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CREACIÓN RICHARD HUDNUT 
P R O D U C T O N A C I O N A L 

MODEL YORT 
És la revelació d'aquest 
hivern. Mat í i tarda un 
sol model. Es bona 
p e r a caminar molt 
i b é . Es i d e a l la 
forma Y o r q u i n a 
e s t u d i a 

d a i 
a d a p t a -
t a d a ais 

peus sen 
sibles. 

A s s o r t i t 

en diferents 

pells i classes 

PEU COCODRIL MARRO I NEGRE 
PELL ANTÍLOP MARRÓ BLAU I NEGRE 
PELL TAFILET MARRÓ BLAU I NEGRE 
Tots en f o r m a Y O R Q U I N A 
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P O R T A D A 

À
DHUC E L S A N Y S D O L E N T S T E N E N COSES B O 

N E S ; N I N G Ú NO D U B T A R À Q U E EL 1 9 3 6 HA 
ESTAT UN D E L S ANYS MÉS TRISTOS P E R A 

LA NOSTRA TERRA I D E L S MÉS PERILLOSOS P E R A 
E U R O P A . P E R Ò AIXÍ I TOT, H A U R E M D 'AGRAIR A 
AQUEST P E R Í O D E L 'ALBADA D ' U N A NOVA ÈPOCA P E R 
LA QUAL S O S P I R E N TOTS E L S HOMES L L I U R E S D E L 
MÓN. NO ÉS PAS I . ' l IORA D E L E S COMMEMORACIONS, 
NI D E L E S F E S T E S , NI D E C E L E B R A R R E S . LA V I N 
G U D A D ' A Q U E S T NOU ANY HA D ' E S T A R NECESSÀ
RIAMENT P R E S I D I D A P E R UNA P R O F U N D A A U S T E 
RITAT, P E R UN S E N T I M E N T E X A C T E D E LA TRA
G È D I A Q U E HAN D E S E N C A D E N A T DAMUNT NOSTRE 
LA COLLA D 'ASSASSINS F E I X I S T E S . I A DESGRAT 
D E TOT, E S G U A R D E M A Q U E S T N O U A N Y AMB UNA 
GRAN E S P E R A N Ç A , AMB UN A I R E D E FESTA EN LA 
ÍTBRA MÉS ÍNTIMA D E L COR, P E R Q U È SABEM, 
AMB TOTA LA FORÇA D E CONVICCIÓ Q U E PROPORCIO
NEN LES CAUSES J U S T E S , Q U E L ' A N Y 1 9 3 7 SERÀ 

L ' A N Y D E LA VICTÒRIA. 

s 
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d e l m o m e n t 
Una avançadeta de la columna Ir, 
ternacional al front de Madrii 

Un defensor de la llibertat fa la 
guàrdia, somrient, voltat de desferrcs. 

I 

L a g u e r r a e n c a r a 

L'EPOPEIA DE 

í 

\ r 

M A D R I D 

AMB virilitat de titans, els heroics 

defensors de la Capital de la Repú

blica—capitalitat que mai ningú no gosa

rà discutir-li en l'esdevenidor—mantenen 

la seva èpica dèria de privar, costi el que 

costi, que la petjada innoble del feixis

me profani els carrers de Madrid. 

Tots aquells que a la invicta Vila 

romanen fidels als imperatius d'un deure 

lliurement i entusiàsticament acceptat, 

vessen, quotidianament., llur sang i llur 

esforç per la llibertat de tots. La de 

tots, cal no oblidar-ho. E1 nervi de la 



El gran drama de 
U s llars desfetes. 

legalitat republicana, filla dels comicis populars de la 

Llibertat i de l'emancipació del proletariat, rauen en la 

intangibilitat d'aquest Verdun que ha esdevingut la ciu

tat, que en altres temps, hom va qualificar d'alegre i 

confiada. 

Potser sí que ho era una mica el Madrid de les revet

lles i les tertúlies de cafè. Però avui, Madrid, després 

de tota superficialitat, de tota nota frívola, sap acom

plir, enmig les angoixes del martiri, un dels vols històrics 

Un aparell llença 
bombes d'acció. 

i" 
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El carrer del Carme, amb la 
tràgica marca del feixisme. 

de més envergadura que el destí hagi 

pogut reservar a una població civilitzada. 

Madrid suporta estoicament la prova 

duríssima, prenyada de dolors i de tur

ments. Però Madrid no cedeix i, per con

tra, avança. Es castigat, però castiga i 

torna, amb nobilíssima arrogància, cop 

per cop. 

Ni l'espectacle dels barris destruïts, 

ni la presència de les víctimes innocents, 

no intimiden els actors abnegats d'aques

ta sublim defensa. La ciutat acollidora 

i amable té avui les entranyes al desco

bert. Però són vives i palpiten, no són 

entranyes de cadàver. D'elles sorgirà el 

demà esplendorós, el futur immediat de 

victòria, de felicitat i de justícia. 
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Els braus defensors del nostre 
poble lluiten incansablement. 

E N T E R R E S 

D ' A R A G Ó 

Les milícies catalanes, on tants amics 

i companys nostres, han rebut llur 

baptisme de foc i de sang, segueixen 

fermes en llurs posicions que la fera fei

xista ja no gosa ni atacar. 

Les línies de l'exèrcit popular, no 

tant sols es consoliden sinó que, a diari, 

guanyen pam a pam el camí dreturer 

que ha de dur-les a la conseeució de 

llurs objectius. 

L'anatomia d'aquesta casa esveiioa 
da ès un bon document antifeixista. 



L'aqüeducte de Tardienta. 

No és molt llunyà el dia que ens caldrà escriure en 

aquest portfoli dels fronts de batalla, dades i gestes de

finitives. El triomf no trigarà gaire a ésser tan ampli 1 

tan decissiu com tots desitjem. Entretant, demanem que 

ens sigui permès de palesar, un cop més, la nostra plena 

confiança en els homes de Catalunya, que, després d'extir

par-lo a Barcelona, no han deixat que el feixisme, arraulit 

a Aragó, caigués com un tigre damunt Catalunya.' 

Treballs d'avançadetes.— 
Construcció de trinxeres. 

Peces d'artilleria efi
caçment protegides. 



ETALLS 
P R E M S A E S T R A N G E R A 
LA GUERRA D'ESPANYA 
I EL MEDITERRANI 

Guglielmo Ferrero—un dels esperits més 
sagaços d 'avui—ha publicat a La Dépiche 
de Toulouse (13-XII) un article sobre el 
problema del Mediterrani en funció de la 
guerra d 'Espanya. En t raduïm els frag
ments essencials: 

«En què es diferencia el Mediterrani ac
tual del Mediterrani del segle passat? En 
una sola cosa: Gràcies al desenvolu
pament de les armes noves, la vella su
premacia, tan segura de si mateixa, 
d'Anglaterra, ha estat substituïda per 
dues vacil·lacions que mútuament s'opo
sen: la vacil·lació anglesa i l'italiana.» 

«La fatiga general semblava haver 
cristal·litzat la situació gairebé no mo
dificada per la guerra. Però ràpidament, 
a partir del 1919, una revolució tècnica 
es realitza en els armaments navals. Els 
submarins, l'aviació, els petits vaixells 
rapidíssims, els explosius poc pesats 
i de gran potència, en suma tots els 
mitjans de fer en el mar una guerra 
de cops audaços contra les grans flotes, 
s'han desenvolupat. Aquesta transfor
mació enfortia automàticament, al cor 
del Mediterrani, la posició d'Itàlia 
i afeblia la d'Anglaterra.» 

E n el moment més agut de la tensió 
italo-anglesa — subratlla Ferrero —, 
Anglaterra no gosà utilitzar la seva 
flota per a realitzar l'operació que 
hauria resolt el conflicte en vint i 
qua t re hores: el t ancament del Canal 
de Suez. Però no per això Roma s'ha 
tranquil· l i tzat: 

«Alguns italians creuen que Itàlia és 
prou forta avui per batre Anglaterra 
en el Mediterrani; però es tracta només 
d'una opinió, l'autenticitat de la qual 
només podrà ésser confirmada per la 
guerra. I la guerra seria, tant per a 
Itàlia com per a Anglaterra, una prova 
d'un tipus nou, el resultat de la qual 
és un enigma: podria ésser un gran 
triomf, però també podria ésser un 
desastre immens. Es per això que Itàlia 
també vacil·la i deixa la prova per a més 
endavant.» 

Aquesta vacil·lació recíproca dóna una 
importància universal a la guerra d 'Es
panya. 

«Després de la caiguda de Napoleó, Es
panya, durant més d'un segle, s'ha desin-
li ressat dels afers d'Europa. Es per 
això que ha comptat molt poc en el Mediterrani. 
Però basta donar un cop d'ull al mapa, per a 
comprendre q<:in paper decissiu hi podria 
jugar si demà ho volgués. Té les portes occi
dentals del Mediterrani: disposa de des llocs 
avançats per defensar-les: les Balears en 

íl Mediterrani i Us Canàries a l'Atlàntic. 
Gibraltar només té valor per a Anglaterra 
si Espanya li c's amiga, o si és neutral. 
Aliada d'una potència mediterrània ene
miga d'Anglaterra i de França, Espanya 
podria tancar el Mediterrani a Anglaterra 
i tallar les comunicacions entre França i 
l'Àfrica del Nort. En una guerra que es
clatés demà per a la supremacia del Medi
terrani, l'aliança d'Espanya podria tenir una 

importància definitiva. Es per això que, davant 
les proves de Madrid, s'està decidint el destí 
del Mediterrani: qui tn serà el senyor 
demà ?» 

