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A NTOLOGIA aspira a omplir un buit en les 
•^*- lletres catalanes, aportant-hi tot el mes 
representatiu del pensament occidental en 
literatura, art i ciencies. 

Al mateix temps, aplegará treballs inédits 
d'escriptors i homes d'estudi de casa nostra, 
sobre temes d'interés general. 

ANTOLOGÍA vol ésser un esbarjós mirador, 
per on Catalunya pugui atalaiar Europa, 
amarant-se de veritable universalitat, a través 
de la qual afermará i enrobustirá, peí contrast, 
la seva personalitat nacional. 

Publicarem també notes biográfiques sobre 
homes representatius de casa nostra i de fora, 
junt amb pagines de poesía, narracions curtes, 
amenitats i crítica bibliográfica. 

Els treballs escrits en llengües romániques 
es publicaran en llur versió original; tradu'íts, 
els al tres. 

Esperem que no ens mancará el suport i la 
simpatía deis catalans, en mans deis quals 
encomanem el nostre modest intent. 
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ANTOLOGÍA-
DELS FETS, LES IDEES I ELS HOMES D'OCCIDENT 

ANY II - N.# 9 BARCELONA, GENER DE 1948 

Bon any nou 
per WILMA BUCKLEY 

M ITJANIT del dia de Cap d'Any. Les dotze batallades fa tais, els 

amb un terrible martelleig per campanes i rellotges. 
Per ais optimistes, els idealistes, el llindar de cada nou any sig

nifica un nou comengament i renovades esperances de quelcom 
millor; ais sentimentals, la fi de l'any els porta records del passat 
i enyorances de temps i oportunitats perdudes. Tots els qui están 
desperts en aquesta hora d'aquesta nit se senten, involuntáriament, 
colpits per la solemnitat del moment; en el cercle de la familia, 
escoltant les batallades per radio; en la solitud del camp, escoltant 
el feble i distant tritlleig portat per la brisa de mitjanit; entre els 
refinaments d'un restaurant de moda, on persones que es desco-
neixen totalment s'agafen de mans, per un moment, per tal de 
cantar plegades "Auld Lang Syne", i tot és bullici, i llum, i rialles; 
o entre els centenars, els milers d'escocesos aplegáis renouerament 
al voltant de la catedral de Sant Pau. 

La celebrado de la mort d'un any i el naixement d'un de nou 
ens transporta ais jorns de l'antigor... pero no necessáriament al 
31 de desembre. 

Els antics egipcis comencaven llur any el 21 de setembre, els 
antics grecs el 21 de desembre; no fou fins el regne de Juli César 
que els romans van celebrar el dia d'Any Nou el primer de gener. 

Adhuc en el nostre país, la data ha fluctuat entre el 15 de de
sembre en els temps deis anglo-saxons i el primer de gener sota 
QuiHern el Conqueridor, i mes tard el 21 de mar?... No fou fins 
el 1751 que flnalment la data resta flxada en el primer de gener, 

m 
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i avui és difícil d'imaginar qualsevol altre punt de comencament 
per a l'Any Nou. 

Els romans de l'época de César i d'époques posteriors celebraven 
molt el dia d'Any Nou, que era considerat com una festivitat públi
ca, fent el mes gran aldarull possible. Era iuna data molt escaient 
per a fer grans banquets i festasses. per a oferir presents (anome-
riats strenae) i per a Intercanviar visites de compliment. 

És curios de remarcar que aquests vells costums romans han 
sobreviscut fins avui a Fran?a, on el primer de gener excedeix en 
molt Nadal com a avinentesa de fer presents. En el dia d'Any Nou, 
a Franca, plouen étrennes (una supervivencia del mot strenae) 
damunt d'amlcs i parents, i fins i tot damunt de simples coneguts 
(quan ho mana la conveniencia o la cortesía) i es fan moltes visites 
1 s'intercanvien moltes targetes. En el París d'avantguerra, el matl 
d'Any Nou els carrers estaven curulls de portadors de fruites con-
fitades provinents del sud, de paneres daurades de faisó decorativa 
1 guamides amb cintes, plenes de flors d'hivemacle i de grans 
capses de xocolates tríades. -f 

A Escocia, com tothom sap, l'Any Nou també té una gran Im
portancia; mes que qualsevol altra festivitat. Entre els escocesos 
encara impera la superstició del "primer pas"; hom creu que la 
casa tindrá bona sort i que hi restará durant tot l'any que comen
ta, si un home negre és el primer a creuar el llindar, després de 
mitjanit, el dia de Cap d'Any. Es diu que molts propietaris de cases 
han arribat a l'extrem d'arranjar-ho tot per endavant per tal que 
un home que reuneixl aqüestes condicions aparegui en el moment 
precis. I sembla que una dona negra no anlria pas bé; la bona 
sort només vol seguir un guia masculí i no cap altre. 

La nlt de Cap d'Any també se celebra mes que Nadal ais Estats 
Units. Allá, aquesta data eonstitueix un motiu de gatzara general, 
que molt pocs es volen deixar perdre. 

Sota el regne d'Enric III, a Anglaterra, va esdevenir costum 
entre els súbdits del rei d'ofrenar-li (a la forca) "presents" d'Any 
Nou. Durant els regnats que seguiren d'altres sobirans, s'lntentá 
que aquests presents fossin ofrenes purament voluntarles i espon
tanees; pero tots aquells qui volien fruir de "la gracia" del rei eren 
mal vistos si oblidaven de fer el present d'Any Nou. En el regne 
d'Enric VIII (no és estrany) el costum arriba al seu apogeu; hi ha 
un compte subscrit per gent de tota mena, en el dia d'Any Nou 
de l'any 1533, que suma diversos milers de lliures. Durant el Com-
monwealth aquest costum va sofrir una mort natural i no va re-
viure amb la Restaurado. 

• • • • 
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El pas d'un any vell a un de nou está associat inevitablement 
amb la presa de noves resolucions, ben poques de les quals, ai las!, 
sobreviuen a la primera setmana. Es considera que dona bona sort 
(potser per simbolisme?) dur alguna peca nova de vestlt el dia 
d'Any Nou. 

A GaHes, on romanen tantes supersticions que no volen morir, 
la nit de Cap d'Any és una nit molt poderosa; com Halloween, és 
considerada ocasió propicia per a i'errabundeig deis esperits in-
quiets, per a l'endevinament i per a esguardar el futur. Per a aquells 
de nosaltres que viuen, tan bé com poden, en el present real, prefe-
rint deixar al futur la cura de llur propi esdevenidor, les nostres 
mes coráis felicitacions de "Bon Any Nou" formulades en el potser 
mes segur, pero negatiu, "absit ornen". 

(Extrct de "Britannia & Eve") 
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NOTA DE LA REDACCIÓ 

Ens plau de comunicar ais nosfres llegidors que la sen/ora 
Celia Sunyol, darrera guanyadora del nosfre Concurs de confes 
amb eís confes «La semblanca» i «La llei de les compensadoras», 
publicáis ambdós en el número especial de ANTOLOGÍA corres-
ponent a desembre, ha estat guanyadora aix! maieix del Concurs 
de novel'la «Joanof Martorell», doiaf amb un premi de 10.000 

1 pessetes. 
Felicitem coralmeni l'excel'lent escripfora, guanyadora quasi 

1 simultánia d'ambdós concursos, i fem vofs perqué segueixi enri- 1 
quínt les lleires caialanes, de les quals és a/hora una esclatant f 

1 promesa i una realiiat torca remarcable. 
Aprofítem aquesta avinentesa per a comunicar ais nosires 1 

1 llegidors que e( Concurs de Confes de ANTOLOGÍA resia dos 
tempora/menf amb e/s dos esmenfafs de Celia Sunyol. Seguirem 
publican! de molt bon grat els confes que se'ns enviín i que cre-
guem aprofífab/es; pero, per causes que lamenfem, hem de de/xar I 
en suspens el Concurs en la forma que havfa esfaf anunciat en el 

S nosfre n.° 2 (¡uny de 1947). 
Per a la ulterior publicado de confes, a/xó no obsfanf, f/ndrem 

el mateix criteri de selecció rigorosa que ha regit des de la ins- | 
jj fauració del nosfre Concurs. 

I ' - " - -• . I 
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L'ideal democrátic 
per LADY RHONDDA 

(Directora de Time and Tide. Governanta de l'Escola de 
Londres de Ciéncies Polítiques i Económiques. Autora de 
This was iny World, Leisured Wotnen, Notes on the Way.) 

L 'ideal democrátic al qual 
s'ha ates sempre el poblé 

d'aquesta illa, i peí perfecciona-
ment del qual ha lluitat ferma-
ment, és la creenga en els drets 
de la persona individual i en l'o-
bligació de cadascú, tant si ac
túa en un terreny privat com 
en un terreny oficial, de respec
tar els drets del sen veí. La con
cepció germánica es fundava 
básicament en la negació de la 
santedat de l'individu. Francois 
Mauriac (que va teñir una admi
rable oportunitat de contem
plar l'assaonament deis íruits 
de l'heretgia germánica de molt 
a la vora) diu, en Le Cahier 
Noir, algTins mots a aquest res
pecte: 

II nous faut vaincre cette 
tentation dé mépriser l'hom
me. L'adversaire gagnerait 
sur nous dans la mesure oü 
nous céderions a ce mépris 
qui est le fondement de sa 
doctrine... le mépris de 
l'homme est nécessaire á 
qui veut user et abuser de 
l'homme, On ne peut se ser

vir comme d'un instrument 
á toutes fins, d'une créature 
immortelle et quasi divine. 

Aquesta és la veritat. L'ideal 
democrátic, tant si n'és cons-
cient com no, és fundat damunt 
el coneixement que la criatura 
humana és "quasi divine", que 
un home s'ha d'esforcar sempre 
per obeir una llei que deriva 
d"una autoritat mes alta que 
l'Estat i que ningú no té el dret 
d'obligar un altre home a actuar 
contra la seva consciéncia. L'ac-
titud totalitaria arreu del món 
es fonamenta en la concepció 
contraria. Mentre l'ideal occi
dental és que l'Estat existeix per 
a l'individu, el totalitarismo de
riva tota la seva actitud de la 
presumpció que no hi pot haver 
cap llei mes alta que la de l'Es
tat i que, en interés de l'Estat, 
aquest té el dret de "mépriser 
l'homme". 

En la concepció germánica no 
pertoca a l'individu de decidir si 
qualsevol acció que emprén és 
bona o dolenta. En totes les co
ses, ha d'obeir els seus superiors 
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i confiar-hi. Aquesta vital dife
rencia corre a través d'ambdos 
codis. Es troba ádhuc en els re-
glaments deis respectius exer-
cits (quan Alemanya tenia Exér
cit) . Segons els reglaments de 
1'Exércit Británic, el soldat pot 
no acceptar una ordre illegal. Si 
una ordre és il-legal d'una mane
ra flagrant, ell pot refusar d'o-
beir-la. (Entre els exemples do
nata d'ordres "flagrantment 
íllegals" hi ha I'ordre de fer foc 
damunt de pacífics ciutadans o 
ia de desobeir la Convenció de 
la Haia.) Pero, a un soldat ale-
many, mai no se li permetia 
d'usar el seu propi judici. Podía 
ésser castigat perqué desobeia 
una ordre al mateix temps que 
el seu oficial era castigat per 
haver-la donada. En el nostre 
país, ádhuc el soldat és un in-
dividu amb els drets i certament 
amb els deures que dona el ju
dici particular; en l'altre era 
"un instrument á toutes fins". 

