatre soviètic és el
teatre de la revolució d'octubre, la qual el
féu néixer o el re-creó. El teatre soviètic
estableix obertament el seo propòsit : servir
la causa del socialisme. I aquesta declara

-ció no solament és feta pels publicistes tea-
trals, sinó per la mateixa veu vivent del
teatre — pels dramaturgs, directors, actors,
i j5er damunt de tot, fiel sea mateix art. El
teatre soviètic s'enc'arà a tasques polítiques
determinades, que són les que han deter-
minat la forma che l'art teatral soviètic. El
teatre soviètic procura donar una represen -
tació verídica, concreta, històrica, de les rea-
litats del moviment revolucionan i : educar
l'espectador en l'esperit de la Revolució so-
cial, donar una apreciació crítica del pas-
sat i del present des del punt de vista de les
masses treballadores que estan construint
el Socialisme. El mètode en què es basa
aquest art és conegut entre els treballadors
de l'art soviètic corn el mètode del realisme
socialista.

II

reeducats pel gran procés de la instauració

socialista. Aquest darrer tema és el tema
de la nova obra dramàtica de N. Pogodin.

Pogodin pinta la nova modelació de la
psicologia del poble que treballa en la cons-
trucció del canal de la mar Bàltica a la
mar Blanca.

La creació d'un heroi nou, ]'heroi de la
construcció socialista, tal és l'aspiració de
tiuesr npást''i u d s'hi"afegeixen noves
característiques.

Un canvi en el tipus d'heroi ha acom-
panyat invariablement la nova alineació de
les forces de classe. Els herois del drama de
la classe mitjana foragitaven de l'escena
els herois de les tragedies pseudo-clàssi-
ques i els drames migevals miraculosos.
Els herois d'Ostrovski que s'aguantaven a
l'escenari tants anys, foren substituïts pels
herois de Txekhov. Però mai el canvi en
el tipos d'heroi no fou tan radical corn ho
és en la dramatúrgia , soviètica contempo-
rània. I això és completament natural La
societat humana no havia experimentat mal
una reconstrucció tan radical, no havia vist
mai una revolució que ha destruït els ma-
teixos fonaments de la vella societat — la
seva divisió en classes.

La recerca de nous herois creats per la
construcció socialista no resulta de cap ma-
nera una tasca fàcil, tot i que la vida pro-
dueix herois així a cents i a milers. Per
consegüent, al començameint els dramaturgs
soviètics preferien retratar les figures nega-
tives de la vida soviètica ; no els nous, sinó
els vells «herois» que es trobaven a ells
mateixos en el nou ambient, «herois» que
no havien estat reformats per la Revolució,
però que o bé s'havien adaptat a ella o
havien estat aixafats per ella. Conseqüent-
ment, en els drames deis dramaturgs so-
viètics l'enemic de classe que s'ha escapolit
al camp soviètic sota la màscara d'un es-
pecialista lleial fou per molt de temps una
part necessària. Exemples d'aquest tipus
de drama són les obres de f ailco, Por,
d'Afinogenov i ]'excellent comèdia satírica
del gran poeta Maiakovski La xinxa, que
fou escenificada per Meyerhold.

Aviat, però, la processó dels herois ge-
nuins de la nova vida soviètica començà.
Bill-Belotzerkovski, amb Tempestat, intro-
duí l'espectador soviètic en els tipus de co-
munistes que treballen en les regions !lo-
nyanes de la terra deis soviets.

En el drama de Trenev, Liubov Taso -
vaia, tenim la figura de la mestressa d'es-
cola intellectual, que s'ha ajuntat als ren

-gles de la revolució. L. Nikulin, en I'Eu-
ginyer Mertz, ha mostrat la nova modela

-ció deis enginyers soviètics sota la influèn-
cia de les tasques tremendos i les realitza-
cions enormes de la construcció socialista.

Al mateix temps, és veritat, el tema de
la intelligentsia fou tractat també des d'un
angle diferent, des del punt de vista de la
seva complexitat tràgica. U. Olesha creó
una sèrie de figures d'herois.inte]•lectuals
que no havien aconseguit superar l'últim
obstacle que els separava de la Revolució,
la grandesa de la qual, però, sentien i per-
cebien (La conspiració deis sentits, Una
llista de beneficis).

Ultra d'aquests corrents de la dramatúr-
gia soviètica, e] teatre soviètic té obres d'un
abast inferior. Fins i tot es poden designar
corn a més superficials. Però fins en aquests
esboços de l'humor hi ha molta gràcia fres-
ca, la font de la qual rau en el profund
optimisme que penetra tota la vida sonó-

tica. Sobretot, en aquest aspecte cal citar
Quadrant el cercle i El carni de flors de
V. Kataiev, i El fill d'un nitre home per
V. Xkvarkin.

No obstant, totes aquestes ramificacions
de l'art dramàtic no tapen la línia princi-
pal de la dramatúrgia soviètica. El pa, de
Kn'-xon, l'Excèntric d'Afinogenov, Una tra-

Nosaltres diem «originalitat del teatre so-
vièticn. I en efecto, el teatre soviètic re-
1eesenta una entitat unificada fins a cert
punt. Troballa en una mateixa comesa, i
per un mètode comú. No obstant, això no
implica de cap manera un rebaixament de
la cultura teatral soviètica i de la dramatur-
gia. El realismo és un concepte suficient

-ment vast per a permetre una gran varietat
en els mètodes de reproduir la veritat i la
realitat. El teatre soviètic consta de nom-
brosos estils derivats tots del comú deno-
minador de l'art soviètic — que és el rea-
lismo socialista.

.	 _..	 -------....e, ,1.j, "pau eó11 ISEO5-
cou demostra la gran varietat de tendèn-
cies d'escenificació que existeixen en el tea-
tre soviètic. AI costat del realisme «com la
vida mateixa» del '['catre Maly trobem el
realisme heroic del teatre Vakhtangov, del
Teatro de la Revolució, i del Teatro Za-
vàdslci ; al costat del «teatro sintètic» che
Tàirov, en el qual s'escenifiquen pantomi-
mes i fins operetes i òperes ultra obres dra-
màtiques (Teatre Kamerni) trobem el tea-
tro que s'esforça a treure partit de totes
les possibilitats dramàtiques de l'actor, el
qual es basa en el sistema de Stanislayski,
«Primer teatre d'art de Moscou », «Segon
teatro d'art de Moscowr i els seus teatres
afiliats.

Finalment, el teatro Meyerhold, dirigit
per l'innovador incansable del teatre soviè-
tic, Vsievolod Meyerhold, que ha posat el
segell, de la sena gran personalitat sobre
la interpretació deis actors de la seva es-
cola, sobre l'aparell escènic, i sobre l'acom-
panyament musical de les seves produc-
clon s.

I què direm deis teatres nacionals? Quan
horn visita ohs teatres de les nombroses na-
cionalitats de la U. R. S. S. és corn si vi-
sités una escola de gran varietat. IEI qui
hagi vist produccions corn País natal en el
teatro Berezil d'Ucrània, Bufa, vent! en
el teatre Letó, Haanlet en el teatro de l'A-
zer baijà, etc., haurà notat segurament les
distincions nacionals en el joc dels actors
i en la presentació de les produccions.

Per tant, en els teatres de les nacionali-
tats de la U. R. S. S. ressalten les carac-
terístiques de ]a cultura etnogràfica i del
folklore respectius.

Freqüentment, l'art teatral realista de les
diversos nacionalitats de la' Unió Soviética
és acolorit pchs tons brillants de l'epopeia
revolucionària. Mentre que els georgians
presenten brillants arguments revoluciona-
rls en forma de tragèdies, els jueus desple-
guen igual mestria en aquest aspecte en
les seves comèdies satíriques.

L'art soviètic no té por d'absorbir els
valors culturals de tots els temps i de to-
tes les nacions. Corn més creix cadascun
deis teatres nacionals de la Unió Sovièti-
ca, més gran és la seva influència sobre
les cultures che les altres nacionalitats.

Cal anotar encara una altra caracterís-
tica comuna a] teatre soviètic corn a con-
junt. I és l'atenció extraordinària que horn
concecleix a ]'actor. Fins un director de la
forta i excepcional voluntat artística d'un
Meyerhold, que abans semblava ésser I'ú-
nic actor, dramaturg, decorador i esceni-
ficador del sea teatre, actualment es propo-
sa combinar els seus atrevits plans de di-
rector amb l'àmplia iniciativa de l'actor in-
dividual. La representació del nou heroi,
]'home nou del país soviètic, exigeix tot
l'actor i no simplement elements indivi-
duals del seu talent; depèn del treball crea-
dor i no solament de la impressionabilitat
passiva i ]'obediència tímida.

Per això s'observa una abundància tan
gran de joves actors de talent en el teatro
soviètic. Al costat deis millors actors de la
vella generació, es poden mencionar actors
joves tan sobresortints corn Martinson
(Teatre de la Revolució), Igor Iliuski (Me-
yerhold), Babanova (Moscou revolucionan)
i Gorinnov (Vakhtangov).

J. M. NICONOV
(Trad. J. S.)

FILMS SOBRE ELS M1TODES DE 'TREBALL
STAJANO VISTES

La productora de films tècnics ha esta-
blert una sèrie de films de curt metratge
sobre els mètodes de treball stajanovistes a
les difergnts branques de l'economia na-
cional.

Entre aquests films, hi ha documentals
sobre les obreres tèxtils Dússia i Marússia
Vinogradov, sobre la teixidora Olga Bytx-
kova, sobre el mecànic Kutafin, i sobre
l'obrer en calçat Smetanin.

Alguns films ens mostren el treball deis
obrers de la construcció de Moscú ; d'altres
ens mostren el treball deis stajanovistes en
els transports fluvials i marítims.

UN NOU FILM DE PUDOVKINE SOBRE ELS
AVIADORS SOVIÈTICS

V. Pudovldne roda actualment, juntament
amb el director d'escena Doller, un nou
film titulat Els més feliços. L'escenari ha
estat escrit per l'autor drametic N. Sarxi,
traspassat fa poc temps. L'assumpte d'a-
quest film és ]'aviació soviètica i els seus
herois que 'lluiten per l'exploració de I'es-
tratosfera.

Les primores preses de vista seran fetes
als voltants de Murmansk i el grup de Pu-
dovkine acaba de partir vers aquell hoc.

MIRADOR - Tel. 16229

Al costat de les obres soviètiques, horn
concedeix molt de 11óc en els teatres de la
U. R. S. S. a les obres deis clàssics de
l'art dramàtic. Els drames i tragèdies de
Shakespeare i Schiller, versions dramàti-
ques de les novelles de Balzac, Tolstoi i
Dostoievski, i les comèdies d'Ostro'ski són
representades en gairebé tots els teatros so-
viètics. Finalment, drames històrics (corn,
per exemple, Pere I, per Aleix Tolstoi) es-
crits per autors soviètics, es representen
també a l'escena soviètica.

En la producció d'obres dramàtiques que
reflexen la vida soviètica, els productors i
els actors de la U. R. S. S. s'han d'encarar

amb la tasca de la re-creació de noves imat-
ges mai no vistes abans a ]'escenari ; però
en la producció d'obres clàssiques o d'obres
que tenen per tema el passat històric, s'han
d'encarar amb una feina diferent — la fei-
na de valorar novament les grans obres li-

teràries, el problema de descloure la seva
natura social de classe, llur contingut so-
cial. «Considereu que no hi pot haver més
que una manera d'acostar-se als clàssics
i horn ha de penetrar amb l'ull de l'home
modern en tot el material de l'obra i tro-
bar-hi les formes socials que componen el
drama», diu Aleix Tolstoi.

L'originalitat del teatro soviètic rau en
aquest acostament. Ací la doctrina de Marx,
Engels, Lenin i Stalin és reflexada en l'art.

IV



Lenin i Stalin en un rar moment de repòs

r _.

El general contrarevolucionari Iudenitx.

(Caricatura de I^ukrinikski)

aconseguirem carbó, mentre que Denikin
se'n veurà privat. L'adopció d'aquest pla
no admet dilació... En resum : l'antic pla,
superat ja pels esdeveniments, no ha de
ressuscitar-se en cap cas, car això fóra un
perill per a la República i un indubtable
avantatge per a Denikin. Cal adoptar un
altre pla. No és sois que les condicions i
les circumstàncies estiguin madures per a
això, sinó que ens imposen el canvi de ma-
nera imperiosa... De no ésser així, el meu
treball en el front Sud manca ja de sentit i
resulta inútil i criminal, la qual cosa em
dóna dret o, encara millar, m'obliga a
anar-me'n on sigui, àdhuc al diable, abans
que romandre ací. Vostre, Stalin.»

El pla fou acceptat i Stalin va triomfar
una vegada més. També fou Stalin el ven-
cedor de ]'aventurer Wrangel, agent de la
contrarevolució mundial. Resumint aquesta
gesta del gran lluitador bolxevic, Henri
Barbusse va escriure aquestes encertades
paraules

aLcs qualitats que Stalin va desenrotllar
en aquestes patètiques circumstàncies no
podien constituir cap revelació per al qui co-
negués l'home. Stalin no va fer més que
aplicar en una nova esfera d'activitat les
seves forces i els seus recursos personals
l'agilitat i encert en el cop d'ull ; noció
dels punts culminants d'una situació con-
creta : coneixença de les veritables causes
i de les conseqüències inevitables d'un let
qualsevol, així corn del lloc d'aquest fet en.
el conjunt; horror al desordre i a la con-
fusió; obstinació inflexible per a preparar,
produir i coordinar totes les condicions ne-
cessáries per a l'assoliment d'un projecte,
un cop calculat i decidit aquest. Tot això,
transplantat als camps de batalla, no és si-
nó veritable marxisme.»
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La Revolució d'Ocfubre
í el problema nacional

Perquè horn vegi quina iia centre havia de propagar-se immediatament
estat l'orientació del Poder so- a la perifèria. I, efectivament, partint del
viètic davant el problema nacio- nord, l'onada revolucionària va avançar per
nal—de tanta importància per a tota Rússia, envaint un territori da-rrera
Catalunya — re^roduim un re- ;l'altre. Aquí, però, va topar amb un obsta -
marcable treball de Stalin, es- ! ele, que eren els «Consells nacionals» cons-
cnt immediatament després de ¡ tituïts ja abans d'octubre, i els «Govern,
la Revolució,	 territorials». Aquests «Governs nacionals»

no volien ni sentir parlar de revolució socia-
I	 lista. Burgesos de mena no volien de cap

de les maneres destruir el veil món burgès
En l'època de la Revolució burgesa de

Rússia (des de febrer del igtq), el movi- p
ment nacional a la perifèria presenta el ca- ¡
ràcter d'un moviment burgès d'alliberació.
Les nacionalitats de Rússia,
oprimides i explotades durant
segles pel ((veil règim», es
senten fortes per primera ve-
gada i es llancen al combat
contra els opressors. Acabar
amb el jou nacional! : hens
ací la consigna del moviment.
En un obrir i tancar d'ulls
la perifèria de Rússia es va
cobrint d'institucions upanna-
cionals». AI cap del moviment
marxaven els intellectuals na-
cionals democràtico-burgesos.
«Consells nacionals» a Letb-
nia, a la regió estoniana, a
Lituània, a. Geòrgia, a Armè-
nia, a l'Aserbeidshan, al Cau-
cas, al Kirguistan i a la re-
gió central del Volga... El
problema girava a l'entorn de
l'alliberació del tsarisme, corn
((causa fonamental de l'opres-
sió nacional, i a la formació
d'Estats nacionals burgesos.
El dret de les nacions a de-
terminar llurs destins s'inter-
pretava corn el dret de la bur-
gesia nacional d'aquestes re-
glans a prendre el Poder a
les seves mans i a aprofitar•.
se de la revolució de febrer
per a crear «els seus» Estats
nacionals. !E1 desenvolupament
ulterior de la revolució no en-
trava ni podia entrar en els
càlculs d'aquestes institucions burgeses. A
més s'oblidava el fet que el tsarisme havia
deixat el lloc a un imperialisme nu i desver-
gonyit i que aquest imperialisme és el més
fort i perillós enemic de les nacionalitats,
la base d'una nova opressió nacional.

La destrucció del tsarisme i l'accés a1 po-
der de la burgesia no varen conduir, tan-
matrix, a la destrucció de l'opressió eacio-
rial. La vella forma d'opressió nacional va
ésser substituida per una forma nova i re-
finada, però més perillosa, d'opressió. El
govern de Lvov-Miliukow-Kerenski, no sola

-ment no va trencar amb la política d'opres-
sió nacional, sinó que àdhuc va organitzar
una campanya contra Finlàndia i Ucrània.
Més encara : aquest govern, imperialista de
mena, va cridar la població a prosseguir
la guerra per al sotmetiment de nous tern-
tons, noves colònies i nacionalitats.

Era 'natural que, en la mesura que les
institucions apannacionalsn de la perifèria
palesaven la tendència a una actuació esta-
tal independent, trobessin una resistència
invencible per part del govern imperialista
de Rússia. En canvi, en la mesura que con-
solidant el poder de la burgesia romanien
sords als interessos «dels seus» obrers i pa-
gesos, provocaven en aquests murmuris de
descontent,lEls anomenats ((regiments nacio-
nals)> solament servien per a afegir llenya
al foe ; eren impotents contra el perill de
dalt i augmentaven el perill de baix. Les
institucions dpannacionals» romanien inde-
fenses contra els cops de fora coin contra les
explosions de dintre. Els Estats nacionals

-burgesos recent, nascuts començaren a esgo-
tar-se abans d'haver tingut temps de florir.

D'aquesta manera la vella interpretació
democràtico- burgesa del principi de l'auto

-determinació es convertia en una ficció, per-
dia el seu sentit revolucionan. Es evident
que en aquestes condicions no podia ni tan
sois parlar-se de la destrucció de l'opressió
nacional, ni de la independència deis petits
Estats nacionals. Horn va veure palpable-
ment que l'alliberació de les masses treba-
lladores de les nacionalitats oprimides i la
destrucció de l'opressió nacional eren incon-
cebibles si no es trencava amb l'imperialis-
me, sense l'enderrocament de la «pròpia»
burgesia nacional i ]'assalt al Poder per les
pròpies masses treballadores. Això es va
veure amb especial nitidesa després de la
revolució d'octubre.

II

Per a treure el país de l'esfondrament de
la guerra imperialista i del desastre econò-
mic, cala una nova revolució, una revolució
socialista.