L'EXÈRCIT FRANCÈS 
El general Duval ha publicat al Journal 

des Debats (32-XII), sota el títol «Estem 
a punt?», un article sobre les possibilitats 
actuals de l'exèrcit francès. Aquest exèrcit 
reposa encara sobre unes lleis que deriven 
d'un doble punt de partida; els acords de 
Eocarno i el desarmament d'Alemanya ja 
no tenen, doncs, avui, cap fonament; la 
fórmula de l'exèrcit defensiu ja és una 

fórmula que, per a França, ha passat a la 
història: 

«Qué significarà—diu el general Duval— 
aquest sistema d'exèrcit defensiu instaurat per 
¡es lleis del 1928? Era una solució massa 
fàcil del problema de la defensa nacional 
posat en la seva forma més simple. Es trac
tava, només, de protegir la nostra frontera 
d'un adversari mediocrament armat durant 
un temps suficient per a poder trametre un 

document a Ginebra i per a mobilitzar 
tota la nació.» 

El general Duval subratlla la ine
ficàcia actual d 'aquesta fórmula com
parant-la a m b la que presideix la 
formació de l'exèrcit alemany, exèrcit 
creat de cara a l'agressió i del cop 
de mà audaç: 

«No tenim l'exèrcit de la nostra polí
tica actual. I, allò que encara és més 
greu, el mateix exèrcit que tenim no 
estarà encara materialment a punt per 
la primavera del 1937. El nostre ar
mament segueix un ritme massa lent, 
molt més lent que no el d'Alemanya, 
àdhuc que el d'Anglaterra. Es diu que 
els alemanys tampoc no estaran a 
punt per la primavera. Els manquen 
quadres, quadres superiors sobretot, que 
no poden ésser reclutats entre els qua
dres subalterns. Això és cert, i és cosa 
sabuda que no plau als alemanys la 
iir.provització. Però les circumstàncies 
poden ésser més fortes que no els 
homes i pol passar que, després de 
sospesar-ho tot, siguin acceptades, en 
una situació favorable, certes inferiori
tats, àdhuc serioses, per tal de treure 
profit d'una superioritat passatgera. 
La dificultat dels quadres no crea, 
evidentment, als alemanys, una im
possibilitat material, absoluta, d'ac
tuar. 

LA CONDUCTA D'ITÀLIA 

Gabriel Peri ha publicat a l'Hu-
manité (24-XII) un article sobre l'op

timisme que es dibuixa a França: 
Anglaterra al marge del suposat canvi de 
conducta d ' I tàl ia en relació a la guerra 
d 'Espanya. La conclusió de l'article és la 
següent: 

«Fou el comte Ciano qui declarà a M. de 
Ktrillis que Itàlia no toleraria la victòria 
dels republicans espanyols. Es a Itàlia on 
el germà de Franco ha anat a fer comandes 
per a l'exèrcit dels rebels. Les drassanes ita
lianes construeixen unitats navals per als 
facciosos. Fa tol just uns deu dies que Itàlia 
refusà la proposició anglo-f ranee sa. En ple
nes negociacions amb Anglaterra, Itàlia va 
reconèixer el general Franco.» 

7 



gent ana 

per RAMON XURIGUERA 

EN el fons tèrbol i indecís de la política internacional d'oque&ts darrers mesos, Alvarez del Voyo 
hi ha dibuixat una línia forta i transparent. Ha estat la línia de la raó, de la dignitat i de la 
intel·ligència. La línia que convenia a un pable — a uns pobles — que damunt de la tragèdia 

de veure el propi país envestit per una fúria de crueltat i de traïció, havia de lluitar encara amb la 
fredor i les dilacions sospitoses de les cancelleries europees. 

Si la magnitud dels profits es mesura també pel desavantatge de la posició amb que aquests han 
estat aconseguits, cal dir que el resulrat diplomàtic del Ministre d'Estat espanyol és remarcable des 
de tots els punts de vista. 

Gastón Gèze, en la seva defensa d'Abissínia, féu un parlament jurídic. Alvarez del Vayo, de
fensant l'Espanya legítima i agredida, ha fet unes intervencions conjuntament jurídiques i políti
ques. Aquesta conjunció és indispensable per explicar-se l'èxit del seu pas per Ginebra, la Societat 
de les Nacions, organisme gelatinós i crebantat, ha après a no commoure's davant els problemes 
que només són de justícia. Hi ha raons fosq íes i alambinades que pesen infinitament més en les 
seves decisions. La gràcia dels ministres que defensen plets difícils, consisteix en intuirles i saber-les 
tocar. Atacs subtils o envigorits, a frec o de flanc, segons convingui a l'atmosfera psicològica, per 
cert gens assequible en aquestes darreres fases de la política internacional. 

El triomf d'Alvarez del Vayo, doncs, es deu a aquest tacte en el planteig de la guerra civil es
panyola. No ignora que els seus dits toquen el glaç. Totes les matèries esdevenen útils, però, quan 
les mans són delicades. I així hem anat assistint al miracle de veure el glaç transformar-se en flama. 
Avui les potències que al començament regatejaven l'atenció al govern legítim espanyol, lliuren 
notes públiques eloqüents que desdiuen de la seva anterior indiferència. 

Vivificar un cos escèptic, recelós, condescendent amb els generals sublevats: això és el que ha 
fet Alvarez del Vayo. L'actítut vacil·lant de les potències ha hagut d'acabar escoltant la veu mesu
rada d'aquest home, ha obert un parèntesi d'interès a la seva actitud severa. El Ministre d'Estat 
espanyol, correcte, precís, contundent, s'adona que va guanyant terreny en els esperits, i de la re
flexió amarga passa a la derivació de responsabilitats per la durada del conflicte, de l'advertiment 
del perill a l'acusació segura i gallarda. 

Recorda l'entusiasme amb què Espanya consignà a la seva constitució els principis del Pacte de 
de la S. de les N. cAvui — declara després — la capital d'un estat membre de la S. de les N. està en 
runes i centenars d'homes i dones i infants han estat assassinats pels Estats que han combatut i des
prestigiat la S. de les N.» 

Quin efecte devien produir aquestes paraules en els respectables representants de la pau, de 
l'equilibri i de la justícia del món aplegats en la ciutat suïssa? 

L'orador va pujant de to, creix, denuncia: 
«Nova forma d'agressió que permet a un Estat de fer fa guerra sense declaració prèvia, provo

cant una rebel·lió interior i després ajudar-la militarment.» 
La posició aconseguida pel ministre espanyol neix de les seves condicions personals, de la dig

nitat de la seva exposició. Les actituds escorredisses davant el plet que defensa, van caient ferides 
per la irradiació del seu gest. L'ambient va cedint al seu discurs. L'acusació ja pot sortir dels seus 
llavis: 

«La guerra internacional que de fet ja existeix al nostre país, pot evolucionar d'una manera 
irremeiable si hom continua ignorant-la.» 

I la figura de l'orador resta embolcallada en aquest paper privilegiat de mantenir-se com acu
sador en una assemblea més aviat preparada perquè anés a descarregar-hi uns quants planys. 

L'èxit diplomàtic d'Alvarez del Vayo té, entre altres conseqüències importants, la d'haver deci
dit l'organisme ginebrí a reconèixer d'una manera precisa el govern espanyol com a únic bel·lige
rant legal en el conflicte interior del país. Pas importantíssim, aquest, els resultats del qual no 
tardarem a conèixer. 

Després de les deliberacions de Ginebra, la tragèdia espanyola ha entrat a la consideració del 
món des d'un altre punt de vista. Les posicions internacionals dels rebels s'esfondren tant perles 
seves complicitats exteriors i la seva impotència com per la sensació de seguretat i de direcció dels 
poders legítims del país. El sibil'lí mecanisme de les cancelleries europees ha emprès una tanda de 
rectificacions. Es parla fins i tot d'elaborar uns neus principis que serveixin de base a una S. de 
les N. més eficaç. 

Quan s'estuïi la història dels darrers temps de l'organisme ginebrí, l'actitud de dignitat i de 
transparència d'Alvarez del Vayo restarà com un bell exemple a oposar als sistemes decadents de 
la diplomàcia europea. 

8 
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e r e r e i x a m s 

Pere Créixams és un cas extraordinari d'auto-didactisme. 
Format en l'ambient abigarrat multinacional de Mont-

martre, que captivà la seva manera d'ésser sense assimilar-lo, 
Créixams hagué de lluitar molt bravament abans no aconse
guí que la seva obra de pintor i d'il ' lustrador destre, pensada 
en català, arrelés en aquell medi. Assolida una posició ferma 
i un crèdit perenne a la seva obra que avui figura en 
col·leccions importants d'arreu, transcorreguts alguns anys, 
Créixams tornà al seu pais a omplenar el lloc que li estava 
reservat. 

Ple de força, amb les venes potents, Créixams, pinta amb 
passió i exaltació incontenibles. Créixams, converteix els ob
jectes i els models en color. Els seus blaus, roigs i grocs, inten
sos i brillants fins a la violència, arriben amb freqüència a 
desbordar els contorns i a absorbir els volums, la qual cosa 
però, gràcies a la seva màgia, no resta emoció a les seves 
composicions sàviament posades, ni aquell alè vital que ex
halen els narius trèmuls, ni aquella lluïssor viva de les mirades 
penetrants de les seves polides gitanes blanques o brunes, 
que no sabem si sol·liciten dir-nos la bonaventura o si més 
aviat estan disposades a aceptar un bes. 

o m i n g o 

D'entre els artistes de la seva generació, Francesc Domin-
go,«és potser el qui ha donat un llevat més ple d'inquie

tuds al nostre ambient artístic, i, també, un dels qui més han 
influït a fer que les aigües manses d'aquest ambients'ericessin 
amb un alè de vida nova, cercant en lúcids moments, d'emergir 
amb esclat rrés enllà del propi medi. Aquests lícits intents, 
quan són sentits a la manera de Domingo, exempts de pedan
teria i d'orgull, plens de desigs i d'ambició, no menen mai a 
cap camí que faci marrada. Els seus mitjans d'expressió en 
aquests moments s'estableixen en un noble comerç que con
verteix en pintura pura la versió lírica de la seva introspecció 
espiritual. Lírica i sintetisme del paisatge i les figures. A ixò fins 
al retorn ja definitiu dels seus llargs sojorns a la Bretagne i a 
París. En un interval inaugura la seva actual manera que ara 
ja compta alguns anys. 