El sistema totalitari, no cal 
dir-ho, sembla d'antuvi aproxi-
mar-se molt mes a la facilitat. 
Sembla com una drecera que 
porta al govern fácil, mentre 
que ningú no voldrá negar les 
dificultats del sistema democra
tic. Pero és curios que precisa-
ment en aquesta época, quan el 
nostre país porta encara viu el 
record de la dura prova de la 
qual va sortlr tan magnífica-
ment, i quan nosaltres hem tin-
gut tantes oportunitats de con
siderar els resultats d'un siste
ma altern de govern, hom dubti 

encara tan t de la democracia, 
tal com és en l'actualitat. Si 
abandonem aquesta senda cos-
teruda i dreta, quin camí hau
rem de prendre? ¿Haurem de 
seguir el que va emprendre el 
nostre vengut enemic? ¿Haurem 
de galopar cap a l'ampla sende
ra de la dictadura? 

La rao veritable de la timide-
sa davant la democracia ve, em 
sembla, de la presumpció que és 
impossible de combinar-la amb 
una jerarquía. Pero és quelcom 
implícit en la forma de demo
cracia que practiquem ací, i cer
tament en la de la majoria deis 
Estats de l'altra banda de l'At-
lántic, que aquesta sigui combi
nada amb jerarquía, t an t de 
mérit com de funció. Cap de
mócrata intel-ligent no suposa 
que tothom pugui intentar, en 
addició a llur propi negoci par
ticular, d'engatjar-se en el 
complicat govern de l'Estat, 
perqué cap demócrata intel-li
gent no suposa que l 'art de go-
vernar és un ar t al qual no cal 
habilitat o que, ádhuc si així 
fos, qualsevol podría practicar
lo tot seguit. Ni tampoc no su
posa que sigui possible d'orga-
nitzar qualsevol comunitat en 
el món sense afaiconar-la en 
una mena qualsevol de motile 
jerárquic. El que ell suposa és 
que els qul adopten la professió 
de governant s'haurien de guiar 
per les assumpcions básiques de 
la democracia i haurien de par
lar peí poblé del qual ells son 
responsables. 
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Aixó, no cal dir-ho, no és pas 
subestimar les dificultáis i els 
perills del nostre camí. Hi ha 
perills en la manera democráti
ca de governar, com en qualse-
vol altra manera humana de 
govern. Plato, per exemple, com 
s'ha recordat algunes vegades, 
va dir en La República algunes 
coses ben desagradables sobre 
aquest punt. Actualment, el 
que ell hauria de dir sobre la 
tiranía seria molt pitjor que el 
que hauria de dir sobre la de
mocracia. El pitjor que va dir 
sobre la democracia íou que 
condueix a la tirania. Aquesta 
era inqüestionablement un mal 
pitjor, i .encara que la democra
cia que ell va descriare no era 
la democracia que avui conei-
xem a Anglaterra, era, certa-
ment, almenys en esperit, el que 
qualsevol democracia podria es
devenir si prenia el mal camí. 
La seva descripció de com la 
timarquia mena a l'oligarquia, 
l'oligarquia a la democracia, i la 
democracia, al seu torn, a la 
tirania, és un progrés tan hor
rible i tan errat de l"Estat com 
ningú no podria desitjar de con
templar. Seria difícil de llegir-lo 
sense sentir esgarrifances. Pero 
de fet Sócrates no tenia res a 
dir sobre qualsevol forma cone-
guda de govern huma, i aixó per 
una rao excellent. Ell compara-
va totes les formes de govern 
huma que coneixia amb la seva 
Idea de la perfecció, una per-
fecció que ell no esperava pas 
assolir. Perqué: 

"Fins que els filósofs si-
guin reís, o els reís posseei-
xin l'esperit i el poder de la 
filosofía, i grandesa política 
i saviesa aplegades en una, 
i aquelles natures mes vul-
gars que persegueixen llur 
expulsió mutual siguin obll-
gades a restar plegades, les 
ciutats mai no tindran re-
pós per a llurs mals —no, 
ni tampoc cree que el tingui 
la raga humana— i només 
aleshores el nostre Estat 
tindrá una possibilitat de 
vida i veurá la llum del dia." 

Fins que els filósofs siguin 
reis i els reis filósofs... Aixó és 
una cosa molt llunyana. Tan 
llunyana com és, encara, per a 
construir la perfecció amb els 
frévols materials humans! 

La real objecció de Plato a la 
democracia era la mateixa de 
molts moderns. El que ell temía 
era una democracia que insistís 
a descartar l'element de la je
rarquía. Pero nosaltres mai no 
hem negat en aquesta illa el 
valor de l'autoritat en el govern 
polític. L'experiment que aqui 
hem fet durant tant de temps, 
aquesta estreta barreja d'un 
sistema jerárquic i democrá-
tic en el si d'una democracia 
que és també un regne i un 
regne que és també una demo
cracia, era desconegut en els 
dies de Sócrates. Aquest experi-
ment nostre és quelcom nou en 
la historia del món. Pero ha 
anat forca endavant. Tant en 
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aquest pais com, sota altres for
mes molt similars, en la majo-
ria de les democrácies occiden-
tals. La historia anglesa está 
farcida d'exemples de l'esforc. 
fet per arrencar la llibertat de 
mans de l'Autoritat i, aixó no 
obstant, per reteñir aquesta Au-
toritat. Una i altra vegada hem 
afermat els drets de l'individu 
contra un Estat que, crescut 
fora mesura (de la manera com 
els Estats solen créixer en épo-
ques térboles, en qué un Estat 
fort es fa necessari), tractava 
d'ultrapassar els límits del que 
nosaltres considerávem el seu 
just poder. Pero nosaltres sempre 
acceptárem que —dintre certs 
límits— el poder era just. 

Tal vegada un exemple tan bo 
com qualsevol altre d'un anglés 
que creia en la necessitat de 
l'autoritat, pero que va morir peí 
seu dret a defensar la llibertat 
de la consciéncia individual, és 
Sir Thomas Moore. Eli va viure 
en una época en qué la necessi
tat d'un Estat molt fort era evi-
dent. Si hom el pot censurar, és 
potser només per haver semblat 
comprendre massa bé aquella 
necessitat. Sir Thomas Moore, 
en un temps Lord Canceller 
d'Anglaterra, creia mes que 
molts de nosaltres, com només 
ho poden fer els Lords Cance-
llers, en la necessitat de la llel, 
de l'ordre i de l'autoritat. La 
seva Utopia, certament, és peri-
llosament molt a la vora d'ésser 
un Estat completament planifl-
cat. Pero se'n salva. Els utópics, 

certament, posaren molt enláire 
els drets de l'Estat, pero sempre 
reconegueren que hi havia un 
poder per damunt de l'Estat. 
Cada ciutadá d'Utopia se sentía 
inclinat a creure que existeix un 
últim concepte del bé i del mal, 
mes enllá del que l'Estat pot 
manar en qualsevol moment. 
L'bome en el qual "no restava 
cap temor mes enllá del de les 
liéis" no podia ésser un ciutadá 
d'Utopia. 

Sir Thomas Moore tenia hor
ror peí tumult i la sedició. Com 
Sócrates, ell respectava les liéis 
de la seva ciutat, les respectava 
ádhuc fins al punt de refusar-se 
a parlar contra elles —cosa que 
no va fer, certament, el seu an
tecessor grec. Sócrates, aixó no 
obstant, mai no havia estat Lord 
Canceller. Com Sócrates, Sir 
Thomas Moore s'adonava que 
ell no devia, a causa de les Ueis, 
violar la seva consciéncia. Pero 
era tan absolutament contra els 
seus principis parlar contra 
elles, que de fet va morir no per 
parlar contra elles, sinó tan sois 
perqué refusava de parlar en 
llur favor. Podría haver dit, com 
Sócrates: 

"Jo hauria fet. una cosa 
horrible, homes d'Atenes, si, 
mentre em mantenía ferm 
amb la resta, ádhuc amb 
risc de mort, i obe'ia els ge
neráis que váreu triar per 
comandar-me a Potidea i 
Amfípolis, aleshores, que els 
déus m'havien assenyalat 

I 
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un lloc, n'hagués hagut de 
desertar per por a la mort' 
o a qualsevol altra cosa." 

I ell ana a la Torre i al patí-
bul tan sois per aquella última 
Uei, "fent protestes de morir 
com a bon servent del Rei, pero, 
abans que tot, de Déu". 

Thomas Moore, per tota a-
questa creenga seva en la j'e-
rarquia en el govern (tal vegada 
a causa d'ella), esta va en la ve-
ritable línia del desenvolupa-
ment de la democracia británi
ca. Perqué no forma part de 
l'ideal democrátic creure en l'a-
narquia. Ni forma tampoc part 
d'aquest ideal creure que un 
Estat que encara no ha assolit 
una práctica intenti anar mes 

enllá del que pot acomplir. Al 
mateix temps que ens hem anat 
desenvolupant gradualment de-
vers la responsabilitat entre una 
persona i una altra, hem estat 
sempre amatents a no deixar de 
banda la saviesa acumulada del 
passat ni a tallar aquelles pre
gones arrels que impedeixen 
que els homes siguin arrossegats 
per la maror de passions passat-
geres devers el caos i la tirania. 
Mai no hem arreconat tampoc, 
mentre anávem desenvolupant 
la idea de democracia, el senti-
ment de la necessitat de jerar
quía. El fet que hágim conservat 
la monarquía i el puixant afecte 
del nostre poblé per ella ho de
mos tren. 

(Extractat de "Time and Tide") 

[ A secció de "Ciéncies i curfositats" no és pas finida en els 
'-' diaris alemanys d'avui. És així que hem llegit, en el "Mainzer 
Allgemeine Zeitung", que fins al 1943 Hiller acaronava el somni 
de fer construir una enorme pirámide que devia coronar la seva 
t omba . • ' ' : • ' . 

Per tal de realitzar la seva ambició, el Führer havia donat 
ordres ais savis alemanys a fi que trobessin un material prou 
sólid perqué la pirámide pogués resistir les intemperies duraní 
milers d'anys. 

Aquest diari afegeix que Hitler estava furiós de veure que 
la situació estratégica li impedia de fer analitzar els materials 
de les pirámides egípcies i estava enutjat peí pensament que les 
barres de ferro d'un monument de ciment artnat podrien sort'r 
de la seva tomba, un cop el monument desagrega! per la intem
perie perllongada. 

El diari esmenta igualment la declarado del professor ale-
many Schmitz, el qual ha revelat que Hitler projectava erigir 
la seva pirámide immortal en el centre de Munic, i de tais di-
mensions que fos visible des deis pies deis Alps. 