La revolució, iniciada al centre, no podia
mantenir-se molt de temps dins el marc del
seu reduït territori. Després de vèncer al

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
SENS COMPETENCIA EN DURACIÓ I ECONOMIA
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Espitliera
Un advocat

Lenin, cons tots els conspiradors del seu
temps a Rússia., canviava constantment de
nom. L'obrer Kniasiev reporta en les se-
ves memòries aquest episodi

((El 1893 va morir la meya àvia i jo ha-
via de recollir l'herènc'a. Els camarades em
feren anar a veure l'advocat Vladimir Ilitx
Ulianov.

»Arrib'at a la casa núm. 7 del carrer dels
Cossacs, vaig trobar l'apartament 3. La
J)ortera em va dir que Ulianov no hi era,
però que tornarla aviat I que el podia es-
perar a la seva cambra. El mobiliari era
extremadament modest : un hit de ferro,
Un escriptori, tres o quatre cadires, una
calaixera. Quina mena d'advocat deu ésser
aquest? Sana el timbre i de sobte entra un
home amb barret de copalta. ((Ah, esteu
esperant-rne ! n Jo aixeco la vista i em que

-do bocabadat:
—Però... si és Nicolau Petrovitx ! ...

El cap i la muralla

L'any 1907, al Congrés mundial de la
Internacional Socialista, Rosa Luxemburg
va mostrar Lenin a Clara Zetkin amb
aquests mots

a--Fixa't bé en ell. Es Lenin. Observa
el sea caq voluntariós i tenaç. Es un cap de
terrassà autènticament rus, amb lleugeres
línies asiàtiques. Aquest cap s'ha proihosat
d'enfonsar una muralla. Potser s'estrellarà,
però no cedirà mal.»

Claredat, claredat

uln revolució—Lleia Lenin a una amiga
seva •— exigeix concentració, exaltació de
forces. De les masses i dels individus. No
tolera aquestes vides . orgiàstiques prò pies
dels herois i. les heroïnes decadents d'un
D'Annunzio. El desenfrè de la vida sexual
és un fenomen burgès, un senyal de deca-
dència. El proletariat és una classe ascen-
sional. No necessita embriagar-se, ni corn
narcòtic ni cona estímul. Ni la embriaguesa
per l'alcohol. No hot ni deu oblidar l'abo-
minable, el brut, el salvatge que és el ca-
pitalisme... Necessita claredat, claredat i
sempre claredat.»

Una impremta històrica

En temps deb tsarisme, Stalin vivia clan-
destinament i fugia de la policia arrosse-
g'ant amb ell una petita impremta amb la
qual imprimia fascicles i periòdics revolu-
cionaris. Un dia li colgué desfer-se'n i un
yell pages — Jachim — va soterrar tot el
material gràfic al seu hart.

L'octubre del 1917, després del triomf,
Jachim va desenterrar la impremta I va
mostrar al seu fill aquell munt de ferro
rovellat, tot dient-li amb orgull

—Mira : amb això ha estat f eta la levo-
lució.

Cada u el seu obsequi

Fa 50 anys França oferia als EE. UU.
l'estàtua de la Llibertat illuminant el món.

Avui, Hitler ofereix l'extintor.

Eleccions presidencials

Roosevelt i Landon s'han enfrontat.
A darrera hora, pocs dies abans de les
eleccions presidencials, el candidat republicà
ha inscrit en el seu programa un projecte
de seguretat social.

Corn que un partidari de Roosevelt va

fer observar que aquestes mesures estaven
preses del programa del president actual,
un defensor de Landon es va exclamar

—Es corprenedor veure fins a quin punt
Roosevelt fa malament coses excellents!

El f úhrer de Brussel les

Pierre Day, que és el (cdiplomàtic» del
movianent rexista, diu

)(Allò que més em plau de Leon Degrelle
ós el seu caràcter decidit. Sap treure imme-
diatament el millor partit de cada situació.
Aixi, en les hores més dures de la propa-
ganda rexista, a Saraign, prop de Lieja,
amics ferits queien al seu costat. Sense im-
mutar-se, va cridar

—De pressa! On són els fotògrafs?
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Stalin i la guerra civil
En la gran epopeia que el poble rus va

escriure amb sang, en la seva lluita contra
els generals blancs i contra els intervencio-
nistes estrangers, Stalin va representar un
paper de primer rengle. Kaganovitx ha dit
que Stalin és ((el més famós organitzador
de les victòries de la guerra Civil)).

«Hom no pot imaginar — ha escrit Bar-
busse — situació més terrible que aquella
en què es trobaven els homes d'octubre el
1918, dins un país que era tot un camp
de batalla sembrat de runes i cadàvers, i
en el qual es seguia lluitant per un suprem
objectiu : el règim polític.»

Stalin fou enviat a Tsaritsin.• Hi havia
Un desordre esverador. Però enmig del gran

El poble rus va saber guanyar la guerra civil

desastre, forma un exèrcit regular, crea un r
Consell de guerra revolucionan, i triomfa
plenament.

«Recordo corn si fos avui — diu Kaga-
novitx, referint-se a aquesta campanya —
que a primers d'agost del r919 les unitats
cossaques del Krasnov atacaren Tsaritsin

intentant fer recular les forces rages fins
el Volga mitjançant un moviment envol-
vent. Durant diversos dies les tropes, di-
rigides per una divisió comunista formada
en gran part per obrers del Donetz, rebut-
j aren amb inusitada energía l'atac deis cos-
sacs perfectament organitzats. Aquelles jor-
nades foren extraordiLnariament dures. Era
digne de veure's Stalin en aquesta época.
Tranquil, enfonsat corn sempre en els seus
pensaments, sense dormir literalment ni una
nit, repartia la seva intensa activitat entre
les posicions de combat i l'Estat Major ele
l'exèrcit de Krasnov. La situació del front
era gairebé desesperada. Els exèrcits ele
Krasnov, dirigits per Fitsjalaurov, Maman-
toy i altres, empaitaven de prop les nostres
esgotades tropes, fent-nos baixes immen-
ses. El front enemic, disposat en forma ele
ferradura, amb els flanes recolzats en el
Volga, s'estrenyia cada dia més. Ens vèiem
sense sortida. Però Stalin no s'alterava.
Sois tenia una idea : calla vèncer. Aquesta
voluntat invencible de Stalin es transmetia
als seus collaboradors immediats i, malgrat
que la situació era desesperada, ningú no
dubtava de la victòria. I vàrem véncer:
L'enemic, derrotat, fau rebutjat fins molt
més enllà del Don.»

Quan Iudemitx va menar la seva forta
ofensiva contrarevolucionária, el Comitè
Central va fer anar Stalin per a dirigir les
operacions. En tres setmanes la situació
quedava aclarida a favor de les forces po-
pulars i els traïdors foren aviat extermi-
nats.

Immediatament després de Krasnaia-
Gorlea — escriu Stalin a Lenin — hem li

-quidat Seraia Lotxad... La normalització
de tots els forts i ciutadelles es prossegueix
ràpidament. Els especialistes en coses de
mar asseguren que la presa de Krasnaia-
Gorka enfonsa tota la ciència marítima. Ho
sento per la ciència. La conquesta ràpida
de Gorka s'explica per la meya intervenció
brutal i, en general, per la de l'element
civil en les operacions, intervenció que ha
arribat fins a anullar les ordres donades a
terra i mar, substituïnt-les per força amb
altres nostres. Considero un deure d'adver-
tir que, en endavant, seguiré procedint de
la mateixa manera, no obstant el respecte
que em mereix la ciència.»

Acabada fulminantment aquesta campa
-nya, Stalin telegrafia al Comité Central:

«Ha començat la transformació de les nos-
tres tropes. Ahir iniciàrem l'ofensiva. En-
cara no hem rebut els reforços que m'ha-
víeu promès, però tanmateix hem avançat
més que abans ; no podíem romandre a
l'antiga línia, massa próxima a Petrograd.
Mentrestant, l'ofensiva segueix victoriosa-
ment, l'enemic fuig. Avui ens hem apoderat
de la línia Kernovo, Voronino, Slepivo i
Kraskovo. Hem agafat presoners, canons,
fusells-metralladora i municions. Els vai-
xells enemies no es deixen veure. Es co-
neix que tenen por a Krasnaia-Gorka, que
ara és completament al nostre poder.»

Stalin va repetir aquesta gesta al front
sud, on fou enviat després. Estudia la si-
tuació i escriu a Lenin una lletra que té k
avui una gran transcendència revolucion é-
ría i històrica :

«Fa dos mesas el Comitè Superior estava
d'acord en principi que l'atac principal los
dirigit de l'Oest a l'Est per la conca del
Donetz. Si no es va fer així fou degut a
la situació creada per la retirada, durant
l'estiu, de les tropes del sud, és a dir, i
per un reagrupament espontani de les tro-
pes del front sud-est, la qual cosa va su-
posar una gran pèrdua de temps aprofitada
per Denikin. Però en l'actualitat, la situa-
ció i el reagrupament de les forces ha can-
viat completament. El vuitè cos d'exèrcit
ha avançat i té al davant la conca del Do-
netz. La cavalleria de Budioni ha avançat
també. S'ha incorporat una nova força, la
divisió letona, la qual, dintre d'un mes, un
cop restablerta, tornarà a amenaçar Deal-
kin... Què obliga el Comité Superior a

t

ans bé consideraven un deure conservar-lo i
enfortir-lo amb totes llurs forces. No és,
dones, estrany que els ((Governs nacionals»
de la périfèria declaressin "s guerra al Go-

vern socialista del centre i, naturalment, en
declarar -li la guerra es transformessin en
focus de reacció que varen concentrar al seu
entorn totes les forces contrarevolucionàries
de Rússia.

Però a la perifèria no hi havia solament
governs «nacionals» ; hi havia, demés, obrers
I pagesos nacionals. Organitzats ja abans
de la revolució d'octubre en soviets •revolu-
cionaris de diputats segons el model deis so-
viets del centre de Rússia, mai no havien
trencat els vincles amb els seus germans
del nord. També ells pugnaren per aconse-
guir la victòria damunt la burgesia, també
ells lluitaren pe] triomf del socialisme.

Així fou corn es va formar l'aliança so-
cialista deis obrers i els pagesos de tota
Rússia contra l'aliança contrarevolucionària
deis «governs» nacional-burgesos de la pe

-rifèria de Rússia.
Alguns presenten la lluita deis ((governs))

de la perifèria corn una lluita per a l'allibe-
ració nacional contra ((el centralisme tirá-
nic» del Poder soviètic. Però això és fals.
No hi ha al món cap Poder que hagi por

-mès una descentralització tan ampla, no hi
ha al món cap govern que hagi garantit als
pobles una tal plenitud de llibertats nacio-
nals cam el Poder soviètic a Rússia. La
lluita deis governs de la perifèria era i se-
gueix essent la lluita de la contrarevolució
burgesa contra el socialisme.

Però la lluita deis «governs nacionals» i
territorials va resultar una lluita desigual.
Atacat pels dos costats, des de fora pdl
Poder soviètic i des de dins pels seus pro-
pis obrers i pagesos, els ((governs nacionals»
no tingueren més remei que batre's en re-
tirada després deis primers combats. Des-
troçats, els «gaveras nacionals» es veieren
«obligats» a recórrer contra llurs obrers i pa-
gesos a l'ajut deis imperialistes d'Occident,
als opressors i explotadors seculars de les
petites nacionalitats del món sencer.

Aixf va començar l'etapa de la intervenció
estrangera a la perifèria, etapa que desem-
mascara una vegada més el caràcter contra-
revolucionani deis ((governs nacionals» i ter-
ritorials.

Va ésser aleshores que per a molts es va
evidenciar que la burgesia nacional no aspi-
ra a alliberar ((el seu poblen del jou nacio-
nal, sinó a la llibertat d'obtenir guanys a
costa seva, a la llibertat de conservar els
seus privilegis i capitals.

La mateixa marxa de la revolució es va
encarregar de desemmascarar i descartar la
vella interpretació burgesa del principi de
l'autodeterminació, amb la seva consigna de
((Tot el Poder per a la burgesia nacional! ))
I la interpretació socialista del dret d'auto-
determinació, amb la consigna de ((Tot el
Poder per a les masses treballadores de les
nacionalitats oprimides!» va ésser recone-
guda en la seva plenitud de drets i va tenir
la possibilitat d'ésser aplicada.

1«

1!

antenir el veil pia? No pot ésser, seas
abte, sinó l'esperit obstinat de fracció, el
tés obtús i més perillós per a la Repú-
lica, que conrea en el Comité Superior
«as dels estrategues» (allusió a Trotski).
»Fa algun temps el Comitè Superior va

rdenar a Korin que avancés sobre Novo-
)ssisk a través de les estepes dei Don,
er un camí que potser podria ésser seguit
As nostres aviadors, però pel qual no és
ossible de portar la infanteria ni 1'arti-
eria. No cal esforçar-se molt per a demos-
ar que aquest avanç insensat, en un am-
ient hostil i per camins absolutaments im-
racticables, amenaça portar-nos a una
)mpleta catàstrofe. Es comprèn fàcilment

que aquesta marxa sobre les
viles cossaques no pot servir,
corn ja ha estat vist fa poc
de temps, sinó per a aplegar
els cossacs a l'entorn de De-
nilein per a la defensa de llurs
pobles contra nosaltres ; no
pot servir sinó perquè Deni-
kin es presenti com el salva-
dor del Don, és a dir : no pot
servir sinó per a enfortir De-
nikin. Per consegüent és ne-
cessari que, de seguida, sen-
se perdre un minut, es modi-
fiqui el veil pla, periclitat ja
en la pràctica, substituïnt-lo
pel d'un atac central contra
Rostov, per Jarkov i la conca
del Donetz. D'aquesta manera
i en primer hoc no ens tro

-barem dins un ambient hos-
til, ans bé, al contrari, en un
ambient amical que llacilita-
rà el nostre avanç. En segon
lloc ocuparem una línia fér-

ia important (la -del Donetz) i la ruta
principal' de proveïments de l'exèrcit de
Denikin, la línia Voroneje-Rostov. En ter-
cer 11oc dividirem l'exèrcit de Denikin en
dos trossos, un deis quals, el deis evolun-
aris», se les heurà amb Majno, i nosaltres
amenaçarem les reraguardes de l'exèrcit
cossac. En quart hoc tindrem la possibilitat
d'indisposar els cossacs amb Denildn, car
si avancem amb èxit, Denikin intentara
recular els cossacs a l'Oest i la majoria
d'aquests s'hi oposaran. En cinquè lloc
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LES LLETRES
?UNA NOVELLA DE LYDIA SEIFULINA

TÀDA
E1 padrastre havia ferit Tània. La jove-

neta l'estimava i cada malentès la submergia
en una tristesa oculta que to era pas la
tristesa d'un infant. Avui prenien junts el
cafè del matí. Alexandre Andreevitx es posà
a taula, tot trist. Tània no ho havia re-
marcat, car ella s'havia llevat de bon hu-
mor. Afanyant-se a manjar, movent-se i
parlant amb vivesa, contava els • esdeveni-
ments de] dia anterior i donava a conèixer
les idees que Ii havien vingut aquest matí.

—Lenin és el fundador del marxisme.
Alexandre Andreevitx la va interrompre
—La gent pensa abans de parlar. I tu?
Sovint la interrompia. Tània també i més

bruscament encara, però aquest matí vejé
en el to un menyspreu particular i incon-
testable envers ella, jove encara i dependent.
L'ofensa Ii tallé la respiració. Insolentment,
però amb una veu incerta, la nena Ii va
respondre:

—Jo dic sempre les coses que crec.
Alexandre Andreevitx deixà el got i féu

caure la cadira en aixecar-se,
--No les que jo crec,. sinó aquelles en

qué crec, digues, 'ru no tens conviccions
perquè no saps res. I tu parles no sé quina
llengua.

Se n'anà sense acomiadar-se. Tània va

restar sola a la cambra i recolzà el seu cap
sobre l'espatller de la cadira per tal d'im-
pedir que les seves llàgrimes rodolessin ros-
tre avail. Corn és que ella no té conviccions,
si és pionner? Si horn hagués dit a ell una
cosa semblant, ell, que és membre del partit,
segurament s'hauria enfadat.

Anant .a l'escala, Tània no es fixà ni en
els carrers ni en, la gent. 'Els peus cami-
naven, els ulls miraven, el cos evitava corn
sempre els tramvies, els cotxes, els autos,
però els seus pensaments estaven absorbits
per l'ofensa. La nena pensava, el cor
oprimit :

—Si els grans parlen així, horn pot ja
morir. Empassar-se qualsevol cosa i morir.
No, sense empassar-se res, morir simple-
ment. Si jo bee quelcom, és a dir, si jo em
suïcido, horn dirà que no tine cap convicció.
Horn dirà que ha estat Essenin que m'ha
influenciat,.. «No sóc pas un embriac prou
vil per a morir sense reveure't...) — cantà
Tània per a si.

Va sentir unes pessigolles a' la gorja i no
pogué contenir les seves llàgrimes, que varen
inundar les seves galtes. Sanglotant, Tània
les eixugà amb el guant, però continuaren
caient.
,I bé, «Una carta a la mare» amb un

estil sentimental... Es una cosa que arriba
a ]'ànima. A veure : «Enmig de les tenebres
horn veu sovint les mateixes coses...» Sí, si
moro horn sentirà la meva mort. Però heus
adí que jo moro naturalment, de l'escarla-
tina... lEl meu pare és prop de la tomba...
No, si la mort és natural no tothom ho
sentiré. Però si jo mona al meu hoc... Ve't
aquí que horn ataca Moscou.

E]s ulls de Tània esdevenen secs i les
seves galtes són roges. Evoca diferents casos
de mort heroica per la U. R. S. S. i per la
revolució. Veu tots els details de les so-
lemnes exèquies.

—,.,Els mateixos caps munten la guàrdia
d'honor prop del meu taüt. Els infants de
la nostra escola diran : «Es a la nostra es-
cola, amb nosaltres que ella ha estudiat».

Però quan es representa. l'urna amb les
seves pròpies cendres, les cendres de Tània,
en el moment en què tots els vius l'haurien
ja deixada, el desig de viure Ii torna.

—. Horn pot sofrir per una idea, però no
morir. Que em fereixin, però que no em
matin. Suposem que jo sóc a la presó en
un país capitalista. Sí, sóc a América, faig
propaganda.. , Sí. L'evasió és extremadament
audaç...

