
Per aquí han passat els avions alemanys de Franco

ALVAREZ DEL VAVO
Encara que semblí exagerat, aquest Vayo és així
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En tota revolució l'art exer-
ceix una, funció ben defi-
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Franco volia îmitar CONSIGNES La literatura i e
el duc de Wellington materialisme dialèctic

Gredos fou massa per a ells i la guerra es
va fer als set camins que partien de Madrid
com els radis d'una roda.

Per capturar Madrid, Wellington va po-
sar tota la seva fe en una embranzida des
del sud i quan va prendre Talavera, a 76
milles de la capital, pensà que havia gua-
nyat la batalla, i així va ésser. Pel nord

s'acontentà simplement amb ocupar els pas-
sos de muntanya que eren fàcils de defen-
sar, i amb evitar que els mariscals de
Napoleó fessin el moviment de flanqueig
que havia ordenat l'emperador des de Viena.

))Des del començament de la present guer-
ra civil aquests passos sóin ocupats pels in-
surrectes, i Talavera fa temps que ha cai-
gut. A partir d'aquesta ciutat, el camí és
planer i relativament fàcil, i és per això que
els generals rebels confien ésser a Madrid
abans no s'acabi el mes.»

Franco, deixeble de Wellington, havia,
doncs, d'entrar a Madrid a les darreries d'oc-
tubre. Per ara ha sofert un error de càlcul
de seixanta dies, i res no impedeix que
aquest termini es vagi prolongant en pro-
porcions insospitades i el triomf es conver-
teixi en derrota si per la nostra part sabem
ésser disciplinats i posar-ho tot al servei de
la guerra.

D'aquesta manera l'oespecialista» que ha
tramès al camp facciós el Times de Nova
York s'haurà equivocat, també, i resultarà
que Franco no imita en realitat el Welling-
ton de Madrid, sinó el Napoleó de Wa-
terloo. — P.

Un dels pocs entreteniments agradosos
que la guerra ens ofereix és de llegir prem-
sa estrangera una mica endarrerida i cons-
tatar com ha fallat — i segueix fallant — la
tècnica militar de Franco i dels seus amos
prussians.

En aquest aspecte, certa premsa d'Amè-
rica és inefable. Els americans no saben
res, absolutament res, del nos-
tre poble. I s'equivoquen sem-
pre que en parlen. Els ano-
menats agrans diaris» ameri-
cans tenen dels pobles ibèrics
un concepte desvaloritzat, i en
canvi supervaloritzen les clas-
ses dominants i especialment
els militars tipus Franco. Es
per això que han fet cas de
totes les baladronades dels
caps rebels i han publicat més
d'una vegada i amb grans ti-
tulars la «sensacional notícia»
de la caiguda de Madrid. A
Amèrica hi hagué matineja

-dors que varen felicitar tele-
gràficament Franco i passaren
per la vergonya que hom els
retornés els telegrames amb
la indicació : «Destinatari des-
conegut»,

A primers de novembre el
«general, Varela va tenir amb
l'enviat especial d'un diari de
La Havana el següent diàleg:

— Quan creieu, general, que
entrarem a Madrid?

—Quin dia és avui? — de-
manà el general.

— Dimecres — va respon
-dre el periodista.

Varela va dir aleshores
— Divendres serem a Ma-

drid.
La veritat és, pero, que han

passat molts divendres i que
les dots previsores del capitost
facciós no s'han revelat de ma_
nera brillant. Adhuc el xerrai-
re Queipo de Llano, lloro ho-
norari de la «revolució nacio-
naln, s'ha vist obligat a donar
explicacions per la Ràdio Se-
villa i hahagut de reconèixer
que tomar Madrid no es como
tomarse una taza de chocolate.

Això no priva els enviats dels grans diaris,
els «especialistes», els «tècnics )) , d'escriure
una sèrie inacabable de doctes vacuïtats so-
bre la uciéncia militar»' de Franco i sobre
1'excel•ència dels seus plans.

Tenim davant els ulls un exemplar del
Times de Nova York, corresponent a la

El Duc de Wellington

primera quinzena d'octubre, en el qual —
ultra assegurar ex-càtedra la caiguda inevi-
table de Madrid — ve a dir que Franco és
un deixeble del duc de Wellington.

Traduïm literalment aquesta opinió per
a divertiment dels nostres lectors

«Els generals Emilio Mola i Francisco
Franco diuen que es disposen a prendre
Madrid de la mateixa manera que ho va
fer sir Arthur Wellesley, duc de Wellington
i de Ciudad Rodrigo.

»Segons sembla, no tenen altra alternati-
va car, malgrat dels avançaments que hagin
pogut assolir-se en els armaments i en les
campanyes militars, allò que es refereix a
ciutats especifiques és com un problema
matemàtic. Poques vegades els pot hom re-
soldre de més d'una manera. Per tant, en
seguir els mètodes de Wellington, els gene-
rals que dirigeixen les forces rebels declaren
que estan segurs de la victòria.

»Al llarg dels mateixos camins i de les
mateixes valls on Wellington va maniobrar
i superar Junot, Ney i Masséna, creuen els
generals espanvols que podran maniobrar i
superar les forces lleials mal equipades. Car
en aquest país muntanyós tot és qüestió
de camins i de valls.

»Napoleó ho sabia. Des d'Austria va es-
criure a Soult: «Wellesley avançarà proba-
blement pel Teix vers Madrid. En aquest
cas, passeu les muntanyes, ataqueu-lo pel
flanc, feu-lo retrocedir i aixafeu-lo.»

»Potser l'emperador ho hauria fet, però
els seus mariscals no pogueren. La serra de
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Una experiència nova pér a mi — de la
guerra o de la revolució ?—és la d'ésser des-
pertat fer una cua sonora. No m'ha desper-
tat mai la cua de la llet, perquè no es fa al
meu tros de carrer. M'ha despertat la del
carbó algunes vegades a irla hora discreta.
Però la més gran despertadora ha estat la
cua del pa. Els darrers dies de la setmana
passada, poc després de les cinc, em treia
del son i dels somnis la gran cua sonora
del forn.

Planyia les pobres dones que feien cua
desafiant el fred i el cansament de l'espera,
però el que és jo no em planyia, perquè
l'observació auditiva de les remors variants
era per a mi tot un estudi. Sabia quan les
milicianes de la casa del davant (sempre ben
proveïdes) sortien al balcó a rifar-se de la
cua sonora, que davant d'aquell orgull era
niés sonora que mai ; m'adonava de quan la
cua era dissolta per les patrulles de control;
més tard, oberta la fleca, sabia perfectament
quan algun armat influent passava al da-
rant de tothom o sortia amb dos pans sota
el braç...

Les remors variants de la cua sonora mar-
caven l'animació, l'enuig, la indignació,
l'esglai, l'alegria, i els sols canvis de so
eren ja tota una ensenyança. Però no s'a-
cabava jas aquí la lliçó de les cues. 1 ja que
se n'ha dit tant de mal, potser cal dir una
mica de bé, si no precisament de les cues,
dels qui s'han vist obligats a fer-ne.

(1 deixeu -me dir entre parèntesis que jo
estic ben situat per parlar de les cues, per-
què no n'he fet ni en faré mai. Si no tinc
1a, menjaré coca. Si no hi ha coca, m'es-
trenyeré el cinturó. 1 en un cas desesperat
esdevindré control o, millor, incontrolat, i
llavors no em mancarà res.)

Conten d'un ciutadà què una nit, sortint
del cinema, s'estacionà davant d'una fleca.
Al cap d'una estona, un altre ciutadà li pre-
guntà què hi feia, «Jo sóc l'u — va dir el
ciutadà primer —. Vós sou el dos. Digueu-
ho al tres. Bona nit.» Aquest home, sense
cap pistola metralladora, establí una nova
forma del dret : el dret de cua.

En molts carrers, els veïns establien ami-
calment una mena de conveni. A les deu
i a les sis, hores d'obert ta„ vèieu que la
cua s inflavn de	 manera' e
traordinària; Es que caria caer havia pres
tanda per a tota l'escala i a l'hora de la
collita sortien tots els interessats. Així min-
vaven una mica les molèsties de la supres-
sió del repartiment, feta pels collectivadors,
i de les llargues esperes imposades per la
negligència de les autoritats.

De fet, la massa cuera havia establert en
molts llocs unes normes tan plenes de seny,
que les dissolucions de cues (fetes amb tan
ibona intenció com poca oportunitat) no
feien més que empitjorar les coses. La cua
espontània assegurava el pa a la previsió,
a la paciència, a l'endurança, alguns cops a
l'astúcia, molt sovint a la més gran necessi-
tat. La cua que es refeia després d'ésser
dissolta era un producte de la violència i la
precipitació. Uná vegada més la intervenció
dels armats no feia sinó afavorir la bruta-
litat i la desaprensió.

Potser una bona consigna per als qui te-
nen la pretensió de manar seria d'estudiar
els aspectes de bello política de masses que
s'han revelat a les cues del pa. Sobretot, cal
que no obUdin que la solució del problema
(posat que en sortir aquestes ratlles no
s'hagi tornat a presentar) ha sortit de les
cues mateixes. Mai cap protesta no havia tin-
gut tanta solta com la de les cueces del pa.

C. A. JORDANA

Avui, el món no es debat en una batalla
d'idees abstractes, sinó en una lluita ge-
gantina de dues civilitzacions : la de l'ago-
nia capitalista i la de la jove societat so-
cialista per a la qual combat la classe tre-
balladora. Aquesta lluita només té un fi
l'abolició completa de l'explotació de l'ho-
me per l'home i, per tant, de la societat de
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del Partit Comunista de Moscou. Repre-
senta el tipus nou d'intellectual, d'origen ra-
dicalment oposat al dels Ortega y Gasset,
Unamuno, etc., etc., espainyols.

Dos homes que treballen intensament per
a interpretar les idees de Marx i Engels en
llur relació amb la vida i la literatura són
Franz Schiller — un jove pastor de la Re-
pública alemanya del Volga, professor de
literatura — i Lifshitz — membre de la
Joventut Comunista, abans un petit vaga-
bund.

*x*

Com que no pretenc portar a terme cap
especulació acadèmica, les dades anterior-
ment citades són simples reflexos de la mar_
xa nova que han pres, en aquell pafs les
relacions entre la literatura i la vida.

Entre el món ideal de la imaginació i
l'amarga lluita de classes que fa estremir
la societat, existeixen llaços que qualsevol
observador atent pot veure.

La literatura és, entre les anomenades ac-
tivitats espirituals o imaginatives, la que
posseeix una relació més directa amb l'ho-
me, amb les seves activitats quotidianes,
amb la personalitat humana com a tal, en
fi. En el gran conflicte present, nosaltres
lluitem per a canviar el caràcter de l'home,
per a alliberar-lo per primer cop i per a
donar-li, a través de la lluita, consciència
de la necessitat de destruir la societat de
classes en la qual viu. I serà convenient
repetir, per a aclarir tota sospita, que ací
ens estem acostant a una qüestió abstracta
o intentem especular amb alguna idea «de
darrera hora».

Marx, en el pròleg de la seva obra Con-
tribució a la crítica de l'Economia Política,
resumeix la totalitat dels seus punts de
vista en qüestions que ens afecten i formu-
la amb claredat profunda i magistral les
tesis fonamentals del materialisme aplicat a
la societat humana i a la seva història.
Es el métode de producció — el métode bur-
gès, d'acord amb Marx — el que determi-
na el nostre procés social, polític i espiritual
de la vida. Ara bé : és fàcil comprovar com
les lleis i la moral es poden determinar per
un sistema social, però com això no és tan
simple en el que fa referència a l'art i a la
literatura.

Marx comprengué perfectament bé que
les activitats de la intelligència humana són
d'un caràcter peculiarment refinat, i que
és quasi impossible relacionar-les cruament
i de forma directa amb una base econò-
mica. Entre la forma de producció — la
unió entre l'home i els mitjans de produc-
ció — i els processos espirituals que són
l'essència de la superestructura de la socie-
tat la distància és gran i, el camí difíci

vai at, rc	 a a	 lcsc t	 iu,.s
c itat.de classes i ,ues gtg +i, h el cielxe-
ment de les forces materials de la societat,
la connexió apareix encara més feble, més
delicada. Marx, però, només pretengué ha-
ver descobert que el factor econòmic — la
forma de producció — fou l'origen del pri-
mer impuls.

Entre l'indicat i el producte acabat de
la imaginació hi ha wna gran distància.
Tanta, que, a primera vista, sembla im-
possible establir un 11aç entre una Oda de
Keats, per exemple, a les tempestes de la
Revolució francesa i la transició a l'indus-
trialisme a la Gran Bretanya ; no obstant,
se sap que la vida espiritual de Keats fou
afectada profundament' per aquests esdeve-
niments.

Un examen del procés de creació ens pro-
varà que Marx tenia tota la raó.

L'art és un dels mitjans — un dels ma-
jors mitjans — pels quals l'home assimila
i plasma la realitat. En la forja de la seva
consciència interior, ]'escriptor modela la
realitat, la colpeja furiós amb les violències
del pensament. El procés complet de crea-
ció, la total agonia de l'artista, sargeix en
el conflicte violent amb la realitat, en el
seu esforç per a donar vida a les seves ob-
servacions; sorgeix en forçar les seves ex-
periències damunt dels altres per a fer-los
viure emocionalment tal com ell ho ha fet.
EI seu treball de creació és una batalla amb
la vida — la realitat reflectida en la seva
pròpia consciència. Segons la força i el
mestratge que posseeixi, més profund, agut
i vital serà l'hàlit que vulgui transmetre.

Per aquests mateixos fets, es desprèn
molts cops que el resultat apareix com la
creació d'un món apart. Els grans tipus
de la literatura — els Hamlet, els Don
Quijote, etc. —, semblen viure una vida
pròpia, independent del temps i de l'espai.
No obstant, l'artista no ens ha donat res
propi, sinó el que rodejà la seva vida, i ha
estat la força d'alguna experiència el que
l'ha empès a transmetre'ns-ho, a través del
seu geni.

L'art resulta més elevat com més objec-
tiu és. Totes les obres d'art, de qualsevol
període, expressen definits interessos de
classe; com i de quina manera, és tasca
que han d'escatir els crítics.
Les obres d'art que tracten passions hu-

manes, emocions i experiències de carn i
os, tenen un valor permanent, un significat
etern. El valor i el significat es modifiquen
d'acord amb els canvis de la nostra pròpia
consciència, cosa que ve determinada pel
desenrotllament de la lluita de classes en la
societat.

Tal vegada, l'anàlisi més perfecte que
s'ha fet d'un gran escriptor des d'aquest
punt de vista, el relat més preciar d'una
gran obra creadora corresponent a un pe-
ríode determinat de la lluita de classes, és
el que Lenin feu de Tolstoi .

«Per una part considerem el gran escrip-
tor que no solament és capaç de delinear de
forma incomparable la vida russa, sinó que
produeix literatura de primera classe. Per
altra, tenim el terratinent que torta la pal-
ma del martiri en nom de Crist•

»Per una banda, una protesta vigorosa,
sincera, contra les mentides socials i hipò-

AGUSrf S. PUERTOLAS
(Passa a la pàgina $.)
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Una escena de l'obra d'Afinoguènov «La jungla negra )> ,
amb decoracions de Shifrin
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EL CINEMA I EL TEATRE
La £orça social dei teatre r e m
L'humanisme a l'escena

L'art ha d'arribar al poble per les seves
vies normals, o sigui, precisament per la
seva gran força humana. No volem pas dir
amb aixa, naturalment, que el teatre hagi
d'ésser una reproducció descarnada de la
realitat viva, amb les seves llagues sag-
mants posades al descobert; però sí que a
l'escena ha d'ésser-hi portada, sense vacil-
lacions, sense temença de cap mena, tota
inquietud humana, per repugnant que si-
gui. L'art — heus ací la gran
força de l'art — té sublimrtats
i habilitats podéroses per a
descobrir-nos tota la tragèdia
de la vida sense necessitat de
sotmetre el públic a realis-
mes que, en lloc d'ésser re-
voltants, podrion convertir-se
en repugnants.

En el nostre temps, època
d'una gran vivacitat evoluti-
va en què la vida es viu in-
tensament, el teatre no inte-
ressa si no reflecteix fidelment
la realitat humana i no té
tanta o més intensitat que la
vida mateixa. Epoca de pas-
sions, època tumultuosa en
qué l'escriptor ha d'arribar a
la sensibilitat del poble per
a ésser interessant. Però ha
d'arribar-hi sense servilismes i
sense preocupar-se massa del
públic en concebre la seva
obra. Realitat i humanitat.
Però realitat i humanitat elevades a la més
pura espiritualitat per l'art personal i intel-
ligent de ]'escriptor.

Ací tenim, ben recent, el cas del malagua-
nyat Garcia Lorca, poeta andalús que ha
arribat a l'entranya viva de la multitud amb
un drama de passions, un drama humà, en
el qual tot és elevat a infinits superiors per
l'art màgic de la poesia. Però les seves uBo-
das de sangren, la seva «Yerma», no són,
simplement, poemes de fantasia, sinó tra-
gèdies vives de realitat humana, en les quals
cada personatge té clavades les seves ar-
rels en la terra que trepitja. I és que Garcia
Lorca ha estat el gran artista de la nostra
època. El poeta que, sense claudicacions, ha
arribat, de manera més pregona, a la sen-
sibilitat del poble.

El teatre ha d'ésser evolutiu i revolucionari

EI teatre és, també, evolució i fins revo-
lució. 'Evolució constant que ens aparti de
velles posicions arcaiques i i-evolució que ens
porti al domini de les idees noves i d'un
ideal nou de perfecció i de superació. Un
teatre sense idees nove és ï serà un teatre
buit. I en el teatre actual no s'hi troben
contingudes les inquietuds i els sentimènts
del nostre poble. Es per això que el públic,
cansat de tanta repetició, sotmès a l'arcais-
me d'unes idees passades de moda, retros-
pectives més que evolutives, s'ha vist obli-
gat a abandonar el teatre, del qual es troba
deslligat per la pròpia evolució.

La missió principal del teatre, tribuna mà-
xima en el guiatge collectiu, està a elevar
la moral del poble. Les convulsions produï-
des pel col-lapse mundial que culminà amb la
Gran Guerra, i la depressió moral accen-
tuada amb la post-guerra, produïren l'esfon-
drament sobtat de l'ordenació sexual, mo-
ral i social del món. La mateixa tendència
a tornar al primitivisme naturalista, amb el
predomini del nudisme, de la música de jazz
i el retorn a la natura, és una prova de l'es-
tat regressiu de la humanitat. Per això tot
]'esforç de l'intellecte — el qual té en el tea_
tre el més vast camp d'acció — ha d'anar
encaminat a produir el moviment evolutiu
que ens porti al renaixement de valors i
faci possible ]'acció revolucionària que ha
de servir de base a la tornada a l'estat nor-
mal, equilibrat, de la humanitat, amb el
predomini natural de l'espiritualitat i de
la intelligència.

El teatre, tal com està avui a Catalunya,
és, més que un element evolutiu, saníssim
instrument de revolta, un element dissol-
vent. Les multituds, per raons de diferència
rítmica, pel parallelisme que hi ha entre el
teatre i la realitat, que es mouen ambdós
dintre de línies diferents sense possibilitat
de retrobament, se'n sent deslligat. Només
quan troba l'obra revolucionària que recull
i que supera les seves inquietuds, s'hi lliura
plenament. Això vol dir, doncs, que el teatre,
a la nostra terra, ha perdut tota la valor re-
voltant i evolutiva i que fins que els nos-
tres autors hagin sabut recollir la sensibili-
tat de l'època, la crisi que el commou serà
insuperable.

L'escriptor no s'ha emmotllat — és ciar!
— a les exigències del poble, per tal com
aleshores el teatre perdria tota la seva força
i, en lloc d'ésser iman es convertiria, com
ara, en instrument repulsiu. El dramaturg
ha d'ésser l'home que, recollint els crits de
rebellia de la massa, sintetitzi la voluntat
popular i l'encarrili per camins de viabilitat,
fins arribar a fer comuns aquells sentiments
que, d'altra manera, es perdrien, isolats, en
la immensitat indiferent de la collectivitat
discreta.

El teatre, força aglutinant

Ara bé : el teatre que, com hem dit, ha
de recollir la voluntat ignorada de les mul-
tituds, no pot limitar-se a la plasmació de
problemes, d'inquietuds o d'anhels marca-
dament localistes, perquè aleshores perdria
tota la seva força aglutinant i quedaria re-
duït, com ara, a una simple paròdia de la
vida, sense altre interès que el simplement
espectacular. I el teatre, que és espectacle
en la seva part externa, ha de moure's im-
pulsat per una força interna que el conver-
teixi en la més exaltadora de les banderes
de combat.

Lenormand, a propòsit d'aquesta força
abassegadora del teatre, ha dit : «Hi ha mo-
ments en què el crit de rebellia del drama-
turg i el lament informe de la massa es

muda de Pòrtici», que provocà la revolució.»
Cert, certíssim • La força principal del tea-

tre, potser l'única força real del teatre, ha
d'ésser la d'arribar a l'ànima de les masses
pels sentiments i per la raó. Per això no és
concebible una força qualsevol de manifes-
tació teatral, posada al servei d'una idea
determinada. I per això, també, el crit de
rebellia de ]'escriptor ha de coincidir amb la
rebellia mateixa, no pas perquè el drama-
turg hagi cercat el moment oportú, sinó
perquè crit i rebellia s'han trobat lligats per
una mateixa inquietud, per un mateix an-
hel i per una mateixa voluntat comuna.

A través de la història dels homes i dels
pobles podem apreciar com ha estat possi-
ble, al teatre, d'aixecar la voluntat popu-
lar en esclats justificats d'indignació collec-
tiva. Potser l'exemple més autèntic d'aquest
desvetllament de les masses per mitjà del
teatre el trobaríem a Rússia, en aquella Rús-
sia oprimida, pre-revolucionària, en què el
teatre, a poc a poc, formava un estat de
consciència elevadíssim que culminà en la
més gran de les revolucions transformatives
que registra la història.

Però el teatre, tribuna i escola psicològi-
ca, moralitzador i vivificador, base essencial
de l'elevació espiritual dels pobles, tenia, en
aquella Rússia, conreadors que sabien fins
a quin pwnt arribava la seva responsabilitat
en la formació vigorosa i serena de les mas-
ses. 1 a elles dedicaven el seu esforç d'anys
i anys, sense defallences, sense claudica-
cions, sense sotmetre's als gustos, possible

-ment pervertits, d'un poble que es trobava
completament desmoralitzat. 1 així fou com
un dia, dia d'orgull per a un poble que es
redreça, el crit de rabel-ha dels dramaturgs
i la rebel]ia mateixa, encengueren la fogue-
ra alliberadora al bell mig de la plaça pú-
blica.