« 



Avantatges de /'ec/ucac/ó c/V/7 
per «COPACABANA» 

S i els homes volen viure en 
comunitat, treure'n tot el 

proflt i, encara, sentir-s'hi sa-
tisfets, cal que ells mateixos es 
donin liéis raonables i practi
ques. Pero per a saber donar-se 
aqüestes liéis i, sobretot, dur-les 
a compliment d'una manera 
normal i continua i no deixar-
les degenerar, és necessari que 
el poblé tingui com a cosa pro
pia i habitual uns principis i 
una actuació, el conjunt deis 
q u a 1 s constitueix l'educació 
civil. 

No direm res de la naturalesa 
i els elements de l'educació civil, 
per altra banda prou coneguts, 
i ens fixarem especialment en la 
garantía que representen per ais 
drets individuáis, així com l'en-
fortiment que proporciona a la 
collectivitat, a la qual permet de 
resistir, en millors condicions, 
els perills interns i extems. 
Quan un poblé está cívicament 
preparat, els seus drets son tan 
diflcils d'ofegar que no ha de íei 
por vigoritzar al máxim la 
col-lectivitat de qué formen part, 
sigui aquesta un sindicat, una 
corporació pública o el matelx 
Estat. Perqué una auténtica 
educació civil proporciona el 
valor de defensar els drets pro-
pis. Per palesar la importancia, 

la necessitat i els benifets de 
l'educació civil i les possibilitats 
que ofereix per a resoldre els 
problemes públics i privats mes 
difícils triarem els casos par-
ticulars mes entenedors i mes 
exemplars. 

N'hi ha dos en la historia deis 
Estats Units que son ben cone
guts. Un d'ells fa referencia a 
la manera com va ésser forma
da la nació. Aquesta fou consti
tuida no pas per l'espasa d'un 
conqueridor afortunat ni en vir-
tut de primmirats drets dinás-
tics, sino per la lliure voluntat 
deis pobles i deis Estats que 
l'havien d'integrar. Per a vencer 
les dificultats, i massa que n'hi 
havia, els va bastar l'exercici de 
les virtuts civils tradu'ides en la 
práctica per liéis que, redacta-
des pels entesos, foren lliure-
ment adoptades per tots. L'altre 
exsmple encara és mes recent i 
es refereix a la crisi que, a con-
seqüéncia d'una guerra civil que 
va durar quatre anys, estigué a 
punt de migpartir l'Estat, ma-
terialment i moralment. La ma
nera com va ésser evitat el tren-
cament moral és tan allicona-
dora que val la pena de par-
lar-ne. 

Quan va acabar la Uuita en 
els camps de batalla el país es 
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velé obllgat a dedicar-se a les 
tasques de la reconstrucció, les 
quals foren afrontades pets ma
teixos ciutadans que fins a'.es-
hores havien lluitat els uns con
tra els altres amb les armes a la 
má. Els problemes materlals fo
ren enllestits amb molta rapl-
desa degut a les especiáis clr-
cumstáncies de vida del poblé 
americá, de la seva jovenivoia 
vltalltat i deis enormes recursos 
que la naturaiesa posava a la 
seva disposició. Pero el que sns 
mteressa mes d'estudiar, encara 
que sigui en línies generáis, es 
com van resoldre els problemes 
d'ordre espiritual. 

La reconstrucció moral toa 
possible perqué el poblé i e¡s 
dirigents posse'ien el minlm ne-
cessari d'educació civil. El país 
havia estat governat per un 
home d'un patriotlsme sense 
pretensions i d'una formado de
mocrática tan ben arrelada que 
el feia en tot moment solidari 
amb aquells que presidia. Aqües
tes qualitats varen permetre a 
Abraham Lincoln de superar 
una serie de dificultats i, per 
damunt de tot, de donar el to a 
la tasca que encara quedava.per 
fer. Perqué, malauradament, 
fou assassinat quan tot just ha
via comencat els seus treballs, 
i aquests hagueren d'ésser conti-
nuats pels altres. 

Van quedar, tanmateix, les 
seves consignes i el seu exemple, 
els quals, conjugáis amb l'espe-
rit civil del poblé, van anar 
vencent les dificultats que, mol-

tes vegades, encara es van fer 
mes grosses. Perqué —cal recor
dar que els homes no son per-
fectes?— una part deis gover-
nants i deis funcionaris, així 
com alguns sectors del poblé, 
van extralimitar-se barroera-
ment. Pero l'educació ciutadana 
fou prou forta per a poder cor
regir aqüestes desviacicns i neu-
tralitzar-les. 

La reconstrucció del pais fou 
feta sense esperit de venjanca. 
No s'aplicaren sancions contra 
cap ideología. L'única arma que 
hom va fer servir fou la llei, i 
aquesta va ésser aplicada per 
jutges independents. Fou una 
sort per al país la persistencia 
de la tradició anglo-saxona sobre 
els tribunals civils ordinaris i 
preexistents en contraposició 
amb els tribunals dits especiáis 
(militars, laboráis, eclesiástics). 

Les institucions sudistes, nas-
cudes del movimént separatista 
i de la guerra, acabaren quan 
aquesta s'acabá. S'ensorraren 
sense massa terrabastall, ni ma
terial ni retóric. Els mateixos 
professionals de la baladreria 
hagueren de dedicar llurs veus 
a altres finalitats. 

Hi havia, pero, el problema de 
les institucions constitucionals i 
administratives deis Estats ven-
cuts. Aqüestes foren respectades 
escrupolosament pels trlomfa-
dors, que tingueren prou seny 
per a adonar-se que ilur victoria 
no els donava veu ni vot en 
aquesta qüestió i que van fer tot 
el que saberen perqué els pobles 
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venguts les posessin novameni; 
en marxa per procediments de-
mocrátics i per mitjá de Ueis 
preestablertes. 

Els mateixos grans protagc-
nistes de la rebellió í'oren trac-
tats amb un rigor que, estant 
basat en els preceptes de la jus
ticia, excloia, dins de les possi-
bilitats humanes, tota arbitra-
rietat. Jefferson Davis, el pre-
sident de la Confederació rebel, 
estigué un parell d'anys a la 
presó i després en sorti en lliber-
tat provisional. Homes eminents 
que havien estat els seus adver-
saris aferrissats es disputaren 
l'honor de sortir-ne ñadors. Dos 
anys mes tard, sense que s'arri-
bés a incoar procés, en virtut 
d'una amnistía queda convertit 
novament en un home lliure 
en la plenitud deis drsts civils 
i polítics i va passar els darrers 
vint anys de la seva vida refent-
se de les greus pérdues econó-
miques que havia sofert. El 
mateix podríem dir sobre el 
tráete rebut pels secretaris d'Es-
tat, caps militars, governadors i 
altres dignataris rebels. Tot i 
que el Govern del nord no els va 
voler reconéixer mai els drets 
de bel-ligeráncia, no foren vexats 
ni per les autoritats civils o mi
litars ni peí poblé. 

Un tráete igualment cavalle-
resc fou donat a Robert Eduard 
Lee, general en cap deis exércits 
rebels. Acabada la guerra, es 
reintegra a la v'.áa. civil voltat 
per les mostres de respecte d'a-
mics i enemics, tots els quals es 

consideraren, simplement, com 
a compatriotes seus. Un deis que 
li va donar contínuament mes 
proves d'afecte —i justament 
perqué li coneixia tot el valor— 
fou precisament el seu antic ad
versan, el general Ulisses Grant, 
comandant en cap de les forces 
del Govern i que mes tard fou 
elegit President de la República. 

Els historiadors han recollit 
l'escena de la rendido del gene
ral Lee. Fou el dia 9 d'abril de 
1865. Els dos generáis s'entre-
vistaren en una casa particular, 
on Grant dicta les seves condi-
cions. Segons aqüestes, tots els 
oficiáis i soldáis quedaren lliures 
després d'haver donat paraula 
de no combatre mes contra els 
Estats Units. Els oficiáis retin-
gueren llurs espases, llurs bagat-
ges i llurs cavalls. Gran féu, es-
pontániament, la generosa con-
cessió que els soldats rasos po-
guessin endur-se llurs cavalls, 
"car —va dir— els podrien ne-
cessitar per a llaurar les terres", 
i, a mes, no va permetre que 
l'exércit vencedor fes publiques 
demostracions de joia per la 
victoria obtinguda, com va dir, 
sobre els seus propis compa
triotes. 

La rendició de Lee i de les se
ves forces va significar, virtual-
ment, la fi de la guerra civil, 1 el 
poblé de la capital, en saber la 
nova, acudí en manifestació a 
retre homenatge al President de 
la República. Portaven bandes 
de música i banderes desplega-
des, i quan Lincoln eixí al baleó 
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esclataren en ovacions plenes 
d'entusiasme. Lincoln pronuncia 
unes paraules, breus, i ja des 
d'aquell moment anuncia la no
va tasca que, ara, havien de fer 
entre tots: la reconstrucció ma
terial i la paciflcació deis espe-
rits, problemes que, per igual, 
Panguniaven. I, recordant a la 
multitud que el carree de Presi-
dent portava aparellat el de cap 
suprem de totes les forces de 
mar i de térra amb facultáis 
legáis per a requisar els béns de 
l'enemic, va declarar que, íent 
ús d'aquest dret, declarava, des 

d'aquell moment, propietat del 
poblé deis Estats Units rhimne 
guerrer deis rebels i ordena que 
les bandes l'executessin imme-
diatament. Passats els primers 
moments ds sorpresa, les ban
des iniciaren rh imne amb qué, 
flns feia poc, les trapes adver
sarles eren dutes al camp de ba
talla, mentre la multitud que 
aquell vespre plujós s'agrupava 
al voltant del seu President s'a-
nava descobrint respectuosa-
ment, mentre la música sonava 
i el vent desplegava les banderes 
triomfals... 

JUGUEM A PREGUNTES...? 

I NICIEM aquesta Secció amb la idea de no enfarfegar el llegidor 
amb preguntes de caire marcadament científic o técnic, que 

moltes vegades sois serveixen per a fer-li perdre un temps precios, 
ja que a la llarga no l'assabenten de res. 

Nosaltres, contraris a aquesta sistemes, tenim el criteri de fer 
arribar a tothom, entengui's bé, a tothom, una serie de preguntes 
que incitaran els interessats a pensar en coses que per llur sen-
zillesa molts ni recorden, totes les quals, pero, faran referencia a 
curiositats, fets passats i diversos, coses oblidades, en fl, una tria 
profltosa de coses referents a casa nostra. 

Per donar un interés mes viu a aquesta Secció primer farem les 
preguntes, i a les darreres planes d'aquest mateix número anota-
rem les respostes. 

Aixi, dones, amb el vostre permís i desitjant-vos un bon éxit, 
encetem aquest joc preguntant-vos: 

1.—On neix el rm Tordera? 
2.—Quin és el clm mes alt de Cata

lunya? 
3.—Qui íou el fundador del F. C. 

Barcelona? 
4.—Quina data és famosa i fa refe

rencia al Baluard de Sant Pere? 
5.'—Qué vol dir "Farga Catalana"? 

-A la Mediterrania ni ha una illa 
en' la qual es troba una clutat on 
en l'actualitat encara es parla el 
cátala. Com a referencia eols us 
direm que no és cap de les Mes 
que ni ha davant de Catalunya. 
Sabeu quina és, dones? 

(Veure les respostes a la plana 4?) 



En la mort i en el triomf 

del Mahatma Gandhi 

per JOAN DE MALNIU 

«Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan.» 