Quan Tània arribé a ]'escola, havia viscut
diverses vides admirables i heroiques. Totes
les seves vides s'assemblaven en el fons.
Cadascuna d'elles acabava per uns sofri-
ments victoriosos, per ]a confirmació del
punt de vista de Tània sobre el món. El
món de Tània estava definit : només estava
dividit en dos camps molt distints : els amics
i els enemics. Els amics eren aquells qui
Tània havia vist grans. Els enemics, encara
absents en la vida personal de Tània, eren

els enemies ben coneguts dels «amics»—els
capitalistes d"Europa i Amèrica, els nocius
a la U. R. S. S. Per a ella, corn en les
antigues tragèdies, eels amics» no tenen pas
defectes i tenien sempre raó en totes les
coses. L'enemic cruel vivia en la més negra
de les sentides, sense ni mica de claror.
L'amor i l'odi que ella havia sentit en la
seva imaginació eren reals , La victòria de
l'amor havia emplenat la seva ànima d'en-
tusiasme. Els seus reflexos aclariren el món
real, de cada dia. El feren més feliç, millor.
Heus ad, per exemple, Kim. No és pas un
entremaliat i un insolent contumaç. iEll so-
fria, sorgia en els somnis de Tània mentre
que horn la torturava a la presó americana.
Kim reconeixia les seves faltes amb una real
autocrítica bolxevic.

—Jo no apreciava pas suficientment Tà-
nia Roussanova,

Fou a causa d'això que Tània s'apropà
a ell i Ii parlà amb uwna veu feble tan se-
duetora que Kim no volgué pas parlar.

—Jo no m'enamoro per sempre; en tot
moment en trobaré fàcilment de més belles.

Tània enrogí, però evité la discussió. Pen-
sé solament, amb idees de venjança

«En sofriràs amargament. Molt amarga
-ment».

Tot el dia la joveneta fou conciliant amb
els seus camarades .i atenta a les lliçons.
Però cap al tard va tenir encara una con-
trarietat. En el fons no hi havia hagut cap
desavinentesa. 'tothom comprenia que Tània
havia respost justament, però no obstant...
Nadejda Konstantinovna havia vingut avui
a l'escola. iEsdevingué que a l'entrada parló
amb Tània i ]i allargà la mà mentre par-
laven. La noia Ii respongué, tal corn calia

—En la nostra organització no ens donem
la mà.

El rostre de Nadejda Konstantinovna s'il-
luminà d'un bon riure, però els seus ulls
expressaren una lleugera confusió. Almenys,
això era el que Ii.semblà a Tània. Això la
torbà. Pensé

«Calia donar-li la mà. No per baixesa,
sinó per a mostrar-li el meu respecte. No,
no calia. Ella ha de comprendre que la
nostra organització no inventà pas regles
a la babalà».

Però com més Tània intentava de persua-
dir-se que havia obrat bé, més esdevenia
inquietada la seva ànima.

Tornant cap a casa, digué a Igor Sere-
briakov, amb una veu tremolosa

—Tine ja dotze anys i no he decidit en-
cara què he d'ésser. Què penses tu que jo
seré?

—Corn puc saber-ho? Mira, jo seré o marl
o pilot. La mar o l'aire ; cap altra cosa.

—Jo no he decidit res encara. L'any pas-
sat volia ésser artista de cinema. Es molt
temptador. Però després he convingut que
és una ocupació de poca importància i jo no
sé encara si tine talent. En general hi ha
moltes ocupacions que no em plauen. Per
exemple, d'ésser dentista, mai de la vida.
Examinar boques pudents tota la vida!

—Sí, no és pas agradable. Horn crida quan
té mal de queixal. Una vegada vaig cridar
tan fort, del dolor que sentia, que la dona
que m'havia d'arrencar la dent va fugir
corrents.

—Certament que els dentistes i els altres
metges són molt útils, però cal també pen-
sar en un mateix. Jo penso, Igor, que seré
enginyer de mines.

—Enginyer de mines? Està bé. Ho aprovo.
—De totes maneres, encara dubto.
—Tu volies ésser compositor.
—No, la meya mare és compositor.
—Bé, jo cree que el seu punt de vista

és just.
—I bé, què? Es un deis nostres encara

que no sigui del partit. Però- ella no està
mai contenta, ma . No riu mai amb els
seus. No, jo estimo la mare ; però viure
amb ella, gràcies ! M'estimo més evitar-ho.
Ja ha fet bé d'emmaridar-se per tercera ve-
gada.

—La tercera vegada, ja?
—I dones? El primer marit és el meu

pare. La mare l'ha deixat i m'ha pres amb
ella ; no el conec. El segon—Alexandre An-
dreevitx — és el meu pare actual. Ja saps
que ell està content (l'haver-lo escollit lo.
Quan la mare l'ha deixat, jo he cridat, plo-
rat, no me'n volia anar. Eli i Sònia m'han
adoptat, vet aquí perquò jo sóc Russanov
i el nom de la mare és Balk. Solament
tenim algunes vegades algunes discussions.

Tània sospirà profundamont i contó in-
opinadament a Igor l'escena del matí ; quan
ho bagué £et Ii sabé greu i s'enfadà ella
mateixa, va enrogir i va arrufar les celles.
Igor replicó vivament :

—Astora de veure corn els nostres veils
s'aferren a les paraules. Horn diu a la lleu

-gera alguna cosa i ja hi som... El men pare
s'ha posat fora de si quan hem retornat del
camp. He complert el meu delire al poble
i he explicat al meu pare i a la meya mare
«He organitzat tres kolkhoz». Ell m'ha dit
«Els has organitzat tu ?». I s'ha posat a
humillar-inc.

—Igor, has llegit Pares i fills?
—No, no l'he llegit. Sònia m'aeonsellá

que el llegís, no sé per qué.
--Probablement perquè ella l'ha ]legit.

Quan alguna cosa els plau, cal que nos-
altres també la llegim.

—Cree que diu que Bazarov és marxista
i els seus pares al contrari. Després ells
ploren sobre la seva tomba.
--Queden confosos àclhuc sense tomba.

Sobretot les mares. Escolta, llegeix La guer-
ra i la pau. Es una obra d'art. L'he llegit
aquest estiu. Només, que és una mica llarg.
Horn està desitjós de saber què succeeix
més endavant i esdevé fatígant. Jo estava
extenuat, perà de totes maneres l'he Ilegït.
Es interessant.

—Igor, jo passo algunes vegades algunes
pàgines sense llegir.

—Jo també he passat alguns paràgrafs
sense importància, però en general cal no
fer-ho. Jo no me'n passo. Bé, a reveure.

—Però, escolta, tu m'has promés d'ex-
plicar-me -les matemàtiques.

—Ja passaré per casa teva aquest vespre.
No t'enfadis.

Igor marxà per un carrer lateral. Horn
encenia els Hums. L'aire no pertanyia ni a
la claror ni a ]'obscuritat, sinó a llur estra-
nya unió. La respiració sorollosa dels autos,
amb la gent o la càrrega variada ; el cam-
paneig histèric deis tramvies, els llunyans
sospirs sonors dels trens, els xiulets de les
fàbriques i la p eu humana tan feble a llur
costat, però continua i universal, tots aquests
sorolls de la gran ciutat es propagaven am-
plament corn els udols d'un 'gran monstre.
Era a aquestes hores del capvespre que,
dins el ventre de la ciutat, sois els infants
i els enamorats solters vivien una vida
plena. Les gents de l'altra època, que vïvien
de records, experimentaven el trist sentiment
d'un isolament complet de la resta del món.
Percebien clarament els limits de llur destí.
I Tània es vejé oblidada de tothom i fati-
gada. La noia caminava lentament arros-
segant els peus. La neu de damunt les teu

-lades era lletja. Els passants no pialen
tampoc Tània.

II

Alexandre Andreevitx obrí la porta a
nia... Tenia el rostre extenuat i tingué un
somriure las. Però de totes maneres havia
somrigut. Això volia dir que havia oblidat
el «fundador» i les altres faltes.

—Pare estimat!
Tània saltó i l'envoltà amb els seus bra-

cos.
—Bé, bé! Per qué véns tan tard?
—Nadejda Konstantinovna ha vingut...

I segons el nostre costum soviètic, hem
anat a retratar-nos.

Sònia aparegué al llindar de la porta dcl
menjador.

—Veniu, veniu! Sopem, vull menjar.
—Tots junts, avui? Que bé!
La família no es retrobava sovint a taula.

Cadascú tenia el seu treball, les seves con-
ferències, les seves cites. Sònia anava a
l'oficina abans que tothom. Hi havia dies

que Tània no la veia gens. Segurament era
degut a això que la noieta vivia en pau
amb la seva madrastra. Però el seu amor
per ella era diferent del que sentia pel seu
padrastre. Si la petita Sònia, amb el seu
rostre simpàtic i les seves bromes simples.
i sense pretensions, sense enfadar-se i sofrir
gaire temps, hagués desaparegut de la vida
de Tània, aquesta ho hauria sentit molt.
Hauria suportat més difícilment la desapa-
rició de Sònia que la de la seva pròpia
mare. I el seu dolor no hauria estat més
pregon, no hauria deixat un buit més sen-
sible durant tota la seva vida que si hagués
desaparegut Alexandre Andreevitx. Tània no
hi havia pensat mai, però Alexandre An-
clreevitx ho comprengué de sobte quan per-
cebé l'esguard brillant i confiat de sa fila.

—Papà, un «pecaba, què és?
Ell demanà maquinalment
—Un pecat? Es que no ho saps?
I comprengué bruscament tota la impor-

tància d'aquesta pregunta. Tània havia cres-
cut sense pares i sense religió. Era una
persona nova en un país nou,

—No ho has llegit als ]libres?
—No hi he remarcat mai aquest mot.

1 avui Ninka m'ha dit : «Es un pecats.
Alexandre Andreevitx explicó vagament,

cercant els mots
—El pecat és una concepció religiosa. Se-

gons les concepcions de la nostra moral,
el pecat es un crim comès contra la revo-
lució, contra la classe.

—Ninka és una noia grossera.
—Jo seré una criatura menyspreable si

horn em din un dia que he pecat.
Sònia arrufà el seu petit front pur.
—Tània, tria millor les teves expres-

sions...
Alexandre Andreevitx no sentia ja llur

conversació. Pensava : «No és solament una
revolució física i económica la que hem fet.
Hem fet una revolució moral. Seria difícil
c!c fer entrar aquests infants al món de les
concepcions capitalistes ». Pensà també que
en la seva afecció per la noia hi havia una
mica d'exageració de la capacitat d'esti-
mar, un infant estramy corn el seu. IEra jus-
tament aquesta concepció de «seuo que la
noia no coneixia. Ella no tenia cap idea, no
solament de les cases que havien pertanyut
a persones privades, sinó que tampoc no
havia habitat mai molt de temps un allot-
jament. No havia conegut l'època en que
la família, el llinatge, eren oposats a la
família d'altri. No sabia qué eren els lli

-gams de parentiu. Ella ignorava moltes co-
ses que havien estat considerades corn molt
naturals fins feia poc. Però els seus senti

-ments eren naturals i purs. Aquest home ha
protegit la meya infantesa, m'ha let pujar,
m'educa, viu amb mi, l'estimo : és el men
pare. Una gran part de les seves antigues
concepcions que havien deixat en ella una
càrrega atraient i dolenta eren incompren-
sibles per a la noia. Corn una persona com

-pletament nova, les seves idees són dretes.
Però, caram, que difícil és de tractar amb
els infants ara! L'egocentrisme, cosa natu-
ral en tots els ésers joves, no l'evitem pas,
corn tampoc l'evità Alexandre Andreevitx
en la seva infància i la seva jovenesa. Però
ells l'uneixen a l'autoritat absoluta deis paresi els mestres. Si els pares i els mestres són
el seus partidaris... Tània és, sota alguns
aspectes, un infant de dotze anys deis temps
passats. Però en les seves concepcions •inte-
riors té una fermesa d'adult. El seu senti

-'ment de responsabilitat davant la collecti-
vitat és molt gran. El famós sentiment del
colze! Certament, els infants eren altrament
abans.

Alexandre Andreevitx apartà el seu plat
i encengué una cigarreta.

Sònia l'estirà de la màniga amb un aire
de retret.

-Què tens? Per qué no menges?
—No en vull més; doneu-me te. Em fa

mal el cap.
La seva dona somrigué amb un aire su-

plicant,
—Si pot ésser, fes venir l'auto ; farem un

passeig d'una hora pel camp. Has de pren-
dre ]'aire.
Alexandre Andreevitx arrufà les celles, els
seus pòmuls enrogiren lleugerament. Pensà
amb una estrama malvolença:

c Sí, horn us fumerà un auto a la porta».
Però es contingué i digué
—No puc. Treballaré. Si Sytxev ve, no

el deixeu pas entrar a casa.
Tània brandà el cap significativament.

—Sí, no deixar-lo entrar! Vet adí Kimka
Schmidt. Papé, oi que el segon congrés del
RSPRPA va tenir hoc a Londres el 1903?
1 Kimka està equivocat, perquè ha dit que
es celebró el 1902 i no vol cedir per amor
propi.
—I tu, per amor propi et vanes deis teus

coneixements superficials. No coneixes en
absolut la història antiga. Dignes-me qué
saps de l'època de la servitud,

—Sí, ja sé. Quan Pere el Gran...
Alexandre Audreevitx va somriure.
—Em sembla que de tot el passat no co-

neixes res més que Pere el Gran.
Tània replicà
—No és veritat... Encara hi ha Nicolau,

que hem destronat nosaltres. També hi ha
hagut.., Hap• alliberat els pagesos sense do-
oar-los terres. No, papé ; en general no
aprenc malament. Però, certament; horn es
fatiga llegint coses d'aquests Nicolaus • i
aquests Lluïsos.

Els obscurs coneixements històrics de Tà-
nia li donaren corn un alleujament i el seu
esguard fixat en la noia esdevingué méà
ciar. S'alçà per sortir, però es paré invo-
luntàriament .Av ui tenia por de la solitud.
La serventa, Elena Miheevna, portà el te.
Sònia desembarassà el cap de la taula. Es
sentia sempre una mica intimidada davant
aquesta dona magra de cabells clars i d'ulls
ombrívols i brillants. Tània, senzillament,
no l'estimava. Suportava la presència d'Ele-
na Miheevna corn aquell qui suporta un mal
temps inevitable. Elena Miheevna sentia
també una certa animositat contra Tània.
No podia comprendre corn un «infant d'un
altre» podia ocupar tan bon lloc dins la fa-
mília. Però ella no començà a demostrar
la seva animositat per Tània fins després
d'una violenta discussió sobre Déu. Alesho-
res, Alexandre Andreevitx, descontent, havia
aconsellat a Tània

—Aprèn a tractar bé la gent, atea militant.
Tot en la seva vida depenia dei treball

aplicat d"Elena Miheevna : l'alimentació; la
netedat, els vestits cosits i arreglats. Ale-
xandre Andreevitx deja que si ella els dei

-xava la trobarien molt en falta. I Elena
Miheevna apreciava molt el seu capteniment
pie de consideració per a ella. Ella va veure
que ell estava trist, fatigat, que se sentia
malalt . Donant-]i una tassa de te ben fort

Ii digué amicalment
—Sytxev ha vingut, però ano l'he deixat

—tal com a ell li agradava—Elena Miheevna
entrar dins de casa. Heu de reposar. Li he
dit : els amos no hi són, i jo no deixo entrar
ningú.

Tània murmurà amb hostilitat, però d'una
manera poc intelligible

—eNo deixo entrar ningún, eels amos».
Aviat horn dirà a casa nostra com aquell
d'aquella anécdota : «El senyor ha anat a la
seva cèl'lula».

—Es massa tard perquè jo canviï, Tània.
Ja sóc vella. I no t'està gaire bé que em
parlis així.
Tàpia intentó de no replicar, però havent

trobat l'esguard sec deis seus ulls desplaents,
no pogué contenir-se

—No us sentiu pas vella del tot. Quan
heu d'anar en algun line, quant de temps
r,asseu davant el vostre mirall... I, endemés,
hi ha persones més velles que vós i que no
tenen necessitat de Déu.

Sònia Ii reprotxà
—Tània, què vol dir això?
Alexandre Andreevitx, enfadat, cridà
—Calla tot seguit!
Elena Miheevna recollí els plats bruts de

damunt la taula. Les llàgrimes vingueren
als seus tills i balbucejà
—No coneixen encara la vida. Em retreuen

de no poder no creure en Déu. I bé, jo no
puc! El!s no eren encara al món quan jo
no podia queixar-me més que a Déu. Jo
moriria pel govern soviètic, però no puc
negar Déu;.. Pensen que una cuinera...
—Però jo no parlo pas d'això. Es del vos-

tre Déu que parlo. Lenin ha dit de la cui-
nera...

—Lenin •espectava tots els treballadors, i
vós, vós heu vingut quan tot estava a punt,
i considereu els servents corn una vilesa...

—No és pas veritat, no és pas veritat!
—.Tània!
Alexandre Andreevitx, fatigat, digué
—Elena Miheevna, calmeu-vos... Tot això

són futeses,
—Per a mi no són pas futeses... Déu és

quelcom per a mi i el poder soviètic també.
Jo he acabat alguns cursos secundaris sota
l'actual règim i abans..,

--I jo de què parlo? Vds ho sabreu millor
que jo ara, però sempre pregueu Déu...

—Jo no sé pas què apreneu a l'escola,
però menyspreeu els treballadors a casa. Jo
us Te demanat de no trencar el guix a terra
i dé no llençar-hi els papers...