L'inconformisme teatral

Algú podria pensar ; però és que en el
teatre tot ha d'ésser inconformisme i re-
volta? No; evidentment que no! Inconfor-
misme i revolta contra la injustícia social
que impossibilita l'emancipació proletària;
inconformisme i revolta contra les arbitra-
rietats dominants del feixisme i de l'im-
perialisme; inconforinisme i revolta contra
es explotacions humanes. Però inconformis-
me pur, sense caure a l'altra banda o sigui
un inconformisme imposat per la violència
dominant dels que, a través de la història,
passessin de dominats a dominadors.

El teatre ha d'ésser reflex fidel de la
justícia humana, posant al descobert les ta-
res d'una i altra banda, per tal d'aconseguir
l'ideal màxim dels pobles : la igualtat social,
moral i racial, sense la qual és impassible
la solidaritat humana. Ja hem dit que fóra
absurd voler donar al teatre caràcters ex-
clusivistes en matèria idealista. Un teatre
socialista, un teatre comunista o un teatre
feixista fracassarien per manca de raó lò-
gica d'existència, tota vegada que la seva
acció quedaria limitada a un sector i la seva
influència no arribaria a les masses i, menys
encara, a l'ànima popular. Posar limitacions
al teatre, encara que les obres respongues-
sin a la més depurada concepció de l'art,
fóra negar el gran valor de l'escena com a
tribuna universal, car caurien de ple al lo-
calisme i, com a conseqüència, perdrien tota
la seva força aglutinant.

Aquesta limitació és la que tracten d'im-
posar al teatre nacional, pobles sotmesos al
jou dictatorial, com per exemple Itàlia i
Alemanya. I això és produït per la temença
dels dominadors, els quals veuen, en el tea-
tre, l'arma més poderosa per a revolucionar
la consciència de les masses.

I com combaten el veritable teatre? De
quins mitjans es valen per a sufocar l'ex-
plosió sentimental i passional del teatre art?
Atrofiant el gust del poble, al qual embru-
teixen amb l'anomenat teatre lleuger, aques-
tes comèdies imbecils a les que tan aficio-
nats eren els reaccionaris del nostre pafs.

Es clar, però, que no tot en el teatre ha
d'ésser copsat en el seu to dramàtic. També
la vida té el seu caire tragí-còmic. Tragèdies
humanes, humaníssimes, que fan riure i
que us commouen alhora. La comèdia ser-
vil, la comèdia idiota, no és més que un
signe de degeneració en els pobles. En can-
vi, en el mateix teatre castellà—perquè l'e-
xemple sigui més viu—trobem comèdies be-

(Passa a la pàgina 6.)

MANUEL VALLDEPERES

El primer jurat que ha dictat veredicte
aquest any entre els quatre encarregats d'a-
torgar els premis literaris de la Generalitat,
ha estat el del premi Ignasi Iglésias, a la
millor obra de teatre. I tanmateix, la tasca
d'aquest jurat — del qual jo formava part 

—no ha estat certament planera.
Hom havia presentat un nombre més pe-

tit d'obres que en anys anteriors ; però, de
totes maneres, ens ha calgut triar la comè-
dia premiada entre més de quaranta peces
teatrals.

En aquest concurs, com en tots els de
la mateixa mena, no era difícil eliminar
d'antuvi una bona quantitat de concursants.
Puc assegurar-vos que hi ha hagut moltes
comèdies que s'han eliminat elles soles.

La dificultat, però, començava després de
realitzada aquesta primera eliminació. El fet
d'haver considerat estimables, en una pri-
mera lectura, unes quantes obres, plante-
java el veritable problema : el problema de
decidir quina, d'entre totes aquestes, ens
semblava la millor. I això no era — ni serà
mai, mentre hom conservi el dret a tenir
gustos i opinions — una tasca senzilla.

Pel que a mi es refereix, em vaig plan-
tejar, entre altres, les següents qüestions

r. a Què ha de prevaler en el meu ju-
dici : la valor literària de les obres o llur
vàlua des del punt de vista escènic?
Si em deixava portar per una crítica

estrictament literària m'exposava a decidir-
me per una obra en la qual el llenguatge
ho fos tot i la tècnica teatral gairebé res.
Si, contrariament, em fixava tarí sols en la
mobilitat escènica, riscava de donar el meu
vot a una obra literàriament inferior.

z • a Hauré de decidir-me per una obra
que reuneixi, en que sols sigui en proporció
acceptable, ambdues qualitats, o bé en pre-
feriré una que es destaqui sols per la forma
literària o per la perfecció teatral, • amb
menyspreu de l'altra qualitat?

3 • a Fins a quin punt he de deixar-me
influir per la possible significació revolu-
cionària d'una comèdia que em plagui res-
pecte de les altres, també acceptables, però
que siguin mancades d'aquesta significació?

Confesso que m'hi vaig pensar uns quants
dies i que, fet i fet, vaig arribar a la con-
clusió que no podia traçar-me — ni era pru-
dent que ho fes — una línia de conducta
anticipada. Aleshores em vaig dedicar a
llegir les obres que havia considerat viables,
amb el propòsit de lliurar-me sense preju-
dicis ni resistències a les meves impressions
de lector. Es d'aquestes impressions que us
vull parlar ara.

Hi havia unes quantes comèdies que, amb
tot i ésser bones, no em semblaven merei-
xedores del premi. Tenien defectes, els man-
cava ambient, presentaven caràcters superfi-
cials i trama diem-ne ingènua. Però eren
acceptables, tanmateix, i en les -primeres
votacions foren esmentades, no solament per
mi sinó per altres companys de jurat.

N'hi va haver una, però, que vull citar
ara, car no aparegué en cap de les cinc vota-
cions reglamentàries: Em refereixo a un
sainet, presentat probablement amb seudó-
nim, el qual portava el títol El temps mana.
Era una obra escrita en to planer i desenfa-
dat, en llenguatge excessivament popular.
Era, però, una obra teatral. Em plau de
dir des d'aquestes pàgines que el seu autor,
sigui qui sigui, podrà assolir èxits dins el
gènere sainetesc si treballa i estudia. De les
altres obres a les quals em refereixo ara, no
en faig esment, car tothom ha pogut saber
cuines són, mitjançant l'acta de les delibe-
racions del jurat, que han publicat tots els
diaris barceloniins.

Passem ara a les obres que jo considerava
mereixedores del premi. Aquestes obres eren
les següents : El negoci és el negoci, de Rau-
re Torent; El casament de la Xela, de Xa-
vier Benguerel; Spinoza i els gentils, de
Martí de Riquer; i Volia ser feliç, de Do-
mènec Guansé.

Un cop ben llegides i estudiades, em va
semblar que totes aquestes obres eren meri-
tòries. Allò que mancava en qualsevol d'elles,
ho tenia una altra, i a l'inrevés. En les unes
predominava el mèrit literari damunt les
qualitats escèniques ; en les altres era la
teatralitat que superava tots els altres ele-
ments ; aquesta acusava un tremp dramàtic
i humà ; la de més enllà es distingia per
una ironia i per una mordacitat realment
corprenedores. Com triar-ne una sola si totes
estaven bé?

Aquest fou el problema més greu que
hagué de resoldre el nostre jurat.

Dues laborioses reunions no foren sufi-
cients per a posar-nos d'acord. Com és na-
tural, cada u de nosaltres es decantava no
solament per l'obra que li semblava millar,

— Voldria alguna cosa per a un home que
té un complex d'inferioritat.

(«Détroit Times)).)

i Ignasi
sinó també per la m
que més ens plaïa.

Jo, per exemple, he
rència per la sàtira i
el teatre realista, però
veuré els homes i llu
damunt l'escena, mos
grotesca sotmesa a la

l'escriptor. No pot, doncs, sobtar que em
sentís atret d'antuvi per la satírica comèdia
d'En Roure Torent El negoci és el negoci,
i per la farsa divertidíssima de Martí de
Riquer, Spinoza i els gentils. Entre aquestes
dues obres, la de Martí de Riquer tenia més
teatralitat fàcil, però la de Roure era més
profunda i més dissolvent. Obligat a triar,
és molt probable que m'hagués decidit per
El negoci és el negoci.

Pel contrari, altres companys de jurat es
sentien decantats vers les obres que podem

LA

Ben entesa,
Acostumen els financers del cinema estu-

diar els gustos del públic, per tal de fer-se
seus llurs desigs i produir les pellícules d'a-
cord amb un criteri, podríem dir amajori-
t3fl ,?

Fins ara, si per a contestar aquesta pre-
gunta hem de consultar la realitat, direm,
rodonament, que no. Llevat del cas excep-
cional de la U. R. S. S., país on s'ha trae-
tat d'organitzar una xarxa ampla d'infor-
mació, per tal de conèixer les aficions i ten-
dències de les masses i produir d'acord amb

el seu sentir, . els productors cinematogràfics
d'arreu del rnón prefereixen seguir una con-
ducta Eancada i pròpia, marcada per ells
mateixos, a través d'argumentistes i realit-
zadors. I, naturalment, donada la seva ar-
bitrària concepció del cinema, aquesta con-
ducta revela, per damunt de tot, un fi ex-
clusivista : d'obtenir el major rendiment
econòmic possible.

En aquest pla d'atendre més preferent-
ment la part econòmica que no pas la part
artística, el cinema sofreix un estancament
i la mediocritat és la nota predominant en
la majoria de produccions.

Per a trencar aquest cercle, que consti- 1
tueix un fre a l'expansió d'un art de possi-
bilitats tan accentuades, el cinema hauria
d'ésser objecte de la protecció de l'Estat,
en forma que es donessin les màximes fa-
cilitats a totes aquelles valors inconegudes
en possessió d'un instint creador o renova-
dor. D'aquesta manera, el cinema es con-
vertiria en un instrument al servei de les
idees renovadores i no pas al del capitalis-
me, com ve succeint, des del seu naixement,
a la majoria de nacions.

Però en parlar de uprotecció de l'Estat»,
convé fer un aclariment. A Alemanya, la
dictadura hitleriana està fent els majors es-
forços per a protegir el seu cinema decadent.
1 a tal efecte, ha comprat una sèrie de rea-
litzadors perquè tinguin cura de propagar,

Iglésias
qualificar de dramàtiques : la de Xavier
Benguerel i la de Domènec Guansé.

Aquest criteri és el que va acabar per im-
posar-se en la mecànica de les votacions.
A mig camí, el gènere que em plau co-
mençà a ésser bandejat. El casament de la
Xela i Volia ser feliç foren les dues comè-
dies que arribaren a la votació decisiva.
La primera, com tots sabeu ja, va resultar
triomfant per tres vots contra dos que foren
atorgats a l'obra de Domènec Guansé.

El fet que jo no votés en la darrera vó,
tació l'obra premiada, em .dóna una certa
llibertat per a parlar-ne.

Xavier Benguerel és un dels millors es-
criptors joves de Catalunya. Tothom coneix
la seva prosa fina, ben bastida, popular i
exquisida alhora. Benguerel tracta el llen-
guatge com un joier tracta els metalls pre-
ciosos i les pedres delicades. Es un escriptor
a la manera de Carner o de Gabriel Miró,
però sense l'intellectualisme excessiu del pri.
mer ni el preciosisme, de vegades fastigós,
del segon. Es clar i és elegant. Es, .en wna
paraula, un escriptor.

Si això pot ésser un defecte, gosaré dic
que El casament de la Xela té el defecte
d'ésser una comèdia massa ben escrita, o,
si ho preferiu, escrita amb massa persona-
litat. Hi ha personatges que parlen massa
bé i, d'altra part, sempre és una mica Ben

-guerel que parla per mitjà dels seus perso-
qatges. Això li treu certes qualitats teatrals
que fan predominar l'element literari damunt
l'escènic. Des d'aquest punt de vista l'obra
no és perfecta. Des del punt de vista estric-
tament idiomàtic és d'una perfecció indis-
cutible.

Aquesta és la meva opinió sincera sobre
l'obra que ha guanyat, amb evident justícia,
el Premi Ignasi Iglésias d'enguany. De
l'obra de Domènec Guansé no he de parlar,
car ha estat ja publicada. Aquells que l'ha-
gin llegida hi trobaran un domini de l'art de
l'escena que els dos vots assolits reconeixen
a l'excellent crític i comediògraf el qual, per
un vot de diferència no ha guanyat el premi
més alt que la Generalitat de Catalunya
consagra anualment als autors dramàtics
del nostre país.

ARTUR PERUCHO

STAT

per al cinema
a través de ilurs cintes, les doctrines del
nacional-socialisme.
Les conseqüències no han deixat de sen-

tir-se ben aviat, però no en la forma que ells
haguessin preferit.

Els directors, malejats per un nacional-
socialisme, que no té res de nacional ni de
socialisme, no han pogut plasmar en llurs
obres altra cosa que l'esquelet d'unes doc-
trines falses i inhumanes, tal com corres-
pon a la base en què estan inspirades.

La prova més palpable del seu fracàs la

tenim en els discursos que Goebbels adre-
çava a les multituds cinemàtiques, quan era
ministre de Propaganda, en un dels quals
exposava com a exemple d'isispiració la
producció d'Eisenstein, El cuirassat Potem-
kin, afegint que el dia que els realitzadors
alemanys fessin quelcom comparable a aque-
lla cinta, els locals cinematogràfics es veu-	 ^.
nien plens durant molt de temps.

De manera que amb això solament queda'
aclarida l'enorme diferència que separa el
nostre sentit de protecció al cinema, pel que
ve operant-se al país dels nazis.

El problema que planteja el cinema penin
-sular podria molt bé, en part, ésser resolt

a base d'una protecció de l'organisme su-
prem que li proporcionés els mitjans neces-
saris, per ta que pogués desenvolupar-se
més amplament i establir un contacte amb
el poble, perquè aquest posi de relleu els
seus gustos. A més, amb aquesta aproxima-
ció, es podrà propulsar i estimular els afi-
cionats que exposin la seva capacitat artís-
tica en llocs apropiats a l'efecte i mitjan-
çant l'ensenyament dels mètodes moderns,
per a la qual cosa molt bé podria crear-se
una Escola cinematogràfica, donant lloc,
amb aquest procediment o d'altres similars,
a la formació de la nova generació d'anima-
dors que portin el setè art per nous camins
de progrés i de glòria.

ROE

fonen en aquesta topada en què l'escena i
la història coincideixen. Aquest crit el sen-
tireu, algunes vegades, en moments d'opres-
sió, de barbàrie ; però refet, repercuteix re-
1orçat ber milions de veus populars i anirà,
finalment, a enderrocar els Déus al fons ma-
teix de tots els Olimps i destronarà els reis
en llurs propis trons. La insurrecció del
teatre ha precedit semQre la insurrecció del
carrer. Algunes vegades s'ha avançat, no-
més, unes hores, com a Brussebles el i88o,
en aquella memorable representació de «La

(Con f essions

tingut sempre prefe-
per la farsa. Em plau
m'agradava molt més
rs accions desorbitats
trant tota llur nuesa
dissecció intelligent de

d'un jurat)
és pròxima al gènere

I
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INTERVENCIÓ DE L,'E

resultaria beneficiosa

Goebbels, lloctinent de Hitler, en posar com exemple «El cuirassat Potemkinn, va
reconèixer la decadència del cinema burgès (caricatura de Cabroll.



ESDEVENIMENTS

IL'ARBITRE

S'han acabat les grans reunions de Bue-
nos Aires. Resultat : un conveni unint tots
els Estats d'Amèrica en una estreta germa-
nor ; la creació d'una veritable família, ani-
mada d'una íntima confiança mútua i en
decidida oposició contra el crim i la guer-
ra. Un conveni que comença i acaba amb
el compromís pres per totes les nacions
americanes «de resoldre pacíficament tots
els conflictes que puguin sorgir entre elles»;
que ratifica la fidelitat dels Estats Ameri-
cans ais pactes Briand-Kellog i Saavedra-
Lamas ; que proclama que en el cas d'una
declaracio de guerra «adoptarien immedia-
tament, com a neutrals, una comú actitud
solidària amb referència a les prohibicions
o restriccions de vendes, embarcaments d'ar_
mes i municions, emissions d'emprèstits o
de tot altre ajut fimancer als Estats en con-
flicte», i estipula finalment que les clàusu-
les del conveni no afecten els drets i els
deures dels Estats que a ]'ensems són mem-
bres de la Societat de Nacions. Un conveni,
doncs, els objectius del qual són exactament
els mateixos de la institució de Ginebra i
que quan escaigui, vençuts els prejudicis,
guanyats els esperits, hom podrà fàcilment
i naturalment fondre's en el Pacte de la
Societat de Nacions.

EI gran discurs de Roosevelt no ha trobat
potser entre nosaltres l'entusiasta acollida
que es mereix. La nostra gran premsa in-
formativa s'ha ]imitat a reproduir-ne frag-
ments. Ha estat solament el Bulletin quo-
tidien de la Presse étrangère, de data 12 de
desembre, que l'ha publicat íntegre.

Pau, democràcia, justícia social, heus ací
el triple ideal — en realitat és un de sol —
que persegueix l'home de Washington, ple
d'humanitat. Ha començat parlant dels hor-
rors que, si els pobles són tan folls per
deixar-s'hi arrossegar, el món coneixerà de
nou infinitament multiplicats i agreujats per
la ciència mortífera i guaridora. A conti-
nuació ha exposat que, de nou, alguns caps
de nacions, repudiant la seguretat pacífica
dels tractats, proclamen que és l'espasa i no
la justícia qui és capaç de rectificar les in-
justicies i les desigualtats creades per la
Gran Guerra. Ha denunciat la falsa activi-
tat gràcies a la qual, arreu, s'acumulen els
armaments que, ineluctablement, les na-
cions bèiliques es serviran contra Ilurs veïns
per tal d'evitar l'esfondrament de llur eco-
nomia, fonamentada tota sobre la producció
febrosa i massissa d'enginys de guerra.

^z•^

«donar més llibertat i realitzacions a la vida
individual de tots els ciutadans », és encara
«la gran esperança del món ». IEn efecte, és
gràcies a la forma democràtica dels governs
representatius constitucionals que hom dóna
a tots els ciutadans una més gran seguretat

de vida i d'oportunitats d'èxit més nivella-
des ; és gràcies a ella que poden tenir lloc
els canvis comercials, artístics i científics
entre nacions ; és gràcies a ella que pot ésser
evitada la causa d'armaments, anorreat l'odi
i encoratjada la bona voluntat i la veritable
justícia.

Aquest és el missatge de fe democràtica,
de fe espiritual, que el president Roosevelt
ha llançat al món; missatge al qual la 11-
rica eloqüència de l'orador i els 27 milions
de vots que ha tingut confereixen una ex-
traordinària autoritat.

El punt central d'aquest missatge és l'a-
firmació que els republicans d'Amèrica te-
nen el poder d'ajudar Europa a evitar la
catàstrofe que l'amenaça. Es aquesta una
paraula plena de conseqüències implícites.
No faig promeses. Tanmateix, Roosevelt
s'ha guardat bé prou de fer-ne cap. Coneix
la repugnància del seu poble a barrejar-se
als afers europeus, la temença a «l'entan-
glement , el qual apareix a tants d'ameri-
cans com el començament i la fi del seny.
No ignora que si hagués estat més explí-
cit, forces temibles s'haurien aixecat contra
seu i haurien compromès la finalitat que
s'ha limitat a esbossar, però que — hom en
pot estar ben segur — és ben bé la que per-
segueix sense descans, amb qna tenacitat
exemplar.

Aquesta finalitat vol evitar al món els
horrors d'una guerra. Pot ésser assolida?
Sí. Per qui? Pels Estats Units, pel seu
president. Roosevelt és avui dia l'àrbitre
del món, la Casa Blanca el temple de la
pau o de la guerra. Si el president de la
gran República declarés avui que Amèrica
no permet la guerra, la guerra s'evitaria.
Cap poble, per boigs que fossin llur., diri-
gents, mi Alemanya amb son Hitler, ni ltà-
lia amb son Mussolini, no s'atreviria a en-
frontar-se amb el colós d'ultramar.

No hi ha dubte que s'han de vèncer re-
sistències. Es tracta de convémcer el poble
americà que abomina la guerra i no està
disposat a deixar-se arrossegar per les vanes

disputes del petit continent europeu, que no
corre cap risc declarant que no permetrà la
guerra i que oposaria totes les seves forces
a un agressor eventual. Car, repetim-ho,
ningú no gosaria desafiar el gran poble
americà.

Sí, cal vèncer resistències. Per a dominar-
les potser caldria només que alguns euro-
peus, alguns veritables europeus, de gran
fe i bona voluntat, travessessin el mar i
desvetllessin al poble americà la conscièn-
cia de la força prodigiosa que disposa, li
demostressin que el deure del posseïdor d'a-
questa força és d'usar-la a favor de la pau
que el mot fatídic pronunciat pel seu pre-
sident, intèrpret de 120 milions de ciuta-
dans, estalviaria al món la més formidable
catàstrofe que mai no ha conegut, estalviaria
la ruina de moltes ciutats illustres que se-
gles d'esforços han patinat de bellesa i de
glòria, estalviaria la vida de milions i mi-
lions d'éssers humans, i que seria suficient
potser un mínimum d'esforç per a produir
aquest immens resultat. Es possible que no
se'n senti temptat?

VfcroR BASCH

Aquest número de MIRADOR
ha esfa passaE per la prèvia

censura

Pot restar indiferent Amèrica, davant
aquest renovellament de follia? Podrà tan-
car-se dins san esplèndid isolament i deixar
que els pobles llunyans és devorin uns als
altres sense que, fatalment, llurs baralles
sagnants passin l'oceà i ]'atenyin? Encara
que Amèrica es colloqués al marge de tota
guerra, és evident que sofriria les conse-
qüències d'un conflicte europeu. «La follia
d'una gran guerra en una part del món ens
afectaria i amenaçaria el nostre benestar
per tots cantons. I l'esfondrament econòmic
de qualsevol nació o grups de nacions seria
forçosament perjudicial per a la nostra pros_
perttat.» I immediatament planteja la qües-
tió essencial: «Podem nosaltres, el Nou
Món, ajudar el Vell Món i evitar la catàs-
trofe que 1'bmenaça?» 1 es respon : «Sí,
estic persuadit que podem».