LLUC, XXIII, 34 

F ou un setmanari deis pocs que ara es publiquen, trist exponent 
d'un ambient espiritual eixore i rariñcat i d'un humor malsá 

i cerebral, el que va al-ludir recentment el Mahatma Gandhi. El va 
al-ludir per reiure-se'n; per fer befa de les seves "costillas hin-
dostánicas"; per dir que ja estaven tips de veure la seva magra 
figura embolicada amb un Uencol a les planes deis diaris, a les 
revistes, al cinema, prenent ei lloc que millor hauricn ocupat dig
nes polítics vestits amb americana, coll emmidonat i corbata. 

Ara ja poden estar ben saüsfets. Ja no l'hi veuran mes, el 
Mahatma. Ja no la veuran mes, aquella figura magristona i encon-
giaa, aquell cap voluminós, aquelles ulleres enormes, aquelles ca
rnes resseques i negres i aquells peus deformes calgats amb grolleres 
sandálies. Ells ho saben, i se n'alegren. Pero el que tal volta no 
saben és que rera aquesta fagana ridicula i humil, sota aquesta 
figura d'home insignifioant, dins aquelles "costillas hindostánicas" 
tan despectives, s'amagava una ánima poderosa, una fe religiosa 
pregona i un alt pensament nacional i patriótic. 

* * * 

Trisla civilització, la nostra, que tan sois jutja per les aparen-
ees! Ens impressionen només els posats teatrals, els cabdills de 
llampants uniformes, els polítics i els conductors de masses que 
exploten el gest, l'anécdota, l'efímer! 

El Mahatma també ho coneixia, tot aixó. Eli també s'havia 
deixat enlluernar en altre temps per la "civilització occidental", 
peí miraliet de la cultura europea, de la ciencia, de la filosofía, de 
la política. Pero no va saber adquirir la veritable saviesa que tant 
cercava, fins que va aprendre a desaprendre tot el que li havien en-
senyat a Occident. Fins que la veu avial de la seva térra, la veu 
eterna de Pesperit diví a través de l'esperit hindú, li va fer com-

* 
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prendre que només en la naturalesa propia i en els vells costums 
pairáis residia la Veritat. 

I, de l'Occident, només serva alió que tenia un pregón valor espi
ritual: Ruskin, Thoreau, Carlyle, Tolstoi... I, com a pilar central de 
tota l'obra, un llibre: l'Evangeli. 

* * * 

Amb aquests elements, direu, qué es pot fer? Un sant? Un mis-
tic? Un pensador ascétic? Un fllósof? Tot aixó i, a mes, un politic. 
Un politic? Sí, pero no pas un Maquiavel ni un altre home de la 
seva escola; no pas un que diu que "per a arribar a un fl, tots els 
mitjans son licits", sino un home que converteix els mitjans en 
flnalitats i, de la puriflcació interior i espiritual de cada dia, en ía 
una arma de combat politic, una poderosa arma de combat per a 
lluitar contra l'opressió i la tirania. 

* * * 

Aquests politics no els coneixem, a Occident. Aguí coneixem 
el politic, el sacerdot, el patriota, el somniatruites, pero mai no els 
hem vistos fosos en una sola persona. Cromwell? No, no és ben 
bé Cromwell. Europa sempre donará mes aviat Napoleons. Ara per 
ara, tot el que Europa pot, donar va d'un Cromwell a un Napoleó, 
passant per un Duter i un sant Ignasi. No un Gandhi. 

* * * 

I aixó és el que ens ensenyen, aquests orientáis, aquests semi-
salvatges? Sí, i heus ací les figures que ens van envlant de tard en 
tard: un Jesús, un Buda, un Gandhi, i —per qué no?— un Plato, 
un Sócrates; perqué la filosofía grega, al cap i a la fl, neix a Orient 
per a morir a Roma. (Si bé és una mort aparent, i agonitza durant 
molts segles, i segueix agonitzant encara, en el sentit que donava a 
agoniizar Don Miguel de Unamuno. Aquesta agonía del pensa-
ment oriental a través del pensament grec sembla ésser, en últim 
terme, tota la historia espiritual d'Europa.) 

* * -s 

¿Quan ens convencerem que les maquines son molt importants, 
que el progrés técnic és molt lloable, pero que la nostra fínalitat 
darrera en aquest món no és pas de conduir un "jeep" ni d'incre-
mentar xifres de producció en massa? ¿Quan ens convencerem 
que els problemes socials, politics i económics no son mes que 

f 



EN LA MORT I EN EL TRIOMF DEL MAHATMA GANDHI 15 

subproblemes, i que el problema essencial, ara com en els temps 
de Plato, és el d'esdevenir mlllors i mes purs, de realitzar i de viure 
els suprems valors espirituals de Bondat, Bellesa i Veritat? 

* * * 

Gandhi, d'aquesta necessitat, ja n'estava convencut de temps: 
d'enga que va dir al seu poblé, un día. "ñleu i teixiu". 

• • • < * 

Enfront de la civilització d'Occident, els orientáis només podien 
triar entre dues actituds: la deis japonesos, d'acceptació i d'imita-
ció servil en l'extern, aproñtant els recursos técnlcs, industriáis i 
guerrers que aquesta civilització els oferia (actitud que ha menat 
a la guerra i a la desfeta) i la de Gandhi, Tagore i els hindús, 
d'aprofitar només els valors espirituals i de rebutjar tota la car-
cassa material amb qué es presentava. El "ñleu i teixiu" és la con
signa política mes savia, mes prudent i mes assenyada que jamal 
s'ha pronunciat al món. "¿Per qué —es devia dir Gandhi— hem 
d'acceptar aquesta civilització monstruosa de la máquina, que 
nosaltres no hem creat ni propulsat, i esdevenir-ne els esclaus, 
com els dissortats europeus, els nous adoradors de Mammón?" 
D'aquest pensament al d'independéncia política, només hi havia 
un pas. Aixi va néixer la Swaráj. 

Una de les darreres gran batalles de l'esperit huma s'ha donat, 
dones, a l'lndia. Els mitjans coercitius usuals a Occident, i que tan 
bon resultat donen sobre les masses atees, embrutides i amorals del 
proletariat europeu, es fongueren com neu davant la no-violéncia 
predicada per un humil intérpret del Sermó de la Muntanya. Així 
va néixer la Satyágraha. 

* * * ^ 
Mes a la ñ, la bestia enfollida de la Violencia s'ha venjat. La 

seva má sangonent ha abatut, la frévola ñgureta embolicada en el 
blanc llencol. • * « ! • 

De qui és, pero, la Victoria? Pregunteu-ho a Crist en la creu. 
Eli també ens ha ensenyat pels segles deis segles que, perdent, es 
pot vencer, i que una mort pot guanyar mil vides. 

Mahatma Gandhi: heu vencut. Pels segles deis segles ens heu 
ensenyat que ells, els violents, son els febles, i que nosaltres, els 
febles, som els forts. Aquesta és la vostra gran Llicó i el vostre gran 
Missatge. Per ella, per ell, ens ensenyareu també a vencer. 



Anna Pavlova 
(Una excepc/ó de la regla) 

per ARNOLD L. HASKELL 

(Arnold L. Haskell va néixer a Londres i fou educat a 
Cambridge. Va aprendre dansa per tal de cconéixer alió de 
qué parlava.» Va treballar durant cinc anys en una editorial 
londinenca. Va jugar una gran part en l'establiment del ballet 
britanic; és ell l'introductor d'un nou mot a la llengua anglesa; 
Balletomania, una encertada definició de la «febre del ballet.» 
Fou cofundador de la Camargo Society el 1930 i fundador del 
ballet de Vic Wells i de la seva escola el 1936. Ha donat con
ferencies per tot el món; fou crític del Daily Telegraph i a ra 
ho és del Bystander. És autor de nombrosos llibres sobre 
ballet i també de The Sculptor Speaks que s'ocupa de l'obra 
d'Epstein.) 

A fora de Rússia, Anna Pav
lova fou molt mal compre

sa per aquells mateixos que mes 
bé haurien hagut d'apreuar el 
seu art. Si avui ella podia tor
nar, tindria un públic nou i f or
ea mes crític. 

Tal aflrmació, en parlar d'una 
artista el nom de la qual és avui 
sinónim de dansa, pot semblar 
una paradoxa. No ho és pas. 

Pavlova fou contemplada i ad
mirada en tot el món, pero prin-
cipalment per públics que no 
estaven pregonament interes-
sats en l'art del ballet, que una 
setmana s'aplegaven gregária-
mcnt en el Winter Garten Pa-
vilion per tal de sentir Kreisler, 
l'altra per sentir Harry Lauder 
i la següent per veure la Pav
lova. Se sentien arravatats per 
la seva elegancia i meravellats 
peí fet que sabes dansar damunt 

* 

la punta deis seus peus. Amb 
tota certesa, se'ls escapaven les 
esséncies del seu art, i aixó, a 
ella, l'enutjava, malgrat els seus 
éxits. Un efecte forea definit da
munt aquests públics en tot el 
món, a part d'un record de be-
Ilesa capag d'illuminar tota una 
existencia grisa, fou el que de
termina molts a ensenyar dansa 
a Uurs filies. Les escoles sorgiren 
com bolets.- En preguntar jo a 
innombrables dansarines de tot 
el món qué les va decidir a dan
sar, molt sovint la resposta era: 
"La mare va veure Pavlova" o 
"Vaig veure Pavlova." Mai no hi 
ha hagut una forca propagan
dística mes gran per a l'art de 
la dansa: Anglaterra, els Do-
minis, les Colónies, Estats TJnits, 
Méxic, Sud-América, Java, Xina, 
Japó, arreu la veieren i restaren 
meravellats. 



ANNA 

La petita minoria que real-
ment cómprenla el ballet, que 
podia discutir-ío en un argot 
técnic trasbalsador, es maniín-
gueren al marge. Per a ells el 
ballet només volia dir una cosa: 
les sorpreses en la música, el 
decorat i la coreografía que ca
da any els portava Diaghilefl. 
Alió, i únicament alió, era ba
llet. No es formaven pas gaire 
el concepte de la dansa isoiada 
com una gran art interpreta
tiva. m. 

Quan vaíg trobar Pavlova per 
primera vegada, em va pregun
tar: "Esteu de la meva banda 
o de la de Diaghilefl?" En 
aquell temps la remarca em va 
semblar innecessária i no vaig 
poder-ne capir la signhlcació. 
No fou sino molts anys després 
que la vaig comprendre clara-
ment, un cop ja morts Pavlova 
i Diaghileff. Hi havia bündols i 
no n'hi hauria d'haver hagut; 
una comprensió mes acurada de 
l'art, tal com la del gran crític 
André Levinson, consistía en un 
balanc. entre ambdós. Tant la 
Pavlova com Diaghileff foren 
els arquitectes del ballet con-
tempcrani. Si un sol d'ells ha-
gués estat l'únic responsable 
del resultat, hauríem tingut una 
torre inclinada de Pisa; certa-
ment, molt menys estable, íácil. 
d'ésser destruida per la primera 
ventada critica. 