—Ja ho recolliré, ja escombraré jo matei-
xa! Ho he de fer tot jo mateixa... Elena
Miheevna! Si jo l'ajudo encara l'amoinarà
més.	 •

(Segueix a la pàg. ¡)
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que has vist el seguici que es foja a Jaurès
-	 -	 -	 -	 i el torrent Sacco-Vanzetti

6 o P 1-1 C	 París tos carrerons s'esborronen encara amb els narius oberts

	

n A C T. E P H A K	 •	 Tos empedrats sempre estan amatents a saltar en l'aire
\ t	 l r `''	 Tos arbres a barrar el pas deis soldats
\ ;:I '	 Redreça't cos immens que s'anomena
\ 1	 Belleville

'• /^	 Oé Belleville i tu Saint-Denis
on els reis són presoners deis roigs

y'	 Ivry Javel i Malakof
3/1/ r	 y	 Crida'ls tots amb llurs cines

4 ; s (x q	 els infants rabents que duen les noves
r les dones de cabell desfet els homes

- ,- f %/	 que surten del treball corn d'un malson
el peu encara vacillant pero els ullsclars

"j	 Ara i adés hi ha armers a la ciutat
u	 autos a les portes deis burgesos

 .^`	 Doblegueu els fanals corn fetus de palla
féu valsar els quioscos ele bancs les fonts Wallace

F. 	 r	 •-;	 Suprirrriu la bòfia
Camarades

^'r,	Suprimiu la bòfia
t`'	 Mes lluny mes lluny cap a l'oest on dormen

•	 COa TCKAA	 Els infants rics i les bagasses de primera classe
rt Hr : p a'r y p 	 i	 Passa la Madeleine Proletariat

I 933	 que el teu furor escombri l'Elysée
Tens dretentre'setmana d'anar al Bosc de Boulogne
Un dia faràs saltar l'arc de Triomf

	

5	 Proletariat coneix la tova força
Coneix la teva força i desencadena-la
Prepara el teu dia Cal que hi vegeu més ciar

	

Portada d'un ltibre de poemes de Boris	 Escolteu el brogit que ve de les presons
Pasternak	 Espera el teu dia espera la teva hora

el teu minut el segon
arrossegats a la guerra seguint Rupert Broo- que el cop donat seré mortal

	

lee. «Jo en coned alguns — escriu Day Le-	 i la bala tan segura que tots els metges social-feixistes
wis — la desillusió deis quals, gràcies a t decantats sobre el cos de la víctima

	aquests poemes, eristallitzà, i que esdevin_	 tindran lleure amb escreix de passejar llurs dits escrutadors dessota la camisa amb puntes

	

gueren, des del moment de llegir-los, revo-	 auscultar amb aparells de precisió el seu cor que ja anirà podrint-se
luciouaris conscients.n Es mes : la poesia buscaran endebades el remei de costum
pot fer una mena de propaganda que no es I i cauran a les mans deis revoltats que els enclastaran a la paret.
pot ter de cap més manrea. Si Sassoon ha- i ,	 ,

	

gués escrit el seu Counter-Attack en prosa,	 ,

és molt probable que el seu llibre hauria Veus ací la catàstrofe amansida
estat bandejat i ell matrix empresonat. Però Dócil per fi la pantera sempre a punt d'escometre

	

les autoritats avui dia s'inclinen a conside-	 la Història menada en coble per la tercera Internacional
	rar que la poesia no té cap relació amb la	 El tren roig trepida i res no pot deturar-lo

	

vida real, i, en consequòncia, passen per	 UR
damunt del que pugui contenir. Es sabut SS

	

que en els últims anys, una colla de pactes	 VR

	

joves han expressat les seves simpaties p el	 SS
Comunisme en els seus poemes. Doncs bé, UR
això ha tingut una influència molt aprecia- SS
ble en certs medis de la classe mitjana, es- ( Ningú no queda enrera

	

pecialment entre els estudiants. Day Lewis	 els mocadors voleien Tothom es posa en marxa
assegura conòixer personalment més d'una UR
dotzena de joves poetes, l'interès deis quals SS
pel marxisme data de la lectura d'aquesta UR

	

mena de poesia : de fet, els pasé al corrent	 SS
	d'un moviment sentimental i d'acció pd l	 Oposscionistes inconscients

qual, anteriorment, havien restat cecs, o al No hi ha frens a la màquina
qual havien considerat només corn quelcom Bruela colpit el vent però canta

	acadèmic, teòric, deslligat de les seves prò-	 UR
pies vides. «He tingut — escriu — lletres de SS SS

	

molts altres intellectuals, i no pocs treballa-	 SR UR
dors, tant d'Anglaterra corn deis Estats SS SSSR
Units, que s'han donat perfectament compte En peu els damnats de la terra

	

de la veritable commoció tel-lúrica que ha	 SR
	produït en ells aquesta mena de poesia, que	 SS

ha commogut les seves idees i alterat en SR

	

ells tot el mapa de la realitat. No cal dir	 SS

	

que de llegir poesia a esdevenir un revolu-	 El passat mart l'instant embraga

	

cionari actiu, hi ha una gran distància ;	 SSSR SSSR
però en molts la poesia ha significat el pri- Les rodes s'afanyen el rail crema SSSR
flier pas.	 El tren s'embala vers el demà

Concedit, doncs, que la poesia pot ésser SSSR sempre més depressa SSSR

	

útil, en qué pot basar el revolucionari la	 En quatre anys el pla quinquennal

	

soya crítica? A una posició crítica estricta-	 SSSR a baix l'explotació de l'home per l'home

	

ment marxista es poden fer les següents sug-	 SSSR a baix l'antic esclavatge a baix el capital
	gestions. Primer que tot, ens hem de guar-	 a baix l'imperialisme a baix

dar d'aquesta forma de sentimentalitat ]rte- SSSR SSSR SSSR
rària que fa que horn accepti qualsevol poe-
ma escrit des d'un punt de vista revolucio- ' Allò que s'amplifica corn un crit en les muntanyes

	

nari i rebutgi tot el que sigui escrit des	 Quan l'àguila colpida abandona de sobte el seus cingles
d'un altre caire. La primera qualificació d'un SSSR SSSR SSSR
poema és que ha d'ésser un bon poema — Es el cant de l'home i la seva rialla
tècnicament bo, vull dir —. Una casa mal Es 1 tren de l'estrella roja
projectada, mal construida, no té excusa pel que crema les estacions els senyals els aires

	fet que sigui edificada per un arquitecte i	 SSSR Octubre Octubre és l'exprés

	

treballadors amb consciència de classe, Igual-	 Octubre a través ]'univers SS
ment, un poema pot ésser escrit per un SR SSSR SSSR SSSR SSSR

	

reaccionani burgès, i amb tot ésser un bon	 ARAGON

	

poema i de valor per al revolucionan. Tot	 (0. B., trad.)
bon poema, senzillament perquè tot bon
poema és un veritable exponent deis senti-

	

ments del poeta, ha de tenir, per força, un	
aisb: no que escampin arreu de llurs poe-	 tivitat teòrica i pràctica; si han let aixa, ivalor : ens proporciona la penetració en 1'e-

tat d'esperit d'un grup de gent més o menys mes símbols rojos, martells i falçs (encara només en aquest cas, la seva poesia seré

	

gran. 'En segon terme, aun poeta revolu- que en el seo hoc també hi estan be) ; ni	 revolucionària : sang, cara i ossos. Altra-

	

cionari no se li ha d'exigir que només parli	 que usin termes de míting; ni que escriguin	 ment, no faran sinó disfressar la vella i

	

de la revolució : és segur que, com tothom,	 compre sobre la lluita de classes : el que degenerada poesia burgesa amb corbata roja.

	s'enamorarà, admirarà la bellesa del pai-	 tenim dret d exigir es que hagin assimilat

	

satge i el moviment de les màquines, sofririi completament el marxisme a través de 1'ac-	 JosEP SOL

desesperacions i exaltacions personals ; i cal-
drà que escrigui sobre totes aquestes coses.

En tercer lloc, fins quan escriu directament Aquest número de MIRADOR ha estat passat per la prèvia censuraper un estímul revolucionari, ens hem de
fer càrrec que el resultat no pot ésser el ma-
teix que els crits de guerra i els pamflets
que ens són prou coneguts : no hem d'anar
per la propaganda directa. Un poema crida
l'atenció de la massa a través de l'individu
un crit de guerra, un parlament polític crida
l'atenció de l'individu a través de la massa.
La poesia és per natura més personal que
la propaganda «declarada» : aquesta és lar-
tilleria pesada, la primera és•la lluita cos
a cos. Un bon poema entra profundament
al si de les nostres emocions : si és escrit
per un bon revolucionan, assolirà forçosa

-ment un efecte revolucionani en les nostres
emocions i per consegüent será essencial

-ment—si no formalment—propaganda. Per
últim, el que hem d'exigir deis pactes és
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LES LLETRES
Petita contr16uce0 d Id Psicologia Inllucncia rcvo ucionaria I F R O N I 	R O I G. yn ^.^ u.^na.^	 y

del temps áe guerra	
i

Divagacions a partir deis gerundis cas que el poeta tingui idees revolucionàries, Quan els homes davallaven deis suburbis
no	 té manera de persuadir-les	 als	 altres.» i que a l	 Plaça de la República
I be, això no és veritat, ens sembla. Durant l'ona negra es formava talment un puny que es tanca
la guerra — i ací transcrivim	 un exemple les botigues es duien els finestrons als ulls
donat per Day Lewis, el pamflet del qual, per a no veure passar el llamp
Revolution in writing, ens serveix per a es- Recordo el primer de Maig del mil mou-cents set
criure aquests articles —, Siegfried Sassoon quan el terror regnava dins els salons daurats
publicà un volum de poemes titulat Contra- No es deixà que els infants anessin a l'escola
atac :	 aquests poemes expressaven satírica- en aquest suburbi occidental on llanguia tot just
ment la seva profunda repulsió per tot el l'eco llunyà de la ira
que la guerra significa. Eren una expressió Recordo la manifestació Ferrer
personal, corn ho és tota bona poesia, però quan damunt l'ambaixada espanyola s'esclafà
exerciren	 una considerable influència entre la flor de tinta de la infámia
els nombrosos intellectuals que havien estat París no fa pas gaire temps

Hi ha revolucionani que diu : «Fins en el
(Fragment)

Un deis elogis millors que es poden fer a i exacte el més agitat moment de 1'existèn-
una	 obra	 literària,	 sobretot	 si	 el	 critic	 té cia, em parlaran de John Reed. IEIs Deu dies
significació popularista, és parlar a propòsit que trontollaren el món és una obra bella í
d'ella de literatura viscuda.. Es perillós d'en- I veraç. Cal admetre-ho. Però cal assenyalar,
tretenir-se massa en les frases i manossejar I també, la condició d'estranger que tenia el
les	 paraules	 a	 la	 recerca	 d'interpretacions.	 !!! periodista autor. Americà i procedent de 'la
Però la frase biteratura viscuda produeix una burgesia,	 Reed podia esguardar la	 Rússia
primera impressió de vaguetat que justifica trasbalsada de t9r7 amb una precisió i una
un examen de cert detall. El fet de triar-s'hi independència por comunes. No tenint afec-
per a adjectivar el substantiu una forma de tes superposats als fets, els fets podien exte-
verb, ens inclina a creure que aquesta asso- rioritzar-se en l'obra gairebé en tota la seva
ciació de mots tendeix a donar un accent de pristina frescor i exactitud.	 D'altra banda,
transcendència, de dinamisme	 a l'obra que { la història és abundosa en literats que alter-
qualifica. Transcendència i dinamisme limi- I nen el gest de guerrer i el d'escriptor. Ercilla,
tats,	 tanmateix.	 Si	 volien	 accentuar-se	 les Per exemple, donà a la seva Araucana un
característiques de vivacitat,	 de frescor, de aire — diríem — de reportatge versificat. Dis-
turgéncia vital, per què no escriure literatura tant	 de	 les	 obres,	 escritos	 d'encàrrec,	 deis
vivent? Per què no s'ha emprat el gerundi vells cronistes dels antics generals, e1 poema
—]'actuant gerundi, 	 dèia Cristòfor de Do- d'Ercilla pot donar alguna hum a la nostra
mènec --- en	 hoc	 del participi? — el	 passiu qüestió. Però, versemblantment, en La Arau-
participi,	 que diuen	 totes	 les	 gramàtiques. cana domina la pruïja poética sobre la docu-

Literatura vivent, art vivent, són concep- ! mental. Un psicòleg trobaria en l'amor d'Er_
tes diferents, ben cert, del de literatura vis- cilla per les	 tasques vespertines	 poetitzants
coda. No atribueixen la vida, la personalitat, l'anhel de substreure's	 a les diürnes feines
ni a l'autor, ni tan sols a l'obra. Literatura	 j bestialitzants. Ercilla, obligat a última hora
vivent no és el Quixot, per més que Don a abandonar sense honor ]'exèrcit de les No-
Quixot hagi estat sempre més vivent que ves Indies,	 dóna amb el seo retorn callat
Cervantes. Cal atribuir a la poesia, a la pin- ' r miseriós a la peninsula motiu per a atri -
tura	 vivent,	 una independència	 misteriosa.	 f
Parlar	 d'art vivent	 és,	 4

buir-li una certa indiferencia vers l'acte ma-
terial de la conquesta que cantava.gairebé,	 creure que

existeix	 un	 èter	 suprasensible,	 una	 divina	 I La vida és inaprensible per als qui en són
atmosfera irreal que escull, amb menyspreu massa devots. Cal una corta distància. De
absolut de l'artista — recipiendari passiu deis res no serveix un màuser quan el blanc és
seus favors —, ocasions humanes per a cris - I a - menys d'un metre.	 Més que les pròpies
tal•litzar en	 obres.	 L'obra artística no seria	 I tonalitats supraterrenes de la lírica, és aques-
més que ún transsumpte de l'impalpable i • ta	 tan poc humana qualitat de veure en
etern art vivent. perspectiva allò immediat a l'home el que

Vetadí doncs corn, en ales del gerundi, el donà aurèola divina a l'artista. Corn saprem
mot literatura que horn volia fer concret i doncs, homes i homes en guerra que som,
real, se'ns esmuny deis dits per agafar tots no	 ja	 quina	 és	 la	 realitat	 objectiva,	 sinó
els	 colors	 d'una	 llunyania	 metafísica.	 Ens ' quina és la realitat subjectiva?	 Què passa
estranyava que els critics que volen passar dins dels altres homes? L'eco que el fragor
per ben arrelats a la terra i a la vida, cre-	 I bèllic desvetlla	 en	 tothom,	 distint	 en	 cada
guessin un elogi parlar de literatura viscuda, u,	 dóna multiplicitat i	diversitat	 a la	 des-
sense empatx del tuf funerari del participi,	 1 cripció	 del	 trànsit	 del	 carro	 de	 Mart	 pels
i	 ens	 trobem que	 obligar-los	 a	 parlar	 de 1 camp i els carrers. Però el mateix eco ens
literatura vivent és arrencar-los, en direcció j eixorda i no ens deixa copsar les modalitats
als aires, de la gleva que tant preen.	 { que el tornaven del pit aliè ha imprès a la

I unes reflexions vénen a la ploma : La remor universal. Sabem el que sentim nos-
vida no és literària.	 La literatura s'edifica altres, i només per analogia sospitem el que
sobre els cadàvers dels fets. Vivint no tenim senten els altres.
esma sinó de viure. El periodisme, el repor- I Vet ací les dificultats d'escriure objectiva -
tatge, 'representen la rebellió contra	 aquest ment sobre	 els	 temps	 tèrbols	 enmig	 deis
denti que ens nega el dret a prendre instan- ¡ dies tèrbols. Alio que havia d'ésser observa-
tànies de la vida. Art menor, el reportatge

I
ció	 es	 converteix	 en	 confessió.	 Insensible-

perd relleu i interès, en contra del que seria ment allò que havia d'ésser un document
de	 rty5hr,	 rt-I	 fo'e`s rnés =d¡9àssionant j sabre la guerra,'esd'ev* un acto de áúé"rra.
i abassegadora.	 Declaro, per exemple,	 que ( Transfiguració lloable : la literatura que la
cap dels reportatges que he ]legit de la lluita f sofreixi potser no serà veraç, però serà viva.
al front aragonès, humus àmpliacions deis t Que s'esverin aquests nous heralds de l'art
comunïcats óficials, dóna una idea exacta del dit proletari que plens d'una ardor de cir-
que és la realitat de la guerra. Es que seran cumstàncies s'afanyen a omplir la premsa
escrits més tard els bons reportatges? L'ho- catalana. Que suprimeixin les ánsies de tor-
ne, placa sensibilitzada	 seria impressionant i oar a un naturalismo massa fàcil. Es conei-

pel	 traqueteig diari,	 i sois més tard,	 en la i xerà prou bé que horn és fotogràfic perquè
penombra apacible de la llar, lluny de l'abast Í no porta en la sang l'estela de les desven-
de	 la, censura,	 aconseguiria	 de revelar	 les { tures i les esperances collectives i no té in-
imatges preses al món en les hores de febre. ternes imatges a oferir al món.
Pot	 ésser	 així.	 Però	 quina	 multiplicitat .	 Corn la hum, la vida no pot encaixonar-
d'imatges aconseguirem!	 Molts més llibres i se.	 I aixà s'escaurà a aquells que intentin
que els publicats a propòsit del 6 d'octubre escriure, de viu en viu, sobre la vida en la
es publicaran sobre el 19 de juliol i setmanes guerra. Produiran obres que seran, en elles
subsegüents.	 I	 més	 divergente.	 Si	 creiem mateixes,	 actes vitals,	 plenes d'inexactituds
que la veracitat és una condició de la reali- i d'ambicions; o escriuran obres en les quals
tat, en no poder trobar igualment veraços els fets i les emocions, la vida, hi seran corn
els	 relats divergents,	 haurem	 de fallar	 en cadàvers dins una urna.	 Caldrà esperit de
contra del realisme d'aquesta literatura vis- forense per a acostar-s'hi a resseguir el ras-
cuda que es gesta en l'hora d'ara. tre llatzerant d'aquests dies que tenim l'ho-

Aquells qui, de totes passades, volen creu- nor de viure.
re en la capacitat humana de percebre just DR. J. SOLANES VILAPRENYO

0 Ins 1K ll	 L U^ It^S L l^ l^J Inc	 Ili

Per be que Gorki és un escriptor que ja I que escriu	 coses belles sense abra finalitat
havia assolit celebritat mundial absis de la 1 que afalagar els	 sentits.
Revolució d'octubre, horn no pot deixar d'a- i Haver-ho	 comprès	 així	 i	 haver procedit
torgar-li 	 un	 hoc	 d'honor
dins la literatura soviètica,	 y -	 _.,a. ^ „-: -

Amb aquest pseudònim,	 ,
A.	 M.	 Peixkov	 fa	 molts	 ¡ m ______
anys que és célebre entre
nosaltres.	 Es	 un	 escriptor .
vigorós i concís, i té l'avan-
tatge de contar sempre co-

ses viscudes. La seva exis- t	 ,
téncia errant i accidentada,

que les	 seves	 novel-les 	re- •

flecteixen, ha estat el secret ^.	 ,	 '	 ,
de la seva originalitat. , r

La seva obra és molt vas_ a	 R,	
1ta i ha estat traduïda amb	 a •`	 ; r

títols molt variats i, sovint,
diferents deis originals. Són ..
especialment remarcables el	 f ,W

r,'rI

drama En els baixos fons,	 4 ^6 r`

els seus Records, i les no-
velles Confessió i, sobretot,	 • x
La Mare.	 y^	 t »

Després de la Revolució t"
Gorki es va incorporar am •,,	 •.

entusiasme a la gran tasca	 .fia* —r>
de redreçament del poble,	 k r ..	 -	 i
posant el seu talent extra-	 t,-- •
ordinari d'escriptor al	 ser-	 I,
vei de l'Estat Proletari.	 <, 4

Ha estat un mestre in-
comparable i un precursor	 a
al	 qual	 deu	 la	 literatura	 t
soviètica	 valuoses	 orienta-	 ;#
cions	 i	 inapreciables	 in-
fluències.	 ':ý:°	 •-

Gorki és un cas típic de
;1	 `l'evolució	 que han de se-

guir els escriptors del món
capitalista si no voten en-
fonsar-se	 en	 la	 indignitat
d'ésser per sempre més ser- ,r	 ^^
socors	 fidels	 d'una	 classe
social	 degenerada,	 que ja

,
,^,:	 ^,,, 

no te res a fer en la His-
tòria.