Dibuixant finíssim, precís i agut, cenyidor de les formes, 
perceptor notable de les semblances, Domingo, pintor, ha 
excel·lit darrerament en la pintura de retrats. La semblança 
i l'intensitat fermament sostingudes pel cinyell del seu dibuix 
i la riquesa de l'acolorit a base de torrats, l'ambient bén ob
servat, la llum i les transparències, ens revelen l'anímic dels 
seus models. Però amb tot i que els retrats constitueixen la 
major part de la seva producció d'algun temps ençà, certament 
reeixida, no és la que Domingo estima més; podria dir-se que 
quasi no compta per a ell. Al que s'ha donat amb més entu
siasme i vocació, posant-hi el millor de les seves excel·lents 
qualitats, allò que més prefereix Domingo d'entre la seva obra 
vària, són les teles per a les quals ha tingut el més vivent dels 
models, el més vertebrat dels models possibles; l'espectador 
de galliner de teatre i l'espectador ingenu i freturós, indolent 
i diletienii, el concurrent contumaç del music-hall. Perquè a 
la fina senzillesa del caràcter de Domingo, el que més s'hi avé 
és la rústega ingenuïtat, exempta d'afectació i de cosmètics 
de l'anònima humanitat que contempla amb delectança. 

J O A N MERLI 



L ' home sempre ha considerat la guerra com un flagell, i m l que aquest fet sempre també ha tingut una terrible certesa, la 
guerra és tan vella^com l'home. Hi ha guerres i guerres, però. I si totes només porten que desolació i misèria, n'hi'ha que supe

ren en horror tot l ' imaginable. L'Espanya negra, l'Espanya catòlica, l'Espanya de la gent de bé, és el país clàssic de la ferocitat i 
l'únic on és possible una guerra civil tan inhumana com la que ara està al ple del seu furor. 

La història de la reacció ens ha l legat un rengle de noms i de parsonatges espaventables: el comte d'Espanya, Cabrera, Calomarde, 
Chamorro, el Cura de Santa Cruz, Savall... Tots aquests monstres eixiren a lluitar per la Fe i per l'ordre social, i alguns, abans d'em
prendre llurs gestes criminals, anaren a Roma per tal que el Papa els beneís amb la mà dreta i l'esquerra. I en nom de Déu - quin 

sarcasme! - robaren, assassinaren i destruiren mitja Espanya. 
Ara , els hereus d'aquells personatges sinistres, han encetat una altre guerra, la més cruenta i odiosa de totes. L'han encetada, també, 
sota els auspiciéis de l 'ordre i recolzada en aquella religió que solament pot vèncer amb sang i extermini. Dones, infants, vells, ciu

tats obertes i indefenses van caient dia rera dia metrallats per la fúria vandàlica de la gent de bé espanyola. 
No reeixiran, però. Aquesta guerra ¡a la tenen perduda, puix qus a desgrat del dolor que tots nosaltres, els de la banda oposada, 
sentim a la carn i a l'esperit, aquesta guerra, ans que un flagell, la sostenim com un fet necessari i com un remei suprem i heroic 

per la causa de la nostre l l ibertat definitiva i de la nostra redempció social. 
I és per a ixò, que sempre que calgui no hem de fer-la inhumana. Ham d'ésser exemplars. Hem de demostrar que, així com sabem lluitar i 

morir per la fermesa d'uns ideals invencibles, som homes ale cor i de sentiment i dignes de la victòria que ens espera. 

diades Es^tan dolça la vida quan hi ha salut, pa i a legr ia! S'acosten les diades de Cap d'Any. Cap d'Any ve a ésser com l'inici d'una vida nova 
plena de bons averanys. Aprof i tem, doncs, la proximitat d'aquestes diades perquè els nostres braus combatents tinguin unes hores de 
treva i no morin enmig de la gelor dels camps inclements mentre els altres mortals gaudeixen les delícies de la llar calentona i tranquil· la. 

T 
El fet més admirable i esperançader d'aquesta guerra, ha estat l'exèrcit que en quatre dies ha sorgit, com per art d encantaria, de la ma
teixa entranya del poble i ha plantar cara vir i lment a totes les forc4 organitzades i temibles del feixisme europeu. El cas d'aqueix exèr
cit és únic en tota la història del món i no hi ha cap poder humà que pugui prevaler contra l'empenta sobirana d'aquest allau de cors 

joves, g lat idors d'entusiasme i abrandats d'anhels de justícia social. 
Aquest exèrcit, ha de vèncer i vencerá. Jo hi tinc dos fills que són carn de la meva carn i vida de la meva vida. Ells tornaran, si no cauen. Tor
naran amb els seus companys. Tornaran amb els puny enlai re, la joia a flor de l lavi i el ram de la victòria tot tremolant pel damunt dels caps. 

Joan Santamaría 



1784. Un cop de gui l lot ina va separar sobtadament dos 
estils, alhora que produïa un profund canvi: l 'anomenat Lluís 
XVI, quedà a un costat, amb les perruques podrides de pòl-
vors, els grans mirinyacs fantasiosos, les meravelloses puntes 
teixides a mà. La revolució va produir un gran transtorn en 
la moda. Malgrat a ixò , la fr ivol i tat, tan arrapada a l'ànima 
femenina i sobretot a l'ànima francesa, no podia morir i va 
restar lliure pels carrers de París. Madame Tallien, Madame 
Recamier, la menaren pels Champs Elysées, per les carreres 
de Lcngchamps. 

Un corrent natural de patriotisme influencià poderosament 
els colors: fan llur apar ic ió les robes ratllades amb els tons 
nacionals; els conjunts consistents en un «redingote», mena 
d'abric- jaqueta, blau rei, coll escarlata, faldil la blanca. 

Per a dictar la nova moda, l l igada a l'esperit del poble, 
hom va formar el Comitè de la M o d a , el qual, instal·lat a 
Longchamps durant tres dies, feia desfilar les models quan el 
descans de les cèlebres curses. Però hi ha de curiós en aquest 
període històric que, els costums i les modes, no manifestaven 
una sola tendència, no existia una moda standarf, sinó que, 
aquesta, canviava segons els indrets; i àdhuc a París hi havia 
diversos models sobre un abil lament. Llavors cada país 
oferia unes característiques inconfusibles en la manera de 
vestir, per la qual cosa no era difícil de trobar gent amb una 
personalitat exterior que segurament interiorment no poseïen: 
posem per cas la Tallien, Lady Hamil ton, Madame Recamier, 
principals elegants d'aquell temps, diferenciades les unes de 
les altres i esguardades pel poble una mica de lluny. 

Unes modistes, el nom de les quals serva la història, eren 
els àrbitres de la moda. Madame Eloffe imposa la moda 
revolucionària a Paris, anomenada «neo-grecisme», evoca
dora de les antigues Grècia i Roma. La faldi l la, d'ampla que 
fins l lavors era, s'estreny i va oberta d'un costat: feta de robes 
fines i pr isada. Els braços nus i el cos molt escotat feien que 
tot el conjunt recordés les estàtues gregues, i, potser per a ixò 
hom l'anomenà «nudisme». 

I així, amb aquesta indumentària, passejaven les elegants 
àdhuc sota les més fortes inclemències del temps. Però la 
moda manava, tot i que hom s'exposés a morir, per aquesta 
causa, de pulmonia o tuberculosi, i d ictava que les robes va
poroses esqueien molt més. Com que el país estava arruïnat 
al començament de la República, va venir una invasió de 

robes senzilles a ocupar el lloc de les sedes ostentoses: fil es
tampat a mà, — indianes — creps, etamins, percals, popelins, 
caxemir, l inón, organdí, batista... 

N o cal dir amb quina alegria devien acoll ir l 'aparició del 
xa l , abric preuat en semblants circumstàncies. Acostumaven a 
ésser grans, de llana, de caxemir de les índies, i, després, de 
seda d'Espanya. 

Junt amb les jaquetes «redingots», aparegueren les levites 
de glacé blanc amb guarnits de gasa o tul, les quals, més en
davant, s'ornaren amb pells: les preferides eren de mart. 

Durant l'hivern de la Revolució el capell era de feltre groc 
fort: la copa alta semblant a la del capell dais homes, però 
un xic decantada enrera amb les ales recollides sota la barba 
per mitjà d'un llaç vert. Són innombrables, però, les formes de 
capel l , com curiosos llurs noms. Capel l «¡oquei», purament 
revolucionari . Turbant a l'antiga, a la justicia, a la Minerva: 
es confeccionaven en vellut, feltre o seda. 

I per bé que al principi de la revolució era gran moda 
prescindir de la camisa —la qual cosa mot ivà una pila de co
mentaris—aquesta va aparèixer un cop fou més avançada la 
República. Llavors aquesta peça interior adoptà la forma d'un 
vestit a la vestal; era de mussolina blanca, i, al seu damunt, 
una petita cotilla guarnida de puntes verdes completava l'or
nament: les puntes tan odiades en les èpoques miserioses sota 
el regnat de Lluís XVI tornaren vers l'any IV de la República. 
I féu la seva apar ic ió, sobre la pell setinada de ¡es nou riques, 
l'esclat dels brillants. Les «meravelloses», com eren titllades 
aquestes elegants, resten en la història com a creadores d'ex
travagàncies. Es que a mesura que el temps passava l'assalta 
la Bastilla restava l lunyà. 