La Pavlova i Diaghileff co-
men§aren el viatge plegats. La 
Pavlova fou una de les princi-
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país inspiracions de Diaghileff. 
Diaghileff tenia opinions mo-
dernes; Pavlova era també una 
rebel, una romántica que volia 
fugir del pur virtuosisme del 
classicisme. 

La Pavlova fou El Cigne Mo
rent, i aquest ballet unipersonal 
de Fokine fou veritablement un 
manifest de la nova concepció 
coreográfica, tot i que aquesta 
concepció ens pugui semblar 
avui molt difícil. 

Prenguem la Princesa Cigne 
del Llac deis Cignes i la creació 
de Fokine. En la primera el 
Cigne era sense cap mena de 
dubte una ballerina que empra-
va la narració per a revelar-nos 
els seus dots de dansarina. Si, a 
mes a mes, era una personalitat 
excepcional i una actriu dramá
tica, molt millor. Podia fer que 
l'obra fos forca mes interessant. 
El Cigne Morent mai no fou un 
pretext per a fer pirotecnia. 
Quant a técnica, era absurda-
ment senzill —qualsevol apre-
nent en pot dominar els passós 
en poc temps—, pero els passos 
eren solament el comencament, 
els mitjans d'arribar a un fl, i 
aquest fi era interpretar l'atmos-
fera de la música i fer viure una 
tragedia. El Cigne Morent mos-
trava la mort d'una efímera 
criatura i no les habilitats d'una 
ballerina. Com a tal, constituí el 
manifest del neoromantícisme 
de Fokine. Al comengament, el 
camí de la Pavlova, de Fokine i 
de Diaghileff eren els m a t e a s . 

i 
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Arma Pavlova. va néixer a 
Sant Petersburg, una criatura 
feble i arribada prematurament, 
el 31 de gener de 1882. Hom no 
va creure que visques. La porta
ren a Ligovo, ais afores de la 
ciutat, i Taire del camp aviat li 
fou benefactor. L'amor al camp, 
el seu contacte directe amb la 
natura, havien d'acolorir tota 
la seva concepció de Tart, i 
moltes de les seves danses mes 
conegudes son una interpreta
d o de la natura: L'Espiadimo-
nis, La Rosella de California, 
Fulles de tardor. 

Com un present de vacances 
la portaren a veaire una repre
sentado de La Princesa Dor-
ment, de la mateixa manera que 
moltes criatures haurien d'anar 
a veure-la a ella i amb el ma-
teix resultat. Des d'aquell mo-
ment el seu propósit resta for-
mat. La seva mare la dugué a 
ñuscóla Imperial; pero, per al 
seu amarg desencis, la trobaren 
massa jove. No s'hi admetien 
ahunnes abans de Tedat de deu 
anys (un advertiment per al 
pare impacient d'avui), 1 ella 
encara s'havia d'esperar dos 
anys mes. Durant aquests dos 
anys la seva resolució s'afermá. 

En arribar el temps d'ingres-
sar-hi, s'hagué d'enfrontar amb 
una prova terrible. Hi havia 
prop de cent candidats i només 
sis o set vacants, i un formida

ble tribunal format per direc-
tors i dansarins nous i vells. La 
bona salut era una condició es-
sencial, i la Pavlova encara 
estava molt delicada. Parla molt 
en favor de la clarividencia deis 
jutges el fet que ella es trobés 
entre els seleccionáis. El curs 
durava set anys i consistía no 
tan sois a ensenyar la dansa, 
sino en una excellent educado 
general i artística. Els seus mes-
tres foren A. Oblakov, la prime
ra bailarina Vasem i un excep
cional actor-dansarí, P a u l 
Gerdt, deixeble de Johannsen. 
Gerdt es va prendre un enorme 
interés per la seva alumna, tan 
fora del corrent, i la va ense
nyar de manera que convertí la 
seva fragilitat en una qualitat. 
Va acabar el seu ensenyament 
ais disset anys, amb el grau de 
"primera bailarina". 

El ñna t Valerian Svetloff, un 
crític forca intelíigent, ens des-
criu el seu debut: 

"Em vaig trobar en un re
conet plaent, en el reialme illu-
minat, verd i cálid de les dría
des. Aquest reconet era el teatre 
Mikhailovsky, i les dríades re
sulta que no eren de veritat, 
puix que eren representades per 
les alumnes ordináries de Tes-
cola del teatre... 

"El jurat s'asseia a la primera 
fila, fent indicacions a les dría
des. Només aixó sol era el que 
destruía una mica la il-lusió... 

"Fou aquest vespre que el pú-
blic velé per primera vegada 
Talumna Pavlova, i fou aquest 

» 
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vespre que per primera vegada 
ella va atraure l'atenció de tot-
hom... Amb infantívola inge-
nuitat, va representar una scéne 
de coquetterie amb un jove 
camperol i amb enjogassada pi
cardía va dansar amb les dría
des imaginarles. Tot aixó tenia 
un bell encís jovenívol i gai, i 
no cal dir res mes sino que els 
trets de la criatura, en l'escena 
amb el camperol, eren ja plens 
d'expressió, i hom tenia la im-
pressió que allá ni havia quel
com personal, quelcom que no 
s'havia aprés de rutina a l'esco-
la. Pero en la variació solista de 
La Ver ge Vestal hom ja va in
tuir quelcom mes, quelcom que 
feia possible, sense necessitat de 
donar-se-les de profeta, de pre-
veure en la jdve dansarina una 
futura gran artista." 

Valerian Svetloff, el meu mes-
tre com a crític, va seguir pas a 
pas aquesta carrera i va sobre-
viure Pavlova alguns anys. 

En pocs anys va <assolir una 
immensa reputació, que va se-
gellar amb la seva interpretado 
de Giselle. Les seves etéries qua-
litats, en colpidor contacte amb 
la forca mes robusta deis seus 
contemporanis, evocaren el re
cord de Taglioni i suggeriren 
un nou romanücisme. El 1905 
va esdevenir alumna de Cec-
chetti, i afegi forca i precisió 
italiana a la seva frévola gracia. 
El dansarí, a diferencia de qual-
sevol altre artista, és sempre un 
alumne, encara que estigui al 
pinacle de la fama, i Cecchetti 

va continuar essent el seu mes-
tre durant molts anys. Una de 
les majors diferencies entre la 
ballerina d'ahir i la d'avui és 
comprendre que l'aprenentatge 
mai no és acabat. La ballerina 
d'avui, un cop famosa, no té 
l'oportunitat d'augmentar els 
seus coneixements, encara que 
en tingui el desig. Pavlova hau-
ria pogut dirigir la seva propia 
companyia com un complet au
tócrata, pero sempre ni havia 
algú de qui ella era la deixebla 
que ha d'ésser guiada i corre
gida. 

El primer viatge de Pavlova a 
l'estranger fou a Riga i el 1908, 
amb una petita companyia, i 
l'any següent va visitar Escan-
dinávia i Alemanya. Era el co-
mencament de la seva campa-
nya triomfal. 

El seus éxits a l'estranger tin-
gueren llur part per a decidir 
Diaghileff a emprendre la seva 
aventura. Fokine, el coreógrat 
triat del nou moviment, havia 
trobat en Pavlova una veritable 
inspiració. "És la ballerina mes 
gran del món, i excelleix tant en 
classicisme com en carácter. 
Com una Taglioni, ella no dan-
sa, sino que flota; d'ella, hom 
podria dir també que podría 
caminar damunt d'un camp de 
blat sense fer blegar cap es
piga." 

I Pavlova va anar a París, a 

* 
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dansar amb el Ballet Diaghileff. 
D'ella, Jean Louis Vaudoyer 

va escriure: "Mademoiselle Pav-
lova és a la dansa el que un 
Racine és a la poesía, un Pous-
sin a la pintura, un Gluck a la 
•música." Pero —malgrat aquesta 
lloancia d'un crític excepcional-
ment, intel-ligent— a Pavlova, li 
féu ombra a la premsa elNijins-
ky de Les Sylphides i l'Ida Ru-
binstein de Cleopatra. Avui, aixó 
sembla difícil de comprendre. 
Pero a París, i el 1909, un dan-
sari era una completa novetat, 
i Diaghileff se sentía també in-
teressat a Hangar el seu prote-
git. La "Bíblica Rubinsteln", 
que posava mes que no pas dan-
sava i que era la peca central 
d'una escena sensacional, en la 
qual es desembolicava deis seus 
vestits de momia per aparéixer 
en tota la seva colpidora belle-
sa, representava l'element exó-
tic que hom esperava deis rus-
sos. Siguí quina en siguí la cau
sa, aquesta distribució de lloan-
ces va alterar la carrera de 
Pavlova 1 amb ella la historia 
del ballet. El primer cartell del 
ballet rus portava el seu retrat; 
ella era una part, una gran part 
de la inspirado, pero el deixá a 
la fl de la primera temporada. 

Aquesta partenc/a deixá darre-

ra seu un rastre permanent 
d'amargor, i Diaghileff mai no 
es va portar bé amb ella i arriba 
a elogiar fora mesura una balle-
rina evidentment inferior, i a 
comparar-la amb ella, i a dir 
que era molt millor. Pavlova, 
pero, va restar essent el seu 
ideal, i d'aqui la nota d'hostili-
tat que hi havia en les seves 
paraules quan va dir: "Pavlova 
mai no es va sentir realment 
interessada en l'art com a tal. 
L'única cosa que li importava 
era el virtuosisme, i ella és un 
virtuós sense parió. Quan vaig 
voler que fes per primera vegada 
L'Ocell de Foc de Strawinsky, 
especialment ideat per a ella, va 
declarar que mai no dansaria 
una música tan horrible." 

Aquesta estimació de Pavlova 
com un virtuós abans que tot, 
és evidentment ridicula. Ella 
mai no fou un virtuós, i, jutjada 
des d'aquest punt de vista, n'hi 
ha hagut i n'hi ha molts altres 
de mes grans que ella. Ella es va 
revoltar contra el virtuosisme 
de la mateixa manera que ho 
havien fet Fokine i Diaghileff. 
Se sentía enormement interes
sada per l'art, si bé els seus 
punts de vista comengaven a 
diferir, en part, sens dubte, per 
reacció contra Diaghileff. 

CExtret de "Ballet", Penguin Books Lt.) 

~ .« .~ 
• —100111 que no és un home casat —explica el sergent de po

licía—, el tinent no és un mentider paire cohvincent. 

(Home Szveet Homicide) 

m 



Notes per a una defensa 

de l'esperit europeu 

per FERRAN PLANES I VILELLA 

(Vegi's el n.° 5 de ANTOLOGÍA , setembre) 

Q UAN déiem que el tema de la 
unitat de l'esperit europeu 

és tan vell com l'existéncia de 
la mateixa Europa no féiem mes 
que patentltzar una realitat que 
es manif esta cruament per tot el 
llarg de la historia deis pobles 
del nostre continent. Tothom 
que sápiga copsar l'entranya ín
tima deis grans problemes his
tories que s'han debatut a Eu
ropa d'encá de la posta de l'im-
peri roma veurá manifestament 
que aquest tema d"únitat ha 
torturat tot el curs de la histo
ria europea i ha estat la idea 
fixa, l'obsessió constant, de to
tes les ments preciares i ordena
dores d'Europa. I molt ens en-
ganyaríem, a mes, si no véiem 
que aquesta idea d'unitat ha 
pres virior i forca en els mo
mento de crisi, quan els pobles 
es troben abocats a carrerons 
sense sortida i s'adonen de l'ar-
tiflcialitat de les divisions poli-
tiques imperants en un moment 
determinat. 