Màxim Gorki va comprendre a temps que en	 conseqüència,	 ése potser, la seva	 glòria
Il'escriptor és quelcom	 més	 que un	 home més legítima.



((El litoral de Crimean per K. Bogoïevski

Tarros Gaponenko : «Pagesos de terres col.lectivitzades anant al treball»
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LES EXPOSICIONS A MOSCOU

Els treballs J'cstiu deis pintors
S'ha establert a Moscú el costum d'orga-

nitzar cada tardor una exposició deis treballs
fets pels pintors durant l'estiu. Aquesta vega-
da té corn un fi determinat, i és que permet
veure els originals que serviran als pintors
per a executar les gratis comandes socials
comandes que constitueixen l'essencial del
seu treball, i infinitat d'esbossos interes-
sants des del punt de vista pictòric. Es en
aquests quadres i estudis on es poden apre-
ciar les finalitats que persegueixen els ar-

«Paisatge» der L. Zevin

tistes i que constitueixen el fons de les
exposicions de tardor.

Fóra debades de cercar en aquestes expo-
sicions els quadres de «composición. Els seus
autors els reserven per a les grans exposi-
cions temàtiques. En canvi, permeten de
seguir perfectament les tendències, ,la tècnica
i el mestratge de cada un que hi fa tra-
meses.

Els quadres exposats aquest any tenen
principalment un caràcter 11-
ric : paisatges, flors, vistes de
pobles, efectes de hum, etc. Els
paisatges del Nord i del Sud
rivalitzen en aquesta exposició
per Ilur riquesa de color i de
hum. I és Bogaïevski, el cè-
lebre pintor-poeta del litoral
sud de la Crimea, el qui pre-
senta els estudis més reeixits.

L'estil sever de les seves
formes i la seva ciència artís-
tica, recorden les obres de
Constable i de Claude Lorrain.
Les seves obres Theodossia,
Litoral de la Crimea i Ro-
ques són, indubtablement,
obres definitives que denoten
un talent en la seva maturitat.

¡Es tot un altre estil i tota
una altra escola de pintura
les que representen els tre-
balls del pintor Riajski, també executades a
Crimea. La sèrie de pintures de la vila i
del port de Balajlava són tractats per l'ar-
tista amb tons calents i vius, amb carta ten-
dència al decorativisme. A més ha sabut
aliar el seu amor pels matisos purament lo-
cals que es sent en les seves obres amb l'ex-
cellent impressió del sol ardent del mi;
jorn.

Entre els artistes que han pintat paisatges
del sud, hem de remarcar ]'excellent Kou-
prine, que ha donat una sèrie d'obres de
Bakhtchissaraï i de flors pintadas amb un
profund sentit plàstic.

Assenyalem, a més, els progressos d'A.
Grigoriev que presenta una sèrie de paisat-
ges lluminosos, plans de sol del centre de
la RSFSR. Es sent la influència de la tèc-
nica deis Arkhipov, malgrat que Grigoriev
les aplica en el seu sentit positiu.

Els estudis de Radimov, d'una tècnica re-
finada, són més acabats que altres i són
plans d'un sentiment uric sincer.

En canvi entre les obres de Maslennikov
hom nota un menor progrés ; la saya ha
esdevingut més lleugera, més lliure i més
subtil. Els seus millors quadres de l'expo-
sició són Marioupol i El pou Stalin.

El ram de flors de Savitski, respira fres-
cor i El corrratet de la cabra no és pas menys
pintoresc .

Entre els pintors que s'han inspirat en la
naturalesa del nord, els treballs de Krymov
criden particularment l'atenció. La perfec
ció de Krymov és coneguda ja, de temps.
Les seves millors aportacions són Núvols i
Camperoles. Els retrats són més febles.

Els retrats de Modorov s'assemblen. Mal-
grat tot, decauen en llur tècnica. E1 retrat
de Romanide té força qualitat i frescor. El
millor retrat però, per la semblança i per la
tècnica és el de Màxim Gorki d'Obolenslci.

En les obres de Drevine i
-	 de Udalstova que l'any dar-

rer, encara, es trobava sota
la forta influència de les ten-
dències formalistes, horn pot
remarcar per primera vegada
una categòrica renunciació a
aquests procediments.

Maresmes de Molchovo i
Caça de Drevine, i entre els
paisatges A ka Mologa d'U-
dalstova, són obres en les
quals horn distingeix el signe
d'un sincer sentiment de la
naturalesa.

Gontcharov, que té molt de
talent .i que recerca encara,
projecta la seva mirada sobre
els Idols i, per tant, el perju-
diquen més que no pas l'afa-
vorei.xen, Llurs natures mor-
tes s'assemblen, encara, més
a Matisse que no a ell mateix.

Certs vestigis d'influència
formalista que priven l'artis-

ta de conjuminar plenament la seva lliber-
tat i la seva independència, es poden també
apreciar en l'obra de Moch.ine, que, malgrat
tot, ha fet sensibles progressos des del punt
de vista pictòric.

Aquests vestigis han gairebé desaparegut
en l'obra d'Antonov.

I és també l'afectació d'una tècnica de
poc valor la que substitueix la veritable pin-
tura de Deineka.

Es realment difícil de comprendre per què
Mituritx ha adoptat aquesta factura mes-
quina i grollera, ell que sempre s'ha mos

-trat, per damunt de tot, un subtil dibuixant
(Dia gris i i'arda).

L'exposició reuneix igualment diversos
treballs a l'oli i apunts de Franz Maseerel,
els gravats i dibuixos del qual són tan co-
neguts a l'Europa occidental. Les pintures
que ha executat del Volga i de les viles de
Gorki, Astrakhan i Batum així corn certs
tipus d'obrers, han estat d'allò més ben
tractats.

Malauradament, hom no pot veure a l'ex-
posició els quadres representant netament la
vida soviòtica.

El Metro de Moscú, de Ritchenko, mal
-grat que els interiors siguin fidelment co-

piats, és mancat del moviment de la mul-
titud.

El projecte de Kochkin A les vorec del
Moskova no és suficientment reeixit ; no és
pas una pintura.

Per. tal de fer més efectius els lligams en-
tre l'art i les grans masses, és precís que
els pintors posin un interès més gran en-
cara per a tots els fenòmens de la nova i
bella vida actual de la URSS.

I.F

—No puc pas deixar-la a fora. Forma
part de la disfressa.

(The New Yorker)

Lenin i I'art
H e m conservat

molt toques indica-
ons directes o in-
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.  	 (	 dificació de la cul-

	

\" ,L	 ''	 tuca socialista i so-
í	 `T ^	 bre les mesures ¢ràc-
'^ 	 l.- ' %//í tiques que hom ^o-

^^ dia prendre en aquest

	

'',i 	sentit.
Es per això que

V u ll recordar - vos
l'admirable iniciativa

	

LENIN	 de Lenin, que data,
si no m'erro, de l'hi-

vern 1918-1919, i que va tenir aleshores con-
seqüències molt importants però que fou,
malauradament, abandonada.

Ho faig amb tanta més joia per quant és
pròxima l'època les condicions de la qual
permetran de realitzar la idea emesa per
Lenin i molt més amplament i amb més
d'èxit que durant els primers anys de la
guerra civil, quan horn patia fred i fam.
No recordo ja quin dia exactament (però
això fóra fàcil d'establir-ho a base deis ar-
xius) Vladimir Ilitx em va cridar a casa
seva. Em permeto de reproduir adi la nostra
conversa en forma de diàleg, sense garantir,
naturalment, l'exactitud de cada paraula,
lerà buc afirmar sota la nieva res ponsabi-
titat que la línia general i el sentit de la
conversa varen anar així.

—Anatol Vassilievitx—em va dir Lenin—,
vós coneixeu certament nombre d'artistes ca-
papos de fer el que calgui i que sens dubte
viuen en una gran misèria.

—'Es cert—vaig respondre—, són nombro-
sos a Moscú i a Leningrad.

—Penso—va continuar Vladimir Ilitx—en
els escultors i potser també en els poetes
I en els escriptors. Tinc una idea des de fa
molt de temps i vaig a exposar-vos-la. Vós
recordeu que Campanella, en la seva Ciutat
del Sol, diu que damunt els murs de la seva
ciutat socialista fantàstica hi ha dïbuixats
frescos que, per a la joventut, són lliçons
vivents de ciències naturals i d'història, les
quals desvetllen el sentit crític, en un mot,
formen part de l'obra d'educació i d'instruc-
cló de les joyas generacions. Em sembla que
aquesta idea és lluny d'ésser ingènua i que
amb certes modificacions podriem aplicar-la
i realitzar-la immediatament.

He de declarar que aquesta introducció
de Vladimir Ilitx
m'interessà enorme-

¡men-t. D'antuvi la
«comanda social» fe-	 /
ta als artistes pre-
sentava per a mi un
gran interès. A més,	 ^ q	 Yl
em va semblar for-
ça seductor d'utilit- 1.	 ;,"zar l'art per a fina-:	 r
litats tan vastes corn ,
la propaganda edn-
cativa de les nostres
grans idees.

I Vladimir Ilitx
va prosseguir :

—Jo anomeno al-
xò ala propaganda LUNATXARSKI
bel monumento. Per
a començar, us heu d'entendre amb els
Soviets de Moscú i de Petrograd; orga-
nitzareu les forces artístiques, escollireu
sobre el terreny els indrets que convinguin.
Es poc probable que el nostre clima per-
meti els frescos que somia Campanellkc.
Es 'per aixé que jo parlo sempre deis es-
cultors i dels poetes. Podríem posar en
indrets diversos però ben visibles, damunt
els murs que s'hi prestin o damunt qual-
sevol edifici especial, inscripcions breus ¢erò
colpidores que recordin els principis radicals
i permanents, els mots d'.ordre del marxis

-me i potser també fórmules ben trobades
que resumeixin aquest o l'altre esdeveniment
històric. No creieu que penso en el marbre,
en el granit i en les lletres d'or. De moment
tot ha d'ésser modest. Algunes llambordes
amb inscripcions el més clares possible. De
moment no penso ni en l'eternitat ni tan sols
en la durada. Estimo que els monuments
són més importants encara que les inscrip-
cions : bustos o estàtues i, potser, baixos
relleus i grups. Cal fer la llista de tots els
precursors del socialisme, dels seus teòrics
i deis seus militants, així corn deis hums
del pensament filosòfic, de la ciència, de
l'art, que amb tot i no tenir relacions di-
rectes amb el socialisme han estat veritables
herois de la cultura. D'acord amb aquesta
llista, demaneu a l'escultor obres temporals,
la matèria de les quals serà el guix o bé el
formigó. Es important que les masses pu-
guin comprendre-les, que colpeixin la vista
I tumbé que resisteixin algun temps el nos-
tre clima, que no es desintegrin ni es de-
formin sota l'acció del vent, de la gelada
i de la Muja. Al pedestal pot haver-hi ins-
cripcions breus i fàcils de comprendre que
expliquin l'assumpte del monument. Cal do-
nar una atenció tota particular a la inaugu-
ració deis monuments. En aquesta atinen-
tesa nosaltres, altres camarades, potser grans
especialistes podrien,ésser convidats a pro-
nunciar discursos. Cal que cada inauguració
sigui un acte de propaganda i una petita
festa. Més tard els aniversaris ens donaran
oportzmitat de recordar novament qui va
ésser el gran home que el monument com

-memora relacionant, naturalment, el discurs
amb la nostra revolució i amb les seves
tasques.

A. LUNATYARSKI

GUTENGERG, S. A

Fàbrica de maquinaria
per a les Arts Gràfiques

NApol•, 215. Teléton 55728
BARCELONA

' Fer art per als obrers i per al poble, per-
què arribi a les persones que necessiten ajut
espiritual, fer que les fàbriques i els llocs
de concentració d'obrers tinguin l'escalf i la
moral deis qui estan en poder de far-ho.
Far que les masses facin la Revolució amb
goig, aquesta guerra nostra de vida o mort.

Es d'aquesta manera que els artistes po-
den contribuir a la Revolució. Demà farem
art, ja que l'art és viure la vida ; l'art, si
no és al servei del poble, no és art.

D'aquesta manera l'art de. la U. R. S. S.
ha anat evolucionant. Es d'aquesta forma
que la Rússia ho ha comprès. No fent-ho
així no hi havia manera possible per a la
seva renovació. Després d'omplir els mu-
seus'de pintura cubista, després d'haver as-
similat tots els moviments artístics de la
post-guerra, han pogut deslligar-se de tot .
per a seguir l'únic camí per a la seva sal-
vació.

Fa goig de veure a quin punt han arribat
les Arts Plàstiques a Rússia, de quina ma-
nera aquestpoble magnífic ha anat evolu-
cionant i construint-se. El seu art, que pri-
mer ens deien que no existia parqué no cl
coneixien, ha anat forjant-se i aclarint-se i
es veu un futur pie d'esperances. Han pres
tot el que hi ha de bo en l'art occidental
per fer-ne un art radical. D'un art caòtic
i conceptual n'han fat un art ple de vida.
Ja no és una promesa sinó una realitat.
L''art al servei del poble esdevé viu i humà.
Esdevé realista. Ac{ es podrien citar una
infinitat de textos de tots els esteticistas i
també de Leonard de Vinci, sobre la dege-
neració de l'art—la pintura degenera i es
perd quan els pintors no tenen per norma
altra pintura que la precedent. La pintura
és una poesia que es veu en lloc de sentir-se,
i tants d'altres.

La ïnfiuència de l'art occidental ha con-
tribuït enormement a crear l'escola russa.
Pera les característiques racials ells no les
han perdudes. Algun pintor rus recordará
algun altre pintor francès, però sempre dins
de la tradició de la pintura russa, ells tenen
innat el sentit de la composició, això que
P°r als occidentals és una tragèdia.

La pintura russa arriba a tenir uns punts
de contacte amb la pintura catalana. Jo m'i-
magino que també el poble rus té una sem-
blança moral i física amb el poble català.
Dins de la pintura russa hi ha el sentit de
la composició, cosa magnífica : en les pin-
tures que representen grans aglomeracions
de gent són sentides i arriben de vegades
al patetisme, però no d'una manera malal-
tissa. Al meu entendre aquestes composi-
cions que segurament tots lieu vist repre-
sentant masses de soldats desfilant davant
del Kremlin, amb grans taques de color
fosc, amb el paisatge nevat, és del més
reeixit dins d'aquesta escola d'art racial.

La pintura, corn tot l'art soviètic, cerca
les noves formes i tendeix a rompre l'am-
bient del passat i renovar els corrents ac-
tuals que segueix cada u en les successions
r,lpides.

Aquestes Repúbliques, antigues colònies
de la Rússia tsarista, tenien un origen d'art
nacional ; aquest art ha estat completament
desfet i ara, per experiències extremades,

Johanson, Yuon, Gerassimov, Bogorodski,
els germans Karin, etc., etc.

En el que respecta a l'escultura, seguint
el camí parallel cap a la constitució i des-
envolupament imaginatiu dels pobles, ha
estat creada des de la més alta fase de la
revolució, l'estiu de igi8, una intensíssima
atmosfera moderna en la qual ofereixen els
seus primordials coneixements les moltes i
moltes diferents escultures produïdes en ma-
tèries dures, que han començat a ornamen-
tar les places i carrers de Moscou i Lenin-
grad, essent en ]'aniversari d'octubre un sim-
bolisme comentadfssim les fetes de Marx,
Lassalle, Garibaldi, Robespierre, Heine, Ra-
dishev, Bakunin, Perovskáia, Danton, Ste-
pan Razin i molts d'altres. Fins en els anys
de guerra, en aquests mateixos anys de pri-
vacions i bloqueigs, no obstant les grans
dificultats que va travessar el poble de la
U. R. S. S., no van deixar d'emprendre
amb un optimisme i una voluntat pròpia
d'ells les 'més altes idees en tots els camps
de l'art. Tenint aquest alt esperit educatiu
i artístic, han produït un gran inombre de
grans monuments oreats per a perpetuar la
memòria deis grans homes, tant escriptors,
corn músics, polítics i figures d'alt relleu
artístic i revolucionan. Entre aquests mo-
numents horn aprecia progressivament els
seus diferents estils, essent el cubisme un
d'ells, com per a presentar a ]'opinió intel-
lectual de la U. R. S. S. les futures rutes
de 1'énsenyança i creació, que segueixen
apartant-se de totes les antigues acadèmies
i realitzant ells mateixos el seu estil per-
sonal del lligam de totes aquestes mainufac-
tures d'art fins avui conegudes.

També tenim coneixement de la progres-
siva tasca artística del dibuix i gravat, no
obstant d "ésser de les arts més joves que
han emprès un formidable punt de recolza-
ment en el proletariat de la U. R. S. S.,
corn l'escala de diversos horitzons i escoles
modernes que s'han assimilat conjwntament,
per produir en aquest desenvolupament re-
volucionari i progressiu en tre els gravadors
i dibuixants, un augment de tendències que
avui orienten ]'avanç culminant de la ma-
joria de les nacions modernes en el gravat
i en el dibuix. Els russos han sostret dels
corrents del gravat francès, adaptant i com-
pletant així les representacions d'escenes tí-
piques del poble i les més exaltades demos-
tracions socials, demés de certes orientacions
d'Albert Dürer, els matisos diferents d'al-
guns altres gravadors i dibuixants profes-
sionals.

Així'es comprèn la davantera del progrés
artístic de la U. R. S. S.

FRAivicesc DOMINGO

OPINIONS D'UN PINTOR

L'artactuaIdea UIRIS.S.

—Vós sou el primer que ven aquest qua-
dre.