Rosa Bertin, una altra modista famosa, seguí els refugiats 
a Coblenza i creava una moda diferent: la influència anglesa, 
però, de ixava solc arreu. 

Dav id , La Mesangere, Garneray, ens han deixat dibuixos 
insuperables de les modes revolucionàries. Aquelles gorretes 
anomenades a la Stephan, per anar al llit, els pentinats grecs, 
que afavoreixen tant, aquells peuets calçats amb sandàlies 
ll igades fins a mitja cama, apareixen en els retrats i dibuixos 
de l'època. Tot té una elegància magnífica, com si res no 
hagués trasbalsat la sensibilitat femenina i sols haguessin estat 
adaptades aquelles extravagàncies només perqué sí, per a 
donar curs a la v ida. 
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La nit somia 

riu avall de la lluna; 

els morts, dins l'ombra, 

comprenen les paraules 

obscures dels poetes. 

Per a V. G. de F. 

* * * 

Somriu la bella 

dama que no desitjo; 

ah vers sense ombra-

sense records, sonata -

sense nit, blanca lluna! 

* * * 

Que furioses 

sento córrer les aigües 

del nostre amor, quan 

vinc a tu per l'oscil·lant 

pontet d'una carícia! 
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Diré llimones, 

pomes rosades, roses, 

sal i petxines,1 

I es pensaran que passes 

entre els jardins i l'ona. 

Per a Eugènia 
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UN CONTE QUINZENAL 

I l · lustracions d ' Ivor i per XAVIER BENGUEREL 

—No cal que em mireu així—va dir-me—deixant damunt la taula el vas que havia buidat d'un glop. 
•Jo, sense respondre, vaig trabucar la pipa contra el palmell de la mà i vaig treure la petaca. 
—Fumeu? 
Una mica de mala gana Andreu va cargolar una cigarreta i se'm quedà mirant amb els seu sulls tristos. 
—Sabeu—va dir-me amb veu apagada—això que no hagi de tornar mai més! 
—Quants anys tenia? 
—Pel maig hauria fet vuit anys. 
Jo no sabia què dir-li. També a mi m'havia tocat el cor la mort d'aquella criatura viva i gra

ciosa que de vegades venia a asseure's als meus genolls perquè li contés qualsevol cosa. I ell: com 
devia enyorar-les aquelles mans menudes que li fregaven el pèl punxant de la barba i la manera 
que tenia d'entaforar-se dintre la seva brusa de ramader quan li venia la son d'havent sopat! 

—A vegades, tanco els ulls, sabeu?...—va acostar la seva cadira a la meva i després d'una pausa 
molt llarga em digué a cau d'orella: 

—Us imagineu que era filla meva, oi? 
Jo vaig fer un gest de sorpresa i Andreu va arronçar-se~d'espatlles com si digués: «Es clar, ja m'ho pensava!» 
—Teniu tard?—va preguntar-me. 
No, gens—vaig respondre-li, i, de mirar-li les mans que refregava l'una contra l'altra nerviosament, s'endevinava que 

sobreeixia del desig de deslliurar-se de la seva història. 
—Fa un quants anys—començà, amb veu molt feble—no treballava a la fàbrica. Anava 

una mica com els ocells d'una masia a l'altra, llogant-me pel que fos, per les batudes, per les 
veremes, les segues, m'enteneu? 

Féu una pausa, tancà els ulls i va xuclar les dues gotes que quedaven al fons del vas com si 
es tractés del seu passat. 

L'home—el seu nom? tant se val!—L'home es presentà, vermell de cara, amb els ulls molt 
encesos; havia empès la porta com un mal vent, anava escabellat, se'l veia furiós i es quedà 
un instant omplint tot el marc de la porta, amb les puntes dels cabells tocats per la lluna. Al 
fons hi havia l'hort i l'engargussament de l'aigua. Amb ell entrà una tèbia olor de verdures i de 
menta. S'estava dret al llindar. Era alt, fornit, amb una barba sempre una mica crescuda i amb 
la camisa mig oberta sobre el pit. Va cridar: 

—Maria! Maria! 
I aquest nom—amb l'angoixa que hi havia posat en dir-lo venia a ser una mà oberta, 

que captés mil coses de la dona que s'estava allà al fons de la cambra, sobre unes peces de roba 
una mica com les gallines—picotejant amb l'agulla que tenia entre les mans, cosint i retallant. 

Jo m'estava al fons, a l'ombra, estirat a terra sobre una márfega de palla. Acabava de fumar 
la meva pipa i pensava en les coses de cada vespre, sense pensar-hi gaire, igual que aquella tar
da que vaig veure una pel·lícula. Com si algú—que era dintre meu—les recordés per mi i me les 
anés passant davant dels ulls, sinó que des de dintre, sabeu ? 

Havia dit: Maria! Maria! 
Si no hagués afegit cap més paraula, jo gairebé l 'hauria entès; però l'home vessava de tot el 

que hi havia en ell, d'aquelles coses que surten del fons d'un mateix, com l'aigua, que diríeu 
que també parla. Aquell home vessà com una font, una mica empassegant a causa dels seus nervis i els seus llavis, t irats 
així, endavant, com si anés a bufar o a fer un petó de criatura. 

La dona se'l va mirar amb els seus ulls cansats. Aquella tarda havíem fet la batuda. Tothom dormia al paller i algú 
sota el porxo; jo no podia; perquè a un també li arriba aquella bravada dels porcells. M'estava arraulit al meu reco invisi

ble per als altres, esgratinyant les tiges de palla que sortien per un descosit de la márfega. Em 
venia de gust la seva companyia i, de vegades, l 'anava mirant amb el cor i de veure els seus 
braços—ala, ala—cosint i replegant, em semblava que em gronxava dins un breçol, fins que 
m'hi quedava amb tots els roncs i les baves tombat com un mastí. Es clar que de vegades 
li veia els braços nus i aquella mica de carn tèbia del pit que es recollia endins, calenta i abri
gada. U D tenia els seus anys joves i una sang que pujava i baixava amb els catúfols. Però, 
sabeu, jo, una mica com tots, també n'havia empaitades pels camps, però, aquella mossa 
semblava que al front hi tingués escrita una d'aquelles paraules blanques que us aturen a 
mig camí i us obliguen a fer una marrada. Es deia Maria, compreneu? És un nom com una 
claverola i ja n'hi ha ben bé prou perquè un es descalci i no gosi trepitjar ni l'herba. 

Però tot això de mi... Deia que l'home va parlar. Jo l'escoltava amb els ulls i em sentia 
allà dins com si no hi fos. 

«Maria! Entro?—Ella va deixar caure la roba que tenia a les mans damunt la seva falda, 

a poc a poc, així com si hi deixés un noi que acabés d'adormir-se. Era una roba blava amb 



daleixin, que busquin 

unes ratlles negres. «Demanes per entrar i ja ets dins?—li va dir ella amb els ulls molt oberts i una 
mica esverada.—Escolta Maria—fa ell mig avergonyint-se—. Aquesta nit he de travessar la fron
tera i et venia a dir »adéu». I, alt com era, dret al llindar, es va quedar amb els braços estirats 
cap a terra i amb el cap baix com un bou. Maria va dir sense gaire força a la veu: «Torna
ràs?» «No, mai!» li va respondre com si ho contestés des d'abaix d'un pou. Aleshores, 
Maria, va deixar la roba damunt una cadira i jo vaig veure que tenia llàgrimes als ulls. 
«Vina—va dir-li dolçament. Beuràs una copa de menta. Després ja em diràs «adéu». 

Ell va entrar, ara una passa, ara l'altra. Va prendre la copa que ella li oferia i d'un sol 
cop—com si llancés una pedra—es va empassar aquella beguda verda. Va íer petar la llen
gua—coses del costum, sabeu?—i se la va mirar llargament als ulls com si hi viatgés. Però els 
viatges tenen mala fi i tots dos en van tornar amb les llàgrimes i els sanglots. Com dues 
criatures, igual, ben igual. A mi en venien ganes de riure fort, com un bèstia. 

—Digues; què t 'ha passat? 
Maria va fer-li aquesta pregunta i li va agafar la mà. Era com si, de sobte, hagués nevat damunt la mà d'aquell home. Era 

una mà fina i delicada posada allà sobre aquell grumoll de terra aspra de la mà d'ell. Amb una mà blanca com la de Maria un 
no sabria quedar-se res al pap, jo mateix li hauria contat tot, fins i tot d'abans del néixer. Sentíeu que allò tan fràgil, tan 
delicat, era una força estranya que us poava les paraules sense violència. 

—També ho sabràs, Maria—li contestà—. A vegades aquestes dagues de no res sembla que es 
el cor com si fos un pinetell a dintre les costelles. Ha estat així, com si fes un salt per passar a l'altra 
banda. Feia anys que li tenia ràbia i ell a mi, sinó qne Déu s'ha posat del cantó del meu ganivet. He 
corregut tot el camí, com un eervatell perquè m'ha semblat que em cridaves, Maria.» 

Cada vegada que deia aquest nom tancava els ulls i diríeu que se'l treia de dins, amb arrels i terra 
d'ell mateix; que de dir-lo seguit, seguit com una lletania, d'aquell home tan alt i ossut en quedaria 
un tel de ceba amb els nervis i les venes a contraclaror. 

Ella tenia una llàgrima—una desola—sobre la galta. Una llàgrima grossa, una gota de rou o d'aquella 
pluja que fa saltar els gripaus entre la pols. Una llàgrima que venia a ser un cop de puny sobre tot 
el que de bèstia i de salvatge portem amagat entre la brossa del pit. I el dit de l'home era allí, llarg i 
fimbrat com una arrel, sobre la galta de la noia, esborrant ,1a llàgrima, esclafant-la com un gra de raïm. 