El que passa, pero, és que 
ningú no discuteix la convenien
cia d'aquesta unitat, car tothom 
creu que la malura de l'Europa 
d'avui prové del fet que estigui 

esquarterada en compartiments 
isolats que pertorben i desenfo
quen problemes que en un ter-
reny d'unitat trobarien llur 
marc perfecte. Mes aviat, en 
parlar d'aquesta qüestió, hom 
s'arrisca a ésser acollit amb un 
somriure mofeta pels homes 
d'esperit práctic, que no veuen 
mes enllá del ñas perqué els fal
ta la perspectiva histórica, sense 
la qual tot alió que ultrapassa 
l'immediat pren un aire d'irreal 
i inabastable. 

La veritat és que l'europeu 
d'avui, l'home-massa que dona 
la tónica al nostre continent, ha 
perdut la seva consciéncia his
tórica. S'ha dessoiidaritzat del 
passat, ha perdut el seu sentit 
de continu'itat, i ací el tenim, 
perplex, inert, esperant ésser 
malmenat per una allau d'esde-
veniments per a ell imprevisi
bles. Semblantment a un amné-
sic, s'esfuma el sentit de la seva 
personalitat. Igncrant del pas
sat, el present no té sentit per 
a ell i l'esdevenidor queda des-
dibuixat com quelcom de vague 
i inaprehensible. És ciar; en 
aquesta irresponsabilitat, s'hi 
troba bé: li encomana una sor-



22 ANTOLOGÍA 

prenent agilitat, se sent ingrá-
vid 1 lleuger com una dalna, 
pero no s'adona que s'arrisca a 
trencar-se el cap en les seves 
velle'itats de nou Icar. 

Aquesta manca de consciéncia 
histórica explica, dones, la pa-
radoxa que en un moment cru
cial per a Europa com el que 
passem mant home realista pre-
tengui desar a la cambra deis 
mals endrecos una idea vivent i 
perdurable com és la de la uni-
t a t europea, catalogant-la abans 
—aixó sí, amb un cert deix de 
nostalgia— amb l'etiqueta d'uto-
pia. I és que, sovint, l'home que 
és massa actual es comporta 
com la vela d'un vaixell que 
marxés contra el vent. S'infla 
cap enrera, resisteix a l'avang, 
pero es troba, malgrat tot, afer
rada al pal que la manté tensa i 
estesa. 

* * * 

No creiem que sigoi balder 
d'esmentar el fet simptomátic 
que sigui Mr. Winston Churchill, 
l'home que en el nostre temps 
ha fet gala d'un mes sa i cru 
realisme, el qui s'ha erigit en el 
mes ferm campió de la idea de 
la unitat europea. Eli ha sabut 
veure amb claredat el cercle vi
cios en qué es debatia la nostra 
historia contemporánia, i que 
solament una superació deis 
vells nacionalismes podia per-
metre una solució apropiada 
deis problemes actuáis d'Europa. 

S'ha adonat que, si no altra cosa, 
una necessitat biológica de sub
sistencia ens menava devers 
aquella u n i t a t . I nosaltres 
creiem que Mr. Churchill, abans 
de Hangar aquesta idea a la pa
lestra pública, ha calibrat tots 
els factors que la feien viable 
hic et nunc, ací i ara. 

Es fa difícil d'establir compa-
racions amb époques pretérites, 
perqué no ens és possible de 
submergir-nos en el món cir-
cumdant del passat, i les refe-
réncies históriques que en tenim 
ens arriben desenfocades per la 
distancia temporal; pero no 
creiem que sigui massa arriscat 
de suposar que poques vegades 
Europa ha travessat un període 
de descomposició tan perillos 
com el d'ara. Potser havia hagut 
de lluitar contra perills socials 
mes voluminosos, potser la seva 
decadencia física havia arribat 
mes avall; pero sempre havia 
comptat amb una reserva com
pacta per a enfrontar-la ais 
factors dissolvents que la volien 
abatre, i mai no s'havia arribat 
al confusionisme actual, que 
pretén fer passar gat per liebre, 
o sia donar per bo tot alió que 
és dolent, substituir per formes 
apocrifes l'auténtica integració 
de l'home en la vida social. 

En una paraula: Europa havia 
tingut sempre un ideal, una 
norma ñxa de conducta que li 
permetia d'establir distincions 
entre alió que havia de refusar 
i alió que podia admetre. La gra-
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vetat de la crisi actual prové del 
íet que aquell ideal i aquesta 
norma comencen a fer-se esbor-
radissos. D'aquest procés crític, 
que, si ha esclatat ara a la su
perficie, es covava ja de temps, 
i del qual trobem els anteee-
dents immediats en l'evolució 
del pensament del segle dinové, 
Comte —ádhuc des del seu an-
gle positivista— se n'adonava 
quan deia que la historia d'Occi-
dent venia a ésser una perpetua 
rebellió contra els "precedents 
humans". El que, naturalment, 
Comte no sabe veure és que el 
positivisme, en lloc d'apaivagar 
aquella rebellió, l'esperonaria i 
agreujaria les seves conseqüén-
cies. 

El que fa viable una idea és, 
tant com la seva valúa intrín
seca, la necessitat que en tenim. 
Europa té aquest ideal, encara 
que estigui soterrat en el bros-
sall deis esdeveniments que mo-
m e n t á n i a m e n t l'ofusquen. 
Aquest ideal, que no és d'ahir ni 
d'avui, va lligat, com l'ombra al 

eos, a tota l'evolució histórica 
d'Europa; i quan no el sabem 
trobar és quan ens sentim des-
emparats i perplexos. 

La salvació d'Europa depén, 
dones, d'aixó: que aquest ideal 
torni a fer-se visible, viviflcat 
amb les aportacions amb qué 
¡'experiencia del nostre segle el 
pugui enriquir. En un mot: cal 
que aquest ideal es posi a to i 
abandoni el marc estret deis 
nacionalismes com a inadequat 
a les exigéncies de l'hora. Tot-
hom es pot adonax ara que les 
actuáis divisions d'Europa en 
distints Estats resulten artificiáis 
i inapropiades i que alió que en 
un moment donat resultava un 
avanc i una superació avui dia 
representa un anacronisme. Fi-
xeu-vos també com la dificultat 
a trobar la solució de molts deis 
problemes que avui pertorben la 
vida internacional prové de la 
poca traca a situar-los en el 
terreny supranacional que els és 
propi. 

-^.«.~ 
Juguem a preguntes. 

7 —Quina és la població catalana, 
famosa pels seus palaus antics, 
que en pie carrer encara conser
va les mesures de pedra que en 
altre temps foren utilitzades per 
a mesurar el gra? 

8.—Hi ha una població catalana fa
mosa peí seu mineral, que per 
cert és molt casóla. Quina és la 
població i quin el mineral que 
hom n'extreu? 

9.—Catalunya també té les seves 
histories mig Ilegendaries. ¿Co-

neixeu, dones, els noms d'un fa
inos bandoler que, segons ens 
diuen els historiadors, afavoria 
el feble 1 desvalgut I perseguía 
el poderos? 

10.—Ja sabeu que el poblet que dona 
el nom al Uoctinent d'aqueU 
bandoler está próxim a desapa-
réixer? Com se'n diu, on esta 
situat i quins son els motius de 
la seva imminent desaparició...? 

(Veure les respostes a la plana 65) 



Angelocrááa? Parlem-ne 
per JOSEP M.a DE SUCRE 

D 'un quant temps encá un 
determinat mandarí pseu-

do-gnómic está t ractant de de-
dicar-se a una metafórica ange-
locrácia sense que mai encertem 
a saber si en el meridiá de l'es-
devenidor restará prou polit i 
vistent. Ens agradaría saber si 
és que tracta de restablir la pe
regrinado angélica de Silésslus. 
Es recobra peí camí de Papini? 
El menys documentat sobre el 
particular no pot deixar d'ado-
nar-se que flns en La Scala di 
Giacobbe es copsen les resso-
náncies del seu antic Leonardo. 
Estem en la sincronització hon-
garesa d'ángel i flor? Dins la 
hipotética lógica neokantiana 
deis ángels a qué ha alludU 
Pere Coromines en els se'us 
Jardins de Sant Pol? Entre el 
boxador i l'ángel de Francisco 
Ayala? Afinem en la diaria de 
VArcangel de la Guarda del Si
lencio del Sur del sublimitual 
Humberto Zarelli? Malabarit-
zem entre els ángels de Cal y 
Canto de Rafael Alberti? Rejo-
venim l'argument deis ángels, 
que com a punt de partió per a 
un renaixement francés de l 'art 
religiós, pictografía Maurice De-
nis des de 1899? O som dins del 
clima que de William Blake ens 

porta a Boris Belshau? Ens este-
mordeix una mica el fet que 
Arnold Stocken situi en l 'entra-
da de Sodoma —decebut de la 
seva pretesa angelocrácia— no 
menys que André Gide, Marcel 
Souhandeau i Osear Wilde. Qué 
ens en dirien els ángels que, se-
gons l'inviolat granadí Ángel 
Ganivet, descendiren del cel per 
tocar amb llurs ales la guitarra 
rendida ais peus de la Verge? 

El que sabem del cert és que 
l'angelocrácia d'orsiana s'ha 
concretat plásticament en un 
anomenat Ángel Custodio d'in-
tenció ben ambigua. L'escultor 
ha obeit, no cal dir, al dictat 
del pimpant jugador de metá-
fores. Per la figuració escultóri
ca no sabem si el seu suggeridor 
s'ha proposat corporitzar l'án
gel, ancorant-lo en la liturgia 
ecuménica de la Revelado, o si, 
com ho feia en la seva evadida 
época de La Ben Plantada, amb 
l'eurítmica tanagra que, segons 
ell, la simbolitzava, no es tracta 
sino d'un altre acudit plotiniá 
de derivació alexandrina del de-
coratiu Lama liferari, entorn 
aquesta vegada de l'ángel en 
tant que no cristallitza, bo i par-
lant stendhalment, la categoría 
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evidencial deis ángels, sorgida 
—el sensual intranscendent Mi-
quel Saperas ens ho ha repetit 
no fa molt temps— de la ment 
del Creador, sino que sembla 
glossar el pobre penedit teorit-
zant de la Mediterránia i, ele-
vant-lo a mite intel-lectiu i plás
tic, la laica simpatía nominada 
ángel, el do de gents que el po-
pularisme atribueix a magia o 
sort. Resti entes que no ens sor-
prenem de cap mena d'anécdota 
simiosa, per bé que, no ho po-
dem negar, ens plauen las acti-
tuds deflnides: Percy Bysse 
Shelley veia ángels pluvials; 
Francis Jammes assegurava que 

els ángels no son amics de Pro-
meteu. 

On som i on ens trobem amb 
l'angelocrácia d'orsiana? Dins 
de la flliació de l'ángel de l'an-
tiga facana del barceloni Consell 
de Cent? En la del poetitzat per 
Albert Samain? O en el que veia 
sant Gregori el Magne en la 
Roma d'Adriá? 