—Es possible? I qui us ha posat el cap
així?

ha sofert una transformació vers el desen
-volupament d'una cultura artística pròpia

d'ella mateixa, i la característica de la seva
forma peculiar artística de la tradició dels
seus pobles.

En aquests corrents del gran art soviètic,
i en els seus diferents exemples del desen

-volupament intellectual cap a ]'educació pro-
gressiva i espiritual dels seus pobles, citaré
alguns noms de pintors tals corn Petroc-
Vodkin, Kon alovski, Brodski, Gaponenko,

Ä ¡NERVIOSOS!
Prou de patit inútilment, gràcies a les acreditades

6RA6EES POTENCIALS DEL DR, SOIYRE
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurastènia impofsncie (en fofes les seves madiesúdoasl,

r mal de asp, c.n.amenf m^nfsi, pardos de
V ea, pal e,veioen.,£ed. corporal,fremo co s en gene l de le•

ea, pelpifaoí
o

ns, 6ifot...
at
ca i fra.forne nerviososos an general de les

dones i tot. el. Rufo.. orgánies que tiniuín per causa o origen esqote.
ment nervlós.
Lee Gragees potencials del Dr. Soivré,

née que un medicament eón un element essencial del cervell, medulla i tot el sistema nerviós, ceqene-
rent el vig.r cerea l prop! de I ede`. conservant le saint í prolongant la vida; Indicades espacialment cis asgo.
tab en is seva joventut pr tota men. ¿'secanos, els que verifiquen treballs excessius, (ant Utica corn moral.
o intellectuals, esportistes, homes de dénder, financien, artistes, comerdwú, ind ustrials, pensador., •&,
aconseguint sempre, amb les Grageas pofenciels del Dr. Sei.ri, tots els esforços o ererdeis £idlment
1 dirpuanf l'organisme per repeedre b sovint iamb el mita resulf.4 arribant e ¡extrema valiese I sens.
violentar I'oeganisme smb energies pròpies de la joventu t,

BasIa pendre un flascó per convèncer se'n

Ymáa s 6'60 ptas. nsscó, es tolls les prlaclpsls farmacias d'Espscys, Portugal I Amárlcs

NOTA. -Dk gs'a-w r bamAnt 07Spd. e. ,./ells cis eorree pr e1 rro.ge.ig • OJkleu Loboraforio SMu•
fsry, oorror ¿01 Ter, 16, Berc.looe, m&n grout .n !!bn srplkoth ,odre fer .e ¿renolllu.re.t I freers•
meal dep.SNer orlolfrr



5-XI-36
	

MIRADOR

T A N IA.
(Ve de la pág. 4)

Alexandre Andreevitx la retingué per l'es-
patlla.

—Asseu-te, no et moguis. On has après
aquest to, eh?

Sònia va somriure de sobte,
—Es amb el mirall que l'has ferida més.

I sobretot inútilment. No és pas coqueta.
No fa gaire temps ha tingut ocasió d'em-
maridar-se i no ho ha volgut. No pot su-
portar els homes.

Tània mogué el cap amb obstinació.
—Faria millor de no suportar Déu i de

tenir cinc marits. No hauria tingut més
que inquietud ; però Déu, això no són més
que supersticions.

Sònia no es pogué aguantar i esclatà un
riere sonor:

—Cinc marits! Tània!
Alexandre Andreevitx somrigué tristament,

però la noieta tossí i s'empassà les seves
llàgrimes• I adreçant al seu padrastre un
esguard ferm i brillant de llàgrimes, digué

—Em penso que tinc la grip. Els ulls em
llagrimegen.

Tània va sortir corrents de la cambra.
Sònia la va seguir. Alexandre Andreevitx,
picant de dits damunt la taula, es recordó
del primer encontre amb l'infant. Tenia ales-
hores tres anys. Havia vingut per primera
vegada a casa seva, a llur estatge, amb la
seva mare, Natàlia Sergeevna, la seva dona
d'aleshores. L'electricitat no cremava en-
cara.

La feble lluïssor d'una espelma co1•locada
al coil d'una ampolla illuminava la cambra.
La serventa preparava el te a la cuina.
La nena estava sola asseguda en una bu-
taca. Esguardava sense por, amb els seus
ulls grossos, les negres ombres del fons de
la cambra. Horn la deixava sovint sola i
ella no tenia por ni de l'obscuritat ni del
silenci. La mare la prengué en els seus
braços, la va cobrir de petons ardents i la
portà a Alexandre Andreevitx.

—Heus adí el teu pare.
La nena brandà el seu cap menut i des-

pentinat i digué
—Jo no tine pare.
Natàlia Sergeevna esclatà en una rialla,

sanglotà i començà a abraçar-la.
—No en tenies i ara en tens! Viurem tots

tres, viurem molt, molt bé.
Horn trucó a la porta. Era l'electricista.

La mare deixà la nena a terra i s'adreçà
a el!. De sobte Tània l'estirà de les faldi-
lles. Natàlia Sergeevna s'ajupí per dir-li

—Què vols, filleta?
L'infant demanà amb veu alta,i tranquilla,

assenyalant l'electricista
—Mamà, també és un pare?
Probablement que 1•i semblava natural que

els pares sorgissin d'aquesta obscuritat ex-
traordinària. Alexandre Andreevitx la féu
asseure damunt els seus genolls. Ella miró
llargament i amb atenció la seva boca quan
parlava • De seguida la nena posà el seu
ditet damunt els seus llavis i demanà

—On eres tu quan no eres act?
A aquest record el cor d'Alexandre An-

dreevitx s'oprimí de tendresa i d'angoixa,
i no sabé pas el que respongué a Sònia que
entrava.

III

Passà una setmana. Els pioners escrivien
una carta a Màxim Gorki. Corn sempre en
tots els missatges importants, era Igor Se-
rebriakov que dirigia. Amb els braços oberts,
estava gairebé ajagut damunt la taula. Te-
nia la galta dreta tacada de tinta. Es pas

-saya la mà esquerra pel front arrugat, cobert
de suor. Disputaren sobre la manera d'adre-
çar-se a Alexis Maximovitx: calia tutejar

-lo o no? Igor provava de convèncer:
—Ell és per a nosaltres um membre del

partit. I a més, àdhuc entre 81s poetes bur-
gesos, «vós» és fred i «tu» és cordial.

Lleontina Kotxergina, darrera la seva es-
patlla, el corregí amb una veu aflautada i
reflexiva

— Però això és sentimentalisme. Ell se'n
sentina ofès.

Igor la repel.lí bruscament amb el colze.
—No em xiulis a l'orella «sentimentalis-

me» • Per què ahir et vas arrissar els tens
rulls?

Una noieta bruna, que feia aparentar més
alta la seva primor, Ii retingué severament
el colze

—Quina grosseria per a un pioner, Igor!
—No són pas grosseries, deixeu-me pren

-dre consell. Si hi posàvem «vós» corn sona-
ra : nosaltres us estimem, car creiem•..
Es millor dir : «nosaltres t'estimem, car et
creiem en tot i sempre».

Tània exclamó en ven alta:
—No, no ! Això és massa petit-burgès

nosaltres estimem, nosaltres creiem. Segu-
rament que seria millor de dir : nosaltres
escoltem cada paraula que dius.

Igor mormolà amb despit
—Què és el que s'ha d'escoltar? Ell no

parla pas així corn així.
Kim demanà sardònicament :
—I tu, que no l'estimes?
La còlera enrogí les galtes de Tània

s'alçà i s'acostà als nois. Dir que ella no
estimava el gran escriptor proletari, el seu
escriptor !

—Per què m'ofens?
Kim no era pas dolent en el Ions, però

Ii agradava de molestar Tània, la qual,

expansiva corn era, s'arravatava aviat• En
aquell moment ell no Eensà pas en el gran
dolor que causaria a"lá ñolèta.

Eli l'estirà del vestit i digné ben alt amb
una veu de burla

—No hi ha pas res d'extraordinari! Tu i
el ten pare teniu, penso, altres gustos.

Sentint que s'apropava una desgràcia, Tà-
nia s'esglaiò d'aquesta allusió al seu «pare,.
Fou per primera vegada en la seva vida
conscient que no s'atreví a demanar una
explicació. Va restar dreta davant Igor, em-
pallidint poc a poc i sense saber què fer.
Lisa, la mateixa noia prima i esvelta que
havia retret a Igor d'ésser grosser, avançà
vers Tània. S'apropà molt a ella corn si la
volgués amagar als ulls dels altres.

--Camarades, Tània Roussanova és la
nostra camarada irreprotxable• Ella mateixa
farà les deduccions necessàries. I ens co-
municaré l'assumpte de son pare. Kim, horn
no pot turmentar ningú a causa del seu
pare.

Amb veu sorda, Tània demanà
—Turmentar... a causa del meu pare?
La noia l'agafà de l'espatlla, la féu girar-

se i Ii digué bruscament
—No has llegit la Pravda d'avui?
Una esperança fràgil, i per això extre-

mament dolça, alleugerí uns minuts el cor
de Tània. «Aquests murris em volen aver-
gonyir perquè llegeixi cada dia el diaria.
I passant davant Kim, Ii digué amb veu
insolent, però incerta

JEts un estúpid.
Ella ajupí encara més el cap recordant el

que horn li havia dit. Igor Ii donà el diari.
Es tancaren en una petita cambra on treba-
Ilava habitualment la redacció del diari de
l'escola : eren cinc. El pioner cap—Lisa—,
Igor, Tània i els germans Kritsky, que
s'assemblaven .molt i eren tots dos «acti-
vistes». Igor remarcó que Tània no veia bé
les lletres a causa de la seva emoció. Li
explicà el que deia amb veu ensordida.

—El seu pare volia conservar la seva eco-
nomia en detriment deis interessos del go-
vern. Es ciar que no era la seva economia
personal. Els sovkhoz del trust. En general
trobo que cal controlar els empleats deis
trusts més sovint! Es un treball.., econà-
mic. Però, certament, no és pas un malver-
sador. En el decret no es parla pas d'in-
terès personal. Però, veges, ha amagat blat
als sovkhoz. Era per al bestiar deis sovkhoz.
I el govern? Es dar que hi pot haver tota
mena de motius. Però en general, com-
prens, és un oportunista.

Exteriorment, Tània semblava tranquilla.
Les seves mans cessaren de tremolar. Mi-
raya amb els seus ulls grisos i seriosament
els camarades que tenia enfront. Però a
través de la pell fina del rostre horn no
vein ni una gota de sang, els llavis havien
esdevingut completament blancs. Però ella
tenia la sensació que tremolava a causa de
la-sang que afluïa amb força devers e1 cor.
Els diversos sentiments que agitaven la noia
quedaren expressats en aquest pensament :

«Se'n sortirà o no?»
Però ni un sol minut, ni als recons més

ombrívols del seu instint aquest pensament
no havia traduït un temor per la sort del
seu pare o per una vida menys segura ma-
terialment. Tània considerava que, essent un
infant, era molt natural que horn la nodrís
i que horn la vestís. Caps i subordinats eren
igual per a ella. Alexandre Andreevitx no
li havia mai permès d'aprofitar -se de la seva
situació social. Era molt escrupolós. Ni la
noia ni sa mare no podien anar en l'auto
del trust. Algunes vegades solament, quan
ell estava molt fatigat, anava a fer una volta
pel•camp i aleshores les prenia amb ell.

. Una vegada Tània li demanà una placa de
fusta per a l'escola. El pare s'enfadà

—No prenguis pas l'aire de fila d'un cap!
La teva escola no rebrà mai res de mi.

La seva severitat exterior envers ell ma-
teix corn envers un cap era ben marcada.
Per a Tània aquestes regles eren bones.
Ella sabia que no tothom vivia tan bé i,
no havent sofert mai privacions, no les te-
mia. Sota aquest «Se'n sortirà» ella no en-
tenia més que : «deixaran el meu pare en
eJ partit ?u La major part de la seva vida
l'havia passada en la collectivitat• La seva
família no era pas dedicada exclusivament
als seus propis interessos. Considerava els
individus que no eren en el partit corn inch-
vidus febles dins la vida social. Esdevindria
el seu pare corn ells? Això no podia ésser,
això no succeiria mai. No, això no seria
així• Podia succeir això? Semblava un som-
ni. Les cases, els carrers i la porta del
seu estatge Ii semblaren irreals. El cor jove
i pur no volia creure en la tristesa. Fent
entrar Tània, Elena Miheevna, Ii digué amb
to de retret

—Poseu-vos bé les mitges, les porten arru-
gades.

Aquests mots rondinaires d'Elena Miheev-
na, tan habituals en les seves relacions amb
la noia, evocó per primera vegada a Tània
l'enyor del passat. Adhuc allò que li era
desagradable li semblà bonic. Si tot fos com
abans ! Amb un moviment purament femení
s'arranjà les mitges i entré directament a
la cambra. Alexandre Andreevitx, el rostre
pàl.lid, els ulls inquiets s'alçà per anar al
seu encontre i s'assegué precipitadament en
una altra cadira. Sònia plorava prop de la
finestra. Correntment' plorava poc, però
aquesta vegada tenia el nas inflat. Feia

estona que plorava. Natàlia Sergeevna, la
mare de Tània, caminava amb pas insegur.
Qualsevol disgust Ja deixava abatuda. Ni la
seva vida ni l'art no la satisfeien. Es per
això que sofria sovint, la qual cosa esde-
venia penosa per als qui vivien amb ella.
Es perfumava sempre amb perfums tristos
que tenien una olor de hors pansides i dei

-xava sentir una olor de vi. Abraçà la seva
filla quan passava• Havent sentit aquesta
olor familiar, Tània es sentí afligida. Pàl-
lida i molt fatigada, s'estrenyé contra la
porta. Alexandre Andreevitx li pregunta amb
veu ronca:

—I bé, què hi ha?
Tània callé, cap cot. Amb el seu cor sim-

ple, Sònia va comprendre corn dins l'ànima
de . Tània s'esfondraven la confiança, les es-
perances i jes idees. No hi ha res més trist
que de veure un rostre d'infant empallidir
i asombrar-se ! S'acostà vivament amb la
intenció d'agafar la noieta i portar-se-la.
Però Tània s'aferrà convulsivament a la
porta. Alexandre Amclreevátx encengué el
cigarret i digué a contracor, nerviosament

—No siguis criatura ; si vols demanar
-me o dir-me alguna cosa, dignes.

Natàlia Sergeevna s'enfadà
—Què teniu? De qué li voleu parlar?

Encara és un infant. Va, Tània, renta't i
ves-ten a dormir. No és pas cosa teva de
jutjar el ten pare.

Tània es giré bruscament vers sa mare.
—Com que no és cosa meya? Jo no Ii he

mentit mai! I tothom sap que si jo mento,
tothonf ho remarca de seguida. I tu, per
qué m'has enganyat tot aquest temps?

Estossegant nerviosament, Alexandre An-
dreevitx procuré de parlar calmosament i
secament :

—Sóc jo que t'he ensenyat a no mentir!
I jo no t'he pas mentit, i, en general, no
sóc pas mentider. Però tu no em compren-
dràs fins que tu tinguis també alguna com

-plicació.
Les llàgrimes llarg temps contingudes es-

caparen a Tània i van inundar d'un cop el
seu rostre. Les eixugava amb el braç .i les
mans.

—I jo, no en tinc ?... Lisa Borxenkova...
de la part deis pioners, ha provocat son
pare a l'emulació. Eli és serraller, treballava
malament. Començà a renegar, a renegar
fort i no volgué signar el contracte, el va
estripar. Adhuc va pegar Lisa. 'Ella va dir
«Camarades, viuré jo ara amb ell? Si...
m'haguessis pegat ; però t'has posat a les
files dels oportunistes...

Natàlia Sergeevna alçà els braços•
—Es monstruós ! Són els grans que res-

ponen de vosaltres i no al contrari. Corn
t'atreveixes?

Amb un gran sanglot, Tània respongué
amb més calma i severitat

—Responem els uns deis altres. No som
pas capitalistes per no dependre els mis deis
altres...

IV

Aquests dos mesos foren dolorosos per a
Tània. El pare resté membre del partit.
Horn Ii doné comiat per temps illimltat i
sense dret de deixar la ciutat. En totes les
reunions de les institucions i els sindicats
horn discutia la seva conducta. Gairebé cada
dia els diaris blasmaven Roussanov. Ale-
xandre Andreevitx s'amagrí, els seus cabells
s'emblanquiren visiblement. Però, havent
sabut que horn no l'excloïa del partit, es va
calmar sensiblement. Per tal d'abreujar el
seu lleure penós es posà a estudiar l'anglès,

les matemàtiques, i va llegir molt, àdhuc
novelles. Va reflexionar així llargament. So-
bretot després d'una conversació amb Tània,
durant la qual e11 havia intentat d'explicar
que solament els indiferents no s'equivo-
quen mai. La noieta no l'havia comprès • Ell
provava de comprendre per què ella no
l'havia comprès. I honradament remarcó
que les arrels de les seves faltes eren més
pregones que les seves explicacions. Tània
ho veié. Tània sentí que ell no es mirava
corn a culpable. Però la seva llei era exacta.
Si ets mirat corn a culpable i si tu mateix
no t'hi consideres, aleshores, ets un ene-
mic. Per què era ell culpable? Cercó i trobà
en ell moltes coses inútils i àdhuc perilloses
per al món non de Tània. Les trobava en
futeses : en les ombres a penes perceptibles
de l'eslavisme ; en el seu amor per aquestes
cançons russes plenes d'una angoixa sal-
vatge que us submergeixen en una malen-
conia peresosa, en l'atracció que ell sentia
pels pagesos russos del tipus de Platon Ka-
rataev, de Tolstoi ; de vegades el seu es-
guard s'alegrava de veure un pobre molí
de vent inclinat a la llinda cl'un bosc. 'Potes
aquestes acusacions, quan horn les formu-
lava, tenien l'aire estúpid. Adhuc semblava
que això disminuïa les belleses del món i
de la vida. Nogensmenys comprengué que
els pioners d'aquesta vida nova eren a ve-
gades els enemics deis paisatges Mans i
simples, els enemics de l'amor a tothom,
sentiment lloable en principi. No n'havia
parlat a Tània. Ella no podia comprendre
encara la complexitat de tots aquests sen-
timents. Les seves relacions s'havien resta-
blert, però de totes maneres hi havia que

-dat quelcom entre ells. Això es veia en el let
que ara Tània parlava molt menys de qües-
t,ons de la seva organització deis pioners.
En fi, que ella s'havia fet més gran de
sobte. El món ja no era clarament delimi-
tat, la claredat i les ombres es barrejaven
d'una manera complicada. Després d'aquest
esdeveniment ella començà a veure moltes
coses que abans no havia remarcat.