—Saps, Maria—deia amb una veu petita- -cada dia m'he llevat pensant en tu; a vegades he collit una 
flor pensant en tu, sempre m'he quedat al cantó del llit a punt de caure perquè el tros més tou el volia 
guardar per tu, que no es fes malbé, Maria! 

I altre cop aquell nom que començava a esgarrifar-vos. I Maria se li va acostar sense dir res. Posà el cap 
damunt el seu pit i es va quedar allí una estona amb els ulls tancats com si somniés o tingués ganes de mo
rir-se. Després li va agafar la cara i el va besar als llavis, al mig mateix dels llavis. Ell no es movia. Es veia 
que allò era massa fort per a ell. Els llavis de la noia eren d'un vermell que no us sabria dir, uns llavis que 

amagaven unes dents que us íeien pensar en els ametllers. Cara a cara: ell 
oberta allà al fons. Jo veia la nit aturada a! llindar amb totes les estrelles i, mireu si sóc càndid, 
jo esperava que d'un moment a l'altre arribaria el Carro—el d'allà dalt—i se'ls emportaria tots 
dos per a sempre. Es besaven, s'abraçaven. Tot tornava dels dies passats. Era com si fessin 
verema cuita-corrents, verema de cada cosa que havien sentit i somniat. 

—Si no fos la mare, fugiríem tots dos! Maria va dir aquestes paraules i sospirà com el vent. Ell 
la tenia cada vegada més estreta i l'anava lligant com una garba amb els seus braços cremats 
pel sol, i a un li venien ganes de cridar-los: 

—Aprofiteu la nit, criatures, apa, aneu-hi fins que cremi l'última estrella. Perquè, sabeu, un ha 
corregut món i també l'ha tingut abraçada sobre el pit una dona com les altres, amb aquells tous 
de carn que semblen llana per dormir-hi. I, després de tot, una dona és millor que els camps i que 
la beguda i que la pipa. Però, Maria, no era una dona com les altres, era, Maria, ella, Maria; un 
pensava en la carn d'ell al costat de Maria i sols de pensar-hi el cor se us posava a tremolar i a batre. 

—«Vina»—va dir-li ella, com si m'hagués sentit. Se'l va endur escales amunt fins al seu dormitori, 
i l'home la seguia a poc a poc amb els ulls molt oberts. Ni m'havien vist —és clar—i si m'haguessin 
vist, m'haurien pres per una cadira, per un tupí... Tant se val! Pe~ò jo vaig quedar-me allí, amb una 
mica de palla entre les mans, i us asseguro que si aquella nit algun brètol hagués intentat traspas
sar la porta se n'hauria fet set pedres. No va venir ningú, jo vetllava i la porta va quedar oberta. 

Fins que cremà l'última estrella, sabeu? Una estrella petita, d'una poca cosa de no res, que diríeu que el vent havia d'apagar-la sense 
moure's, però que s'estava allà dalt, dali que dali, fent esperar la llum del nou dia; era l'estrella d'ells, que ara s'estaven allà 
dalt, arrapats l'un a l'altre com si el món no pogués tornar perquè ells ho volien. Després vaig sentir que ell baixava l'escala, tot 
sol. Però no, en els seus braços hi portava tot el cos de Maria, talment com si la portés per a travessar el riu, delicadament, 
acostant la seva cara a la galta d'ella. J a podeu imaginar que l'estrella s'havia fos. L'home va dir-li: «Adéu», sense mirar-la i va fu
gir de pressa, de pressa. Després de tot, era brau aquell minyó i un tenia ganes de cridar-li: —Ei, no fugis, ja ens quedarem tots 
dos i abans no es faci clar aixecarem una paret molt alta, alta i llarga perquè ningú no pugui passar, perquè els mossos d'Esquadra 
es quedin a l'altra banda amb el trabuc i el pam de nas. Però ja devia ser lluny i, Maria, s'estava allà, a la porta, blanca i sola i 
se li veien brillar d'una a una les llàgrimes que li queien dels ulls—dels seus ulls, sabeu ?—com una pluja d'estrelles. Una mica trasbal
sat per l'angoixa que aquesta evocació li produïa, Andreu va deturar-se i encengué la cigarreta que se li 
havia quedat apagada entre les mans. Com si ho contés només per a ell va prosseguir sense esguardar-me: ^ 

—Una nit, a un reco de cuina, vaig descobrir Maria que plorava silenciosament. Ella i jo ha 
víem parlat moltes vegades quan, després de sopar, els altres s'estaven empaitant el jornal a cops de 
carta. Vaig confessar-li que aquella nit jo l'havia vista pujar amb aquellhome i...Mariaestavaembaras- ' ^t 
sada ell... qui sap on era i que no podria tornar perquè havia mort un home. Sabeu, vaig casar-m'hi J 

perquè—ja la coneixeu—és ella, és Maria que ara s'està allà al pis, tota sola, asseguda a la seva cadira 
de palla, de cara els fogons, i que s'espera, sabent que la menuda, com l'altre, no ha de tornar 
mai més. Andreu va aixecar-se, em posà la mà damunt l'espatlla i, lentament, va sortir de la 
taverna sense força per a dir-me: «Adéu-siau». 

Maria. Pa porta era 



I r e s 
H i s t ò r i a i N o v e l · l a 

per LLU I 5 M O N T A N Y A 

T otes les èpoques senten la necessitat de contar. I cada 
època la satisfà a la seva manera. El món antic ens ha 

deixat molt poques novel·les i, per contra, molts annals. Per 
què? Perquè després de la mort del poema èpic, de f loració 
més aviat curta, la història fou per als escriptors clàssics el 
gran mitjà de contar. Els escriptors romans, en explicar amb 
un estil perfecte i amb colors bril lants, el drama etern de les 
guerres i de les revolucions es proposaven, sobretot, d'emo
cionar i d'interessar el lector. La història era aleshores un art 
com la poesia i ob l igava l 'historiador a tractar els 
conjunts amb força, a compondre amb habil i
tat i a estudiar escorços i efectes teatrals. Li 
permetia també, en una certa manera, de 
deixar un marge a la invenció quan la 
imaginació podia donar colorit i v ida 
a l 'expl icació dels fets. 

L'edat mitjana i l'època moderna 
ens ofereixen, per la raó contrària, 
més navel'les que no llibres d'història. 
La història, a la recerca d u n a veritat 
científica i object iva, massa sovint 
inassolible, ha menyspreat la seva 
tasca d'altre temps. Aleshores la ima
ginació ha cercat refugi en la b iogra
fia de personatges històrics i la novel·la 
ha anat substituint, de mica en mica, la 
història com a mitjà per a satisfer la passió 
narrat iva. 

A un moment determinat hi ha hagut,doncs, 
una revolució l i terària. Els escriptors han deixat, 
en general, d'interessar-se per la història i han sentit la 
necessitat d'escriure novel·les. Pot explicar-se la causa d'aquest 
canvi d'acti tud, pel fet d'haver-los interessat més que els 
drames de la v ida col·lectiva, els dels destins i de les cons
ciències individuals. I s'han sentit interessats per aquests dra
mes, més petits però més nombrosos i més variats i profunds 
que els drames collectius quan han après d inventar. 

Les guerres i les revolucions oferien als historiadors una 
matèria narrat iva, fàcil i opulenta però l imitada. Mol t dramà
tica en ella mateixa, no pot expl icar més que grans esdeveni
ments en els quals actuen forces col·lectives primàries. En les 
civi l i tzacions avançades la vida és més complexa. Hi ha pas
sions que exerceixen una gran influència sobre el destí dels 
individus — l'amor en tots els seus aspectes, per exemple — i 
que compten molt poc en els grans drames de la vida col·lec
t iva. Es per a ixò que, en el moment que els homes han expe

lo 

rimentat el desig d'anal i tzar l ' individuu, els seus drames i 
el misteri del seu destí, la història no els ha servit i la 
novel·la ha començat a desenvolupar-se. 

La novel·la, doncs, és la història dels ind iv idus: dis
posa per a ixò d'una matèria narrat iva gairebé il·l imitada. 
Però els drames de la vida individual es troben en la v ida 
real en un estat de dispersió f ragmentàr ia. Perquè pu
guin interessar, emocionar, il·luminar, cal que el novel·lista els 

condensi en personatges i històries més reals que no la veri
tat mateixa. El novel·lista ha d'inventar, lògicament, 

molt més que l'historiador. I és que l'historiador 
^ explica fets dels quals no és responsable 
| L El novel·lista, per contra, crea els esdeve

niments i els personatges; és el responsa
ble del món que inventa i que ha d'ex

citar l'interès i l 'admiració del lector, 
tot revoltant-lo. 

La invenció sembla ésser, doncs, 
la característica essencial de la no
vel·la i, en general , de tota la litera
tura moderna; la seva principal dife
renciació en relació amb la literatura 
antiga. Si pensem en Valéry i en 

altres grans escriptors d'avui, podríem 
ésser temptats de veure que ens tro

bem a l'època de la forma pura. A i xò 
és, però, una il·lusió. L'època de la for

ma pura fa molt temps que ha passat. 
Tingué els seus moments brillants en l'antigor, 

quan els escriptors no sentien encara la neces
sitat d' inventar. Els prosistes no tenien altre tema 

que la història i els poetes èpics que el mite, història poètica 
més precisa encara que la història autèntica. N o els res
tava més que donar una versió nova de fets perfectament 
coneguts. Els lector no apreciava altra cosa que la bellesa 
formal de les narracions o els poemes. 

La transmutació de la història en novel·la és el símbol 
d'una literatura en la qual la forma cedeix el lloc a les 
idees. A i xò pot dir-se que la novel·la és l'expressió més 
vivent de la l iteratura moderna, tant perquè permet a l'es
criptor l'anàlisi minuciosa de l ' individuu com perquè l'obliga a 
posar en joc tota la seva facultat d' invenció. 