Sant Tomás és ben explícit 
en el seu tractat "Deis ángels" 
perqué un ortodox, segons entén 
ésser-ho Eugeni d'Ors, pugui ju
gar irrespectuosament amb la 
Causa primera. EU mateix. No 
enganyem, pero. P u b l i c a n s 
abans que fariseus. 

Premi de poesía «Salvat-Papasseit» 

Aquest premi de poesía, convocat per l'agosf de 1947, ha 
estat concedit al llibre «Balades i Canconst, de Uuís de Rialp. 

Des d'aquestes planes, alhora que felicitem el guanyador, 
agraim la col laborado trabada entre els nostres poetes ¡oves, 

| que, en un nombre no menyspreable, han envlat llurs obres-entre 
les quals n'hi havia de forca remarcables-al Concurs. En el seu 
temps, poemes ¡ fragments triáis d'aquestes obres aniran aparei-

¡ xent en les nostres planes centráis, dedicades a la publicado de 
poesía, i principalment de poesía inédita d'autors no consagráis. 

No cal dir que esperem veure publicada aviat l'obra premia
da de Uuís de Rialp, d'un remarcable ínteres i bellesa. 

I H l i l i H I H H I I I I I I I IWWIMHIUIK 



ARNAU DE RlBESALBES 

EL CAMÍ DE BETLEM, PERDUT 
(Parábola moderna escenificada) 

Dividida en un Preámbul i en ¡'Obra Prbpiament Dita 

PERSONATGES 

Els tres Reis d'Orient Melcior, 
Gaspar i Baltasar. 

L'Inspeetor General de Tubs 
Extensibles (E. T. G. I.) 

La seva secretaria. 

Lawrence d'Arábia. 

Bob O'Hara, ajudant. 

America l r . 

America 2n. 

Tres amerlcans mes que, per 
sort, no parlen. 

La Radio. 

Un parásit radiofónic. 

Escena i temps: 

Arabia Saudita. Tardor de 1947. 

(Tots elspersonatges d'aquesta obra no cal pas dir que son imagina
ria. L'acció en qué preñen part no té cap versemblantja histórica. Que no 
ens vinguin amb comprovants. De tant en tant, la Historia ha de servir 
per a quelcom mes que per a treure'n ensenyaments.) 



EL CAMI DE BEl'LEM, PERDUT 27 

«Du siehst, dass ich ein Sueher bin.» 
Rainer Maña Eilke 

PREAMBUL 

El desert d'Arábia saudita. Pie 
migdia. El sol cau a plom da-
munt deis tres Reis d'Orient, 
sense seguid ni camells, vestits 
de pobres árabs caminants. Al 
fons, la torre d'un pou de pe-
troli, unes barraques i una ante
na de radio. 

Escena única 

GASPAR.—És inútil. Ahir va fer 
dos mesos que cerquen! el ca-
mí de Betlem, sense poder-lo 
retrobar. Jo dé vosaltres ho 
deixaria correr. 

MELCIOR.—I ca! És la nostra úni
ca rao d'ésser i d'alenar. Si no 
cerquem, estem perduts. Men-
tre cercarem, viurem. 

BALTASAR.—I el pitjor és que hem 
perdut també el camí de re-
torn, i els bagatges, i els ca
mells, i els servidors. 

MELCIOR.—Sí; aixó també ens va 
passar la tardor de l'any 623. 
Em sembla recordar que ales-
hores va esdevenir-se quelcom 
important. 

BALTASAR..—Sí, home: tot alió de 
Mahoma, i la resta. És des d'a-
leshores que anem vestits 
d'árabs, per precaució. Pero, 
nois, tanmateix, trobo que po-
dríem anar a reposar un xic 
en aquell oasi. Jo ja no puc 
mes. 

GASPAR.—No és pas un oasi. És 

una estació deis romans. 
BALTASAR.—No desbarris! D'aixó 

encara fa mes temps, home. 
GASPAR.—És deis croats. 
BALTASAR.—Bé, deixem-ho cor

rer. Et manca perspectiva his
tórica. 

(Se'n van.) 
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OBRA PRÓPIAMENT DITA 

L'Inspector General de Tubs 
Extensibles, en eos de camisa, a 
la seva cambra de treball de 
Vestació petrolera. D amunt 
d'una taula de campanya té tot 
de planols i carpetes, dos o tres 
teléfons i tres o quatre micró-
fons. A la paret hi fia un mapa 
d'Arábia amb tot de banderetes 
i cordills. En el moment d'al-
gar-se el teló, esta parlant per 
teléfon i al mateix temps allar-
ga la ma lliure per tal d'agafar 
un feix de papers que li passa 
la seva secretaria. 

Escena primera 

INSPECTOR GENERAL, etc.—Nova-
York? Nova-York? No, no és 
amb Boston que vull parlar. 
Que no pot ésser? (A la secre
taria, tapant el micrófon amb 
la ma:) Em pensó que han 
tornat a volar la línia. (Tor-
nant a posarse al teléfon.) 
Qué dieu? Volada novament? 
Fins demá? Bé, ja m'avisareu. 
(Penja l'aparell.) Aquests ma-
le'its jueus! 

SECRETARIA.—No maleiu. El poblé 
jueu Uuita per la seva llar na
cional. 

INSPECTOR GENERAL, etc.—I a mi 
qué se me'n dona, de la seva 
llar nacional! Que vagi al dia-
ble! (Posa els informes al da-
imnt seu, a la tauia, i els exa

mina tot fumant una cigarre-
ta.) Jo, el que sé, és que porto 
tres setmanes aquí, i és igual 
que si m'hagués mort. No sé 
el que passa a Nova-York, ni 
a Xangai, ni a Berlín, ni a 
Londres, ni enlloc! És "un iso-
lament espantos! Ara m'he 
adonat per primera vegada 
que el dia té vint-i-quatre ño
res totes senceres! Vint-i-
quatre hores per a pensar, per 
a no fer res, per a recordar. 
És espantos. Perqué, qué en 
faig, d'aquests teléfons, i d'a-
questa radio, si gairebé sem-
pre están espatllats? 

SECRETARIA.—Teniu la gramola. 
INSPECTOR GENERAL, etc. — La 

gramola! Tot el que puc to-
car-hi és vell de mes de tres 
setmanes... de prop d'un mes. 
Qué deu cantar, ara, Frank 
Sinatra? (Resta pensivol i 
somniós.) 

SECRETARIA.—I jo, que fa un mes 
i mig que no veig cap film de 
Gregory Peck? Ni de Greer 
Garson? Us penseu que no he 
de carregar el meu feix, jo? 
Aquí només hi ha árabs i al
gún anglés. I els anglesos, la 
veritat, no els entena N'he 
coneguts que s'estimen mes 
Uegir un llibre de poesies que 
anar a veure un parti t de 
rugby. Quan vaig entrar a les 
WAAC, a la guerra, vaig ésser 
portada a Anglaterra. Hi vaig 
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passar els tres mesos mes en-
sopits de la meva vida. Sem
bla que us posin les esglésles 
normandes, i els castells, i tota 
la resta, a posta davant deis 
nassos, perqué us empipeu i 
els digueu a la fl que ja es 
poden confitar tota la seva 
rancia historia. Aquí, almenys, 
no hi ha coses velles. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (resig-
nadament). No. Aquí no hi ha 
coses velles. Aquí només la 
gent, és vella. (Entendrint-se.) 
Qué deuen fer, ara, els de la 
colla? Em deien Cigronet, sa-
beu? Tom Cigronet... (Posant-
se serios sobtadament, com si 
li sabes greu d'abandonar-se 
a expansions familiars.) Vin-
ga, els informes; treballarem 
encara una mica. 

SECRETARIA. — Son aquí, al da-
munt de la taula. 

INSPECTOR GENERAL, etc.—Ah, sí! 
I el que s'ha d'enviar a la 
Companyia?... És a q u e s t ? 
(IÁegint rápidament.) Trenta-
cinc mil acres de producció 
electrolítica compensada per 
una immersió sublateral d'a-
dobs infraatómics autopro-
pulsats per generadors auto-
mátics... etc., etc., 3.435.770 
dólars per al pía a amortitzar 
en... 

Entra Bob O'Hará, l'ajudant, 
mastegant xiclet 

Escena segona 

BOB O'HARA.—Hola, patró! Hola, 

baby! Aquí fora hi ha un tipus 
embolicat amb un llencol i 
amb un tovalló al cap que diu 
que vol veure el xef. Diu que 
porta pressa i que ve de part 
del Governador de Damasc. 
Assumpte personal. (Fent una 
ganyota.) Personalíssim! 

INSPECTOR GENERAL, etc.—Ara no 
puc atendré ningú. He d'aca-
bar de llegir aquests informes. 
Digues-li que s'esperi, i, si no 
vol, que se'n vagi. 

BOB O'HARA.—O. K., Tom. Vaig 
volant. (Fa per anar-se'n.) 

Escena tercera 

En aquest moment s'obre la 
porta i entra una alta figura 
d'arab, embolicada amb un 
mantell. L'árab diu: 

Perdoneu, pero no em puc es
perar. Vine en missió especial 
i confidencial. Sóc... (s'acosta 
a l'Inspector General, etc., i li 
diu a cau d'orella) Lawrence 
d'Arábía. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (fent un 
bot).—Pero no váreu morir fa 
molt de temps, en un accí-
dent? 

LAWRENCE (fent Vullet).—Us re-
feriu a alió de la moto? Va 
ésser per despistar. Aixl puc 
treballar mes a gust. Mireu. 
(Es treu un carnet.) És el car
net d'agent secret británic, a 
nom meu. L'ensenyo a tot 
arreu, i mai no m'han posat 
dificulta ts. 
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INSPECTOR GENERAL, etc. (a Bob). 
—Tu, boy! Fum el camp! El 
que ve ara no és per a tu. 

BOB CHARA. — O. K., xef. Si 
aquest tipus es fa pesat 
(mirant-se'l despectivament), 
aviseu. (Se'n va camiuant 
pretensiosament.) 

Escena quarta 

SECRETARIA.—Em quedo? 
LAWRENCE.—Es pot quedar. Hau-

rá de prendre notes taquigra-
flques. 

INSPECTOR GENERAL, etc.—Vos di-
reu, dones. 

LAWRENCE (pren seient en una 
cadira). — Quants sabotatges, 
en tres setmanes? 

INSPECTOR GENERAL, etc. (sospl-

rant).—Cinc. Tres a les cano-
nades i dos a la línla. 

LAWRENCE (somrient amo aire de 
superioritat). — Dones ara 
s'han acabat. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — S'han 
acabat? Jo mes aviat diría 
que tot just comencen. 

LAWRENCE.—S'han acabat. Us ho 
diu Lawrence d'Arábia. Quan 
l'Intelligence posa l'ull en al
guna banda, tot se resol. Bé! 
Heu de saber que ja sabem qui 
son els sabotejadors. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Bah! 
Sou molt savis. 

LAWRENCE (misterios).—Son tres 
árabs que no son árabs. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Com 
s'entén, aixó? 