AI cap de dos mesos, Alexandre Andree-
vitx fou encarregat d'un non treball. Horn
l'enviava a ]'estranger per a un treball co-
mercial. El Comitè del partit de Moscou no
deixà marxar Sònia ; Alexandre Andreevitx
se n'anà sol. Natàlia Sergeevna va venir
a acompanyar-lo el dia de la partida. Agita -
va un full:

—La teva partida és molt feliç. Horn va
a representar la meya ópera .i tu m'ajuda-
ràs. Jo sóc un compositor soviètic. Caldrà
fer un discurs.
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UNA ESTADÍSTICA ECN SIGNIFICATIVA

El rapport de la Filharmònica de Lenin-
grad per a la temporada 1935-1936 és una
brillant confirmació de l'èxit artistic d'a-
questa institució relativament jove de la
U. R. S. S. i, al mateix temps, de la gran
importància que ha pres tot el moviment
musical en aquest gran país del treball i de
la cultura. El nombre deis oients arribé a la
xifra respectable de 3 01 ,766, o sigui a 50,670
més que durant la temporada ]934-35•

El let més significatiu és que els con-
certs simfònics han arribat gairebé al nombre
deis concerts a programa mixt i comportant
solistes-vedettes (148,323 per
als primers, 1 53,443 per als di-
dms). Han estat venudes 1 04
mil cent seixanta set entrades
a taquilla i 114,957 PeI «mitjà
centralitzat, i gràcies als
agents venedors; les entrades
permanents arriben a 83,652,
o sigui un promig de 442 dià-
ries. Entre les vedettes, la can-
tatriu polonesa Eva Bandrovs-
ka-Furska bat tots els rècords:
1 3 concerts amb 2,340 perso-
nes per terme mig.

Per tal de millorar els pro-
grames i donar-los un valor
més instructiu, la Filharmòni-
ca ha organitzat una «Confe-
rència deis oients filharmò-
nics» i ha editat un >odiari
mural», L'Oient. Aquestes
dues mesures han permès la
Direcció d'orientar -se segons
les opinions i els diversos de-
sigs deis seus oients més fer

-vents ; moltes d'aquestes sug-
geréncies han estat escoltades

delFaper a la confecció deis pro-	 ç
grames de la temporada vi-
nent.

Entre els programes trobem Its obres de
Bach, Bruckner, Schumann, Berlioz, etc.
IEIs autors preferits són, en l'ordre següent,
Beethoven, Wagner, Mozart, Txaikovski i
Rimski-Korssakoff. Però al mateix temps, la
música moderna soviètica ocupa una plaça
molt important dintre el repertori de la Fil -
harmònica de Leningrad. Durant aquesta
temporada s'han estrenat les obres següents
el Requiem Kiroff de Iudin, el Concert per
a piano de Frise, la Simfonia de Katxatu-
rian, la Cantata de Iegoroff, etc.

EI.S GRANS PROJECTES DE LA FILHARMÒNICA
DE LENINGRAD

La nova direcció de la Filharmònica acaba
d'establir el ritu pla de les seves activitats
artístiques.

D'ara endavant, la Filharmònica no limi-
taré més les seves activitats exclusivament
a les sessions de la seva pròpia sala i a
uns quants concerts a les fàbriques• Tota
la música, anomenada «seriosa», i el fun-
cionament de tots els organismes musicals,
no solament de la capital amb els seus
suburbis sinó també de totes les ciutats del
sector d'ebblasb, (antigament compost de
quatre províncies), estaran a càrrec de la
Filharmònica. Corn a conseqüència d'aquest
non pla, l'Orquestra de la Ràdio Leningrad,
]'Orquestra deis instruments populars; una
orquestra especial, «Yusliari» (o sigui els qui
toquen el «psalteriom,), un Cor popular, un
conjunt de «dansaires de folklore» i dos
quartets de corda ; vetad les forces collec-
tives que hauran d''ajudar l'Orquestra Fil

-harmònica en la realització del seu vast pla
de divulgació musical.

AI mateix temps, el «Buró deis Concerts»,
amb el seu personal enorme de solistes de
tot gènere, estaré encarregat del treball de
preparació, de la fixació deis programes,
de la utilització de les múltiples estrades de
concert i de la «zamodeiatielnosti» (I). Tot
això, sense comptar la necessitat de formar
les orquestres filharmòniques i d'organitzar
la vida musical de les ciutats de Petrosa-
vodsk, capital de la Carélia autònoma, Stra-

Tània alçà els braços.
—Oh, mamà, no cal! Diràs alguna cosa

de petit-burgès. Val més que parlis ad, ja
et corregirem.

Tothom va esclatar a riure i Alexandre
Andreevitx digné

—Be, tú vindràs a corregir-la. No rn'obli-
daràs?

Tània alça els seus ulls sincers i digné
de sobte, amb ven haixa

—Ni aleshores t'hauria oblidat tampoc,
papà. Però aleshores hauria estat desgra-
ciada.

Ell comprengué el que ella volia dir amb
aquell aaleshores», i corn ella en tenia en-
cara por en els seus records. L'abraçà ben

fort els ulls sobtadament humits i brillants.
Quan la noicta sortí de la cambra, ell digné
a les dones
—Tingueu cura de la nena, sobretot tu,

Natàlia Sergeevna ; de vegades no com-
prens els infants. Ells tenen raó, tenen dret

a jutjar-nos ; ells han de viure segons les
nostres regles. Es per a ells que nosaltres
bastim el non ordre...

Veient que Tània revenia, digné joiosa-
ment :

—Ells ens recompensen o bé amb una cor-
bata roja de pioner o bé amb unes orelles
de ruc.

A l'estiu, Tània anà a l'estranger a veure
el seu pare. La vigília es passejà amb Igor
pels carrers de Moscou. Igor Ii digné

—Sobretot, tingues compte, car els pio-
ners s'hi troben en una posició crftica. I
no oblidis tampoc la nostra organització.
Ja que vosaltres, les dones, corren de se-
guida a comprar-vos capells, vestits ; ah, i
sedes barates!

Tània brandà el cap amb senyal de reny :
—Es que jo sóc així, Igor?
Igor llambregà la ](nia pura del front i

del nas, veié el pas lleuger, l'ull gris i bri-
J lant. El seu cor bategà. La joveneta s'aturà•
Havien arribat a casa d'ella. Igor Ii estrenyé

raia Russa, Pskoff, etc., on els primers con-
certs seran dirigits personalment pel director
musical general de la Filharmònica Fritz
Stiedry, i on la ]lista de les vedettes s'haurà
de restringir en quantitat, però de cap ma-
nera en qualitat!

:EIS PROGRAMES PREVIS DE LA TEMPORADA
1936-1937

Els programes no han estat encara fixats
definitivament. Citem-ne, doncs, només els
més essencials . A Leningrad mateix, es do-
naran durant la temporada vinent 192 con-
certs simfònics en hoc de 122 (I 25 a la gran

sala de la Filharmbnica mateixa, 42 a la de
la Capella i 25 als Casals de Cultura). Al
costat del repertori ordinari, en cicles o se-
paradament, es realitzaran : un cicle Berlioz
(sis programes quatre vegades repetits, és
a dir, 24 concerts, amb la Damnation de
Faust, Roméo et Juliette, Béatrix et Bé-
nédict, el Requiem, etc.) ; les òperes Le Ma-
riage secret de Cimarosa, Don Giovanni de
Mozart, Euryanthe de Weber, Kastchey de
Rimski-Korssakoff i Oedipus de Stravinski;
els oratoris Les Estacions de Haydn, el Re-
quiem de Judin ; els fragments Ml^rda de
Rimski-Korssakoff, Almaste de Spendiaroff-
Steiaberg, l'Oresteia de Taneieff, el Creuer
Potemkin de Txinchko i Anna Kolossof de
Txerbatxoff • Entre les operetes que es re-
presentaran durant aquesta temporada, s'han
d'esmentar la Bella Galatea de Suppé i L'Illa
verda de Lecocq.

CONJUNTS I SOLISTES

Pel que es refereix als programes en ge.
neral, cal constatar la disminució de l'he

-gemonia de les músiques russes i alemanyes
per la incorporació als repertoris d'obres
franceses, americanes, espanyoles, hongare-
sees i soviètiques. Les nacionalitats de la
Unió, sense comptar les vedettes individuals,
seran representades per conjunts joves, però
ja famosos, corn el Cor rus Piatnitski, ci
Cor ucranià «Dumka», l'Orquestra d'Azer-
bedjan, el conjunt Kassach, el conjunt vocal
Jueu, etc.

La llista deis directors d'orquestra, al cos-
tat de personalitats ben conegudes també a
casa nostra, corn Bruno Walter, Otto Klem-
perer, iErnest Ansermet, etc., conté també
els noms de mestres tal corn Georg Szell
(Praga), Eduard Van Beinum (La Haya),
etcètera. Entre els cantors trobem una sèrie
de noms deis més illustres en tot ci món
entre els violinistes, el de Mischa Elman.

(I) Literalment : eels qui treballen ells
mateixosn, Cs a dir, els aficionats.

fortament la mà .i digné inquiet i arrufant
les celles

—No, tu no ets així. Ets bona. I, en ge-
neral, per a mi ets la millor de les dones.
I seràs sempre la millor...

Tània enrogí i retirà suaument la seva
mà. Igor es giré bruscament i se n'anà.
Cridà, sense girar-se

—Fins demà, a ]'estació. I quan siguis
fora escriu -me.

Desaparegué darrera una cantonada. La
noia resté un moment seguint-lo amb els
ulls i marxà. Però a penes ella havia tras-
passat la parta, Igor sortí del cantó. Es-
guardà el carrer desert amb el sentiment
d'un dolç dolor, amb el sentiment que hom
no experimenta fins a la maduresa i que no
es repeteix mai amb la mateixa puresa.

Igor rebé una carta de Tània. Moltes Ii-
nies tortes, escrites amb llapis en un tros de
paper. E1 contingut era també sense ordre.
Entre altres coses escrivia

«Igor, estudia força les llengües; estudia
força i empeny els altres nois a estudiar!
v1'ha passat una cosa desagradable. El cor-
reu diplomàtic amb el qual viatjo, no ha vol_
gut esmorzar. He anat sola al restaurant
amb el men tiquet. M'he assegut i el mosso,
en uniforme, no em dóna res per a menjar
i comença a parlar-me. Resto asseguda i
tothom em mira, tenia ganes de desapa-
rèixer. Resto i enrogeixo, enrogeixo i no sé
qué fer. A l'últim un home estranger que
coneixia una mica el rus m'ha dit que jo
tenia un tíquet per al segon esmorzar. Per
altra part, jo vaig restar amb el cor opri.
mit i vaig intentar de recordar-me : der
Of fen, das Fenster, die Diele • Estudieu si
us plau. Per què doneu ocasió a la burgesia
mundial de mofar-se de nosaltres ?»

I en un costat, amb una lletra molt fina
ella havia escrit : «Tu també ets molt bo
per a min,

LYDIA SEIFULINA

(Traducció de RAMON GARRELL)
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PRESSUPOSTOS ESTUDIS CONSULTES I ASSAIGS GRATIS

Teatre d'Art Popular a la plaça_ Maiakovski,
dedicat a música i dansa.



L'Institut Smolny, quarter general deis bolxevics, defensat pels canons del doble

volucionari rus de prendre la iniciativa per
a crear la Tercera Internacional, en els ren-
gles de la qual no havien d'entrar.hi ni els
socialxovinistes ni els centrist-es.

CONSEQÜÉNCJES DEL RETORN DE LENIN

Fins l'arribada de Lenin, el partit, que
començava a orientar-se cap a la segona
etapa de la revolució, no havia aconseguit
formular encara amb absoluta claredat i sen-
se equívocs els nous objectius de la lluita
immediata per a la revolució socialista, La
conferència petersburguesa del partit, corn
després la Conferència de tota la Rússia, ce-
lebrada l'abril, transcorregueren en la seva
totalitat sota el signe del triomf de les idees
leninistes. En la Conferència de Petersburg,
Lenin defensà un informe sobre la situació
política i la conducta que s'havia de seguir
davant el Govern provisional ; en la Confe-
rència panrussa d'abril pronunci ó un infor-
me sobre la situació política, la qüestió agrà-
cia i la revisió del programa del partit, in-
tervenint també en els debats sobre la guerra,
la qüestió nacional, etc. Per aquells dies, Le-
nin hagué de lluitar contra l'oposicïó dre-
tista (formada per Kamenev, que ja abans
d'arribar Lenin havia mantingut una polí

-tica oportunista, i per Rikov) i contra les
desviacions «esqúerranesn (Piatakov), consis-
tents a repudiar el dret de les nacions a go-
vernar-se per elles mateixes. Aquells dies,
coincidint amb la gran crisi política del ip
al zI d'abril, provocada per la cèlebre nota
de Miliukov, en la qual s'anunciava que el
Govern provisional respectaria els tractats
concertats pel Govern tsarista amb els aliats,
Lenin dreçà amb mà ferina la línia del Co-
mitè de Petersburg, que es mostrava incli-
nat a marxar «una miqueta més cap a l'es-
querran que al Comitè central. En efecte,
mentre que aquest, a proposta de Lenin,
llançava a les masses la consigna de mani

-festacions pacífiques, el Comitè de Peters-
burg sostenia la pretensió d'enderrocar el
Govern provisional, pretensió que en aque-
lles circumstàncies, quan el proletariat revo-
lucionari no tenia encara al darrera una
majoria ferma en el poble, equivalia a una
política aventurera. La liquidació de l'oposi-
ció dretista i la terminació al seu degut
temps deis «salts» esquerristes, ]'aclariment
complet de les grans masses respecte de tots
els aspectes de la política bolxevlsta, combi-
nat amb la «crítica de la política petit-bur-
gesa de confiança i de pactes» deis menxe-
vics i els socialrevolucionaris, la creació d'una
xarxa extensa d'organitzacions del partit en
les fàbriques i tallers i en els de parlaments
de tropa, tot contribuí a enrobustir, en pro-

no Iluny de la capital, a casa de l'obrer Emi-
lianov, i, per fi, hagué de refugiar-se en una
cabana situada a alguns quilòmetres de l'es-
tació del ferrocarril de Rasliv. En aquesta
cabana, passà Len in prop d'un mes I mig.
Al començament de setembre, passà clan-
destinament a Finlàndia, disfressat de fo-
gainer, en una locomotriu, i s'estableix a
Helsingfors, vivint clandestinament a casa
cl'tms socialdemòcrates de confiança.

Des de la clandestinitat Lenin segueix en
contacte amb el Comitè central i continua
collaborant activament en el diari central del
partit, que tornava a publicar-se sota dife-
rents títols en substitució de la Pravda, arra-
sada i prohibida. En una sèrie d'articlesi
fascicles orientadors d'aquesta época, Lenin
traça una característica de la situació oreada
en el moment inevitable de la lluita armada
pel Poder. En els dies següents a la crisi
de juliol, que ïmposa un viratge a la marxa
de la revolució, Lenin demostra que el pe-
ríode apacífie» deis avenços de la revolució
ha acabat i que ara, havent triomfat la con-
trarevolució acabdillada pel partit kadet, ja
no és possible de prendre el Poder sense
guerra civil, sense una nova revolució : la
«segona». Pas a pas, va descobrint davant
les masses fa cond octa traidora deis menxe-
vics i els socialrevolucionaris en la revolució,
portant la classe obrera i els pagesos a clau-
(hear davant els capitalistes. Al mateix temps
Lenin va elaborant minuciosament i en tots
els seus aspectes el programa econòmic del
futur Govern revolucionani : «Si no volem
morir, hem d'aconseguir i ultrapassar els
països avençats» ; amb aquestes paraules de-
fineix Lenin els objectius de la classe obrera
per a' tota l'època històrica següent, insis-
tint-hi una i altra vegada.

Des del seu refugi clandestí, Lenin diri-
geix els treballs del Sisè Congrés del par-
tit, celebrat d'una manera sem.ilegal a Pe-
tersburg, ocupant-se molt activament deis
problemes relacionats amb el programa del
partit ; aquest treball l'havia Iniciat ja abans
de les jornades de juliol.

«L'ESTAT i LA REVOLOCIÓn

A Helsingfors acaba Lenin el seu notable
llibre L'Estat i la Revolució, en el qual ex-
posa, imposamt-hi un gran avenç, la teoria
marxista de l'Estat, en part oblidada i en
part tergiversada pels oportunistes, i molt
especialment per Kautski. Lenin havia co-

mençat a treballar en aquest llibre estant
encara a l'estranger, en vigílies de la revo-
lució de febrer. En ell es parteix de la tesi
que l'Estat (l'Estat burgès) neix corn un
producte deis antagonismes irreconciliables

LES «TESIS D'ABRIL»

Tot seguit de l'arribada a Petersburg, Le-
nin llançà les seves famoses Tesis d'abril.
Les idees fonamentals que Lenin assentava
en aquestes tesis, eren les següents : Des-
prés d'enderrocar l'absolutisme, el Poder
passa a mans de la burgesia, deis capitalis-
tes; la guerra segueix essent, igual que
abans, una guerra imperialista; per tant, el
proletariat no pot recolzar-la. «Cal explicar
pacientment a les masses» i demostrar-los
que «no podrà ésser obtinguda una pau veri-
taÑement democràtica i sense violència més
que enderrocant el règim del capital». La
característica del moment resideix en el «do-
ble Poder», en què ejunt al Govern provisio-
nal, junt al Govern de la burgesia, s'aixeca
un segon Govern, encara feble en la seva
fase inicial, però que, °malgrat tot, existeix
i s'enrobusteix : els Soviets deis diputats j
obrers i soldats ». Tot el poder dintre del
país, de dalt a baix, ha de fer-se a mans
dels Soviets, que representen un tipus nou
d'Estat, corn el que representava la Comuna
de París.

De moment, la consigna de ((Tot el Poder
per als Soviets !» no enclou encara la dicta-
dura del proletariat. Mentre estem en mino-
ria, mentre les grans masses del poble (prin-
cipalment els pagesos i també una part de
la classe obrera) ajuden els menxevics, els
socialrevolucionaris haurem de desemmasca-
rar la política de pactes d'aquests partits
petit-burgesos, aclarir les seves errades da-
vant les masses, laborar d'una manera mi-
nuciosa, tenaç, pacient, perseverant, entre els
soldats i els pagesos, fins a guanyar-los la
confiança i conquerir la majoria dintre els
Soviets.