Per quins conductes aquest ajut es podria
realitzar? Abans que tot, d'una banda, pel
reforçament d'institucions de governs demo-
cràtics constitucionals ; per altra part, amb
la ferma decisió d'Amèrica d'oposar la unió
de les seves forces «a aquells la follia guer-
rera dels quals o la fam de territoris pogués
impulsar a cometre actes d'agressió contra
ella. En segon lloc, impedint el retorn de les
circumstàncies que generen la guerra. A fi
de prevenir això, cal assegurar a tots els
homes i a totes les dones els benifets de la
llibertat política i els avantatges d'una si-
tuació econòmica tal que proporcioni a tots
els membres de la Ciutat una vida decent,
amb seguretat i digna d'ésser viscuda. El
mitjà de crear aquest estat de benestar i de
prosperitat consisteix a facilitar el canvi in-
ternacional dels productes de la terra i de
la indústria humana; destruir les barreres
de tota classe que s'han aixecat entre les
nacions; posar fi a les temptatives d'auto-
cràcia econòmica que en algunes nacions
han provocat en tanta de manera una baixa
del nivell de vida que «llurs habitants han
pervingut a creure amb desesperació que el
preu de la guerra és menys elevat que el
preu de la pau».

Es, doncs, la realització de la justícia so-
cial que oposa el principal obstacle al desen_
cadenament de la guerra. I aquesta justícia
social només la pot realitzar la democràcia,
aquesta democràcia que tenint per objectiu
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A1 v	 z d.e1 \#'ae  	 LLacaåenaqucisola»
El gran diari de Moscú «Is- Fou igualment en 1924 quan Alvarez del I Amb aquest títol ei diari feixista uIl ¢zo»

véstia» ha Qublicat el següent Vayo vingué per primera vegada a la Unió de Florència ha publicat el dibuix que re-
article de N. Kornev, document Soviètica. D'aquest primer viatge en vesultà prodúim.

	

de vàlua, per a jutjar l'obra del un llibre titulat La nueva Rusia. Deu anys	 Aquest dibuix palesa amb eloqüència la
ministre d'Estat espanyol :	 més tard, el X934, Vayo va visitar novament	 voluntat dels feixistes internacionals : isolar

	

el nostre país i va escriure un altre llibre:	 França, incomunicar-la amb l'Africa del
Vaig conèixer Alvarez del Vayo a Berlín, 	 Rusia a los doce años. Ambdós llibres, so-	 Nord. Explica, per tant, a bastament, el

durant els dies del motí de Cronstadt, el 1921.	 bretot el primer, contenen observacions crí-	 caràcter imperialista de la intervenció de
Com sempre, els «compares» burgesos d'a- tiques. En aquestes observacions hi ha molta Hitler i de Mussolini a Espanya.

	

questa època varen acollir amb hostilitat els ingenuïtat, moltes illusions encara no per- 	 A l'ensems palesa el grau de traició que
dudes ; però l'essencial d'aquests llibres so-
bre e1 pafs dels Sòviets, allò que ens en resta
i per a sempre es grava a la memòria, és
la seva fe, la seva certesa en la victòria del
socialisme i el reconeixement del fet que a °f

la U. R. S. S. hi ha una fe indestructible
en la bondat de la causa del socialisme i 
una voluntat increbantable de véncer en la»

	lluita pel socialisme i per la veritable fiemo-	 v`
cràcia.

Vayo va marxar d'Alemanya enriquit per
	]'experiència del fracàs de la «democràcia»	 cometen contra llur país els Kerilli, parti-

alemanya o, més ben dit, amb el fonamen- daris i propagandistes de Franco.
	tat pressentiment de la catàstrofe inevitable,	 I és una condemnació de la botltica de

de la fi pròxima dels socialdemòcrates i dels tolerància i de covardia que realitza el go-
«demòcrates» de tota mena. Va marxar d'A- vern Blum d'ençà que la nostra lluita con-
lemanva fermament convençut que l'únic tra el feixisme internacional va començar.
camí de la democràcia és la lluita efectiva
i activa contra la reacció i la contrarevolu- El paradís hitleriàf	 ció : el camí d'una lluita de les grans mas-
ses del poble.

	

El poble treballador, el gran poble es-	 Hitler ha racionat àdhuc el greix.
panyol que la burgesia reaccionària vol des- Un cartell enganxat a les ¢arets, a Ber-
viar — en interès de la propietat privada — Un, obliga els ciutadans a inscriure's en un
de la magna ruta de la Història, va sub- registre' esl5ecial per a poder obtenir una
ministrar posteriorment el material per als ració de greix a partir de primers d'any,
articles apassionats d'Alvarez del Vayo i Aquells que no s'inscriguin es quedaran
per als ardents discursos que va pronunciar sense aquesta matèria que és el nodriment
als grans centres d'Europa, a París i a Lon_ bàsic a què el feixisme condemna els homes

primers periodistes soviètics que aparegue- fires. Vayo no va témer enfrontar-se amb sotmesos al seu lou.
ren a la capital de l'Alemanya «democràti- els reaccionaris del seu país. A la llum deca». Els plumífers burgesos de tots els ma- l'amarga experiència de la «democràcia» L'acord de no intervenciótisos es preparaven per a festejar al fracàs	 alemanya que, sobretot, temia ésser acusa-
del poder soviètic a Rússia. Els represen- da d'>calta traïció», Vayo va aprendre per a	tants de la premsa estrangera a Berlín i sempre a no amagar davant els estrangers	 ___*\

sobretot els periodistes dels països vence-	 els pecats imperialistes dels reaccionaris del
dors — per als quals la Rússia soviètica sols seu propi país.	 AC C 	NTZOK
era un motiu inesgotable per a donar les	 L'odi al feixismeprocedia, en Alvarez del	 rtoú INTEA^Y,.
notícies més fantàstiques i les més calum-	 Vayo, del fet que els fixistes odien i

Era,	

-
nioses «iinformaci

o
nsn — reeixien es ecial-	 y	 q	 =—^	 _ 	 r-	 c'p	 menyspreen les masses del poble. ARússia	 - --	 :. •^	 +s',i^s;

ment en els atacs de tota mena. E	 doncs,	 d'una part i de l'altra a l'Alemanya pre- 

	

natural que, en 1921, 1 esguard del periodista hitleriana, Vayo aprengué a creure en les	 iw	 r.
soviètic es detingués immediatament, dis- forces de combat de les grans masses po-

corres	

w :;^^`;N	 J
tin int-lo de tots els altres periodistes estran- 

_..,
g	 p	 pulars, ]es quals poden fer prodigis si hom

	

gers, en un jove espanyol, Alvarez del Vayo, les mena pel bon camí. La derrota de la	 r^
corresponsal aleshores d'un diari su	 < ,	 t t	 .. ;^p	 falsa democràcia a Alemanya i la victòria	 ,,:	 y-,a A y .. ^^
molt influent, La Prensa, i d'una sèrie de de la democràcia soviètica han fet d'Alvarez ^,y-fl	 'Ws,r

	

grans diaris de Madrid, Alvarez del Vayo del Vayo un optimista. Si hom ens demana	 p`
a era llavors socialista. Al ove periodista	 y	 p`$1	 1	 P	 qué distingeix Vayo dels altres socialistes

	

li semblava que 1a democràcia alemanya ga- d'esquerra, contestarem : l'optimisme; la	 a^	 §
rantitzaria a Europa la pau general i la	 manca d'etcepticisme propi, ; per , exemple,	 ,.. X 1	 5 -	 ti
previñdffiá contra una segona guerra impe- d'alguns socialistes francesos. D'aquest o 
rialista.	 g	 q	

del

	

timisme es deriven totes les qualitats de]	 ^tiN	 yr
No es pot dir que Alvarez del Vayo es ministre d'Estat del Govern popular d'Es-

	trobés sol en la seva fe en la democràcia panya. Es aquest optimism e . que nodreix el	 t,,
alemanya. Nombre de polítics i de periodis-	 to patètic admirable dels seus discursos,	 iy
tes tenien en aquesta època illusions sem-	 No és casual que precisament Alvarez del
blants, sinceres o fingides. Les illusions de Vayo sigui Comissari general de guerra a
Del Vaya varen durar poc. El jove peno- la República espanyola. Aquest home veia
dista espanyol va saber fer aviat una crítica ja amb suficient claredat abans de l'època	 Versió alemanya
acerada de la seva apreciació sobre ]'Ale- de Hitler allò que representava la soldadesca
manya «democràtica». A despit de la seva alemanya. En els seus discursos contra 1'im-	 (Dibuix dels germans Abramov)
simpatia per l'Alemanya vençuda, malgrat perialisme alemany, Alvarez del Vayo hi
de totes les seves relacions amb la social- posa tot el seu odi ardent contra els crimi- Maneres d'anar descalç
democràcia alemanya, Del Vayo va saber nals que menacen l'existència del poble es-
apreciar amb circumspecció els principals fe- panyol després d'haver esclavitzat llur propi El Reich va a imposar, també, un sistema
nòmens de la vida política alemanya. Va poble. Amb la seva lluita contra l'imperia- de soles de sabata que és una manera com
saber discernir que en ]'aliança «històrica» lisme alemany a Espanya, Alvarez del Vayo lade la socialdemocràeia alemana amb la !	 també   al	

y	 una altra qualsevol de fer anar descalç e-
Y	 fa enormes serveis	 poble alemany,	 P	 el ublic	 cesta e-

Reichswehr, aquesta representava el rol del el qual no identifica amb la miserable colla 
gent. Per re parar	

p	
a aquesta m

cavaller i aquella el del cavall. Va saber .	 9	 a	 sura, el «Prrmase us Zde upri
m 

escriu
q
q	

de caníbals moderns els antropòfags faixis-	 c,La manca actual de riares matèries
comprendre que la seudo- democràcia alema- I	 p
n a — en el restabliment de la puixança im_ ' tes. La premsa feixista alemanya i el seu }ti a de fer-nos recordar les condicions que
Y P ç llastimós eco, la premsa de la Itàlia fei- s'imposaren durant la guerra. Cal, doncs,

penalista del país —1 etapa a la qual havia xista, estan indignadissimes pel fet que Vaya preparar-se per a una escassetat inaudita de
de seguir indefectiblement una segona eta- hagi coinprès i reconegut a temps — des- calçats durant la qual caldrà acontentar-se
pa més «elevada» de collaboració d'aquesta prés de les seves amargues experiències de amb sabates de paper amb soles de fusta.
mateixa Reichswehr amb el feixisme hitle- la «democràcia» alemanya — que la causa De més a més, l'Oficina del Cuiro exercirà
rià. Als socialdemòcrates i als «demòcrates» de la democrócia espanyola és precisament aviat un sever control del repartiment.»
alemanys no els plaïen gaire els articles crf- invencible perquè és «la causa comuna de
tics, preciosos i vehements i les informacions tota la Humanitat avançada i progressiva»
reveladores del periodista espanyol, el qual (Stalin). Alvarez del Vayo sap molt bé que El bon eamti
exigia als demòcrates que es defensessin ac- la democràcia espanyola, en la seva lluita
tivament contra les sol-licitacions de la reac- per la independència, no es troba sola i que	 Comuniquen de Londres que el Partit Co-
ció i de la contrarevolució, que no tolerava la seva causa és invencible mentre com- munista, el Partit trebállista independent i
l'esperit de conciliació en el qual, per prin-	 prengui aquest vincle que lliga el seu destí	 la Lliga socialista (agrupació de Sir Staf-

Q
cipi, s'atrinxeraven els socialdemicrates.	 al destí de la democràcia d'Europa en ge- ford Cripps, la qual obliga molts membres

uan Alvarez del Vayo, amb el seu estil co- neral,	 del Labour Party) acaben de formar un front
lorit, ric d'imatges però lapidari a ]'ensems,	 Alvarez del Vayo no es presenta, ni molt I únic contra el feixisme.
es va posar a demostrar que la política ex- menys, davant les democràcies burgeses	 En un document comú declaren aquests
tenor i militar d'Alemanya anava de fet

¡

d'Europacom un peticionari obligat a fer partits que volen lluitar contra les mesures
dirigida vers la revenja després d'haver 	 antesala a les cancelleries diplomàtiques. 	 que perjudiquen els parats ti treballar per la
perdut la guerra mundial, els «demòcrates»	 S'hi presenta amb el paper d'acusador, que unitat de tots els partits democràtics, mal-
alemanys l'esguardaren amb més recel en- és el seu antic paper com a publicista, i per grat l'oiosició dels dirigents del Labour
cara. En 1924 va tenir un conflicte amb el	 al qual disposa de suficient material d'acu- . Panty i de les Trade Unions.
govern alemany amb motiu d'una aprecia- sació procedent de les millors fonts. Armat
ció més que crítica que féu de la política	 amb aquest material d'acusació d'origen ale-
«pacífica» del Departament de Stressemana. many i italià, el ministre d'Estat espanyol Diúleg d'Extrem Orient
Del Vayo es va convertir; com diuen els ale- (i a la vegada periodista lluitador i abnegat
manys, en «d'home al qual es sap odiar més», de la causa de la pau), Alvarez del Vayo

dóna la veu d'alarma a les demooràcies bur-
geses d'Europa, dient-los que si no oposen
resistència als instigadors de la guerra fei-
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LES LLETRES
UN CONTE DE RAMON VINYES

OTARO Q ALT
I

He obert la finestra de la meva cambra.
M'acabo d'alçar del llit. M'he aixecat com
ple d'una fumera grisa. Per què penso amb
el meu poble? «Ara hi deu caure new, , em
dic, «Les muntanyes que el volten seran
blanques.

La neu que he imaginat que queia damunt
del meu poble la sento caure damunt la gri-
sor que m'omple. Flongesa sobre flongesa.

En el poble, i des d'una altra finestra
d'una altra meva cambra, veia el fum de
moltes xemeneies. Els fums, en dies de neu,
grisejaven esclarissats, valsaven lents. Des
de la finestra que acabo d'obrir — finestra
de suburbi ciutadà — no veig sinó teulats i
xemeneies de fums adormits, però uns fums
i uns teulats diferents, ben diferents, dels
teulats del meu poble. Els d'ací• són uns
fums com perquè uns gats de teulat monò-
ton hi funambulegin. IEls d'allà eren fums

que s'oferien amb voluptat hivernenca de
llar, damunt d'uns teulats que evocaven
flassades de ]lit.

Un dia de gener, rebladament aplomat,
em posa màscara a la cara.

*#*

— Vols tancar la finestra?
— S'emmetzina amb boira.
Els meus dos companys de cambra i joc

protesten contra la imperiosa necessitat que
he sentit de no trobar vidres entre la meva
cara i el gris del dia.

Faig de faquir en un circ de fires. Si això
de guanyar-m'hi la vida no fos una supo-
sició massa falaguera, diria que m'hi gua-
nyo la vida.

Avui fa tres dies que ens acomiadaren.
L'hivern no és temps pels circs ambulants.
Tots els de la Companyia hem vingut a
raure a aquesta casa de veïnat i de carrer
de baixos fons. Ens hem allotjat tres o qua-
tre a cada cambra.

Un dels companys ha repetit el prec
— Vols tancar la finestra?
El circ no es tornarà posar en marxa fins

el mes d'abril,
Gener! Febrer! Març! Quanta grisor!
He tancat la finestra,

***
Elsa!
Elsa és la gram trapezista del circ. Les

giravoltes dels seus salts són com una corda
que m'estreny el cor.

En aquest dietari vull recordar-hi una altra
Elsa,, una Elsa bucòlica, pagesa. Vaig in-
gressar al circ a mitjans del juny passat.
Coneixia una Elsa de mallot blanc i de
llum »nocturna. Aquell dia vaig conèixer una
Elsa nova.

Havia acampat en els afores d'una vila
de muntanya i en un prat d'aigua.

Consigno que he trepitjat molt de món,
però que he restat sempre xicot de poble.
Veure muntanyes i aigua corrent m'emple-
na d'una eufòria optimista i esperonadora.
Elsa rentava prop dels dolls d'ena font que
llençava la seva aigua per recs plens de créL
xens. Quant diferent era de l'Elsa del circ!
Rentava espitregada. El sol li esquitxava el
cabell voleiant i tenia les mans emblanqui-
nades per la sabonera. Em va somriure a
ple rostre com si m'hi somrigués el mateix
puny.

Juraria que segueixo efi el circ per re-
veure aquella Elsa.

— El faquir somnia truites — diu un dels
companys, carregat de mandra.

—Plou?
— Està núvol?
M'arriba el cant d'IElsa, un cant d'hivern

gris. Elsa renta roba a l'aigua tèrbola del
safareig de la casa de veïnat. I canta tris-
tesa enfredorida.

Juny, que llunyà ets !

**x
AI costat de la meva cambra plora una

dona. L'embá deixa traspuar e1 seu plor.
Quina tragèdia més dolorosament grotesca

la tragèdia de la dona canó que plora! Plora
perquè perd pes!

L'orgull del nostre circ era posseir la dona
canó més dona canó. Pesava gairebé zoo qui-
los. Els seus pits recordaven els rebostos i
ella s'autoelogiava en dir que, en cas de
maternitat, hauria estat dona de bessonades
dobles.

E1 destí la Lligà amb qui no sabé fer-li fills.
Es tractava d'un fantas sta que omplia galle_
des amb la llum elèctrica dels arcs voltaics
del circ per a regar després un imaginari
camp de tulipes de Harlem amb aquesta
aigua especialíssima. Carn i subtilitat no
fruitarem, naturalment.

L'última pesada de la dona canó ha mar-
cat r65 quilos. 35 quilos menys del seu pes
normal. I encara desmillora. En passar re-
vista del seu calvari de desengreix, troba
que dues rivals li passen davant: una de
180 quilos i una de 178 i mig. Ha perdut el
récord del pes. La carrera se li esmicola.
La fam tusta la seva porta.

Nua davant el mirall, on es passa el dia,
la dona canó tremola d'angoixa i de fred.

Per contemplar el drama d'aquella carn
i greix, que fugen, el dia gris sembla que
hagi posat el front humit damunt els vidres
de la finestra de la cambra d'ella.

Dinem en comú. Tant per cap i en famí-

lla, podrem resistir l'atur forçós més temps.
Les dones fan torn en això de la cuina.

Avui han endegat el dinar la dona serp
i l'ensinistradora d'una foca òrfena. La foca
òrfena porta un nom sentimental: «Sola».

Gener, febrer, març i, per fi, l'abril.
Elsa m'ha mos trat les mans, clivellades

per l'aigua del safareig.
La dona serp no ha volgut dinar. Ullerosa

i desfeta, ha deixat caure el cap damunt la
taula.

Té un cap de boa autèntic : aixafat, tre-
ment. Mentre ella sanglota, el cabell li res-
pira:

— Sento fred, sento fred.,.

Confidències del Clown màxim. Es un
clown de posats idiòtics que fá riure.

M'ha portat a passejar pel moll.
E) vaig conèixer pel mateix moll on pas-

segem, i fou aquest clown qui m'ensinistrà
en ]'ofici de faquir.

Bufa un fred que queixala. Les paraules
del clown Íi surten ratafies de la boca: el
fred les hi mossega amb ullal fi.

— Recordes el dia que ens trobàrem? Tu
passejaves trenta-sis hores de fam per aquest
moll . Jo hi passejava una mortalla de me-
langia. Volia que l'aigua del port em fos
tomba definitiva. Quins contrastos ! Tu , nàu-
frag de moll i d'escullera, vibraves d'opti-

misme. Jo, que vivia bé del meu treball de
circ, trobava que la vida era més grisa que
el dia que ens pesava damunt:'

S'encenen Ilums. Tremolem dintre els nos-
tres gavanys. El port s'obre al silenci. I l'hi

-vern es passeja amb nosaltres mall amunt,
moll avall,

El Clown em confidencia que estima Elsa.
Però no estima l'Elsa de casa ; estima la
del circ. «Altres contrastos», penso jo. Un
plany del Clown

— Avui, en tornar del safareig, lElsa sem-
blava un parrac gris esqueixat del dia...
1 aquelles seves mans, fenellades, sango-
nents! L'Elsa triomfa] és el resum de la
glòria apoteòsica del circ. Elsa és una gira-
volta blanca, dintre del seu mallot nevat;
i un foc xardorós d'aplaudiments. Aquesta
Elsa és l'única cosa que em fa estimar la
vida. Sóc un clown tan trist!...

El clown segueix parlant
— En trobar-nos en aquest moll aquc!1

dia, em sentia ofegat de boira ; bevia el gris
a glops. Tu em vas salvar del mar momen-
tàniament. Després, el circ reobert, Elsa em
salvó per uns mesos. Se'm va endinsar al
cor en veure-la saltar un dia com oree que
mai ningú no havia saltat. Saltà amb un
salt boig, un salt de tres lligades, capbus-
sador, dels que arrenquen un crit d'espasme
als que van al circ per flairar la mort. En
el silenci que mitjançà entre l'esglai i un
espetec d'aplaudiments, provocats pe] risc
d'Elsa, l'ànima m'havia pujat als ulls i Elsa
me la colpejava amb la claror d'una rialla.
Com una serp que muda de pell, em va
semblar sortir d'una enganxosa mortalla de
teranyines. Fa mig any, més de mig any,
que visc per 1'Elsa d'aquells salts. Ara, en
el repòs de l'atur, torna a ensenyorir-se de
mi el gris, sento altra vegada ofec. L'Elsa
casolana mata l'Elsa dels salts d'esglai.

Les llums del port, enfonsant-se en el se-
gon sostre de l'aigua, volen fugir del glaç
que cerca agafar-les amb les dents per a es-
prémer-les com si fossis fruites. Parpelle-
gen llunyanes les llums del Tibidabo. !Els
Docks són deserts. La eorporitzada presèn-
cia del gener es sent com mai.

No m'han despertat cap gelosia les confi-
dències del clown enamorat d'Elsa.

**x

Sol ! Un dia de sol ! Rellisca damunt el
fred un ventijol tebi.

La dona serp ha tret el cap a la finestra.
S'ha embolicat amb totes les pells que ha
trobat. Llangueix, donant l'oxigenat solar
del seu cabell curt a la suau moixaina d'un
sol d'acaballes de gener, un sol que ja pot
haver jugat amb la sentor de les primeres
violetes.

Els ulls de la dona serp són uns ulls mo-
radencs, estranyament usats.

També semblen plens de sentor de viole-
tes, però d'unes violetes marcides, penjants,
moribundes, d'unes violetes de quaresma
ofegada en pluja.

*x*

— T'he de parlar —m'ha dit Elsa.
Aquest rellotge de sol, perdut entre ter-

rats i parets mitgeres, marcará l'hora de la
cita amb una ombra prima.

Fa un sol convalescent, ui sol que ritma
amb la primera tassa de brou que es dóna
a un malalt després d'una malaltia greu.

Ens hem trobat en un bar del Parallel.
Elsa es tapa amb un abric ple d'astracans
negres. Va maquillada amb cura i traspua
un no sé què d'inquietud.