Quan hauran passat els moments tràgics i intensos, 
de guerra i de revolució que estem vivint, esperem més 
que la crónica històrica dels fets la recreació novel·lís
tica dels personatges que l'han feta i soferta. 



C I N E M A 

La t r a g è d i a de 

L o u i s P a s t e u r 

Film Warner Bross dirigit per Dieterle 

ELS literats un dia s'adonaren que la historia no era pas 
una matèria exclusiva dels historiadors i vegeren que 

ells també podien ficar-hi cullerada i s'inventaren aquest gè
nere deliciós de la biografia novel·lada. (Si això va passar en 
el moment de Stravey i Zweig o en temps de Plutarc, no és 
ara el moment de discutir-ho). 

Sembla que el cinema s'hagi llençat a la mateixa temp
tat iva; «La tragèdia de Louis Pasteur» n'és un exemple. Hi 
reeixirà? Cal creure que sí. 

Fa temps que crèiem que al cinema el perden les coses 
grans. Massa màquina. Cecil B. de Mille refugiat en les grans 
histories ha anat tirant de la veta, cada vegada amb més des
gràcia. La historia a força d'espectacularitat havia acabat per 
escanyar el cinema. 

Calia una historia sense espectacle, sense batalles, sense 
arribades triomfals. Calia la vida nua i pelada d'un home 
antiespectacular per a salvar la història al cinema. 

I heus aquí el Pasteur, el minúscul Pasteur (físicament par
lant) l'home que no serveix per a un ball, per a una festa llam
pant, que no condueix exèrcits ni porta vestits de general sinó 
una minsa i ridícula bata de laborator i , una mena de tres 
quarts del seu temps. Ah , però dintre d'aquell home, quina 
v ida interior, quina f lama perenne, quin tremolar d'emocions! 
Res, que una biografia de Pasteur és tant interessant com la 
de Napoleò. 

Una biograf ia sí, però, i un film? Ah, això ja és una altra 
cosa. Pasteur és un home d'una psicologia simple, d'unes pas
sions fortes, d'unes virtuts altes; però sempre igual, sense alts 
ni baixos, sense contrasts, sense blancs i negres, sempre mo-
nótonament gris, vulgarment quotidià. I tot això ha d'expres
sar el cinema? Com? Massa difícil. 

D'aquest massa difícil és d'on surten les obres. I d'aquest 
massa difícil és d'on ha sortit aquesta obra mestra del cinema, 
«La tragèdia de Louis Pasteur». Qué ha passat perquè això 
fos possible? 

En primer lloc la interpretació perfecta de Paul Muni que 
realitza un Pasteur exacte. Es possible que algún metge a mig 
documentar, coneixent només el retrat de Pasteur que li ha 
ofert qualsevol casa d'específics, digui: no s'hi assembla gaire. 
N o s'hi assembla gaire? Gens i tot si voleu. Però el mateix 
Pasteur si tornava dir ia: aquest sóc ¡o. Perquè la seva sem
blança no és física sinó anímica, i quan un actor aconsegueix 
a ixò, pot fer-ho tot. Paul Muni en aquest film deixa d'ésser 
Paul Muni i esdevé de dalt a baix un personatge nou. N'hi 
haurà prou potser amb aquesta anècdota: una persona assa
bentada del cinema, que fa anys n'exerceix una crítica intel·li
gent, en acabar de veure aquest film va demanar: qui és 
aquest que fa de Pasteur? No l'havia conegut. I és que poques 
vegades s'ha vist un artista cinematogràfic que deixi tant 
d'ésser ell mateix per a esdevenir un altre 

D'altra banda ha concorregut en aquest film la gràcia sin
gular del director Dieterle que ha sabut donar una precisió 
admirable als detalls petits, a les coses secundàries, que tan
mateix quan són engranades amb un ritme ajustat com en 
aquest film, constitueixen tota la gràcia del cinema. 

Dieterle ha sabut aprofitar un escenari ben pensat i ben 
conjuminat i al costat de les hores greus, dels turments terri
bles de la tragèdia de Louis Pasteur ha sabut treure relleu al 
gran humorisme que envolta les anècdotes pasteurianes. Tota 
aquesta «tragèdia» ha estat subratllada de dalt a baix per un 
humorisme finíssim com el de les escenes dels moltons vacu
nats i les del part de la filla de Pasteur. 

A ixò ha permès que aquest film sigui més agut encara i 
més punxent que qualsevol comèdia de Moliere contra els 
metges. La r idicul i tzada d'aquella sabiduría encarcarada, 
d'aquella ignorància criminal és feta de mà mestra. Essent te
rrible no esdevé mai inhumana ni caricaturesca. Es tal com és. 
Sense engrandir ni desfocar les coses. 

I quin final aquest film! Un final que hauria pogut ésser es
pectacular i només ha volgut ésser psicològic. Pasteur, emo
cionat, parlant als joves des de l 'Acadèmia. Res de bombo i 
platerets. Un primer pla meravellós amb tota l'ànima de Pas
teur escapant-se-li pels ulls, pels llavis que li tremolen amb les 
paraules altes. 

I assenyalem finalment «La tragèdia de Louis Pasteur» que 
a més d'ésser un gran film és la gran lliçó d'una vida exemplar 
on l'esperit va endavant, on la constància ho venç tot i on la 
fe no sucumbeix mai ni als cataclismes nacionals ni als contra
temps particulars. Veure «La tragèdia de Louis Pasteur» és 
veure un bon film i aprendre de viure. 

PERE GALLARÍ. 
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per PIP 

OTHOM coneix amb mate
màtica exact i tud el 
nom que portara aquell 
que és a punt de néi
xer. Tothom sap la 
justa mesura dels seus 
dies. Fins i tot un per
torbat mental pot pre
dir que tindrà una in
fantesa freda i vente-
jada, una adolescència 

florida, una joventut roent, una maduresa 
daurada i melangiosa i una vellura breu molt 
semblant als seus dies primers. Tanmateix 
ningú no gosaria augurar com serà tractat 
pels homes. És cert que no pocs voldrien 
aprofitar la seva bona jeia per a treballar 
a profit propi i dels altres; no cal dubtar 
tampoc que molts esperen gaudir-ne, en 
llurs vacances o lleures, ombres fresques i 
hores assolellades. Els infants sobretot se 
les prometen dolces i ja somien passeja
des a muntanya, berenars a la font i xi-
polleigs a la platja. 

i'erò al món, per dissort, cal comptar 
amb les males persones. Hi ha homes 
sobergs que malden per a imposar llur 
poder capritxós amb la força de les armes. 
Llops que imaginen copioses ramades 
d'anyells sempre disposats al sacrifici. Ales
hores cal redreçar-se; cal fer de llop una 
temporada fins a deixar les salvatgines 
amb els ullals i les peülles inservibles. Xo 
hi ha altre remei. 

Ara el nou nat es trobarà amb aquesta 
lluita aferrissada. I obrirà—ho juraríem— 
uns ulls com unes taronges. Nosaltres per 
tal d'animar-lo el saludarem amb el puny 
enlaire i amb l'altra mà li acariciarem les 
roses fredes de les galtes. I prometrem 
multiplicar el nostre esforç, arribar aviat 
a la pau per la victòria. Que així estalvia
rem maldecaps a l'imminent camarada 1937. 

Tres homes silenciosos i diligents recorren 
la ciutat a l'hora de la nit alta. Un de 
forçut porta una escala a l'espatlla, l'n 
altre tragina una galleda. I el tercer, més 
aviat escanyolit, un gran plec de papers 
enrotllats. Són els plantadors de cartells. 
Estan contents perquè tenen molta feina. 
I perquè poden treballar amb deseiximent. 
Abans uns rètols imperiosos de mala orto
grafia, deturaven llur impuls davant parets 
vastes i avinents. Els grans senyors que 
dormien part de dins, prohibien general
ment en castellà els cartells en els murs 
de llur propietat. Els temples de la religió 
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dels rics tampoc no admetien adherències 
de la paperassa laica. Ara en canvi no cal 
mirar prim. Els palaus, les esglésies, les 
façanes dels afortunats, resten indefensos; 
i els activíssims enganxadors de cartells, 
proclames, bans i anuncis sindicals, poden 
realitza.r quietament i alegrament llur 
somni de convertir els baixos de la ciutat 
en una cinta multicolor cada setmana re
novada. 

A l'hora de la nit alta, sota la llum 
blava dels fanals enllorats, els plantadors 
de cartells, s'enfilen, enllefisquen, fixen i 
planxen, i respiren amb llibertat i una 
fruïció nova les tintes fresques i oloroses 
que a la claror del dia esdevindran colors 
lletres i figures, consignes enèrgiques per 
als ciutadans de la reraguarda. 

(Finida la maltempsada, caldrà gratar i 
netejar una estona, tanmateix.) 

Erwin Piscator, el gran realitzador es
cènic, el creador del teatre polític, ha estat 
entre nosaltres. Una nit inoblidable va ce
lebrar-se al Tívoli un variadíssim especta
cle en homenatge a l'hoste. Davant Pisca
tor desfilà tot allò que podíem oferir-li. 
Una festa sevillana, una d'aragonesa, cors 
de «zarzuela», monòlegs madrileys, tenors, 
barítons i sopranos. Drama nostrat, sar
danes i cors populars. 

Piscator somreia. Piscator dissimulava. 
Piscator | ensava: «Vet aquí una gran ciu
tat amb ànima d'aldea. Un poble, un po
ble europeu on l'art escènic no ha estat 
encara intervingut pels artistes. Una mag
nífica troballa». 

Piscator en acomiadar-se de nosaltres 
prometé enèrgicament que tornaria. 