El pla estratègic de Lenin tendia a con-
vèncer la majoria del poble, que fins alesho-
res havia confiat en els pactistes i en la bur-
gesia, c,ue els bolxevics tenien raó u a infil-
trar en la consciencia de les grans masses
la necessitat de la dictadura del proletariat
corn a única força capaç de salvar el país
de la guerra imperialista i de la catàstrofe
econòmica per ella provocada. I a ]'ensems
que proclamava corn a objectiu per a la «se-
gona etapa» de la revolució el pas del Poder
a mans de la classe treballadora, Lenin ad-
vertia el partit, que es trobava encara en
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Tan aviat corn foren rebudes a Suïssa les

RETORN A RÚSSIA

que un Govern «obrer» s'apropiés immedia-

dria a ((saltar per damunt de les illusions

minoria evident contra la jugada trotsquista,

tament del Poder, per tal corn això equival-

febrer, Lenin es proposà com a objectiu re- encara vives deis pagesos, que formaven la
tornar a Rússia, de totes passades. Però la	 majoria de la població i seguien tenint fe,
realització d'aquest propòsit ensopegà amb malgrat tot, en la burgesia i en els pactistes.
gegantines dificultats, iEls imperialistes an- AI mateix temps que la consigna de la Re-
glesos i francesos no haurien deixat passar pública deis Soviets, Lenin mantenia el pos-
per Ilur territori, sota cap concepte, els Inter-	 tulat de la confiscació immediata de la gran
nacionalistes revolucionaris rusos. Per la	 propietat pels pagesos (sense esperar que es
seva part el Govern provisio-
nalde Rússia no tenia tampoc	 -	 ..s	 --. --_ —._._..._.— -•-
cap inters a facilitar el retorn	 "4'e

deis «derrotistes», co mes deia	 y	 ,b,.

aleshores als bolxevics. El	 '",
Soviet de diputats obrers de	 ':
Petersburg,	 controlat	 pels  	

.4	 t R 	 '
menxevics i els socialrevolu-	 ^,

cionaris, adoptava en aquest^ài'"
punt una actitud de vacilla-	 lr -.
ció. Després d'estar corven- 
çut que tots els camins de
gals» de retorn a la Rússia
revolucionària estaven tancats
per a ell, i que els diversos	 ]
plans que s'havien forjat per
per a fer el viatge clandes-
tinament eren irrealitzables,
Lenin es decidí a creuar ober-
tament per l'Altmanya, país
amb el qual Rússia es troba-	 {
va aleshores en guerra. Di-
versos socialdemòcrates suïs-
sos, amb Fritz Flatten al cap,
s'encarregaren de servir de
mitjancers en aquestes nego

-:iacions.
El Govern alemany es mos- f `

trà disposat a deixar pasar	 "'''i
pel seu territori els emigrats 	 E ,,,

russos. Lenin, acompanyat t^.__-. __ __:__ .	 - ^°
d'un grup de camarades, tra-
vessà Alemanya en direcció a	 Lenin dóna instruccions als obrers.
Snècia i continuà el viatge
des d'ací per Finlàndia a Petersburg, on ar- i convoqués l'Assemblea Constituent) i de la
ribà el t6 (3) d'abril, essent rebut solemne- nacionalització de tota la terra, el postulat
ment a l'estació pels bolxevics i obrers de É de la nacionalització de tots els Bancs i Con-
It capital. La burgesia i els reaccionaris obri- 1 sorcis i del seu control pels Soviets, i, final-
ren una campanya rabiosa de calúmnies con- i ment, el dret de totes les nacions i naciona-
tra Lenin, fent córrer tota mena de rumors 1 litats oprimides pel tsarisme a separar-se de
sobre les seves suposades relacions amb el	 Rússia si així ho desitjaven. Totes aquestes
Govern alemany,	 mesures, explicava Lenin, no eren encara el

Trobant-se encara a Suissa amb els escas- socialisme, però sí un «pas cap al socialis-
sos materials de què disposava per a infor- me». ((Sois el socialisme—escrivia Lenin-
mar-se respecte de lá marxa de la revolució pot salvar la humanitat de la guerrà, de la
de febrer, Lenin traçà, en les seves notables l fam, de la matança de milions i milions
Cartes de lluny, una anàlisi de la revolució d'homes.» Ultra això, en aquestes tesis Le-
i de íes seves causes ; en aquesta anàlisi Iin assenyalava el cloure del proletariat re-
caracteritzava les jornades de febrer corn la
primera etapa de la revolució i exposava els
Objectius que en el futur havia de traçar-se
la classe obrera, insistint en la necessitat de
lluitar pdl lliurament del Poder als Soviets,
per la dictadura del proletariat i deis page-
sos pobres i pdl socialisme.

de classe, i que, qualsevol que sigui la ves
-timenta «democràtica» o «parlamentària» de

què faci ús, és sempre, en realitat, un ins-
trument posat a mans de la burgesia per a
l'opressió deis explotats, deis treballadors.
Remetent-se especialment a les ensenyances
de la Comuna de París, Lenin demostra que
la missió de la classe obrera consisteix a
((destruir)), a <(aixafar la màquina de l'Es-
tat burgès, burocràtico-militar, i crear en
hoc d'ella_el seu propi Estat, ]'Estat prole-

pecte de la situació que reg-
-- T---'	 nava a la capital i donar ins-

^., truccions.	 La vigília del 6 de
'•	 „^ I$p novembre	 ( 24	 d'octubre),	 po-

-, ques hores abans de llançar-
i se al moviment insurreccional,

,K	 Lenin escriví als membres del
Comitè central una carta exi-

,r :-	 gint la insurrecció immediata.
n «Asseguro als camarades

.v amb totes les meves forces que
I ,

-	
tot està penjant d'uri. fil i que
les	 qüestions	 posades	 ara .a

'=, l'ordre del dia són	 qüestions
^'.	 que no es poden resoldre en

conferències ni congressos (ni
que fossin Congressos del So-
viet), sinó exclusivament pels
pobles, per les masses, per la

Y lluita armada de les masses...
No podem seguir esperant més,
Aquesta mateixa tarda, aques-

((Tot el Poder	 ev als Soviefsn, cuida 1_e>>>; ta mateixa nit, després de des-
a les mases enfervorides. armar (i d'aixafar si es resis-

teixen) els junkers, etc,,	 costi
«La substitució de l'Estat burgès per l'Es- el que costi, el Govern ha d'ésser detingut.

tat proletari no és factible sense una revo- Prou	 de	 dilacions ! !	 Si	 ens	 distraiem	 tot
lució violenta.	 I	 quins són	 els objectius de estaré	 perdut! !	 El	 Govern	 titubeja! !	 Cal
l'Estat proletari? 	 guanyar-lo per lá força costi el que costi!!»

»El proletariat necessita del Poder polític, Hores després, Lenin abandonava el seu
d'una	 organització centralitzada del	 Poder, refugi clandestí i es traslladava disfressat a
de lá coacció organitzada, no sois per a vèn- l'Institut	 Smolny	 (I)	 per	 dirigir	 personal-
çer la resistència dels explotadors, sinó per ment des d'allà la insurrecció armada. L'exe-
a encarrilar les grans masses de la població, cució	 pràctica	 de	 l'alçament	 es	 confià	 a]
els	 pagesos,	 la petitaburgesia,	 els	 semi- Comitè militar revolucionan. Durant les jor-
proletaris, per a «posar en marxa» l'Econo- nades, i les bores decisives del 6 i del 7 de
mia socialista. La missió del proletariat or- novembre, corn més tard, durant els dies de
ganitzat corn a classe governant consisteix l'ofensiva	 de	 Kerenski	 contra	 Petersburg,

a organitzar la seva vida social sense la bur- Lenin no sois dirigí políticament l'actuació
gesia i contra la burgesia. La dictadura del dcl Comitò militar revolucionar,	 sino que
proletariat,	 etapa	 necessària	 en	 el	 període prengué també una part molt directa en 1'ela-
de transició del capitalisme al comunisme, boració i execució deis seus plans i mesures
no és ja un Estat en el veritable sentit de militars i de carácter pràctic.
la paraula, ja que defensa els interessos de El q de novembre ( 25 d'octubre), dia de
la majoria del poble, els interessos deis tre- la revolució que implanté a Russia la. dicta-
balladors. La dictadura del proletariat aporta dura del proletariat, Lenin comparegué pu-
((per primera vegada una democràcia per als blicament per primera vegada, després de
pobres, per al poble.» les jornades de juliol, davant deis obrers de

I a mesura que es desenrotllen les forces la capital, amb un discurs pronunciat al So-
productives de la societat humana i desapa- viet obrer de Petersburg. Al següent cha, el

reix la	 divisió en classes,	 l'Estat agonitza, Segon Congrés deis Soviets aprovà, després
es fa inútil. d'un informe de Lenin, els dos deorets his-

tòrics sobre la pau i el lliurament de la terra
DE LA PARAULA A L'AcCló als pagesos. D'aquest congrés sorgí el nome-

nament d'un Govern obrer i camperol:	 el
Durant aquesta temporada en que Lenin Consell de Comissaris del Poble, presidit per.

es veia forçat a romandre allunyat de 1'es- !,miro,	 que resté en aquest	 hoc fins	 a la
cena de la lluita directa, seguia amb gran seva mort.
atenció la marxa del moviment,	 estudiava Els dies que seguiren a la revolució, dies
acuradament l'esperit de les masses i exa- de treball aclaparador 	 dedicats a organitzar
minava tots els símptomes indicadors d'un el Poder soviètic i a reprimir els alçaments
nou avenç de l'ona revolucionària. Després contrarevolucionaris deis partidaris del	 Go-
de sufocada la sublevació contrarevolucionà- vern	 provisional,	 desencadenaren	 una crisi
nia de Kornilov i quan ja els bolxevics ha- perillosa	 en	 el	 Comitè	 central	 del	 partit
vien conquerit la majoria en els Soviets de Kamenev, Zinoviev,	 Rikov i	 alguns	 altres
diputats obrers de Petersburg i de Moscú, camarades,	 que	 mantenien	 el	 criteri	 que
Lenin assigna al partit la missió de prepa- havia de renunciar-se a la dictadura i crear -
rar i organitzar ràpidament l'alçament ar- se un Govern de coalició amb els menxevics
mat. «Els bolxevics han de prendre el Po- i	 els	 socialrevolucionaris, 	 es	 separaren	 del
der» :	 tal era l'epígraf de la carta dirigida Comitè central i del Consell de Comissaris
per Lenin al Comitè central i al Comitè del del poble el zq	 (a) de novembre,	 quan el
partit de Petersburg els zs-zq (IZ-Iç) de se- Comitè central, dirigit per Leniñ,	 es negà
tembre. afer la més petita concessió quant al Poder.

A partir d'aquest moment, Lenin desplega Lénin, que concedia una importància molt
una campanya d'uagitació» en pro de la in- 1 gran a l'ajut donat al proletariat pels page-
surreeció armada, sorprenent pel seu entu- sos, treballà molt en les jornades d'octubre
siasme, la seva tenacitat i la varietat de les per explicar a aquests, en articles i en dis-
seves raons. E1 Iz d'octubre (zg de setembre) cursos pronunciats en els congressos de di-
exigeix categòricament la «presa immediata putats pagesos, celebrats aleshores, la posi -
del Poder», ('«alçament immediate, i fustiga ció del partit.
durament l'estat d'ànim deis qui proposen Féu veure als pagesos que «entre els inte-
demorar o ajornar l'alçament.	 «El titubeig rossos dels obrers assalariats i ehs deis page-
seria un crin», escriu al començament d'oc- (sos treballadórs i explotats no hi ha cap dife-
tubre. «Si no podem prendre
el Poder sense insurrecció,
haurem	 de llançar-nos a ella	 , ^ ,	 t ^
immediatamenb^.	 I	 el	 zt	 (ó)	 '^ ^;	 ; ,	

bd'octubre, escriu : «Un ajorna-
ment equivaldria a la ruïna». .^

Por ta] d'ésser mésala vora	 ^ :,..,	 „	 ,
de l'escena central deis esdeve-

,

niments del Petersburg revo-,w
lucionari, Lenin es trasllada a r'
les darreries de setembre (còm- ,'
put antic) a Viborg,	 i al co-
mençament d'octubre s'establí ,'
clandestinament als afores de
Petersburg.	 El	 2 3	 (Io)	 d'oc-
tubre es celebra amb caràcter
conspiratiu una sessió del Co- ,ya

mitè, en la qua! Lenin informà
i aconseguí que fos aprovada
una proposició presentada per Un correr de Petersburg. Els obrers cauen, però triomfen.
ell,	 defensant	 l'alçament	 ar-
mat.	 Votaren	 a favor	 d'ella
deu membres del Comité central (Lenin, Sve- ' rència	 essencial.	 El	 socialisme	 pot	 satisfer
rolov, Stalin, Trotski, Bubnov, 	 Sokolnikov, plenament els interessos d'uns i altres. Sola-
Lomov, Kolontai, Dserxinski i Uritski) i dos ment	 e1	 socialisme	 pot	 satisfer	 llurs	 inte-
en contra (Kamenev i Zinoviev). En aquesta ressos.
mateixa sessió quedà nomenat un buró poll- Corn que aleshores una part deis campe-
tic per a dirigir l'alçament, del qual formava rols	 seguia	 encara	 els	 socialrevolucionaris
part Lenin.	 El zq (16) d'octubre es celebrà d'esquerra, Lenin treballà per incorporar al
una segona sessió del Comitè central, a la Govern, corn	 es féu,	 alguns	 representants
qual foren citats alguns funcionaris respon- d'aquesta tendència.	 Durant aquesta etapa
sables del partit. En aquesta sessió informó intervingué també directament en la redac-
Lenin respecte de l'alçament armat. «El seu ció d'una sèrie de decrets referents als as-
discurs, que durà unes dues hores—diu en pectes més diversos del nou Poder soviètic
descriure les seves impressions un deis qui (abolició de les jerarquies	 socials,	 naciona-
assistiren a aquella reunió—, fou seguit amb lització deis Bancs, control obrer de la pro-
la major atenció. Semblava com si tots con- ducció corn a primer pas cap el lliurament
tinguéssim la respiració escoltant-lo.	Quan de les fàbriques i les empreses al Poder so-
acabá,	 hi	 bagúé alguns	 segons	 de	 silenci viétic, corn de propietat seva ; reconeixement
absolut. Tots estàvem corn hipnotitzats.., En de la sobirania de Finlàndia, Ucrània, etc.).
el transcurs deis vint anys que fa que conec La	 Revolució més gran que registra la
Lenin—afegeix aquest camarada—, he escol- Història estava salvada!
tat	 molts	 deis	 seus	 informes	 i	 discursos,

W. ';ORINperò aquest fou el millor de tots.» Els re-
(Trad.	 J.	 P.)units ratificaren l'acord del Comité central

en la seva sessió del 23 (Io) d'octubre i acor-
daren convidar totes les organitzacions i tots
els obrers i soldats que preparessin en tots
els	 seus	 aspectes	 i	 amb	 tota	 intensitat	 la
insurrecció armada. CAI[IStR

Lenin insistia constantment que s'organit- ESPECIALISTA
zés l'alçament amb la major rapidesa pos- IIT EN LA MIDA
sible,	 Criticava	 amb	 gran	 duresa l'actitud
oportunista de Zinoviev i Kamenev i exigia ¡A	 IC	 I,	 iique fossin	 foragitats del partit per «esqui -
rols» (car s'havien manifestat en la premsa lelÈfon 1165b

porcions extraordinàries, la influència del
partit bolxevic sobre les masses, la cohesió
i mobilització d'aquestes sota les consignes
leninistes. Gràcies a la política de Lenin la
influència del partit sobre les masses creixia
de dia en dia.

INTENSA ACTIVITAT

Fins a les jornades de juliol, Lenin escriví
continuament en la Pravda a la redacció de
la qual pertanyia, i intervingué diverses ve-
gades en mítings de major o menor impor-
tància celebrats pels obrers i els soldats.
A aquesta època, anterior a juliol, corres-
ponen també els seus grans discursos sobre
la qüestió agrària, sobre la guerra i sobre
l'actitud davant el Govern provisional. To-
tes les nacions polítiques d'aquest període
i tots els moviments de masses del proleta-
riat de la capital es desenrotllaren sota la
direcció immediata de Lenin. Quan escla-
taren els fets de juliol, Lenin es trobava,
refent-se d'una malaltia, no lluny de Peters-
burg. En conèixer allò succeit, retorna im-
mediatament a la capital per encarrilar el
moviment espontani del proletariat peters-
burguès iorganitzar-lo en la mesura que fos
Possible. Lenin considerava prematura la
presa del Poder pels bolxevïcs en aquells
moments, ja que, si bé tot el proletariat i la
guarnició de Petersburg estaven al seu cos-
tat, el partit no havia conquerit encara la
majoria de la classe obrera rii la majoria
del poble en tot el país. L'acció deis obrers
de .Petersburg de juliol que es desenrotlla
sota la consigna de lliurar el Poder als So-
viets, termina amb una derrota completa deis
obrers i soldats revolucionaris, per tal corn
els menxevics i socialrevolucionaris es pas

-sanen obertament i descaradament a la bur-
gesia contrarevolucionària, portant a Peters-
burg les tropes de la reacció. Amb l'objecte
de desorganitzar i desmoralitzar el moviment,
la burgesia publica un «document» repugnant
i calumniador fabricat per la policia política
i per G. Alexinsld, amb el qual es pretenia
demostrar que Lenin era un espia a sou de
l'imperialisme alemany. Per aquells dies la
batuda contra Lenin I els bolxevics arriba
al seu punt culminant. El Govern provisio-
nal dóna ordre d'arrest contra Lenin. Les
bandes de junhers (I) es llançaren a cercar
el guia deis obrers revolucionaris per a as-
sassinar-lo. Vist aixb, el Comitè central
mana a Lenin de refugiar-se en la clandes-
tinitat. Durant _ alguns dies va romandre
amagat als voltants de Petersburg, a -casa
de l'obrer Alliluiev i després a Sestrovetska,

enemiga corn a contraris a l'alçament, rebel-
lantse contra l'acord del Comitè central).

LA INSURRECCIÓ ARMADA

Durant aquests dies, Lenin mantingué es-
tret contacte amb els funcionaris dirigents
del partit i celebrava constants conferències
amb ells, per a discutir les qüestions rela-
cionades amb la insurrecció, orientar-se res-
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