La cita vol semblar ésser feta per a parlar
de coses del treball de circ.

— Véns dissabte i diumenge? Tenim con-
tracta per a anar a una ciutat vora de Bar-
celona. Cal anar-hi, car el diner s'esgota.
Els he parlat de tu i dels teus èxits com a
faquir.

Somric.
L'última sessió de circ que vaig fer fou

fatalíssima. Em vaig clavar una agulla amb
tan poca destresa, que 1a meva pretesa in-
sensibilitat no pogué frenar un crit, mentre
la sang m'enrobinava el braç.

M'he begut un pernod. Elsa ha mullat
els llavis en el conyac , d'una copeta.

— E1 Clown és qui ens ha trobat la con-
tracta —. Altra vegada parla Elsa. — El
Clown fa l'apologia dels meus salts amb un
éxtasi que li encén l'esguard. Ell en diu la
«meva bogeria gloriosa de saltar».

Ara el qui pregunta sóc jo:
— Has entès què volen dir els elogis exta-

siats del Clown?
Elsa clava inquisidora els seus ulls en els

meus.
— No he entès res — replica, sense bai-

xar l'esguard —. Per qué m'ho preguntes?
Sense que cm sigui possible estar-me'n,

insinuo que el Clowsi l'estima. Sé que no
he de fer la insinuació, però la faig perquè
sé que no he de fer-la. Elsa passa de llarg
les meves paraules i parla altra vegada de
contractes.

Què m'amaga Elsa? Era necessari que
em cridés a part, i lluny dels companys, per
parlar-me d'afers de l'ofici? Elsa tremola
de febre.

POEMES DE PERE QUART

DUES NITS
NIT FINAL

Negra mar taverna i llit
dels estels abominables
Les nits no són per als àngels

Torneu-nos el paradís
Mireu-nas els palmells amples
i les dents sense vernís

Sang i sement Font eixuta
Llàgrimes d'aigua de pluja
Mireu-nos l'orella gran

Put la tenebra estantissa
Les mares martell en má
vetllen infants de terrissa

Els tres àngels de la nit
juguen a cartes
perden les ales
a la taverna dels sospirs

Rialla de cec Escuma
negra de mar Nit final
De minves morí la lluna

LA DONA DE LA NIT ALTA

(Espera'm Apaga la llàntia

Sobrevolo mon llac de memòries
Camina Les mans són mes ales

La fosca no aprèn a besar-me
Llanço la clau de l'alba

La nit estalvia mirades

I)ormiré de costat amb l'aurora
presonera de llunes tardanes

El mantell de la nit és més ample
La cançó no és aquesta que cantes
Silenci de grills que callen

No vull rees Deixa'm sola
Apaga la lfántia

Nit negra nit blava nit blanca

Nit blava com mar dessalada
Nit negra com aigua secreta
Nit blanca com neu endolada

Es el bleix de les herbes no verdes
que es vesteixen de verd en llevar-se
Una font somnámbula

Alts camins amb roderes de rodes
que han rodat milions de vegades
Els viatges s'encalcen pels aires

La fosca comanda
Car la llum colorada del dia
és el somni només de la nit fatigada

Bona nit nit altar

Porta dol d'un germà, però el dol que
porta no és un dol de roba; és un dol que
l'entenebreix des de la punta de la sabata
de xagrí fins al cabell rossenc més esbulla-
dís del seu cap ; és un dol ficat dintre d'ella,
visible en els seus gestos, en el seu cami-
nar, en les seves rialles.

M'havia fet la pregunta mentalment. Ara
la trameto a Elsa a veu viva:

— Què m'amagues, Elsa?
— Res!

Un plor desfet, sotraguejat, desmenteix
les seves paraules.

•s#*

Plaça d'Espanya. Parc de Montjuïc.
Volen coloms sense gairebé moure l'aire.

A l'estiu els coloms tenen un volar de xar-
bot,, neden en el blau. A l'hivern volen cau-
tes, esquitllats, sense joc.

Elsa camina vora meu com si anés per-
duda. Sento proper el seu dol. L'Elsa del
mallot blanc i e1 salt lligat roman lluny.
Encara roman més lluny l'Elsa de les fonts
i del prat d'herba.

A qui pertany aquesta tercera Elsa que no
és la meva ni la del clown?
De sobte, Elsa es fa sentir i trenca el si-

lenci. Parla amb veu de seda que s'esqueixa
i com si aixequés una llosa que li premsava
les paraules.

— En el dol que porto del germà cal afe-
gir-hi el dol sencer de la meva vida.

«Vaig néixer amb fam d'amor i de casa.
Per bastir llar he fet esforços impossibles
i he intentat edificar-la àdhuc en el recó
més insignificant del circ que he tingut meu.
En fugir la mare — la meva mare va fugir
del circ amb un atleta negre —, restàrem
vora el pare el meu germà i jo. El nostre
número de quatre trapezistes es reduí a tres.

«Mai no he pogut capir per què, des de
la fugida de la mare, l'amor que el pare
em portava — amor que ell havia marcat es-
pecialment — s'amà esvaint per mi per a
refugiar-se sencer, abrandat, en el meu ger-
mà, el qual, fins aleshores, havia restat un
xic a l'ombra.

«M'assemblo extraordinàriament al meu
pare, sóc d'ell en absolut, el prolongo. El
meu pare ho havia remarcat moltes vega-
des. Per què, doncs, puc ésser jo la que
més li recorda la traïció de l'escàpola ?...
M'odia per aquesta traïció? Es per odi ge-
neral a la dona? Es al revés, perquè no puc
continuar vora d'ell la imatge de la que
fugí?

«El meu germà tenia totes les caracterís-
tiques de la mare, àdhuc la fesomia : era
bru, sensual, rampellut. Igual, igual que la
mare! Unes vegades queia en silencis her-
mètics i altres vegades es desfeia en moi-
xaines ; tan aviat reia com boig com dei-
xava 'lliscar les llàgrimes cara avall.
«jo sóc reposada, tranquilla, sense so-

tracs. Moltes vegades el pare havia remar-
cat, amb orgull, el meu equilibri. Por què
va ajocar el seu amor en el meu germà,
mentre es tornava, per mi, cruel, irascible,
tirànic?

«Quina vida des d'aleshores! En el tra-
pezi m'emportava el treball més feixuc i el
de menys lluïment. Si un dia em remarca-
ven i m'aplaudien, el pare exterioritzava
amb crits una gelosia caníbal. Si cercava
passar desapercebuda, les seves fuetades de
menyspreu em feien verdancs : «No servei

-xes per a res!«. El dia que el meu germà
es va emmalaltir em va escopir la cara,
bo i dient-me que aquella saliva em volia
arrencar el goig que em produïa la malaltia
del germà. Quan el germà va empitjorar,
va aixecar els punys damunt el meu cap.
Quan va morir, va cridar-me arran d'ulls,
com si em volgués enfonsar les seves parau-
les a l'ànima : «Per qué no t'has mort tu?».

«Mai no he esbrinat ni esbrinaré les cau-
ses d'aquest odi

«Mort el meu germà, ens calgué cercar
al tres trapezistes : una dona i un home. Fou

quan em vaig llançar als meus salts de mort.
Volia que el públic s'adonés de mi; tal ve-
gada així podria reconquistar el pare. No
feia ombra al seu predilecte i, per torna, era
possible que li afalagués l'orgull: nosaltres
dos valíem més que els nouvinguts ; fins
podríem imposar el nostre nom al número,
per dret propi. Avant, doncs! I vaig saltar
com mai ningú no ha saltat. No em féu res
veure la mort cada nit tirant la corda del
trapezi com si em tirés un llaç escorredor,

«El meu número fou la màxima atracció
del nostre circ. Ens van ploure contractes
avantatjosos per a anar als cincs de ciutat.
El pare mai no ho va voler. Tampoc hi he
trobat explicació.

«Ara el pare m'afalaga, es mostra compla-
gut. Quan li vanen la meva gosadia, m'es-
perona perquè segueixi• en els jocs de pe-
n 11. «Em sembla que podries fer més !»,
insinua. Les seves insinuacions em glacen.

«T'ho confesso a tu perquè ets el més nou
de tots i el menys de circ. Sé que el dei-
xaràs.

«Estic convençuda que el pare espera amb
daler la nieva mort. Cada vegada que em
veu saltar anhela que m'esquerdi el crani
en la duresa de la pista. El dia que, per pri-
mera vegada, vaig treure la xarxa protec-
tora, els seus ulls es van encendre com dos
lluquets. Vaig suprimir la xarxa com a pro-
va i 1a prova reeixí. Després l'he vist espiar-
me adalerat, famolenc de crim i sang. Ara
sóc jo la que comença a odiar totalment
el seu pare. I l'odio amb un odi negre, en-
fangat.

«Però, i si ell m'estima altra vegada? Si
els desigs de crim que li atribueixo són fan-
tasies meves? I si l'admiració que em té
me'l torna? I si agraeix el treball de perill
que glorifica el seu nom als ulls del públic
i el pot fer arribar triomfador a la que el
deixà?

«Els dubtes no em deixen obrar com vol-
dria. Si sabés que l'odi del meu pare ha
cristallitzat en el desig de veure'm caure
amb caiguda mortal, la meva venjança seria
complaure'l. 1 m'estavellaria amb ell per a
poder-li dir el meu goig de mort abans de
morir junts.
Elsa ha arrencat amb violència una bran-

ca sencera d'un arç d'arran del camí. No
ha sentit les punxes que se li han clavat a
les mans, ensangonant-les-hi,

***

La dona serp m'ha donat la nova com si
me la donés amb un tros de llavis

— Elsa s'ha suïcidat!
També m'ho ha dit el clown
— Elsa s'ha suïcidat!
M'ho ha dit el qué s'empassa trossos de

carbons- encesos i m'ho ha dit l'ensinistra-
dora de la foca : «Sola».

També m'ho ha dit la parella de nans.
El clown, en dir-m'ho, ha plorat. Els al-

tres companys han encresponát les parau-
les. La dona serp, en dir-m'ho, s'ha allar-
gassat com una boa, indiferent, glaçada, lle-
fiscosa

— Elsa s'ha suïcidat!
Per la finestra que dóna als teulats cau

damunt la gent del nostre circ un raig de
sol d'hivern.

***

Voldria per a Elsa un cementiri com el del
meu poble. Blavor de muntanyes, verd de
xiprers i una gran pau.

He corregut molt de món, però sento co-
ses incomprensibles. Sé que la terra no és
més feixuga ni més lleu en un cementiri
que en un altre. Però...

EI cementiri del meu poble sembla fet ex-
prés pera • l'Elsa de les fonts i del dia de
juny, per 1'iElsa casolana i equilibrada. Si em
va despertar amor, me'l despertà cantant can-
çons de bressol i rentant bugada. Damunt
la tomba d'aquesta IElsa hauria de cantar-hi
el rossinyol de verdissa del poeta Keats, un
rossinyol ben de poble, ignorant de les ciu-
tats i les seves terboleses,

**x

Deixo el circ i el faquirisme transitori.
M'acomiado del clown.

El clown es va declarar a Elsa. M'ho ha
confessat. «T'estimo, Elsa — li va dir —.
Mai no he conegut trapezista més enamo-
rada de la mort que tu. Els teus salts em
lliguen . Quan t'aplaudeixen, el meu cor es
fon en el teu triomf. No ets una dona, Elsa.
Dintre el teu mallot blanc ets un salt vers
la glòria. Tu m'arrossegues enlaire agafant

-me pels ulls . Em fas viure les teves follies
perillosíssimes i m'encadenes per la teva
rialla que rubrica amb nacre el teu constant
desafiar la mort. Elsa meva, única!»

Elsa, "segons conta el clown, rebé la seva
especialíssima confessió amorosa amb un
crit d'esfereïment. I després va replicar-li
que, si mai estimés algú, m'estimaria a
mi que he vist molt de món, que na sóc de
circ i que visc enaiguat de muntanyes.

EI clown féu la seva declaració a Elsa a
la nit. Elsa fugi per sempre més del circ
i de nosal tres, a l'alba,

(Illustracions de Josep Vinyes)

ESMENA
Per un dissortat desballestament tipogrà-

fic, el conte de Pere Calders publicat en el
número anterior, aparegué sensiblement des-
figurat. Apart de petites errades que el bon
sentit dels lectors ja haurà corregit, hem de
subratllar les següents : a la columna $,
ratlles q i , on diu u ...les mans, i consistia
en la facuftat de poder encomanar a través
d'una Rússia feudal,, ha de dir : «...les
mans, i consistia en la facultat de poder
encomanar la bogeria i la mort. Això, a
través d'una Rússia feudal...»

A més, les cinc darreres ratlles de la ma-
teixa columna corresponen al final del conte,
i havien d'anar collocades immediatament
després del següent paràgraf (pág. 6, col. 5,
darreres ratlles) : «...em dirigí una mirada
d'agraiment que recordaré sempre.»



La revista madrilenya Cruz y Raya, di-
rigida per Josep Bergamín, catòlic anti-
feixista, que lluita al servei del poble, pu-
blicà, pocs mesos abans del moviment, una
nova edició de l'obra poètica de Jorge Gui-
llén, amb el mateix títol: Cántico, amb
què va aparèixer l'any I928 el llibre d'a-
quest poeta castellà.

En aquests vuit anys, Guillén ha au;
mentat la seva obra en una cinquantena
de poemes. Magnífica lliçó de sobrietat i

poca cosa, si un ritme intern, amb el seu
càlid alè de creació, no vivifiqués el poema.
Aquesta fusió dels dos ritmes és la que per-
segueix i obté Jorge Guillén, poeta autèntic,

***

^El Cántico, de i935, dista molt d'ésser úni-
cament una segona edició del de I928. Es
tracta, en realitat, de dues formes distintes
d'una mateixa obra, que ha sofert una trans-

Els Premis Folguera i Crexells d'enguany, !
per una coincidència afortunada — i justa
per altra banda — han recaigut, respectiva-
ment, sabre dos fills de Sabadell: Joan Oli

-ver i Francesc 1'rabal. Poesia i Novella.
M'és particularment plaent aquesta doble
glòria d'una ciutat on s'escolà part de la
meva infantesa i gairebé tota la meva ado-
lescència: Quantes vegades i vegades les es-
tridències matineres de les sirenes de les
fàbriques em despertaren i ]'incessant per-
cudir de les llançadores dels telers ritmaren
despietadament el somieig de la meva pri-
mera jovenesa! Sabadell és la ciutat de les
xemeneies, dels homes d'americana blava
(oh el blau de cal Japó!), del pont de la
Salut — preferit pels suïcides — i de les gor-
res inveterarles ; però en el silenci de les
seves nits denses de sons proletaris i de fre-
dors de màquines, els seus artistes llancen
les xarxes als mars de l'ànima, segurs que
a l'hora del sirgatge els caldrà tota la vigo-
ria de llurs esperits per tal com les xarxes
oposaran la resistència pesant de les mera-
velles que porten de les profunditats.

***

La poesia de Joan Oliver (abans que tot
és poeta) és el producte d'una serenitat hu-
morística que actuant al marge de tot pro-
Mema individual es lliura al joc poètic amb
controlada desimboltura i una gràcia aguda
matisada moltes vegades d'un atrevit cinis-
me simpàtic. Realitza un equilibri perfecte
cí'influències populars i d'aristocràtica finesa
intellectual. Té la vertiginositat rotativa del
prestidigitador i la ràpida escomesa horit-
zontal de ]'esgrimidor. I això ens sembla
veritat sobretot en el seu llibre de versos
Les Decapitacions. Juga amb les testes dels
decapitats amb la sorprenent seguretat que
no n'ha de «caure» cap. Poua de la història
el tema de les decapitacions, però és terri-
blement original creant-ne de seves. La mi-
llor que ha realitzat és per nosaltres la de:

D'esquerra a dreta: Rafael Alberti, Federico Garcla Lorca, Joan Chavàs, Mauricio
Bacarisse, José Maria Platero, Rafael Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín,

Dàmaso Alonso i Gerardo Diego

d'un perfecte estil verlainià tot el fragment.
En l'obra de Joan Oliver d'aquests últims

temps es percep clarament el bategar de no-
ves inquietuds. L'artista sembla com si vagi

prenent consciència que el joc, per magnífic
que sigui, és una actitud negativa que mena
fatalment a ]'exhauriment. El pur joc ja no
el satisfà, es cansa de la intranscendència.
En la seva Oda a Barcelona, que publicà Mi-
RADOR fa algunes setmanes, diu : «Barcelo-
na—seràs si vols la capital altiva—de la peti-

t i:
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t<) Rússia d'Occident—U ERRA ESSA HAC
—Unió de Repúbliques Socialistes Hispàni-
ques». Després : «...no et distreguis—amb
les fulles que el vent requisa als arbres

—Treballa reposa—Malfia't de la història In-
venta'n una—Vigila el mar vigila la mun-
tanya.—pensa en el fill que portes a l'en-
tranya».
Aquestes paraules no són pas una conces-

sió, sinó que encaixen perfectament en el
sentit tota] de la poesia. Aquesta nova con-
cepció, aquest sentit humà que dóna a la
seva poesia, la fa esdevenir més eficaç i
emocional i és el que, junt amb la seva qua-
litat, la farà perdurar. Car la poesia no és
pas solament la facultat de crear imatges,
de trobar noves analogies entre les coses i
els sentiments, sinó un fet central d'on ar-
renca la joia dolorosa d'organitzar — crear

en el fons no és res més ni res menys que
això — el caos d'ales, de plom, de llàgri-
mes, de sospirs, de claror i de tenebra que
és el món, fins a convertir-lo en una pura
emoció on vibri l'essència eterna de la vida
elevada a bellesa. I ésser artista és la volun-
tat cruel de retenir l'efímer, de fixar sobre
el bronze de formes superiors tot allò que
passa i es precipita dins la nit de l'oblit,
i collocar-ho davant el temps amb la supre-
ma serenitat que la mort no existeix ; viure
en el fons dels homes i de les coses amb el
pensament enlaire.

Hauríem volgut parlar en aquest article
del seu drama Allò que tal vegada s'esde-
vingué i del Bestiari, però limitacions d'es-
pai, a les quals hem contribuït amb digres-
sions conceptuals potser desenfocades del

tema, ens ho priven. Els fragments que co-
neixem del seu Bestiari ens fan desitjar que
deixi d'ésser ben aviat inèdit i que ens doni
ocasió de tornar a parlar d'un dels poetes
més importants de Catalunya.

AGUSTÍ BARTRA

d'exigència!	 En	 un	 temps	 en el qual	 crí- formació	 orgànica	 amb	 el	 transcurs	 del
tics	 eminents	 com	 Curtius	 constaten	 que temps. Guillén concep el seu llibre com una
s'escriu massa i en què la dita exacta de obra única i total, suma d'unitats poètiques
Réverdy,	 «ji	 est	 de	 Curs	 génies	 qui	 ont distintes, sense fusió, però amb una intima
beaucoup créé et peu produït, és, com mai, coordinació	 indestructible.	 Els	 poemes	 de
actual,	 aquesta	 nova edició de l'obra 'd?'un Guillén, com els de tot poeta veritable, són
poeta tardà i avar; té urna oportunitat que parts del poema únic que és la seva obra.
interessa	 subratllar,	 i	pot servir-nos per a Poemes, llibres, són la representació que el
revisar	 el	 tema	 de	 la	 fecunditat	 literària, poeta té del món. I 'aquesta ha d'ésser —o
de	 la	 intervenció	 eficaç	 de	 l'esperit	 orític no és — única i total.
en	 l'acte	 creador.	 Esperits	 preocupats	 pel Així, doncs,	 en	 aquesta	 nova versió del
problema de la creació artística han expo- seu llibre, Guillén no s'ha limitat a repro-
sat	 el	 dubte de	 si	 l'art	 és un	 pensament duir els poemes de l'edició anterior, i a pu-
que es realitza o bé una floració, vital que blicar a continuació els seus poemes nous
es difon. Si cal deixar-se emportar per 1'e- entre els quals es compten els de major ex-
xuberància turbulenta o sotmetre el doll • de tensió i abast que ha produït fins ara, com
la	 inspiració	 al control	 d'una	 intenció	 de- són Más allá i Salvación de la Primavera 
purada i sàvia. sinó que els ha incorporats al seu llibre an-

Guillén ha optat.	 Cinquanta poemes en tenor,	 subdividint	 el	 nou	 Cántico	 en	 cinc
vuit anys.	 Exemple d'un coneixement per- parts : Al aire de tu vuelo, Las horas situa-
fecte de les normes tècniques, aliat a una das, El pájaro en la mano, Aquí mismo i
digna pobresa de vitalitat	 artística,	 Pobre- Pleno ser.	 El	 Cántico	 (1928),	 d'acord	 amb
sa — sobrietat — que no és en el seu cas, 'obsessió aritmètica de	 Guillén,	 estava	 or-
com	 en	 d'altres	 que volem	 disfressar d'a- denat en set números, sense títol. Els poe-
mor a les regles la seva eixorquesa, misè- mes antics han estat reproduïts íntegrament,
ria.	 (Jarnés ha dit,	 en	 referir-se a	 aquest amb	 lleugeres	 modificacions	 ortogràfiques
tema de la fecunditat literària, que tan so- (que tendeixen, encara, cap a una major de-
bri pot ésser un milionari com un escom- puració i simplicitat) i lleugeres variants. en
briaire).	 Guillén	 és un	 enginyer,	 amb tota alguns títols.
la preparació i la capacitat necessàries, amb Aquest llibre únic de Jorge Guillén, inter-
tots	 els	 plànols	 al	 davant	 dels	 ulls,	 però pretació lírica i subjectiva del món, és d'una
amb un	 salt	 d'aigua	 de	 cabal	 escàs.	 La construcció perfecta i pura, d'un ordre espi-
força,	 però,	 no	 resideix en	 el	 cabal,	 sinó ritual rigorós.	 La visió del món que té el
en	 l'acció de la presa que el fa trepidar, 1 poeta és, en certa manera, religiosa. Es per
ple d'impuls contingut.	 La força autèntica això,	 probablement,	 que	 el	 titula	 Càntic,
no es revela en l'acte sinó en la potència. i	 no cant,	 ni cançó,	 ni	 crit.	 Càntic:	 cant
En la facultat, no en el fet.	 Per a Valéry religiós, de lloança, de regraciament. 	 Him-
tensar	 és	 trencar	 el fil ;	 escriure	 és	 una ne joiós i	extàtic del poeta,	 enamorat del
feblesa,	 i	l'acte mateix de	 la	 creació	 una món, amb un impuls panteístic. Canticum
màcula que pertorba	 la	 netedat	 perfecta novum de poeta panteista, que divinitza la
d'un nores expectant: Que l'Univers n'est naturalesa, que es barreja amb ]'aigua, amb
qu'un défaut—dans la Qureté du Non-Etre. •	 la sorra, amb els arbres, amb el cel i l'aire,
Teoria perillosa i corrosiva per als esperits per no formar amb ells més que una sola
febles	 o	 excessivament	 apassionáts	 i	 in- substància. L'esperit s'amotlla a la plàstica
dulgents amb la pròpia inspiració, però que dels	 mites,	 els	 quals	 retornen	 al cos,	 des-
satisfà plenament les nostres exigències de ¡	 prés	 d'un breu,	 ràpid,	 cenyit i bell circuit.
perfecció,	 la	 nostra	 aversió	 instintiva	 per Es per això que cada poesia guilleniana és
l'abundància	 incontrolada i	 tèrbola. I un poema d'exaltació, de goig vital i de joia

z. x, * davant la	 naturalesa i el	 paisatge.	 Delicia
i en forma de pájaro, ha titulat Guillén un

Jorge Guillén és unànimement conside-
rat, com l'iniciador, en la nova poesia cas-
tellana, del corrent de retorn a la vella mé-
trica clàssica. En un poeta de la seva for-
mació i de la seva personalitat, aquesta
decisió de reaccionar d'una manera • vio-
lenta i dogmàtica contra la llibertat rít-
mica, ha d'obeir a alguna cosa més que a
una moda o a un caprici, ha de respondre
a un criteri propi en quant a la forma de
sentir i comprendre la poesia. Així és, en
efecte. En una carta seva, molt coneguda,
a. Fernando Vela (publicada primer a Ver-
so y Prosa, comentada pel propi Vela a la
Revista de Occidente i reproduïda, més tard,
per Gerardo Diego, en la seva Antología)
exposava Guillén el seu concepte de la poe-
sia pura, el qual coincideix, gairebé exacta-
ment, amb el de Paul Valéry. «Poesia pura
és matemàtica i és química.» «Poesia pura
és tat allò que resta en el poema després
d'haver-ne eliminat tot allò que no és poe-
sia. Pura és igual a simple, químicament.»
«Cap, així mateix, la fabricació — la crea-
ció — d'un poema compost únicament d'e-
lements poètics en tot el rigor de l'anàlisi
poesia poética, poesia pura — poesia sim-
ple, prefereixo...»