Els aparadors, els vitralls, els balcons de 
la ciutat han esdevingut tot d'una reixes 
historiades. El comerç a la menuda ha 
pogut revelar l'existència d'hàbils decora
dors amagats fins ara sota l'aspecte de 
modestos dependents mercantils. Compli
cades geometries, fantasioses realitzacions 
heràldiques, estilitzades al·lusions a l'ar
ticle que hom aspira a vendre dintre les 
gàbies circumstancials: tot això i altres 
coses encara, han admirat i admirem grà
cies al temor d'un bombardeig, altrament 
justificat per la mena de designis que anima 
el nostre enemic. 

«Quina preciositat, ai filla.» «Ara venim 
de veure aquell de la Portaferrissa». «Vina 

a casa i t'ensenyaré la galería. És una 
monada.» 

Temem que la nostra bona gent no hagi 
trobat en les aplicacions de serpentina en
gomada als vidres, el succedani dels pesse
bres nadalencs. 

Per les Rondes desfilen uns escamots 
d'estrangers que van a engrossir la brigada 
internacional. Els precedeix una banda de 
cornetes i tambors i unes banderes roges. 
Llurs vestits, llur posat, són dispars i pin
torescos. Abrics que no passen del genoll, 
barrets deformats i enxiquits per moltes 
pluges, sabates de color indefinible, rostres 
feréstecs, nobles continences, barbes descu-
rades, galtes fines, uTls sinistres, mirades 
angèliques... Els vianants els saluden amb 
respecte i ells somriuen tristament, alcen 
amb rigidesa la mà closa. 

Admiro aquests homes que ens ha portat 
la guerra. Hi ha entre ells l'estudiant, el 
periodista, el poeta perseguits implacable
ment temps ha per les seves idees noves 
i generoses. Hi ha l'aventurer idealista que 
ja ha fet tres revolucions i ha pres l'habitud 
de posar el seu braç d'acer al servei de la 
causa del poble, sota qualsevol clima. Hi 
ha també el místic entusiasta—una mena 
de croat sense creu—que ve d'un llunyà 
país a combatre l'enemic universal dels 
treballadors. Hi ha encara el «damnat de 
la terra», l'home sense llar i sense pàtria, 
aquell vagabund de barba rossa i boca 
amarga que tots hem vist en un banc de 
jardí públic de gran ciutat, rosegant un 
crostó de pa o fumant àvidament la punta 
d'un cigar. 

Són els humiliats, són els ofesos pels 
homes altius de la tribu senyora que con
fonen llur codi amb la justícia mateixa i 
desvien els ulls de la misèria dels qui no 
pertanyen a la seva classe. 



AL RODAR DE LA PILOTA... 

El Club Deportiu Espanyol, nou 

campió futbolista de Catalunya 

U N nou campionat de Catalunya s'acaba d'escolar i, en 
honor a la veritat , hem de confessar, sincera i pla

nerament , que no creiem pecar d'exagerats ni d'antiespor-
tius si ens atrevim a motejar-lo, sense recança, amb el 
qualificatiu intrascendent de campionat de la indiferència. 

Les hores greus que estem vivint, albada gloriosa 
d 'un nou món més 
jus t i més lliure; les 
t ràgiques i doloro
ses commocions de 
la lluita aferrissada 
de to t un poble con
t r a el monstre que 
no es resigna a su-
combir pugnant per 
aguantar la recula 
innoble dels seus 
únics i injustos pri
vilegis, forçosament 
havien d 'apar ta r de 
la frivolitat espec
tacular de la com
petició una gran 
m a s s a c o n s c i e n t 
dels deures cívics 
obligats de l mo
ment. 

I no és que vul
guem dir, però, que 
el campionat de Ca
ta lunya d 'epguany s'hagi vist mancat, en absolut, 
de l'escalf popular . No. Barcelona, ciutat tranquil·la i con
fiada, c iutat dotada d 'una vital i tat , d 'una potencialitat 
no posada fermament, a prova, en reali tat , encara, ha 
pogut t ramet re als camps de futbol contingents d'especta
dors que resultarien enormes, potser, en altres ciutats, 
en altres poblacions hispàniques, però que en la nostra 
no han arribat a remembrar jornades triomfals passades 
en què l 'esperit ciutadà, l 'ànima del poble, s'identifica
va, vibrava amb la lluita que es desenvolupava damunt 
els cuidats i verdosos rectangles dels terrenys de joc... 

Aquesta temporada, el gros públic, salvant inevita
bles guspires d'exaltació passional, ha asistit al campio
na t a m b l'esperit fred, cercant una distracció física que 
allunyés del cervell el record punyent dels camps de 
batal la i, en aqueixa disposició d'ànim, no ha pogut 
establir-se aquella compenetració moral amb els jugadors 
que, an tany , exal tava, vivificava, la competició. 

Per això remarquem que ha estat enguany, el cam
pionat de Catalunya, el campionat de la indiferència... 

* * * 
El Club Deport iu Espanyol ha reivindicat, per setena ve

gada per als seus colors, el t í tol de campió de Catalunya. 

Es que en el transcurs de tot el torneig s'ha mostrat, 
indiscutiblement, com el millor competidor? No serem 
pas nosaltres els qui ens atrevirem a l'afirmació tallant, 
però si que remarcarem que ha estat el conjunt que amb 
una major regularitat ha sabut desenvolupar-se sense dalts 
ni baixos, per arribar, a la fi, en posició preponderant 

per assolir, amb mí
nim avanta tge , el 
tí tol. 

Per què el Bar
celona , guanyador 
dels dos encontres 
que amb l 'Espanyo! 
ha disputat ha tin
gut de retrocedir a 
ocupar un segon 
lloc darrera el seu 
ba tu t advesari his
tòric? El secret no 
ha d 'anar a cercar-
se més que en la re
gulari tat espanyo
lista de què abans 
hem fet esment. El 
club campió ha sa
b u t s o r t i r gua
nyador en set dels 
deu par t i ts dispu
t a t s al seu camp i 
fora d'ell... El Bar

celona, en el mateix nombre de matxs efectuats, sols po
gué guanyar en cinc, igualant-ne dos... 

* * * 

Hem dit en començar, que havia estat , el present, el cam
pionat de la indiferència. Potser no per a to ts els partici
pants, és clar, però pel que es refereix a l 'actuació global 
de l 'antic campió, el Barcelona, creiem que es pot quasi es
tablir, aquell, com el més fidel qualificatiu. Guanyador 
del seu perenne rival, en camp propi i advers, pot arribar 
a semblar que, lògicament, el títol hauria d'estar en mans 
dels blau-grana. La indiferència per alguns par t i t s dels 
considerats com intrascendents de segona línia, ha estat 
la causa bàsica i justificativa de l 'ensopegada soferta. 

La qual cosa ha fet que enguany l 'Espanyol ostenti 
merescudament el tí tol. 

* * * 
Girona, Granollers, Sabadell i Badalona, per l 'ordre 

esmentat, tanquen la classificació del campionat t init . 
Fort ha estat el daltabaix sofert pel Badalona, sub campió 
l'any passat i darrer col·locat aquest. Els altres, fluctuant, 
com sempre, en un terme d'irregularitat, perillosa, per 
als poderosos. 

I, sinó, que ho expliquin al Barcelona! 
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7aSbosuL 

re que enraona, li pregun
ta com se diu. 

—Tararí. 
—On tens les armes? 
—Armes? 

—Si: el sabre, el fusell, el canó, la metralladora. 
—No en vull—. I Tararí explica: —Jo no estimo ni armes ni guerra. 

Jo estimo el meu cavall negre clapat d'estrelles blanques, i la nit, i la 
neu dels camins. El fred, la calor, el vent, la pluja, cada floc de núvols 
i el cel blau de totes les primaveres... i la meva trompeta que fa tararí 
per a cridar els nans, les fades, les flors...—. I Tararí mira Camús i excla
ma, colpit per una meravellosa idea: 

•—Tu seràs el meu company... Aquesta nit partiré vers camins on 
la neu és flonja. Coneixeràs Fain i Fein: el noi de les neus i la noia de 
les flors... Fa? 

—Hauré de deixar el meu llitet blanc i el meu coixí calentó? 
—Sempre els trobaràs al mateix lloc. I si vols, vina, i si no vols no 

vinguis, però avui jo faré camí amb Vent, que és el meu corser de cua 
llarga com ròssecs d'estrelles... Tu també tindràs cavalcadura, si véns: 
et donaré el ruquet Aquimassec. 

I van quedar així. 

Mercè Rodoreda 
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CAMÚS, és el noiet que ara co
neixereu. Que li reca de lle

var-se! 
Així que es colga sota els llen

çols, ja pensa: «Estimo el meu petit 
llit, el meu amorós coixí.» 

Però cal només que la mare el 
cridi: —Apa, que ja és tard!—lla
vors es desempereseix de pressa i 
salta a terra d'un bot. És obedient. 

La xocolata, així que Camús 
entra al menjador, ja li dóna el bon 
dia fumejant de la xicra al sostre. 
I és perquè el noiet ha cantat tot 
rentant-se: 

«Bon dia 
mare 
manta 
mar ona 
tnaroia 
xacolata 
calentona 
pa 
torrat 
que 
fas 
ric-rac. 

Ara, que nosaltres hi fem co
neixença, esmorza. 

J a està! 
Se'n va a jugar..., però no té joguines. Com que és batxiller i tot ho 

manifasseja, cap no li rutlla com cal. 
Ahir mateix va treure les rodes de la bicicleta per tal de saber com 

rodaven. 
Abans d'ahir va partir els llapis de colors per a esbrinar què hi havia 

a l'altre cantó de la punta... i va voler banyar l'eixerit cavallet de cartó; 
que ara se li desfà com un terròs de sucre. 