L'obra poética de Guillén s'ajusta estric-
tament a les teories exposades aleshores. El
poeta sacrifica, amb un esforç que molts
dels nostres poetes consideraran heroic o
inútil, la seva inspiració a la matemàtica,
a la química, a la tècnica rigorosa i despu-
ll ada de l'art poètic. Amb una cirurgia gai-
rebé inhumana, talla, suprimeix i amputa
la seva intimitat lírica en ares a la puresa
del poema. De la puresa o de la simplicitat,
com precisa Guillén. Cal, però, no enganyar

-nos en quant a l'abast d'aquest concepte.
Guillén alludeix en la seva lletra, al crea-
cionisme de Gerardo Diego. Això vol dir que
tant la forma clàssica com el vers lliure,
poden derivar d'un mateix criteri de puresa.
1 que el ritme extern fóra, en definitiva, ben

dels seus poemes, en condensar en un ésser
concret tota aquesta joia difusa que l'ins-
pira

«No hay soledad. Hay luz entre todos, soy
[vuestro.»

Accent de Whitmann, fusió de l'individu
en la massa, que algú ha estat sorprès de
veure'ns remarcar també en el nostre Foix,
en l'obra del qual podríem destriar versos
que són, en essència, plenament whitma-
nians, per bé que menys fatalistes. I és que,
com hem dit abans, décima i vers blanc,
quan responen a una diversitat de tempera-
ment, poden néixer d'un mateix concepte pur
de la poesia.

1 amb tot això, un entusiasme esportiu
pel resultat aconseguit, una alegria creado-
ra, la satisfacció de sentir-se el múscul tens,
contingut però latent, dins la disciplina rít-
mica escollida i obeïda fins a les darreres
conseqüències

Home alt en cambra petita
prepara navalla i tub.
S'afaita; mes no s'ajup
i el mirall el decapita.

Engega enlaire un cap i un altre cap (Go-
bat, Holofernes, Venus del jardí, etc.) i de
tant en tant, amb un somriure de misteri
als llavis, introdueix imatges, analogies i
músiques que donen a ]'espectacle una gran
varietat. Si parla dels caps voladors dels
àngels de Murillo acaba associant-]os amb
els colls d'aletes.:

En memòria vostra els nuvis poetes
sofriran l'oj5robi de llur coll d'aletes.

I més avall del llibre, parlant de Judit,
després de les magnífiques troballes de «suau
badia de l'escot i llum humida de les
dents», sentirà la necessitat de fer una mica
de música, i la farà amb

Passió per allá estricte. Exigència. Ar-
quitectura radiada i rítmica, amb una pau-
ta invisible però present. Un llenguatge poè-
tic perfecte, clar, lluminós, exacte

Ardor. Cornetines suenan
Tercos, y en las sombras chispas
Estallan. Huele a un metal
Envolvente, Moles, Vibran
Extramuros despoblados
En torno a casas henchidas
De reclusión y de siesta.
En sí la luz se encarniza
¿Para quién el sol? Se juntan
Los sueños de las avispas.

Bajo Agosto van los seres
Prof indizándose en minas.
Calientes minas del ser,

Calientes de ser! Se ahincan

(«Ardor»)

La forma és d'una puresa de gel o de
diamant. En el fons, però, la flama i el
glaç, l'ombra i la llum, la passió i el seny,
s'alien miraculosament. El resultat és d'u-
na bellesa estranya i encisadora

«Desnuda está la carne. Su evidencia
Se resuelve en reposo.

Monotonía justa, prodigioso
Colmo de la presencia.

¡ Plenitud inmediata, sin ambiente
Del cuerpo femenino!

Ningún primor : ni voz ni flor. ¿Destino?
i Oh absoluto presente!

(«Desnudo»)

Paraules perfectes, en la bellesa i en la
follia, amb una vida elemental de fluids,
de perfums, de divinitats tàcites. Vies làc-
ties d'àtoms vivents, amb una vida cellular
i orgànica, que destillen en el poema l'es-
sència que vol el poeta, dòcils a la seva
crida i a la seva voluntat ordenadora.

Aquesta ordenació rigorosa i estricta és
la raó suprema de la seva superioritat, que
renuncia a la facilitat i a l'emoció desor-
denada, per a procedir al joc precís i ma-
temàtic d'idees i de sentiments perfecta-
ment organitzats.

Dignitat i mesura, ens donaran la defini-
ció exacta de l'art concentrat i pulcre de

Jorge Guillén. Amb una contenció intel-
ligent en tot: er la pudorosa expressió ín-

tima ; en l'austeritat de les metàfores i en
la joia serena que és el nucli, àcid i sa

-borós, de la seva poesia.

LLUÍS MONTANVA

...Tot és u
i encara .

tu
(bona

cara,

veu de seda...

Molta gent que es troben lluny del mar-
xisme han comentat la degradació de l'art
pel capitalisme, però no n'han comprès les
causes, ni han ,vist les condicions en les
quals un renaixement és possible.

El capitalisme industrial, que té enormes
obres en el seu haver, ha canviat la faç del
món en menys de cent anys, però no ha
produït cap art que es pugui comparar a
l'art florent de l'Europa del segle xvi o a
l'art i a la literatura de la civilització escla-
vista de Grècia. No hi ha dubte que en
els darrers cinquanta anys hi ha hagut un
enorme increment de gent dedicada a l'ac-
tivitat artística, però la tercera part s'ha
distingit per la seva relativa esterilitat.

En el Manifest Comunista de Marx i En-
gels s'exposen les causes reals d'aquesta
declinació de la vida cultural i es descriu la
part revolucionària jugada per la burgesia

en destruir les precedents relacions socials.
«La burgesia, allà on ha posat la seva

mà, ha acabat amb totes les relacions feu
-dals idílliques i patriarcals...

»La classe capitalista ha convertit el
metge, el poeta, l'home de ciència, el cler-
gue, en .assalariats seus.»

En el segle XIX, els artistes sentiren pro-
fundament el nou, el caràcter impersonal
de les relacions entre els homes, que s'ai-
xecaven de la dominació del capital. Poc
menys profundament sentiren el nivell del
seu treball a través del mercat capitalista.
EI diner fa totes les coses iguals — un Mi-
quel Angel a tant de sabó, una comèdia de
Shalcespeare a una quantitat determinada
d'adob —. Degut a això veiem en un pe-
ríode del segle xix l'artista dedicat a l'es-
forç inútil de negar el món que li imposa
aquestes normes.

L'art per ]'art — un crit reaccionari de
batalla — ha tingut, no obstant, per un
cert temps, una significació progressiva. Al-
guns artistes, desesperats, neguen àdhuc

llurs pròpies obres ; Rimbaud s'enterra a
l'Africa Central, i amb cinisme salvatge
comercia amb cossos humans, amb els pro-
ductes dels tròpics, en una època en la qual
aquest negoci s'havia convertit en objecte
de l'ambició capitalista. Gauguin es retira
a Tahití a viure amb els comunistes primi-
tius de la Polinèsia i decora la seva cabana
amb obres mestres, mentre Cézanne llan-
ça les seves teles en un fossat i Van Gogh
mor en un manicomi.

Precisament en aquest temps, però, Zola
— el seu amic i defensor — ja s'acosta a
una solució : sent un foc nou, treballa en
l'amarga i ruda, però passional, vida de la
classe treballadora.

En destruir les condicions en les quals
florí el gran art, el capitalisme crea alhora
les condicions en les quals és possible per
a l'art cercar noves altituds en la història
humana. I, no obstant, el capitalisme és
incapaç d'utilitzar aquestes condicions de

naixença d'un art nou. Ha desenvolupat
tant la tècnica i la producció que ja no hi

ha raó per a l'existència de pobles >(en-

darrerits» i «avançats ».

Les mateixes condicions de la producció
capitalista impedeixen a la literatura mun-
dial fer eclosió. L'odi nacional i de races,

La consciència de l'home s'ha desenvo-
lupat extraordinàriament en aquest període

de. declinació de l'art i la literatura. L'avió,
la ràdio, el cinema, totes aquestes coses
produeixen canvis en la nostra conciència.

Qui podrà dir que els nostres artistes ho
han comprès? I si han absorbit les expe-
riències humanes noves i són capaços de
transmetre'ns-les? Al contrari, més aviat
comprovem un temor a la ciència, un terror
abjecte a la tècnica. Molts intellectuals eu-
ropeus somnien amb el confort quiet de les
selves, que és un frau estèril i sense confort.
La causa és clara. La societat capitalista,
limitada per la seva base de classes, és in-
capaç de controlar el monstre que ha donat

a llum. La màquina, en lloc de crear una
vida més ampla per a l'home, el llança als
carrerons de la fam o el lliura a trossos a

l'horror de la guerra, mentre que els pro-
pietaris de les màquines decauen en una
futilitat abjecta.

Les conclusions són clares. La lluita en-
taulada en dos sistemes — capitalisme i so-
cialisme — és tal que té profund significat
per a la literatura i la cultura general. A la
victòria del socialisme s'hi uneix el futur de
l'art. A ]'Alemanya feixista, el país on la
decadència capitalista ha estat més accentua-

da, les obres dels clàssics són cremades pú-
blicament.

CARÁCTER DE L'ESCRIPTOR

En la societat primitiva els artistes esta-
ven en contacte directe amb el procés del
treball, i la seva obra reflectia directament
aquest procés. Amb la divisió de la societat
en classes, vingué també una divisió del
treball i l'artista es separà d'aquest procés,
amb la qual cosa el seu art ho reflectí cada
cop menys. No fou, no obstant, fins que el
capitalisme modern impulsà la producció
industrial que aquest procés es féu complet.
I ara tenim l'intellectual modern tan lluny
del procés social de producció com es pugui

imaginar : la divisió extrema en evident con-
tradicció, entre el treball intellectual i el
físic. La seva actitud intellectual s'ha fet
també una abstracció de la vida. Ja no és
un Sòfocles, un Bacon, un Lleonard, ensi-
nistrat en la vida i en l'art. Es reflectit
millor pels germans Goncourt, quan escriuen
en el seu diari com espectadors forçats de
la vida, observant-la amb tristesa i melan-
giós cinisme. El socialisme escombra aquest
tipus d'intellectual en el lloc del passat.
L'escriptor em la societat socialista pren part
activa en el que escriu. Indica l'home nou.
La dignitat. Els grans escriptors de la hu-
manitat sempre han tractat amb la vida
real de l'home : les seves lluites, amistats,
amors, somnis i humiliacions li són prò-
pies. Han estat actors en el combat per al
desenvolupament de la personalitat humana.
Per això és impossible a l'escriptor sincer
que s'interessa per la tradició del seu art
romandre fora de la lluita que es porta a
terme per a decidir el futur de la huma-
nitat.

L'escriptor que no solament explica el
món a través del poder de les seves expe-

niències, sinó que per mitjà d'aquest mateix
poder s'uneix a la contesa per a transfor-
mar-lo, río traíciona la seva professió, sinó
que es manté fidel a les seves grans tra-

dicions.
AGUSTÍ S. PUERTOLAS

J	 ¡ Oh follaje de estío,
Amor, rumor, verdor, plenitud tan ligera

Quién, alado, te diera
Voz sonada en las hojas, murmullo de ribera,

El acorde de estío!

Món platònic transmutat en bosc d'idees,
amb un alè whitmanià, però amb una inten-
sitat refrenada i dosificada, més per insi-
nuació que per expressió concreta

i Salir por fin, salir
A glorias, a rocíos,
(Certera ya la espera,
Ya fatales los ímpetus)
Resbalar sobre el fresco
Dorado del estío

Gracias!—hasta oponer

(«Nivel del Mar. La salida»)

Caballos coreen, caballos
Perseguidos por las dichas.
Vientos esbeltos ! Sus ángeles,

Que un frescor de costa guía,
Aman a muchachas blancas,
Blancas, ¡ pleamar divina!

(«El cielo que es azul. Festividad)))

LA LIITEIf^A II U If1t!giloao
(Ve de la pàgina i.)	 les enemistats de classes, l'impediment per

part de les nacions fortes que les dèbils
crites. Per l'aïtra, el lament buit, histèric,	 es desenrotllin, la influència i les contra-
de l'intel'lectual rus, que públicament es	 diccions sexuals, l'oposició del camp i la
pica el pit i crida «Sóc dolent, vil, però m'en-	 ciutat, la divisió creixent entre el treball
camino per la ruta de la moral perfecta;	 mental i el físic expressat per una produc-
fa no menjo més carn, però visc de cos- ció de masses capitalista que ha conquistat
talles»,	 el mercat mundial: totes aquestes coses

»Per una part, el realisme soberbi i l'a-	 que neixen de les contradiccions de la so-
llunyament de tota mena de màscares. Per	 cietat capitalista, constitueixen les anelles
l'altra; l'advocació per a una de les coses	 per a la creació d'una gran literatura mun-
anés corruptes del món: la religió; l'in.#ent	 dial.
de reemfdafar els capellans oficials de l'Es-
tat per altres de convicció moral, i, Qer
tant, el cultiu de la més astuta i re¢ugnant
mena de clericalisme,»



Els conills. — .,•!
(Hooey, Nova York)
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L'art des del punt de vista social De cara a la guerra

II

La manca de concepte d'allò que se'n diu
matèria ha portat i porta a grans i funestes
confusions. Sois caldria que es pogués enten-
dre bé el que representa el mot de «matèria
diferenciada» perquè desapareguessin innom-
brables errades discussions estèrils i una
quantitat de quilograms de paper brut de
tinta i de retórica fer la retòrica.

L'herència de concepcions admeses sense
discussió — heus ací l'error — ha fet creure
a molts artistes que ]'Art no és més que...
Art. Fórmula aparentment senzilla i defini-
tiva, però en el fons, com totes les coses
vagues i superficials, d'una gran complica- j

ció, no per la profunditat, sinó per la seva
formació viciosa.

EI que és superficial és sempre inútil, però
en Art ho és molt més. «No hi ha res tan
superficial com una falsa profunditat.» Hi
ha molts artistes que es resisteixen a creure
que l'Art sigui quelcom més que Art.

Ja és bastant que moltes obres d'Art si-
guin artístiques, però interessa fer remar-
car que quan una obra és integralment artís-
tica és també integralment social.

El que passa és que moltes vegades, quan
es fa una obra veritablement artística, no
ens donem compte que fem també una obra
social. I no ens en donem compte perquè el
propòsit de l'artista és sempre emocional,
és a dir subconscient.

Relacionant això amb el que vaig expres-
sar en l'article anterior sobre la reacció emo-
cional en estat més o menys pur de l'home
primitiu, ens trobem que a la Història de
l'Art hi ha factors que han operat damunt
les obres artístiques d'una manera efectiva
i potent. Hi ha els factors d'origen fisiolò-
gic — la caça dels animals, la sexualitat, et-
cétera — i els d'origen psíquic o mental —
superstició, complexos, etc.

Fixar on comencen uns i on acaben els
altres és un treball immens, però és una
tasca que es farà, car és absolutament neces-
sària per a aclarir tantes i tantes vaguetats
i concepcions absurdes com hi ha. No em
correspon a mi de dir-ho en aquests articles,
ja que entenc que els articles han d'ésser
breus. Però sí que esbossaré els punts de
principi i amb ells tindrem un camp immens
obert a idees més justes.

Jo he procurat d'explicar a l'article ante-
rior el mecanisme de la sensibilitat primi-
tiva i els resultats d'aquestes reaccions amb
el medi, o sigui la Naturalesa.

Però he de dir que no perquè neixin les
primeres manifestacions mentals com les
supersticions, són excloses les manifestacions
físiques en l'emotivitat; al contrari, amb el
naixement de noves sensacions comença una
tercera lluita entre impulsos físics i mentals
per al control de la voluntat, o sigui sobre
l'acció.

I així veiem que en moltes manifestacions
artístiques que aparentment sols són pro-
ducte d'una emoció psíquica, penetra sub-
terràniament, però amb força, una expres-
sió — simbolitzada, està clar — d'origen fí-
sic, generalment sexual.

Això esgarrifa a molts i furiosament ho
combaten com un atemptat a la duresa de
l'Art ; però ells mateixos no es donen comp-
te que volen disfressar la nostàlgia de l'home
primitiu que tots portem dins de nosaltres.
Que traïcionem impulsos en lloc d'enfron-
tar-nos-hi i dirigir-los vers un terreny fèrtil
per no caure en unà orgia de sensacions,
que seria el domini del primitiu sobre l'avanç
que suposa la diferenciació de les sensa-
cions.

EI satanisme medieval, la magia negra
fou la reacció contra la repressió despietada
del fanatisme catòlic d'impulsos fisiològics
que el veritable cristianisme no refusà mai.
La nit paorosa de l'Edat mitjana fou també
nit per a l'Art; una rigidesa de cadàver do-
minava els retaules, es perdia la gràcia dels
grecs, es gastaven formes i conceptes fins a
reduir-los al punt de partida. Les escultures

(Ve de la pàgina 2.)

Ilíssimes en les quals són recollides, i fins
exaltades, les passions humanes. Aquest és
el teatre de Carles Arniches, escriptor ex-
cellent que no ha volgut descendir fins als
baixos fons de la imbecillitat aduladora i
ha mantingut ]atent un teatre cómic, de co-
micitat humaníssima, en el qual s'arriba a
l'ànima popular per camins honestos i d'una
positiva valor artística.

La deshumanització de la rialla
El mal de la mostra època, en aquest as-

pecte, ha estat la deshumanització de la
rialla. Fetes les primeres concessions, em-
brutit el públic, potser per l'apartament dels
veritables intellectuals dels rengles teatrals,
augmentà progressivament el domini de la
inèpcia i avui ens trobem que l'obra reedu-
cadora s'ha de començar de nou des dels
fonaments de la nostra societat corrompu-
da. La tasca és feixuga i difícil, perquè
caldrà lluitar contra els aduladors, contra
els servils i, el que és pitjor, contra els
traficants de l'art,
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romàniques i gòtiques tenen la mateixa hie-
ràtica posició i expressió que els ídols pri-
mitius, les figures egípcies i les estàtues del
temps arcaic grec.

I és que l'Art veritable fou sempre la rea-
litat. El sabotatge de fets reals es fa sempre
en nom d'un prejudici o d'egoismes brutals.

Quan l'Art compleix la seva missió, repre-
senta un mitjà poderosíssim per a propagar
aspectes de la realitat que correntment pas-

Salvador Dalí : «Objectes surrealistes
indicatius de la memòria instantània».
Mostra especifica d'art sense contingut

social.	 . .. .

sen desapercebuts per a la majoria de la
gent.

En les èpoques que l'Art escamoteja els
problemes que són carn viva en el poble,
s'atrofia i viu de tòpics, es redueix el camp
de les variacions artístiques, fins a caure en
una monotonia depriment.

A res tan bé com a l'Art és aplicable
aquell aforisme de «Qui no es renova, mor)).

Renovar, renéixer, Renaixement, heus ací
el procés de tots els temps històrics amb un
contingut artístic veritable. Al començament
d'una gran Era sempre el progrés és col.lec-
tiu, arts, ciències, etc.

EI Renaixement es feia sobre l'agonia
d'un món que en els seus estertors arrosse-
gava fins el màxim pontífex d'aquell món
agonitzant. Enmig de commocions violentes
es desenterraven marbres grecs, frescos de
terra i molsa ; no eren cadàvers groguencs
i rígids : eren rostres serens i gràcils, cossos
nus amb la puresa blanca del marbre de
Faros.

Deesses resplendents de bellesa, herois
atlètics i tot un seguit de figures clares com
el dia del seu naixement.

I aquest món va influir en l'esperit dels
qui anaven a recollir l'herència de la vita-
litat dels pobles, la vitalitat que mai no
mor ni s'ofega per més tirans i dogmàtics
que el tinguessin encadenat i embrutit en
les malles d'un fals ideal.
La cosa fecunda s'obre pas sempre, i el

que és infecund és apartat. Avui admirem
les estàtues gregues, la seva cultura i la
seva sana concepció de la vida, però rebut-

gem i corregim els errors que la portaren a
la decadència romana,

La Història ha de servir. almenys per a
demostrar-nos que juntament amb els grans
encerts van els grans errors. Els contempo-

ranis difícilment veuen aquests darrers, però
els qui vénen després experimenten aquests

defectes i lluiten seguidament contra ells per
restituir en unitats assimilables les parts
fecundes i etennes de tot moment històric
en el camí de l'evolució humana.

A. GAGO

(i) Vegi's MIRADOR del lo de desembre

Hem dit que el mal de la nostra època
ha estat la deshumanització de la rialla, i
és cert. El que cal fer, doncs, per a man-

tenir el teatre còmic, si tan imprescindible
fos en les nostres latituds, és humanitzar de
mou la rialla, tal com ha fet Charlot en el
cinema. Voleu res més humà, més viu, més
universal, que la còmica tragèdia de Char-
lot? En el drama permanent que commou
la seva vida, no hi hem vist tots reflectida
una ànsia pregoníssima de superació hu-
mana? I hem rigut. I ens hem commogut,
sentint-nos sensibles a la seva dolor. I amb
la seva dolor hem sentit com la ira s'apo-
derava de nosaltres, impotents per a lluitar
contra el mal que l'afligia, que és, al cap
i a la fi, un mal universal.

Es això, doncs, el que ha d'ésser el nos-
tre teatre. Drama o cornèdia? Què hi fa!
EI que cal és que en el fons hi siguin
coaitingudes les passions humanes i les in-
quietuds i els anhels de la massa. Un teatre
que arribi al poble i que esdevingui la seva
torxa guiadora. Un teatre que tingui tota
la força d'una bandera de combat i que
sigui, al mateix temps, símbol de pau i de
confraternitat humana.

Catalunya, poble de passions, poble de
sentiments, pobl.. personalíssim, té dret a
oferir al món l'aportació d'un teatre digne
que, sense deixar d'ésser l'expressió viva de
la seva voluntat, reculli les aspiracions, els
anhels i les inquietuds del món civilitzat,

MANUEL VALLDEPERIES

L'ACTUACIÓ DELS SINDICATS D'AR-
TISTES PINTORS 1 ESCULTORS

Encara que hagi passat desapercebuda la
tasca enorme que aquests Sindicats han fet
per la causa del poble revolucionari, en-
cara que la majoria de les persones a qui
interessaria conèixer el per què els artistes
de Catalunya s'han posat des del primer
moment al costat del poble en armes, se-
gueixen no sols obstruint-los el pos d'una
manera oficiosa, sinó fent que els elements
oficials ignorin fins i tot la seva existèn-
cia. Ja és hora de posar en clar una pila
d'equivocs i dirigir-nos de cara a les mas-
ses, de cara al poble, per al qual es fa la
revolució, dient-los que tot el seu neguit
i les seves benes també són les nostres, que
nosaltres no recularem mai, ni ens retrac

-tarem en cap de les nostres manifestacions
ni actituds que hem pres des del primer
moment. La nostra aportació a la lluita ha
estat no sols d'ordre moral, sinó i tot amb
caiguts, que no tenint-ne i5 rou amb animar-
vos i en defensar la cultura, que és defensar
la bona marxa de la Revolució, han agafat
un fusell. D'aquests al nostre Sindicat n'hi
ha uns quants. Podem comptar també amb
una llista d'honor d'herois,
. I Qerquè no ignorin la nostra existencia,
vàrem publicar, fa temps, aquest manifest
dirigit precisament a les masses : «Els Ar-
tistes Pintors i Escultors de Catalunya po-
sa s des del primer moment al costat del
doble en armes i organitzats en Sindicat
per a fer més eficient la nostra aportació
a la causa revolucionària, vàrem posar-nos
sota el signe de la Unió General. de Tre-
balladors i ara volem, en aquesta hora
greu i de responsabilitat, formar com el
primer al lloc que ens designin. El que, fer
les seves condicions físiques, 75ugui fer-ho,
a l'avanguarda i el que, malauradament,
no és trobi en aquesta situació, que s'apro-
fiti la seva capacitat i els seus coneixements
a la reraguarda com tots els treballadors.

Aquesta lluita és de tots. Contra el feixis-
me no hi pot haver sinó antifeixistes, i és
en aquest esperit que nosaltres, els Artistes
de Catalunya, volem que se'ns consideri i
volem ocupar discipiinadatnent el lloc que
ens sigui designat, mai, però, al marge d'a-
questa magna lluita heroica.

A l'avantguarda, amb l'honor d'ésser un
combatent més. A la reraguarda, ajudant a
crear, ajudant a mantenir l'atmosfera de
sacrifici per a la guerra i ensems de respon

-sabilitat fins arribar al triomf immediat.
I quan aquest arribi, junt amb la victòria
de la Revolució, donarem tots plegats tam-
bé, cadascú des del seu lloc, la força, la
consistència i la fesomia a la nova societat,
i així donarem curs a la història dels pobles
i dels homes lliures que en aquests moments
el feixisme intentava desviar. Els artistes,
conscients d'aquesta hora histórica, sabem
que està en joc tot un ordre social i un nou
concepte de la civilització.»

Aquest manifest, com tants d'altres fets
públics d'ençà del 19 de juliol, data en la
qual va constituir-se aquest Sindicat, ha estat
no solament ignorat dels afectes al Govern,
als quals els corresponia assabentar-se'n,
sinó que també hi ha hagut unes males in-
tei' retacions que moltes vegades ha calgut
d'intervenir el bon desig d'arranjar-ho i d'al-
tres les coses estan allà on estaven abans.

El problema dels artistes a Catalunya ha
de solventar-se de la mateixa forma que s'ha
solventat a la U. R. S. S. i als països socia-
listes, i per això la major part d'artistes de
Catalunya s'han arrenglerat al partit Socia-
lista, l'únic que, al nostre entendre, en la
nova estructuració de la vida pot fer d'a-
quest problema incomprés per les classes
burgueses, el Qunt essencial per encarrilar

la sensibilitat del poble.
D.

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

NApols, 215 • TelBfon 55723

BARCELONA

L'OBRA REVOLUCIONARIA

dura i sincerifaf
No s'hi val a fer que l'obra de la revo- d'un fet encara menys perpetuable que el

lució esdevingui insincera i desviadora de la	 del noiet reial de Brusselles.
veritable cultura. I és de plànyer que l'afany	 Així, company Sabater, quedem que
d'envanir-se d'una illustració d'una solidesa	 el bon poble brussellès no s'encaparra en
ben dubtosa, llanci alguns escriptors nos-	 històries mitològiques i que només creu a
tres a disquisicions culturals que per la seva	 ulls clucs la llegenda que de generació en•
inconsistència, poden donar un á Idea equi- generació li han contat, per bé que pugui
vocada de les valors dels nostres intellectuals. ésser fantasiosa com la generalitat de les
Sortosament, ja és tan profunda, tan in- llegendes. Cregueu que donaria bo de veure
esborrable ]'empremta que el nou ordre de la sorpresa que tindrà quan sàpiga per Mi-
coses ha esculpit sobre l'ànima de les multi -	 RADOR que se l'acusa d'un culte pagà i de
tuds revolucionáries, que no cal recórrer a color una mica verd, del qual no n'havia
enganys ni sofisticacions per tal d'estrafer	 tingut esment ni consciència.
ço que té relació amb la cultura d'èpoques	 No serà tampoc petita la sorpresa que tin-
que la fita gloriosa del t9 de juliol ha reli-	 dran els suïssos en assabentar-se que els
quit a la categoria de pretèrites, per bé que	 óssos que ]'Ajuntament de Berna té sota
dignes d'honest estudi. 	 la seva protecció des de temps immemorial,

Ens suggereix aquestes consideracions un són igualment proves paleses que, mal-
article que, signat per E. Sabater i Casals	 grat els seus fervors protestants, ret culte
i sota el títol «Reminiscències del paga-	 al paganisme simbolitzat en aquelles bestio-
nismen, ha aparegut damunt l'edició de les. Ens guardarem prou de negar que els
MIRADOR del to del corrent, en el qual	 bernesos vagin errats en çreure que llur res-
l'autor +racta de cercar exemples d'aquelles 	 pecte als óssos és en'recordança d'aquell
reminiscències em pobles europeus fortament ós formidable caçat el segle ix prop de l'ac-
influenciats pel cristianisme; i els exem-	 tual capital suïssa; ni menys posarem en
pies adduïts, certament no poden ésser més dubte que la veritat històrica és la que
desafortunats. l'ós no és altra cosa que una reminiscència

Preté el company Sabater que el «Manne- del company de la deessa Artio, Bé : però el
ken piso, o sigui l'estatueta denominada que negarem, amb tots els respectes deguts
així—que està emplaçada en un carrer prop I a l'erudició del company periodista, és la
de l'Ajuntament de Brusselles i representa conseqüència que en dedueix. Des del mo-
un infant nu, del petit membre del qual s'es- 1 ment que la llegenda — única versió co-
cola constantment un filet d'aigua com si neguda pel poble bernés — ha destruït la
fes un pipí ininterromput --, és no menys	 significació mitològica de l'ós, el culte pagà
que una prova que «a Brusefles encara queda així mateix destruït, per haver-se
perdura el culte del fallusn, la qual cosa ell	 Perdut el nexe i desviat la intenció.
— l'autor — creu haver demostrat «a basta- Pretendre que el célebre monòlit anome-
menbi, quan nosaltres opinem que amb els nat «Cavall Bernat» és un dels rastres del
seus propis arguments ha aconseguit eviden_ culte del fallus a Catalunya serà tot I'en-
ciar tot el contrari. Anem-ho a veure.	 ginyós que es vulgui, però també és d'allò

Sabater s'ha trencat el cap á esbrinar més infantil i no creiem que seriosament
l'origen del «nen que fa un pipí» i creu pugui ésser registrat en cap llibre de ciència.
haver descobert que és l'escultura d'una Com a passatemps papitesc és, però, una
divinitat pagana. Quina? Ha regirat proba- formidable troballa.
blement alguna Història de l'Art o ha con- Si no coneguéssim els fervors iconoclas-
sultat colleccions de vistes pompeianes i en tes del company Sabater, diríem que ha vol-
descobrir el fresc d'una núvia encomanant- 1 gut fer favor als catòlics suposant-los im-
se al déu Priap, desenterrat a Pompeia, ha 1 

pregnats de les belles supersticions paganes
exclamat joiós : «Ja et tinca. Es clar que 1 

que tan a meravella han servit per a la
entre. el noiet atacat d'incontinència d'orina	 preparació de l'obra revolucionària. Sense
que hi ha a Brusselles i ]'estàtua del déu	 la propagació de les arrels que va deixar
Príap no hi ha gota de semblança, perquè el. llarg domini del paganisme i que han
la característica del fallus a] descobert és	 socavat la civilització cristiana, la Reforma,í
tan Tacte	 en estatuària antiga que per la Revolució Francesa i menys la Revolució
provar massa no prova res, però la prodi- 

Russa no haurien trobat el camp disposat
giosa fantasia del company Sabater aviat a	 fertilització de les idees noves. Però cal
hi ha trobat la semblança explicadora de confessar que el .catolicisme, en lloc de fo-
l'enigma escultòric.	 mentar-ho, ha estat el mortal enemic de tota

Doncs bé : nosaltres, crèduls per tempe- 
pràctica que tingués regust de reminiscència
pagana ; i així ha condemnat aferrissada-raDo

rame 
nc
«troballa

acceptem
nosaltres,

era 
legitimita

 i tot
	 o
neguem 

]a par-
que	

ment, entre altres, aquelles creences que hi
pq	 ha qui en diu supersticioses, però que nos-ella signifiqui ida perduració del culte del	 altres trobem bellament poètiques i que elfallus a Brusse•lesn. Perquè no pot haver-hi company Sabater atribueix als catòlics. Mésculte sense intenció, i és innegable que fora	 aviat aquestes creences han arrelat en el po-del company Sabater i algun que altre mor- ble religiosament descregut, que és precisa-tal privilegiat iniciat en el secret del seu ment aquell poble que per tenir afeblit isensacional descobriment, núngú més a Brus- gairebé esborrat el sentiment ancestral d'u -selles ni al món turístic que visita el famós res ensenyances absurdes, ha entrat més«Manneken piso, no coneix sinó la llegenda planerament en el culte de l'Home, que ésde l'infant reia] que, escapat un dia del	 la base i fonament del nou edifici social

palau, va ésser trobat fent un pipí al mateix que està bastint la Revolució triomfant.
lloc on més tard s'hi aixecà l'estàtua. Si ho	 Que el Paganisme perdura, quin dubte hi
troba inv'rsemblant, «perquè el fet no és de ha? Però no són llurs genuïnes manifes-
natura a ésser perpetuat», li recordarem que	 tacions els cultes mítics els rastres dels quals
una vegada Ferran VII, el rei de més in- creu haver trobat el company Sabater, sinó
fausta memòria entre els reis absolutistes, que rau precisament en la fervorosa divinit-
va dinar a un hostal de cert indret de Cata- sació dels instints i de les energies huma-
lunya, on li van servir un suculent estofat nes, esvaïdora dels dogmatismes que repug-
a la catalana. 1 l'hostaler, fervent reialista,	 nen a la raó.
va guardar una fulla del llorer emprat per	 Es per això que Paganisme i Revolució
a ]'estofat — la qual fulla, naturalment, el tenen un parentiu tan estret que tot el que
rei no es va menjar — posant -la en un qua- tingui caire de bandejament de pràctiques
dre, sota el qual va fer esculpir en marbre paganes ho hauríem de considerar com una
la següent inscripció : ((La hoja del estofado	 desnaturalització de ]'esperit revolucionari
—que el rei Fernando comió». Suposem que que, per mitjà d'aquelles reminiscències, ha
el bon gust revolucionari haurà fet desapa-	 estat en gestació a través dels segles.
rèixer aquella rastrera llegenda perpetuadora	 R. SOLA CARDUCCI
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Le. Gragees potencials del Dr. Soivrél
mb que un medicament són un element ewen ciel del cervell, medul'le 1 fet el sistema nerviós, ee.ene.
rae el vigor ceaeel peopi de l'ods`, censeavent le sejuf 1 prol ?ngeat le vida; indicedes eepecialmnnf el. asgo.
taS on la saos jevenfuf par fofa mane d'ecceesos, ab que verióquen fcebells excessius, teM Hsics com moral.
o infsl'lecfusls, esportistse, homes de ciències, financiera, arflsfee, comerciante, induefdsls, pensadors, etc.,
scensegutnf sempre, emb lee Grape gis potencials del Dr. Soivri, tots els eeterços o erercicle f*dlment
1 dlspesenf l orgasárse per cependré Is sovint f amb el mk tn resultat, arribant a 1'ertuas venas. i sense
violentar 1'e.Q cnisme amb eneryfee pròpies de Is joventut.

Basta perdre un flascó per convèncer-se'n

Ybda a 6'60 ptas. flascó, en satis les pdgcipils farmàcies d'Espacra, Portwgal 1 Amèrica
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La nova estructuració bancària impulsada i dirigida
pels mateixos treballadors, inicia una era d'estreta
col'laboració entre la Banca i tots els elements pro-
ductors que han de contribuir a l'adveniment d'una
economia ajustada als progressos socials realitzats

A Barcelona, i a la resta de Catalunya, la

BANCA ARNÚS
us ofereix els seus serveis per a totes les vostres

♦ 	 operacions bancàries

La força social del teatre

i NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a lee acreditadee

BRACEES POTENCIÁIS DEL DRe SOIYRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
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Sense feina 1943•
(«Passing Show».)

—Maleït mosquit! Es capaç de pi-
car-me!

(Gringoire, París)

La música javanesa pot ésser considerada arribat al màxim grau de perfecció. La seva
com la més avançada i completa entre la veu és sentida a més de dos quilòmetres de
música de ]'Extrem Orient. Ha assolit la distància ; fent-lo sonar en una petita cam-
màxima perfecció en les quatre Corts prin- bra amb la finestra tancada, la seva vibra-
cipesques de Pilla. Posseeix un vast reper- ció fa saltar els vidres a bocins. Tanmateix,
tori de melodies i centenars de composicions per molt increïble que això pugui semblar,
orquestrades : àries, cançons, simfonies, que d'aquesta mena de canó de la música el
deuen llur bellesa a l'antiquíssima cultura ( tocador javanès sap treure'n sons d'infinita
i la remota civilització de la raça. La qual,	 dolcesa, plens de malenconia i gravidesa.
en el camp de la música, té, com la mostra,	 * .r .z
els seus clàssics i els seus moderns, però
aquests, principalment per manca d'energia	 També de la dansa nacional i el teatre

Grup de dansaris de Cort en el Palau de Pakoe Alam, a Djokdjakarta

degut a ]'excessiu refinament, són ben. lluny
de superar els primers. IEIs jauanesos, com
tots els altres pobles orientals, posseeixen
una rica orquestra anomenada Gamelang,
composta de cinc tipus d'instruments a per-
cussió, cada un dels quals està representat
per tres, quatre i fins de sis models. Un
grup d'instruments traça la línia melòdica
de l'anomenat «cant ferm» ; un segon grup
té variacions i paràfrasis d'aquest ; un ter-
cer intercala sobre aquesta doble trama el
seu acompanyament a contratemps, mentre
el cant humà, desenrotllant una melod

i

a que
harmonitza amb el motiu fonamental, com-
pleta el total i fon el conjunt en un efecte
de rara suggestió. Es de notar com molt
sovint el màxim efecte és aconseguit amb
el mínim mitjà d'expressió i com el músic
javanès assoleix esprémer el més vast ¢athos
ï els més profunds sentiments de ]'ànima
en el breu cercle d'una melodia.

També el director de l'Orquestra Filhar-
mànica de Filadèlfia, Leopold Slakowsky,
que sojornà recentment a Djokdjakarta, ex-
pressa ]'admiració i curiositat que havia des-
vetllat en ell la música javanesa ; i un nota-
ble compositor, Eichheim, retornat del seu
viatge a l'arxipèlag, cerca avui d'executar
allò que a Viena s'estudia des de fa uns deu
anys: l'adaptació dels instruments javane-
sos a l'orquestra europea per a enriquir-ne
la policromia musical. Gran progrés d'ençà
que, fa uns deu anys, el director de ]'Opera
de l'Estat vienesa pensà introduir la melo-
dia javanesa en el programa d'un concert

.simfònic «com a delicadesa exòtica». Els nit-
mes d'aquesta música són absolutament ori -
gimals. La diversitat de les pauses, dels
tons, de la particularitat técnica en general,
són tals que l'auditor europeu de mitjana
cultura musical tot seguit acusa el Game-
long de 'desentonació. Perd poc temps és
suficient perquè ]'orella resti captivada per
la fascinació d'aquelles' singulars harmonies
i li sigui revelat el seu estrany contingut de
poesia.

Els instruments, feta excepció del robab
(una mena de violoncel), d'una flauta de
bambú i d'un Oran xilofon són de bronze.

musica] javanès el Gamelang pren ell sol
la part mé"s important, lluitant contra la
competència dels instruments europeus i cer.
cant de defensar l'art coreogràfic i líric de
l'illa de la corrupció de les noves formes de
representació. Des de fa algun temps, un
gènere de comèdia musical, la popular a
tota I'India i en els illots malasis, s'ha in-
troduït a Java : ço que hom anomena Stam-
boul. Es una curiosa imitació dels melodra-
mes europeus i de les obres cabdals dels
nostres grans mestres ; assimilats per l'es-
perit indígena i, per així dir-ho, traduïts a
la forma artística javanesa, prenen un as-
pecte sens dubte còmic, però d'una ingènua
i atractívola originalitat. El que això escriu
assistí a la represeutáció de Toewan Paust
— El senyor Faust : això és, el Faust de
Gounod (els insulars no poden pronunciar
les nostres lletres V i F) — ; les grans línies
artístiques traçades pel músic francès, allà
eren seguides amb bastanta fidelitat, però
l'adaptació del text clàssic a l'orquestra
(composta de quatre violins, un violoncel,
un contrabaix, dos platerets i un taba]) i
l'acció escènica, composta segoms el concep-
te local de la personalitat i de la divini-
tat, desvetllaren en l'espectador javanès im-
pressions inoblidables de curiositat, de sor-
presa, de misteri i de pintoresc a ]'ensems.
Però el geni nadiu de Java roman sem-

pre purament expressat, sobretot en la dansa
clàssica de l'illa, veritable ritus transmès
religiosament de generació en generació d'un
passat tan remot que el seu origen es perd
com en una boira cada vegada més espessa.

Tant en les Corts dels antics Sultanats com
en els vilatges de la muntanya, la seva tra-
dició és conservada i observada com si fos

un culte. Hieràtica, solemne, la dansarina
avança com si obeís al dictat d'un déu
els seus ulls semblen perduts en una a41u-
cinació o en un èxtasi ; els seus braços on-
dulegen com una serp encantada per la mú-
sica. Ella sembla simbolitzar tota I'ambfgua
fascinació suggestionant i misteriosa, que,
no obstant el gran abús que se'n fa d'un

segle a aquesta part, ha reeixit a prestigiar
aquesta paraula : Orient,

La fabricació del gong, per exemple, ha 1	 VARDAR

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT ha rebut
el telegrama següent de l'ambaixador espa-
nyol a Brusselles, Ossorio y Gallardo : ( La
Cobla Barcelona donà ahir el seu primer
concert en territori belga, a la Casa del
Poble. L'èxit fou enorme, no solament artís-
tic, sinó també d'adhesió a la nostra Repú-
blica. Catalunya pot estar satisfeta dels seus
emissaris, al costat dels quals estic jo. Se-
guiré donant-vos notícies.»

EL CINEMA CAPITALISTA I BURGÈS és icono-
clasta i a més, molt sovint, de pèssim gust.
Com que no li permeten de treure els seus
arguments de la realitat mateixa i enfron-
tar-se sincerament, com ho fa el cinema
soviètic, amb els problemes del dia, recorre
als arguments més absurds i sense fona-
ment verídic. Un gran amor de Beethoven
és una d'aquestes últimes falsificacions his-
tdriques i d'un sentimentalisme penible que
ens serveix el cinema francès, un film rea-
litzat per Abel Gance amb el famós Harry
Baur com a protagonista.

CAL ADMETRE QUE T05CANINI TÉ MAL GUST
MUSICAL?, demana el gran crític francès Bo-
ris de Schloezer en una crònica musical pu-
blicada a ]'últim número de Vendredi, a
propòsit d'un recent concert del gram mestre
italià a París, en el qual aquest presentà
unes obres pseudo-modernes de valor musi-
cal absolutament nul. Es veritat : els pro-
grames dels grans stars de la batuta són
una veritable misèria. Sense fantasia, sense
esperit renovador i amb tota comoditat ruti-
nària, ens serveixen sempre les mateixes
simfonies de Beethoven i sempre els matei-
xos fragments de Wagner. IEIs programes
estereotipats de la majoria dels concerts a
tot arreu són una prova ben evident del ter-
rible estancament de la vida musical a tots
els països. Un gran tècnic com Toscanini
no admet als seus programes els noms de
Strawinski o de Miíhaud. Però sí hi incor-
pora un nom nou, el d'un contemporani
nostre, i ens serveix una platitud artística
que fa dubtar, com ho feia remarcar Schloe-
zer en el seu article esmentat, del bon gust
musical d'Artur Toscanini.