Res; no hi ha res a fer amb totes aquestes morts pixerelles de joguines. 
I puja al terrat a distreure's amb les fulles que fa passar el vent, gira

volta que giravoltaràs. I un cop es cansa de mirar-les va a la cambra dels 
embolics. Comença a regirar-ho tot. Patim-patam! vinga renou! 

Capgira la roba dels baguls, desapila els llibres..., les teranyines són 
desfetes, les aranyes esverades. Set ratolins són a l'aguait. 

I... 
Del fons d'un bagul, surt un embolic de roba. No pas tot roba. 
Camús el desfà i en salta ... Què salta! 
Un soldadet de fusta no més gros que una ma de morter, amb panta

lons blancs, jaqueta vermella i un capell d'allò més voluminós íet amb pell 
de vera salvatgina. 

—-Ai! el meu cap—exclama el soldadet sense mirar Camús; i es lleva el 
capell i sospira de felicitat—. N'estava ben tip d'ésser dins d'un embolic. 
I quin pes que m'he tret del cap!... 

Camús, sorprès en veu-
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L'Estalvi, escola de formació 

ciutadana 

HI ha qui opina que els nombres, que les estadístiques, 

que l'economia són coses que careixen en absolut de 

bellesa i que solament poden ocupar-se d'elles els homes d'ho

ritzons tancats a tot allò que sigui belles arts; aquells homes 

que no senten preocupacions artístiques de cap mena, i l'inte

rior dels quals és com una espècie de pissarra on només ca

ben signes, equacions i teoremes. I no és així, sinó tot el 

contrari. 

A ixí , parlant de l'economia, podem assegurar que és capaç 

d'una bellesa i perfecció com qualsevol altra obra d'art. 

L'assolir l 'harmonia entre despeses i entrades, el fet de fer 

tombar favorablement la balança comercial, la confecció 

d'uns pressupostos impecables, l'eloqüència muda d'unes es

tadístiques que indiquin el grau de prosperitat d'una empresa, 

o millor, d'una nació, és cosa que posa de relleu el tempera

ment i la sensibilitat que tant pot ésser d'aquell que n'ha estat 

el realitzador, com de la col·lectivitat que la fet possible. 

Més concretament encara. Si reduïm el camp d'observació 

per ajustar-nos solament a aquell important aspecte de l'eco

nomia que coneixem per estalvi, podrem analitzar la gran 

importància estètica que té per a tota la humanitat. 

En primer terme veurem que l'estalvi únicament es pro

dueix on la civil i tzació ha assolit el màxim desenvolupament, 

així com l'art i la cultura són patrimoni de les nacions social

ment i espiritualment avançades. Ambdues coses, estalvi i art, 

són reflex del progrés dels pobles que els inspiren. 

Si indaguem les causes arribarem a notar d'una manera 

ben vistent que un i altre serveixen uns mateixos ideals de 

formació. Un i altre són exponent de neguits vers una perfec

ció de l'home, de la natura, de la societat. Si en alguna cosa 

sembla que divergeixen és degut a un defecte d'òptica elabo

rat al nostre interior, i al qual l'ambient general ha afavorit. 

Ens referim al fet que, mentre en l'art veiem una satisfacció 

de l'esperit, en l'estalvi—dissortadament—encara hom no hi 

veu altra cosa que l'aspecte material. 

I no és així. Estalvi no vol dir gasiveria, ni tampoc avarí

cia. Estalvi és, considerat racionalment, separar una part del 

fruit del treball, del salari, per tal de disposar-ne per a un ús 

mediat, quan determinades circumstàncies es presentin. 

Considerat d'aquesta forma, l'estalvi no és altra cosa que 

una escola for jadora de caràcters. L'home que sap imposar-se 

voluntàriament una disciplina, forçosament ha d'ésser un home 

útil a la col·lectivitat; ell serà el primer en obeir les consignes 

que en bé de tot el poble els organismes responsables dictin, 

i serà, també, el primer en fer-les obeir degut a aquella aurèo

la que envolta l'home auster i complidor dels seus deures. 

L'estalvi avesa els ciutadans a desentendre's de tot allò 

que representa una despesa fútil; a estar-se de malbaratar el 

diner sense solta ni volta; l'estalvi és un fre per a les passions 

innobles i educa els sentits fent-los comprendre tota la bellesa 

del sacrifici per l'ideal. 

A més, amb l'estalvi s'ha donat suport a realitzacions cul

turals, professionals, sanitàries, etc., sense el qual difícilment 

s'haurien assolit. A ix í tenim que avui, a Catalunya, existeixen 

una munió de Biblioteques Públiques que són veritables fogars 

de cultura proletària; tenim unes Cases Agrícoles amb profes

sorat competent i al servei constant de la nostra pagesia; 

podem mostrar obres d'assistència social models d'organitza

ció i eficiència. ¿I tot a ixò, no és contribuir a crear obres ple

nes de contingut social, amb un esperit d'acord amb el viure 

que el nostre poble reclama? 

El que cal és divulgar més la funció social de l'estalvi, fer 

palesa la seva bellesa com a factor de progrés i llibertat, 

donar suport a les Caixes d'Estalvi que propugnen per una 

justícia social basada en un millorament de l'home sota tots 

els aspectes. 

I si cal més encara, recordeu com solament amb una eco

nomia floreixent poden ésser veritablement lliures els pobles 

del ¡ou de les potències capitalistes, com la U. R. S. S., que 

després d'uns temps heroics, aconseguí vèncer el bloqueig a 

què l'havien condemnada, gràcies a la puixança interior que 

assolí la moral moderna del proletariat. Avui Rússia comp

ta amb unes reserves econòmiques que la posen a cobert 

de tots els maneigs dels seus enemics, però també, avui, és 

Rússia qui compta les seves Caixes d'Estalvi per desenes 

de milers. 

Catalunya pot fer ¡gual si sabem comprendre la bellesa 

que enclou el gest de l'home que estalvia, el qual, no única

ment es beneficia ell, sinó tota la col·lectivitat i l'estat que 

entre tots estem bastint. 

^ 

" * 
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L'assegurança en la nova economia 
L'esforç dels treballadors tendeix a construir les bases de la nova economia. Es tracta justament d'oferir a 

l 'esguard del món sencer un magnífic exemple de fins on arr iba la capacitat dels homes que avui regeixen els des
tins del nostre poble amb la possessió, per part dels treballadors, de tots els mitjans de producció que permetin una 
distr ibució més justa i més humana dels productes elaborats per al consum. 

La indústria i el comerç col'lectivitzals venen a constituir la major garantia de tothom en aquesta hora supre
ma d'al l iberament de les masses proletàries. L'experiència dels treballadors —exper iència que ningú no pot discutir—, 
sabrà fer f ront a les dificultats que comporta l'atenció constant que requereixen els múltiples problemes de la pro
ducció. La intel·ligència dels treballadors i àdhuc el seu provat sentit de previsió —un altíssim sentit de la prev is ió—, 
vindrà a oferir tothora un magnífic exemple ben digne d'ésser copiat. 

Per a ixò les indústries i els comerços col'lectivitzats estudien amb el major interès tots els problemes que l'eco
nomia capitalista —fracassada per l'egoisme antihumà dels seus promotors no havia tingnt cura de resoldre. I un 
d'aquests problemes és el de la previsió en el sentit més ample del mot, i, específicament, el de l'assegurança sobre 
els riscs que contínuament amenacen la producció i fan trontol lar sovint les bases més sòlides que la recolzen i àdhuc 
la mateixa v ida dels treballadors. Són múltiples els riscs que afecten el patrimoni dels trebal ladors i la seva pròpia 
persona, i l'assegurança és el mitjà atenuant que en l'aspecte econòmic ofereix la compensació necessària en un mo
ment determinat quan el dany sembla gairebé irreparable. 

Posem-hi un xic d'atenció: l'incendi pot destruir els habitatges i els mobiliaris; l'incendi o la pedregada, les 
collites; les mercaderies poden ésser danyades pels mitjans de transport, etcètera. Una fàbr ica destruïda per l'incendi 
reporta una sèrie de trastorns imprevistos, i els perjudicis que l'efecte del sinistre pugui ocasionar són reparats únicament 
i exclusivament per l'assegurança, sense perjudici d'altres recursos la funció específica dels quals no és pròpiament 
destinada a cobrir un dany d'aquesta índole. L'assegurança és l'única cosa que pel seu mecanisme—no pas a l'abast de 
to thom—, posseeix el concurs de tots els ressorts necessaris per a cobrir els danys sense perjudici d'altres fonts de riquesa. 

Les Empreses d'assegurances—dir igides avui pels seus trebal ladors— posseixen la capacitat suficient per a acom
plir la funció encomanada a la previsió de les pèrdues que concorren a la producció. Ningú —fora d'el les— no podria 
acomplir en aquest moment la funció social d'una tal responsabilitat i importància cabdal . N ingú no podr ia, tampoc, 
eludir-la tot confiant que l'Estat farà front als possibles danys i pèrdues considerables ocasionats per l'acció constant 
dels riscs que concorren a les indústries i els comerços. 

Es per a ixò que en aquesta hora de greu responsabilitat no ha d'ésser permès d'oferir a l'Estat la possibilitat d'una 
nova càrrega, sinó que totes les càrregues han d'ésser previstes pels responsables de la nova economia. Les indústries 
i els comerços col' lectivitzats han d'oferir ells mateixos el millor exemple tot cobrint, per mitjà de l'assegurança els riscs 
que concorren a l 'elaboració dels seus productes, junt amb els elements humans i materials que justament són els ele
ments bàsics en aquesta primera etapa de la nova economia. 
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Si t'interesses per la nova estructuració de 

tots els aspectes de la vida, llegeix aquesta 

revista del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya, pròxima a sortir 
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