HAN ESTAT TRADUÏDES AL FRANCiS les notes
i observacions de Beethoven que acostuma-
va d'apuntar a les seves hores perdudes so-
bre tots els esdeveniments de la seva vida
diària, perd també sobre filosofia i art (Car-
nets intimes, ed. Correa, París).•

ALEXANDRE VILALTA, L'EXCEL-LENT JOVE PIA-

NISTA CATALÀ, acaba de tornar a la nostra
ciutat després d'haver realitzat, junt amb
la cantatriu Mercé Flautada i la Cobla Bar-

celona, una tournée a través de Bélgica.
Els músics catalans han estat acollits a to
arreu amb el major entusiasme i han ser
vit, per mitjà del seu triomf artístic, d'un
manera molt eficaç la nostra causa.

ERNST VON DOHNÁNYI, L'EXCEL -LENT COMPO
SITOR HONGARÈS i, al mateix temps, un del
més brillants pianistes de ]'época, ha escri
una partitura molt plàstica i' d'inspiraci
folklòrica per al film Camps d'Hongria, qu
es pot veure actualment a Barcelona. L
part óptica del film és igualment valuosa
per oferir-nos uns aspectes interessants d
la vida rústega d'aquest país.

A LA FILIAL DEL GRAN TEATRE DE MOSCÚ es
representa actualment l'òpera Les noces de
Fígaro en una nova i brillant versió escè-
nica, amb un conjunt integrat exclusivament
per joves cantors. La direcció musical la
porta Fritz Stiedry, ex-director musical del
Teatre d'Opera Municipal de Berlín, que
ha trobat un nou i molt extens radi d'acció

a la Unió Soviètica.

LA WORNERS' MUSIc ASsoCIATION (Associa-

ció Musical Obrera de Londres) acaba de
publicar un Song per a la democràcia esQa-
nyola que tenim el propòsit de reproduir
pròximament en aquestes pàgines en una
versió catalana,

EL JOVE COMPOSITOR SUfs CONRAD BECK ha
escrit una nova obra simfònica titulada Os-
tinato, que acaba d'ésser estrenada per Eu-
gen Jochum en el seu darrer concert sim-
fònic a Hamburg.

EL MESTRE LAMOTE DE GRIGNON, com presi-
dent de la secció catalana de la S. I. M. C.,
ha rebut el telegrama següent: «Juny Inter-
nacional Música Contemporània, reunida
ahir a Paris, envia salutacions cordials i
expressa la seva simpatia poble heroic i mi-
licians espanyols. — Edward Dent, Gunner
Janson, Edward Clarck, Slavko Osterç, Jac-

1 ques Ibert i Robert Gerhard.0

de la Internacional Comunista; ha sabut for_
jar i trempar centenars i milers de comba-
tents, lliurats a la causa de la revolució
ha sabut formar quadres plens de talent i de
capacitat combativa, que no temen les difi-
cultate i surten a l'encontre d'elles per a
vèncer-les.

Entre tots aquests combatents hi ha
personalitats tan destacades en el terreny del
Partit i de l'Estat com els camarades Mao
Tse-tung, Xang Kuo-tao, Hsian Yin, Xow
ìEn-lui, Po-Ku, Xang Wen-tien, Lin Tsu-
han, Wang Tahsian i altres. Entre ells hi
ha caps militars tan llegendaris com els ca-
marades Xu-teh, Pen Teh-hui, Hsui Hsian-
xiang, Ho Lun, Tong Xeng-tan, Xeng Tsan-
haw, Ssiav Keh, Lin Piao, Lo Ping-kwei,
Lu Peixeng i altres. Entre ells hi ha herois
nacionals i combatents de classe com els ca-
marades Peng Pai, Iang-Yin, Tsu Tsu-po,
Lo Teng-hsian, Tsai Hoshen (tots ells mem-
bres del Buró polític del C. C. del Partit
Comunista xinès), Teng Yun-sia (membre
del C. C.), Iun Tei-yin (membre del C. C.
del Partit i cap de la joventut Comunista
de Xina), Hen Iuna-tao, Ho Tse-shu (pres-
tigiosos dirigents de la lluita contra el lili-
sianovisme), Mo Ping-lang (comunista de
prestigi) i altres herois nacionals i comba-
tents de classe, l'enteresa bolxevic dels quals
davant els turments i les crueltats de presó

de ]'enemic 1 la mort heroica establiren exem-
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II A :4 u S 1 C A Xiná contra 1' im erialismep
(Vegi's en el número anterior de MIRADOR pies de lluita per a tot comunista i prova

el començament d'aquest interessant repor- caren una profunda admiració per part de
1'nni niñ niihlira rla tnta la Xina Fntra atic

tatge de Nan Min sobre la situació político-
social xinesa.)

La realitat de la proposició del P. C. de
Xina radica no solament en la situació ob-
jectiva del país, sinó també en el desenvo-
lupament del factor subjectiu, és a dir de la
força de l'Exèrcit roig i dels Soviets.

Durant l'any i mig transcorregut des del
XII Ple del C. E. de la Internacional Co-
munista, l'Exèrcit roig de Xina ha aconse-
guit una gran victòria :, les forces principals
de l'Exèrcit roig a la que fou regió sovié-
tiva central de Kiangsi-Fukien, sota la di-
recció del C. C. del Partit Comunista i del
Govern soviètic central de Xina, ultra sortir
victorioses del setge estratègic de l'exèrcit
de Xana Kai-Xec, format per gairebé un mi-
lió d'homes, trencaren l'anella de ]'enemic
als fronts sud i oest i portaren a cap heroi-
cament la marxa de Kiangsi al noroest de
Xina. Travessant els territoris de nou pro-
víncies, dominant les altes crestes de les
muntanyes, la manca de camins i rius caba-
losos (el Wukiang, el Yangt-se, el Tingsha-
Kiang, el Ta-tu-ho i altres), cobrint en lluita
més de tres mil quilòmetres, les forces prin-
cipals de ]'Exèrcit roig de Xina han revelat
un heroisme i un art militar sense prece-
dent en la història de les guerres civils.
L'Exèrcit roig executà al seu temps el pla
general de desplaçar-se a Szexwan, unint-se
a ]'altra part principal de les forces armades
roges (el IV exèrcit) als voltants de la ciu-
tat de Xengtu i creant conjuntament amb
elles, en els territoris de part de les provín-
cies de Kweixou, Szexwan i Sikan, Yuunan,
Kansu i Xensi, una nova regió soviética
central, tan extensa i forta com mai fins
avui no se n'havia conegut.

Durant aquest darrer període de dures llui-
tes, la força vivent de l'Exèrcit roig a totes
les regions soviètiques no solament no ha
disminuït, sinó que ha crescut enormement.
Segons les dades de la premsa estrangera i
xinesa enemiga, els efectius de les tropes
regulars de l'Exèrcit roig s'apropen ja avui
a mig milió de combatents.

Ultra això, abans tots els grans grups de
]'Exèrcit roig (els grups I, z, 3, 4, S i 6 i els
altres grups d'exèrcit a part dels I, 3 i s)
estaven escampats i sense enllaç els uns amb
els altres. Avui o bé es troben units terri

-torialment o han establert entre ells contac-
tes de guerrillers o d'altra mena. Abans, les
forces principals de l'Exèrcit roig es troba-
ven a les regions de les províncies de Kiangsi
i Fukien, considerablement esgotades en
l'aspecte econòmic a conseqüència de la
llarga guerra i constantment bloquejades
pels adversaris pertot arreu. Actualment, la
força més important de l'Exèrcit raig ha pres
extensos territoris de Szexwan, Sikang,
Kweixou, Kansa i altres províncies, on els
recursos per al proveïment de l'exèrcit i per
a cobrir amb personal els seus contingents
són incomparablement més grans, on és més
fàcil organitzar la defensa militar i molt
més difícil per a ]'adversari realitzar els
plans d'atac i més encara un setge militar.

La gran victòria de l'Exèrcit roig durant
aquest últim període es posa de relleu també
amb el fet que les consignes del C. C. del
P. C. de Xina d'augmentar els efectius re-
gulars de l'Exèrcit roig de Xina fins un milió
d'homes i d'eixamplar els territoris de les
regions soviètiques fins que la xifra de la
1oblaeió s'elevi a loo milions, podrà ja con-
vertir-se en una completa realitat en un pe-
ríode molt proper.

Aquest nou triomf històric de l'Exèrcit
roig i dels Soviets de Xina els permèt, in-
dubtablement, actuar encara en més alt grau
i més força com el cabdill i el centre unifica-
dor del poble xinès en la lluita per la salva-
ci ó de la pàtria.

El reforçament del factor subjectiu ho tes-
tifica, i ultra el creixement de la força de
l'Exèrcit roig i dels Soviets, el creixement
també de la força del Partit Comunista.

El Partit Comunista de Xina s'ha conver-
tit ja en un partit que compta quasi mig
milió d'afiliats i que ha conquistat per a ell,
a les regions soviètiques, no sols la majoria
dels obrers, sinó la majoria de les masses
del poble. En condicions difícils, el Partit
Comunista dirigeix d'una manera brillant la
lluita de l'Exèrcit roig obrer i pagès i el
Poder soviètic. Malgratg t totes ]es dificultats

t	 i a costa dels més grans sacrificis, e] P. C.
de Xina actua heroicament a la Manxúria,

a	 a Jehol, al nord de Xina i a les regions del
Kuomingtan, com a únic cabdill i organit-
zador de la lluita revolucionària de masses,
començant per la forma primitiva i passiva

s	 (peticions, sabotatge, etc.), i portant-la fins
L ales formes més agudes, vagues polítiques
ó de masses i vagues generals, accions arma-
e	 des contra l'imperialisme japonès i els seus
a agents, el Govern de palla de l'anomenat

«Manxucum> i el Govern nanquinià de Xang-
é Kai-Xec, Huan-Fu, i en defensa dels inte-

ressos generals i parcials de les més exten-
ses masses del poble, El. Partit Comunista,
sobre 1a base de la línia marxista-loninista

Música i dansa javaneses Notícies de tot el món roig), Shen Tsein-min (membre del C. C. del
Partit), Lu I (comissari del VII cos de
l'Exèrcit roig), els quals lluitaren fins a la
mort per la causa dels Soviets i de l'Exèrcit
roig. Entre aquests quadres hi ha també
herois nacionals famosos com els camarades
Sun Hsiao-pao, Fu Wei-yui i altres que eren
comandants de voluntaris obrers i donaren
llurs vides en les lluites més decisives els
dies de l'heroica defensa de Xanghai ; Tun
Tsan-jun, Pei Yan i altres, els quals sacri-
ficaren heroicament la vida en la lluita con-
tra les tropes japoneses d'ocupació a Man-
xúria. 1 entre ells hi ha també notables co-
mandants i funcionaris polítics de la cèlebre
avantguarda de l'Exèrcit roig obrer i pagés
de Xina, com el camarada Fan-Xi-min, el
qual, havent caigut presoner a mans dels
botxins del Kuomingtan, brandà davant el
tribunal de l'enemic la gloriosa bandera de
l'Exèrcit roig i del Partit Comunista, pro-
vocant la simpatia i el respecte dels millors
homes de Xina.

La creixença ideológica, política i orga-
nitzadora del Partit Comunista de Xina s'ex-
plica pel fet que pot aprofitar ]'experiència
i l'ajut de totes les Seccions de la Interna-
cional Comunista, i en primer terme la rica
experiència de la Secció que marxa al cap_
davant de la Internacional Comunista : el
P. C. de la U. S. (bolxevista).

El nostre Partit és fidel a l'ensenyament
de qui, després de mort Vladimir Ilixt, ha
seguit desenvolupant la teoria i la tàctica
del marxisme-leninisme sobre les revolucions
colonials en particular, de qui ha elaborat
teòricament les bases de l'estratègia i la tàc-
tica de la revolució xinesa : a l'ensenyament
del nostre gran Stalin 1

EI Partit Comunista de Xina ha crescut
i s'ha enrobustit sobre la base de la lluita
irreconciliable contra el trotskisme contra-
revolucionari i el xenfusiuisme (I) liquida-
dor, contra la línia semitrotskista del lili-
sianisme (z) i del loxanlunisme (3) contra-
revolucionari, Ha crescut i s'ha enfortit so-
bre la base de la participació i la direcció
més actives de les diverses formes de la
lluita de masses en la revolució anti-impe-
rialista i agrària. I precisament el creixe-
ment de les forces del Partit Comunista de
Xina és el que permet plantejar d'una ma-
nera audaç i decidida el problema del front

únic anti-imperialista.
Alguns pensen que la proposició dè Par-

tit Comunista de Xina sobre el front únic
anti-imperialista és la maniobra de torn i no
una política real.

Això és completament fals.
Aquesta gent no comprèn una veritat tan

simple com és que, fora dels interessos del
poble, el Partit Comunista no empara cap
altre interès. Per atzar l'obra de salvar la
pàtria de la invasió dels imperialistes no
està d'acord amb els interessos del poble
xinès? Es clar que hi està d'acord! Xina és
la nostra pàtria ! La nació xinesa són els
comunistes, és l'Exèrcit roig, són' tots els
fills i filles de la nostra pàtria ! La causa de
la salvació de la pàtria és la causa de salvar
tot el nostre poble de l'esclavatge colonial
i de la mort per la fam. Aquesta gent no
comprenen que la força del Partit Comunis-
ta consisteix precisament que, a diferència
del Kuomingtan, deis partits socialdembcra-
tes i de tots els partits burgesos i petit bur-
gesos, les seves paraules coincideixen sem-
pre amb els seus actes.

WAN MIN

(I) Xenfusiuisme: corrent oportunista de
dreta i menxevic, existent dintre el P. C. de
Xina en la revolució de ]925-]927 i acabdi-
llat per Xen-Du-siu. Aquest corrent inten-
tava sotmetre el proletariat a la influència
de la burgesia nacional, paralitzar el desen-
volupament de la revolució de 1925-1927, i
Xen-Du-siu adoptà una posició liquidadora
i fou expulsat del P. C. xinès. Actualment
forma bloc amb els grups trotskistes contra-
revolucionaris.

(z) Lilisianisme : línia «putxista», semi-
trotskista, seguida el 1930 per una part de
la direcció del P. C. de Xina, amb Li -Li-sian
al cap. L'essència del lilisianisme consistia
a renunciar a la lluita per l'organització d'un
Exèrcit Obrer i Pagès regular als territoris
soviètics i a una lluita diària de masses a
les regions del Kuomingtan.

Li-Li-sian encobria aquesta passivitat opon_
tunista i aquest derrotisme respecte el movi-
ment soviètic i l'Exèrcit roig a Xina amb
frases semitrotskistes, no solament sobre la
«impossibilitat de la victòria inicial de la
revolució soviètica en una part del territori
xinès», sinó inclús sobre la «impossibilitat
de la victòria de la revolució xinesa sense la
victòria simultània de la revolució mundial,,
i d'ací la seva tàctica de jugar a la insur-

recció a les grans ciutats i d'imposar al Jove
Exèrcit roig tasques excessives i prematu-
res : tàctica desorganitzadora del moviment
revolucionari i del Partit Comunista a Xina.
Aquest corrent fou superat ja al IV Ple del

C. C. del P. C. de Xina celebrat el gener
de 1931•

(3) Loxanlunisme : corrent oportunista de
dreta i liquidador, el qual va intentar apro-
fitar-se de la lluita contra Li,Li-sian per a
introduir les seves orientacions capitulacio-
nistes respecte el Kuomingtan i 1'imperia-
lisme. La majoria dels loxanlunistes foren
expulsats al seu temps dels rengles del P. C.
de Xina per la seva labor fraccional i els
seus maneigs provocadors. La major part
dels loxanlunistes, començant pel seu cabdill
Lo Xan-lun, treballen des de fa un Seguit
d'anys en la policia del Kuomingtan, denun-
ciant i perseguint el comunisme.

CAMISER
ESPECIALISTA

'	 EXIT EN LA MIDA

JAUME I, !í
Telèfon 1{655
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"La ciutat de Barcelona en l'obra de
Jacint Verdaguer",_per Agustí Esclasans

"Vals", novella de Francesc Trabal

(FRAGMENT)
PRÓLEG

Jacint Verdaguer i la ciutat de Barcelona
heu's ací un tema ben atraient per al orític
o l'investigador. L'immortal poeta de Fol-
gueroles trobà la seva llar d'adopció en-
tre nosaltres. Barcelona fóu la que escam-
pà per tot el món la seva glòria i el seu
renom. Però també fóu ella la que li féu con-
fegir tots els misteris de dolor després dels
de goig. 'En vida de Mossèn Cinto, l'home
i el poeta, exalçat o sofrent, rebéu de Bar-
celona tots els honors i els consols que una
mare pot oferir al seu fill més benvolgut. I
el dia del comiat definitiu, la nostra ciutat
li ofereix un llit de roca perquè pugui fer-
hi la dormida eterna.

Precisament avui fa trenta-quatre anys de
la mort de Jacint Verdaguer, d'aquest geni
de la poètica que els catalans coneguérem
sempre, més corrontment, per I'ape•latiu
cordial de Mossèn Cinto. L'autor de L'At-
làntida, nasqué al poblet de Santa Maria
de Folgueroles el dia rq de maig del r5
i morí a la ((Villa Joana)) de Vallvidrera el
dia io de juny del igoz. Trenta-quatre anys
són ben poca cosa en la vida del món ; i,
això no obstant, el nom i l'obra de Verda

-guer són ja fixats amb claus d'or en la bis-
tbria del catalanisme i de la nostrapoesia
renascuda, Mossèn Cinto, com tots els
grans homes, na ha estat pas una excepció
en sotmetre's a les velleitats de la fama.
Després de néixer i oréixer, quan el seu geni,
per dir-ho amb un vers immortal d'Horaci,
ja havia tocat les estrelles amb el front,
Jacint Verdaguer conegué les angoixes de
la malaltia, les tortures de la injustícia, i
les humiliacions de la indigència moral i
intellectual. Perd el poble català, que és el
més agraït de tots els pobles,quan veié que
el cas del poeta queia, rajant sang per cent
ferides, a la falda inevitable de la mort,
s'apressà a collir-lo amb els màxims ho-
nors, i a cobrir-lo pietosament amb una tri-
ple mortalla de llorers i de roses...

Tota la vida recordaré ]'acte magnífic de
Penterramelnt de Mossèn Cinto, car puc
dir ben bé que data d'ell la meva iniciació
en la poesia. Jo, que aleshores era un noi
de set anys escassos, vaig assistir-hi de la
mà del meu pare, barrejats ambdós amb
]'onatge immens de gent vinguda de tot Ca-
talunya per tal de retre un suprem tribut
d'adéu al nostre poeta nacional. I recordo
que, després de l'enterrament, quan les bo-
tigues, tancades durant el pas del seguici,
tornaven a obrir les portes, el meu pare em
féu entrar a la Llibreria Verdaguer, de la
Rambla del Mig, enfront del Teatre del Li-
ceu, i em comprà un exemplar de L'Atlàn-
tida. Fóu en ell que vaig trobar la mel purà
de l'alta poesia. Ja no cal .dir que vaig apren-
dre'm de cor el gran poema, t que dels ver-
sos genials de Jacint Verdaguer vaig copsar
les primeres riqueses inexhauribles de la llen-
gua catalana.

Després de la mort de Mossèn Cinto, no-
ves tendències han transformat i engrandit
els dominis de la nostra poètica. Durant el
quart de segle, la glòria de Jacint Verdaguer
ha patit les alternatives de discussió i valo-
ració per les quals passen, indefectiblement,
al llarg dels anys, el nom i l'obra dels grans
poetes. Perd avui la mesura magna del seu
geni ja pot donar-se per fixada d'una manera
definitiva. Per als joves escriptors els llibres
de Verdaguer constitueixen un batxillerat de
poesia imprescindible. Jo no crec que sigui
possible l'existència de cap nou poeta català
responsable sense haver devorat, abans d'es-
criure versos, l'obra completa de Mossèn Cin-
to, poeta màxim i poeta únic. Nosaltres, in-
tellectuals, discutirem tant com calgui, apli-
cant-li el microscopi de la crítica, l'obra enor-
me del geni. Però el poble català, que només
pensa i valora amb el cor, no discuteix res.
Només admira i venera.

L'obra poètica de Jacint Verdaguer fa l'e-
fecte d'una selva tofuda i esponerosa. Tota
mena de tons verbals i musicals 'barregen i
entrellacen llurs brancatges, com en un teixit
de lianes de tots colors. Perd sobresurten amb
una llum més vistent, d'entre la gran toia
de flors multiplicades, els quatre tons carac-
terístics del gran lirisme verdaguerià : la poe-
sia èpica, la patriòtica, la místca i la idíllica•
Totes quatre, però, tenint com a comú dono-
minador ta medulla densa que fa tota la força
del doll inexhaurible de Verdaguer : la viva,
profunda, subterrània deu cristallina de la
poesia popular.

L'èpica verdagueriama té categoria de mi-
racle dins la poètica moderna. L'aparició del
poema L'Atlàntida devia fer ]'efecte, a la gent
del fi de segle, d'haver estat trobat sota terra,
o en una balma abandonada, l'esquelet ge-
gantí d'un d'aquells animals antediluvians el
simple nom dels quals ja fa venir por. La
grandiositat i la puixança de L'Atlàntida
són un producte formidable de la imaginació
al servei de la història i la llegenda. No és
cert, com ha dit algú, que. L'Atlàntida sigui
un poema fonamentalment pagà. Verdaguer,
cristià i catòlic (quan parlem de Verdaguer
cal tenir sempre en compte que féu, essen-
cialment, un clergue, per damunt de tot), hi
entrellaça les tradicions del món clàssic amb
les lluminositats redemptores del cristianisme.
Precisament el final del cant desè, que en
realitat clou la dramatúrgia, per dir-ho així,
de l'epopeia enorme, se li converteix en una
apoteosi religiosa sóta l'ombra de la Creu.
Mossèn Cinto escriví amb L'Atlàntida la seva
obr èpica màxima, però no pas la més equi-
librada. Hi ha, en l'acció del gran poema,
com un desig de fer una construcció prehis-
tórica amb les metàfores i les paraules, amb
l'ampla forma poètica i amb la robusta vo-
luptat de retorsar i martellejar les rimes de
ferro i pedra. Passen atlants i titans, xisclen
gorgones i fúries, rodolen els trons i les ca-
taractes, topen els mars i les terres dins les
tenebres del diluvi i entre la revolta caótica
de l'enfonsament atlàntic; però la pompa so-
nora del numen poètic de Verdaguer, tot i la
majestat constant dels seus efectes artístics,
reflecteix massa sovint la repetició del proce-

diment retòric. Aquest poema immens era
l'obra primera d'un jove gran hric que, en
emprendre-la, com ell mateix diu, no coneixia
més mar que el que pugui distingir-se des
del menjador del «Mas Tona», on feia vida
de pagés i estudiant, o des de la rectoria de
Vinyoles d'Orís, on feia de vicari i regent,
i on l'esforç mental li produí la malaltia dels
nervis i el cervell que, temps a venir, els deu
anys darrers de la seva vida, determinà la
seva tragèdia dolorosíssima.

L'Atlàntàda és un «egos» greco-llatí de pura
raça. Els treballs d'Hèrcules, l'aparició de les

Cfclades i l'hort de les Hespèrides, amb les
empreses de Cristòfor 'Colom i l'ofrena gen-
til de la reina Isabel, formen el seguici plàs-
tic que té per fons flamejant la pèrdua del
continent maleït. Alcides i els Titans fan
l'efecte de joguines en mans dels elements.
I L'Atlàntida tota és com un entrellat tràgic
de fenòmens .geològics i geogràfics en aterri

-dor caotisme. Trobem al costat de l'exube-
rància bàrbara de l'incendi dels Pireneus, de
l'Hort de les Hespèrides, de la cataracta t de
]'enfonsament, la delicadesa inefable, tan har-
moniosament serena, del Chor d'Illes gre-
gues, de la imtroducoió, del final, i de les
dues balades, sobretot la de Mallorca, que és
un inoblidable fragment d'antologia . S'ha dit
que els deu cants del poema eren un de sol
en la primitiva concepció del poeta. I això
explicaria, tal vegada, la incoherència, la
manca d'unitat i el desordre evident del con-
junt. ÍEn la primera època de Verdaguer tro

-bem, així mateix, una llunyana influència
de Víctor Hugo, cosa perfectament d'època,
i molt ben assimilada pel poeta principiant.
Però aquestes remarques crítiques no dismi-
nueixen ni en un bri la grandesa formidable
i la riquesa 'pomposamont inexhaurible de
L'Atlàntida i del geni sobirà de Mossèn
Cinto.

j
Canigó reprén l'èpica verdagueriana, però

a amb més saviesa d'execució. Si L'Atlànti-
da és el poema d'Espanya, Canigó és. el poe-
ma de Catalunya, i en cert sentit més difícil
de resoldre que aquell. Verdaguer, en ell, té
finors i complicacions, elegàncies i tebiors
humanitzades que no trobem en el primer
poema. La poesia épica hi deriva ja, mes-
trívolament, vers la poesia patriótica. El Pi-
reneu hi adquireix formes humanes i tità-
niques, però ja aclarides per l'aurora del mis-
ticisme personalíssim de l'autor. Es el poema
del paisatge pirenenc i del llegendari canigo_
nene. Més harmoniós, més «ben deixat», per
dir-ho així, que L'Atlàntida, el Canigó té
quelcom d'orquestral i de choral; Verdaguer
hi descriu, com un perfecte artista de la pa-
raula catalana, la civilització cristiana coro-
nant amb la Creu els Pireneus, i esvaint-hi
fes supersticions gentíliques que poblaven se-
cularment aquelles valls de solitud i de blan-
cor: L'Atlàntida i Canigó són les dues grans
obres èpiques de Mossèn Cinto, I en elles
trobem també la gran puixança pagesívola
del patriotisme catalanesc, que més tard ha-
via de cristallitzar en les composicions del
llibre Pàtria i en tantes altres disperses per
les obres completes. No hi ha cap dubte que
en la lírica patriòtica de Jacint Verdaguer
trobaríem el germen de les grans composi-
cions catalanistes d'Angel Guimerà i de Joan
Maragall, dels màxims floralistes i dels joves
moderns, fins a Josep Carner, Josep Maria
Lòpez-Picó, Josep Maria de Sagarra i sobre-
tot Ventura Gassol.

Trobem en els «Idillis i Cants Mistics»,
prologats per Manuel Milà i Fontanals, les
primícies de la poesia mística verdagueria-
na. I aquesta és la corda més transcendental
de la lira completíssima de Mossèn Cm-
to. La mística de Verdaguer té fonts d'ins-
piració ben definides : les «Acta Sancto-
rum», la «Imitació de Jesucrisb , el «Càn-
tic dels Càntics», els Evangelis, les visions
angèliques de Santa Teresa i Santa Ger

-trudis, i la prosa i el vers de Ramon Llull
i Sant Joan de la Creu. Gràcies ai contacte
del to místic amb l'eterna frescor de la
cançó popular, Jacint Verdaguer produí mi-
lers de composicions religioses, que la pietat
de la bona gent catalana ha fet célebres
juntament amb la música inefable dels nos-
tres millors harmonitzadors.

Però el cor de Verdaguer, més ençà de
la poesia épica, patriòtica, mística i popular,
sabia trobar accents adorables, sobretot els
darrers anys de la seva vida tan treballa-
da, en els idillis, que no tenen parió. Es en
aquestes petites poesies, que podríem dir-ne
de pur festeig espiritual, on la glòria no-
bilíssima de Mossèn Cinto sabé trobar
accents inimitables, ben bé d'ell i de ningú
més. Si jo hagués de fer una tria, rígida
i acérrima, de tota l'obra lírica verdague-
riana, molt em costaria menysprear les
summitats dels seus «epos», i àdhuc de la

seva mística. Però potser acabaria escollint
aquests puríssims moments idíilics, on l'e-
legància del cor verdaguerià i de la llengua
popular catalana dringa com en cap més
dels nostres renaixentistes.

Convé sempre llegir i rellegir Verdaguer.
No tan sols els versos, sinó també les pro-
ses meravelloses. Aquells «Jardins de Sa-
lomó», aquell «Dietari d'un pelegrí a Terra
Santa», sóm quelcom d'incomprensible, un
veritable miracle del poeta i de l'època. Lle-
giu l'obra perfecta de Mossèn Cinto. I, com
més l'anireu llegint i assimilant, més l'es-
timareu, i més a fons sentireu l'orgull d'és-
ser catalans, i de tenir com a màxim autor
de la nostra Renaixença un poeta tan alt
i tan complet. Jacint Verdaguer, als tren-
ta-quatre anys de la seva mort, ja és un
clàssic indiscutible. De la vella soca del
seu cant magnífic neixen avui les branques
jovençanes de la gloriosa llengua catalana...

Les obres completes de Jacint Verdaguer
formen un conjunt d'una quarantena de
volums i opuscles dispersos. He trobat re-
ferències de la ciutat de Barcelona en una
trentena d'ells. En gairebé tots, el poeta
pren per motiu dels seus versos un tema
de la llegendá o de la història barcelonina.
En alguns, com «Santa Eulàlia», >Barcelo-
nines», «Discursos», i sobretot [En defensa
pròpia», la referència és constant, i gairebé
he tingut de controlar-los ratlla per ratlla.
Comença el meu llibre amb una llista de
les obres completes de Jacint Verdaguer,
per ordre de composició o de publicació;
segueix el cas del ]libre, o sigui ]'estudi de
la «presència» de la ciutat de Barcelona en
l'ous verdaguerià; clou el volum la «Bi-
bliografia» de la qual m'he servit per a la
composició .del meu estudi, bibliografia que
tal vegada resultarà excessiva, però que
m'ha semblat necessària, i que, malgrat tot,
encara potser sigui incompleta. No tinc, ni
molt menys, la pretensió d'haver exhaurit
e1 tema. M'he proposat copsar la flor do-
cumental dels llibres, opuscles i papers que
he pogut consultar. D'aquest lentíssim tre-
ball d'investigació i de crítica n'he tret la
convicció que el «cas» Verdaguer, l'home
i l'obra, no pot donar ja grans sorpreses.
Una documentació tan extensa i variada
com la que he tingut a tret de mà permet
comprovar que, en general, els exegetes
s'han interessat més, fins ara, per un lli-
bre determinat de l'autor, o bé pcl seu tris-
tíssim estat patològic dels darrers anys. Els
uns, han fet de Verdaguer un sant; els al-
tres, gairebé un heretge. Jo he procurat
sempre tenir en compte tots els respectes
deguts al geni. D'altra part : jo també sóc
poeta. Per,tant, no he oblidat mai la caritat
t la pietat que um artista del verb, com
Jacint Verdaguer, tan altíssim, mereix i
exigeix. Si de la lectura d'aquest llibre
meu se'n copsa la silueta clara de la Bar-
celona del fi de segle, i si la figura prócer
de Jacint Verdaguer passa pe] mig d'ella
amb una incisiva dignitat dantesca, com
damµnt un fons d'aiguafort, hauré reeixit
indubtablement en el meu propòsit.

La Història de la Literatura Catalana,
tal com la veig en començar a escriure-la,
serà una successió de volums dedicats cada
un d'ells a estudiar una personalitat intel-
lectual del gloriós Renaixement de la nostra
Catalunya, prenent com a pretext d'estudi
un dels caires més característics de la seva
obra. Jacint Verdaguer obre la collecció per
dret propi.

Aquest primer volum ha estat escrit, du-
rant llargues hores de silenci i soledat inobli-
dables, en el recer ben acollidor de I'«Arxiu
Històric de la Ciutat». En ell he trobat, amb
escreix, tots els pertrets documentals que
necessitava. Dedico, doncs, aquest modest
assaig al seu director, 1'lllustre historiador
Agustí Duran i Sampere, com un lògic he-
menatge d'amistat, d'admiració i d'agraï-
rnent.	 A. ESCLASANS

Barcelona, to de juny del 1936.

L'Agrupació d'Escriptors Catalans (U. G.
T.) ha vist amb sorpresa un article aparegut
a La Rambla del día 26, amb el títol «Es-
cràthtors burgesos!» à signat «Fidel», en el
qual el periodista que s'empara en aquest
pseudònim fa unes consideracions al voltant
de la literatura burgesa i de la que no ho
és, per acabar amb una curiosa envestida
contra una inexistent Agrupació d'Escriptors
de Llengua Catalana.

Tanmateix, l'Agrupació d'Escriptors Ca-
talans es sent alludida i, per tal que el seu
silenci no pogués reforçar una actitud ex-
temporània, té interès a fer constar que,
d'acord amb els seus Estatuts, la seva fina-
litat no és altra que la de vetllar pels inte-
ressos dels escriptors i de la literatura ca-
talans.

El proverbi amb el qual «Fidel» clou l'ar-
ticle i que el pudor o la ignorància no li
han permès de substituir pel seu equivalent
en la nostra llengua, decobreix, sense equí-
voc possible, la veritable intenció del peno-
dista. Intenció que pertany a un ordre de
passions al qual no ens plau de davallar.

La posició de la nostra Agrupació davant
et fet revolucionari ha estat clarament fixa-
da des del primer moment, per mitjà d'ad-
hesions, manifestos, conferències radiades i
articles literaris. Només ens cal, doncs, la-
mentar que les pàgines d'un estimat diari
català i sota capa 'de defensar els nostres
escriptors, s'intenti desprestigiar una entitat
que en representa la immensa majoria i a
la qual pertanyen (llevat de Domènec Guan-
sé i un altre) tots els escriptors vivents que
es troben a Catalunya, esmentats en l'arti-
cle a què ens referim.

AGRUPACIÓ D'ESCRIPTORS CATALANS
(U. G. T,)

Ningú no hauria sabut descobrir Zeni en-
tremig d'aquelles rengleres d'homes, equi-
pats igualment, sortint de la porta sud de
la fortalesa que servia de caserna d'Arraona.
La impressió d'aquella marxá era, en certa
manera, més original per a Zeni que per als
seus companys. Sense haver-se pogut aco-
miadar dels seus pares, degut a l'ordre ines-
perada, sense família a Arraona, sense gai-
rebé amics, només Raya, es trobava balder
entre tots els seus camarades. De primer a
la companyia — sota la claroreta d'uns
llums cagats de mosques i amb aquella for-
tor pudent de mil fortors de l'interior de

les casernes —, després en la solitud del
pati — omplint -se de mica en mica de cen-
tenars d'homes que s'hi anaven concentrant
sense obeir cap veu de comandament ni cap
corneta —, Zeni se sentia isolat. Un silen-
ci absolut, en aquella hora de nit — una
mica més de les tres — imposava un res-
pecte a tothom. De diversos llocs acudien
seccions , de soldats, al davant dels quals
anaven sergents o sots-oficials fent de guies.
En arribar al pati, oficials curaven de llur
formació arrenglerant-los o determinant llur
collocació exacta. Les armes descansades,
amb prou feines si es veien a quatre passes
els moviments dels altres. Només un so
de trepig — les espardenyes fregant l'enllo-
sat — assenyalava que s'engruixia el grup,
fins que ressonà en l'aire una veu. Una
veu normal que semblà un crit terrible,
d'ocell nocturn. Les mans dretes empunya

-ron els fusells mentre les esquerres s'este-
nien al seu costat. Encara una quietud
s'allargassà enormement (i potser durà tan
sols un minut), i novament el so d'un sol
mot fugí en ¡'aire. De seguida la remor d'un
trepig al capdavall del pati revelà que la
formació es posava emn marxa. Zeni sentí
com el seu cor alentia per escoltar. I de-
cantà la vista envers el fanal de la porta-
lada : una munió de testes i de bonys en-
tremig (les motxilles enormement inflades
a l'altura dels caps donaven una visió d'om-
bres misterioses en moviment) semblaven
el començament d'una onada que arribaria
fins on era ell. La seva companyia era l'úl-
tima, i darrera seu només seguia la xa-
ranga. Sota aquella foscor, els reflexos dels
instruments de música de la banda enco-
manaven calfreds, i ham percebia clarament
el so mut d'una marxa militar que tota
tremolava. Si aquella banda arriba a enge-
gar-se, si el músic major arriba a donar
l'entrada, hi hauria hagut un campi qui
pugui de pànic: no hauria quedat en peu
ni un home, tothom arrencant a córrer a
la desbandada. Aquella caserna fastigosa,
bruta, pudent, fosca, miserable, recollia en
aquells moments un miler de mirades amo-
roses : cada soldat, en passar la porta que
donava a ]'exterior, girava la vista com
dolent-se d'abandonar-la, com si tots dei-
xessin allí dintre el millor record de llur exis-
tència. I el fanal els donava el seu comiat,
a cada rengle de quatre que passava per
sota, fent un zub-zub, com abaixant la cla-
ror i tornant-la a encendre per als altres.
Un moment, passada la porta, el silenci
reapareixia, fins que la llarga corrua arri-
bava al naval, on el trepig damunt 1'cm-
pedrat reprenia una cançó arrossegant. Allí
la començaven a trobar companyia : homes
i dones formaven una filera compacta arran
de la calçada, guardant també un silenci ab-
solut. Taques clares lluïen en la nit entremig
d'aquella gent : eren els mocadors que molts
estrenyien fort entre els dits i es duien so-
vint a la cara. Algun plor molt a prop feia
aixecar el cap d'algú, que l'havia sentit
arran d'orella. I de nou la mateixa monò-
tona tonada : el trepig de les espardenyes
n'havia tmn-rt d'un ritme punxant, entrava
a l'ànima -- cap veu, cap crit, cap més so
trencant aquella estranya lletania gairebé
imperceptible.

Zeni, espolsada la impressió dels prepa-
ratius de marxa a la caserna i topant amb
aquella filera de gent, guanyà de nou un
record que se li agegantà de sobte: Raya
caminava al seu costat dintre seu plorant
amargament. Feia poc que l'havia deixada.
Aquell vespre, en lloc de sopar, Zeni anà
a veure Raya per dir-li adéu. La trobà
enlutada i ]'acompanyaren a la seva cam-
bra. Dins el llit Raya donà una mirada a
Zeni que tota la vida recordaria. Una mi-
rada inexplicable : ni Zeni no pogué com

-prendre-la. Mirà Raya, mirà la mare d'ella,
t aquesta, amb el cap baix, els deixà tots
dos sols. En aquell instant, al precís ins-
tant en què la seva mare passava el llin-
dar, Raya s'incorporà, Zeni acostant-s'hi,
i !'abraçà estretament, fortament, i li féu
un petó ferotge, mil petons furiosos. No
semblava ésser a temps de besar-lo. Sem-
blava voler significar-li els seus sentiments
veritables, voler refer=se de la seva actitud

absurda dels darrers dies. Zeni es deixà
anar dins els braços damunt el pit de Raya,
i, com ella, sense dir-se res, s'afanyava a
besar-la apassionadament, estretament, em.
penyent els seus llavis als d'ella, sentint la
xopor de les llàgrimes barrejar-se amb la
humitat del tou dels llavis. Zeni volia
mirar Raya i besar-la, però no abastava
les dues coses alhora. Volia endevinar si
estava gaire malalta . L'alè de Raya l'im-
pressionà més que els seus mateixos . besos,
trobant-hi un lleu gust desagradable. Zeni
sentia que l'alè de Raya no era normal,
però no sabia desfer-se'n. Eixugà els ulls
de Raya ; així que Ii revingué la paraula li
repetí mil cops que l'estimava, que l'esti-
maria sempre, i s'embevia en el so de la
veu feble d'ella repetint-li també que l'havia
estimat sempre i que pensaria sempre més
en ell. Zeni prengué més fort Raya, li passà
el braç per la cintura i li estrenyé el pit
contra el seu... Una gran illuminació caigué
damunt la comitiva : als balcons de l'Ajun-
tament s'havien installat unes torxes per a
ilfuminar el pas dels soldats d'Arraona.
Plens de gent, aquells balcons xuclaven to-
tes les miradés, i Zeni hi perdia el record
de Raya. Al seu costat una dona s'abrao-
nava damunt un seu company. Uns respirs
forts, gruixuts, s'arrossegaven com les es-
pardenyes damunt les lloses en calma. De
tant en tant un soroll de fusells topant oca-
sionava un estremiment de surt carrers en-
lié, fins a arribar al passeig — aquell pas-
seig que tantes vegades Raya i Zeni res-
seguirem i que duia a ]'estació, d'on es
veien ja les llumenetes. La comitiva sem-
blava alentir, les espardenyes eren més a
tocar. Les estrelles semblaven; cada mo-
ment més encuriosides, acostar-se. Més fu-
sells que topaven ; més gent; més moca-
dors, les motxilles encara s'anaven carre-
gant de paquets i de bonys : el moll de l'es-
tació era abarrotat i cada vagó del tren
format semblava una capsa entatxonant
gent, una mena de tren de conserves, ma-
terialment pitjats tots aquells homes. De
sobte, Zeni sentí una veu dintre seu : era
Raya? Si l'havia sentida ben bé! i ara
la veia de nau estirant-lo del braç, dient-li
— Adéu ! — Dient-li : — Adéu, Zeni ! T'es-
timaré sempre! (I algú arran seu l'empenyia
vagó endins.) Zeni! Zená1 — I uns braços
i uns farcells l'empenyien, algú que volia
acostar-se a la finestreta, de l'altra banda
de la qual uns braços amorosos el reclama-
ven. Zeni se sentí de nou perdut en aquell
terbolí de cops, d'empentes, de sacseigs
mirà enfora la finestra, i una claror d'alba
deixava veure més les cares, la gent, els
mocadors blancs, les llàgrimes. El silenci
d'abans s'havia convertit en una remor es-
pessa. Cap crit, cap xoc violent, però sí un
monóton xerroteig de cap a cap de tren.
Fins que un grinyol a les rodes significà
la partença. Ums xiscles apagats, en aquell
instant, es barrejaren amb el so de la ferra-
menta, i centenars de braços agafats a les
carcasses dels vagons sofriren un lleu sac

-seig cap endavant. Fou un moment només
les veus de tothom esdevingueren percepti-
bles. Així que el moviment del tren fou efec-
tiu, però, tot callà de nou : només cridaven
els ulls, els cabells, els dits de la gent. Els
nmolls de ]'estació s'ompliren aleshores de
braços enlaire, i damunt cada braç un co-
lom blanc. 1 els milers de coloms iniciaren
un moviment d'ales : ales de cap a cap dels
molls, ales de cap a cap de l'estació, ales
acorruades darrera la barana, ales al mig
dels camps, dels marges, dels prats. La cla-
ror del nou dia illuminava d'un gris de
cementiri aquella voleiadissa, últim adéu
d'Arraona. Aviat la ciutat es perdé endarre-
ra, però els camps eren plens de gent en-
dant l'adéu amb la veu muda dels moca-
dors : semblava que aquelles ales, a mesura
que el tren partia, se n'anaven al cel per
allargar el comiat. De mica en mica el
cel es tornà gris; els camps, deserts. En-
cara en alguna casa de prop de la via la
voleiadissa d'ales es repetia : en un en-
creuament de rails un home vell feia moure
la mà enlaire. Quan només el rastre d'a-
quell adéu eren els caps dels soldats pen-
jats a les finestres volent recollir mirant en-
darrera els últims crits, Zeni semblà retor-
nar. L'èxtasi de ]'espectacle, fins aleshores,
l'havia xuclat i havia estat més fort que tot
el seu món interior. Ara, la ciutat Iluny, la
gent dels camps esvaïda, el soroll de les ro-
des tornant-li un ritme vell conegut seu,
Zeni sentia que els seus ulls oberts li tiva-
ven la pell de les galtes. Un pal de telègraf
passant rabent davant seu i corrent cap en-
darrera li donà un espant: on anava?

—Vols seure? Vina aquí : ja et faré lloc.
Aquella veu arran seu no arribà a des-

vetllar-lo. Feia estona que cercava alguna
cosa i no reeixia a trobar-la. Obria enorme-
ment els ulls, fits a la finestra, i no veia
passar rabents els marges, els turons, les
vinyes, la riera i l'aigua. A la fi, amb els
ulls a l'inrevés, quan pogué girar-los total-
ment cap a la banda de dintre, trobà qui
buscava:

—Raya! Raya meva! Estimada Raya!
S'acostà a la veu amiga que li oferí per

seure i s'arraulí bo i aixecant les espatlles,
,arronçant-se i prement fort els dits als pal

-mells. Tancà els ulls amb força per no
deixar escapar més la imatge benaurada,
i no s'amagava de moure materialment els
llavis repetint-se interiorment, a cau de cor:
— T'estimo.., T'estimo...

En el proper número, MIRADOR par-
larà de Francesc Trabal i d'Agustí

Esclasans, respectivament premis Joan
Crexells i Joan Maragall d'enguany

MIRADOR - Tel. 11620
UNIÓ GRAFICA, COOPERATIVA OBRERA. — Nou de la Rambla, 45 1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