LAWRENCE. — Tres tipus vestits 

d'árabs. Concretament: dos 
árabs i un negre que no son 
sino tres jueus disfressats, en-
viats per la Haganah o per 
l'Stern (aixó encara no és 
prou ciar). Tres távecs que 
venen a picar la cua del rei 
Ibn Sanid. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Bé, i 
qué? I ara, qué voleu que fem? 

LAWRENCE.—Ahir els han vistos 
a tres hores d'aquí. Els meus 
homes... 

Escena cinquena 

Els tres Reis d'Orient, entrant: 
Salaam! 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Qui 
son, aquests? Qué volen? 

GASPAR.—Perdoneu, senyor. Te-
niem molta calor i estávem 
molt cansats, i ens hem per
inés d'entrar sense trucar. 
Que ens deixaríeu repesar una 
estona? 

LAWRENCE (Alcawt-se d'una re
volada i embolioant-se amb la 
capa, xiuxiueja a l'oida de 
l'Inspector General, etc., a 
temps que s'arrecona cap al 
fons de la pega.)—Digueu-los 
que sí! 

INSPETOR GENERAL, etc.—Bé, que-
deu-vos... Puc saber qui sou? 

GASPAR. — Ja ho veieu, senyor. 
Tres pobres árabs del desert, 
que anem de camí cap al nos-
itre poblat. 

MELCIOR (estirant-li la mániga). 
—Jo de tu li preguntaría el 
camí. Ara o mal. 
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GASPAR (neguitós).—No empipis. 
Ja saps que ho tenim prohibit. 

MELCIOR.—Si no ho fem ara no 
ho farem mai. (A l'Inspecíor 
General, etc.) Perdoneu, se-
nyor: us volem fer una pre
gunta. 

GASPAR (esverat). — Per Déu, 
Melcior que ho tenim prohibit! 

BALTASAR.—Melcior, no ho facis. 
No podem dir ni qui som ni 
on volem anar. 

MELCIOR (sense fer-ne cas). — 
La veritat és que no som árabs, 
senyor. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Ja 
m'ho figurava. 

GASPAR.—Déu ens empari! 

MELCIOR (amb aplom).—Som els 
tres Reis d'Orient, que cer-
quem el cami de Betlem. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (amb el 

mateix aplom), — Ves qui ho 
diria. Dones jo, encara que 
tampoc no ho sembli, sóc la 
Caputxeta Vermella i aquesta 
és la casa de la meva avia. 
(Toca dissimuladament un 
timbre de damunt de la taula.) 

SECRETARIA (inquieta). — És dia 
de restriccions, xef. 

MELCIOR.—La Caputxeta Verme
lla? No tinc el gust de conéi-
xer-la. (Assenyalant Lawren-
ce:) I aquest, qui és? 

LAWRENCE. — Jo tampoc no sóc 
un árab. (Mirant-lo significa-
tivament.) Sóc Lawrence d'A-
rábia. 

MELCIOR.—Tant de gust. Bé, pe
ro... és veritat que us feia una 
pregunta. (A l'Inspectox Ge

neral, etc.) Ens podríeu indi
car el camí de Betlem? 

En aquest moment s'engega la 
radio amb tota la forga 

Escena sisena 

SECRETARIA (picant de mans).— 
Ja ha vingut el corrent! 

LA RADIO.—"Ara sentireu el dis-
curs del President Vanderber-
gervelt sobre la Llei de Prés-
tecs i Deixalles a Curt Ter-
mini." 

INSPECTOR GENERAL, etc.—L'lm-
portant discurs presidencial! 
Calleu tots! 

LA RADIO.—"Avui el Congrés d'a-
quest gran poblé s'enfronta 
amb una hora histórica. Arreu 
on no hi ha llibertat no hi ha 
democracia, i els nostres 
obrers teñen el pensament po-
sat en els pobles de l'altra 
banda de l'Atlántic..." 

Escena setena 

PARÁSIT. — Xiuuuuiiiuuuujjjjkk 
kkgggrrrxiuuuuxiiiuuuu... 

LA RADIO.—"... nacions que sota 
la capa de la democracia creen 
Estats policies i policies en 
estat d'empresonar els demó-
crates. L'esforc. géneros d'a-
quest país es dirigirá des d'a-
quest moment a ajudar els 
nostres germans d'Europa, 
d'Africa, d'Asia i d'Oceania i 
de tot arreu on es pugui coHo-
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car una nevera o un "jeep". A 
aquest fl el Congrés ha votat 
una Llei de Présteos i Deixa-
lles a Curt Termini a retornar 
en cinc anys, que, ultra finan-
car la recuperado económica 
de vint-i-set pa'isos i mig (em 
refereixo a Alemanya), será, 
no cal dir-ho, una bona inver-
sió deis nostres dólars a l'ex-
terior. Perdó! Esta va llegint el 
meu informe particular!... 

PARÁSTT. — Xiiiuuuuxiiiuuuuupaf 
pafpaf! 

LA RADIO.—"Dintre de breus mo-
ments donarem la resta de. . ." 
(Se sent una explosió llunya-
na, a tora, i la radio emmu-
deix.) 

Escena vuitena 

SECRETARIA (consirosa). — Sense 
corrent una altra vegada! 

INSPECTOR GENERAL, etc. (inquiet, 
a Lawrence).—I aixó, dones? 

LAWRENCE (misterios). — No en 
feu cabal. Teñen homes a llurs 
ordres. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (tornant 
a oprimir el timbre).—Vejam, 
ara... 

SECRETARIA. — Tornem a estar 
sense corrent, home! 

INSPECTOR GENERAL, etc.—Maleit 
siga! No me'n recordava! 

MELCIOR.—Veig que hem arribat 
en un mal moment. No po-
dríeu, pero, contestar a la 
nostra pregunta? Ens en ani-
rem tot seguit. 

INSPECTOR GENERAL, etc.—La vos-

t ra pregunta? Ah, sí; pregun-
táveu on era Jerusalem, oi? 

MELCIOR.—No, Betlem. 
INSPECTOR GENERAL, etc.—Bé, és 

igual. (Amo sorneaueria.) Per
qué SUDOSO que no us cal pre-
guntar-ho. 

MELCIOR.—No us ho sembh. Es 
que ens hem perdut. 

BALTASAR.—Estem completament 
desorientáis. 

INSPECTOR GENERAL, etc (bescan-
viant una mirada d'intelligen-
cia i un somriure amo Law
rence). _ . Vosaltres, els tres 
Reis d'Orient? Ves qui ho di-
ria!... Bé, bé... I qué ni aneu 
a fer a... Betlem? 

MELCIOR. — Volem arribar-hi 
aquest Nadal, per adorar el 
Jesuset, que hi neix cada any. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (fent 
veure que segueix la broma). 
—Cada any? Jo em pensava 
que va néixer fa 1947 anys. 

MELCIOR. — Bé, aquesta fou la 
primera vegada i per a tots. 
Pero, després, cada any ha 
anat naixent per ais triats. És 
mes: ádhuc us diré que neix 
cada dia. 

INSPECTOR GENERAL, etc. (fent 
l'incrédul).—Cada dia? 

MELCIOR. — Si, cada dia. Bé, és 
un dir, ja em comprendreu. 
Pero nosaltres hem d'ésser 
allá el 5 de gener, amb els 
nostres presents d'or, encens i 
mirra. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — I on 
els heu deixats, dones? 

MELCIOR (consternat). — Sí, 
aquest és el nostre gros pro-
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blema. Pero, en últim terme, 
creiem que el bon«Jesuset ja 
se'n fará carree. 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Pero 
de debo creieu que el veureu, 
el Jesuset? 

TOTS TRES (amb animado). — 
Oh, sí! 

INSPECTOR GENERAL, etc. — I hl 
heu anat cada any? 

MELCIOR.—Sí, cada any, Hi hem 
trobat, de primer, les legions 
romanes; després hi hem vist 
els árabs, els croats, els tures, 
soldats de tots els temps 
i de totes les ierres. Pero 
nosaltres sempre hi hem 
anat, i Jesús sempre ha 
renascut per a nosaltres. 
Aixó fa que no puguem morir 
mai. Veiem com tots els altres 
homes i pobles passen i mo
ren; veiem fondre's els impe-
ris com la neu sota el sol; 
veiem enrunar-se temples i 
palaus, pero cada any ens por
ta Nadal i la joventut eterna. 
Només aquest any —no sé per 
qué— ens hem esgarriat i, a 
mes, hem perdut els bagatges, 
els camells i els servents. 

Escena novena 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Tota 
aquesta historia és molt boni
ca, i a Jerusalem segurament 
fará forrolla. A mi, pero, no 
era diverteix gota. (Parla bai-
xet amb la secretaria, que fa 
que si amb el cap, s'alga i se'n 
va.) A Betlem, en?... A Bet-

lem... (Tornant a mirar Law-
rence, i després novament 
Melcior.) I, digueu-me: qué us 
dona, aquest... Jesuset, que us 
fa anar-hi cada any? Dólars? 
Automóbils? Exclusives d'al-
guna casa important? Permi
sos d'importació? 

MELCIOR (estranyat).—Qué dieu? 

Res d'aixó. No ens dona res. 
INSPECTOR GENERAL, etc. (esve-

rat).—Dones,perqué hi ansu? 
(Baixet a Lawrence:) Com-
preneu: cal seguir la comedia. 

MELCIOR. — Eli ens ha ensenyat 
la Vida, senyor. Ara sabem 
per qué vivim. Abans érem com 
trones de fusta morta. No sé 
si em comprendreu... Us re-
cordeu de la vostra mare? De 
quan éreu petit? I del vostre 
pare? Dones aixó ,—qué es-
trany, oi?— no és res compa-
ra t amb el que sentim per 
aquest Infant. Nosaltres po-
dem ésser els seus avis, els 
seus rebesavis, pero al seu da-
vant ens sentim petits, petits. 
I és que en tots nosaltres dorm 
un infant; el que passa és que 
en créixer el matem. Pero Je
sús ens ha ensenyat a deixar-
lo viure. I els inf ants no saben 
res i ho saben tot, compreneu? 
(Assenyalant els teléfons i la 
radio.) Vosaltres us penseu 
que sou molt savis, no és cert?, 
pero a mi em semble u mes 
aviat com aquells infants 
dolents que, en voler veure 
com son fetes les joguines per 
díns, les destrueixen i les es-
patllen. Vosaltres heu destruít 
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el món, la vida, en voler veure 
com era fet per dins. Amb les 
coses, com amb les joguines, 
només heu de jugar-hi . No 
trencar-les per veure qué te
ñen a dins. I ara esteu jugant 
i destrocant totes les coses del 
món. (Somriu.) A nosaltres, 
els orientáis, ens tracteu d'ig-
norants i endarrerits... Pero 
tot el vostre progrés no val un 
sol cabell del nostre Jesuset... 

Escena desena 
T~ 

INSPECTOR GENERAL (inquiet). — 
Aquests homes no sé si se'm 
rifen o parlen seríosament. I 
si acabéssim el joc? Aniré jo 
mateix a... 

(Entren la secretaria, Bob i 
quatre o cinc americans en 
eos de camisa i revólvers a les 
mans.) 

AMERICA l r . (ais tres Reis). — 
Mans enlaire! 

MELCIOR (sense moure's). — No 
portem armes. 

AMERICA l r .—ÉS igual. Mans en
laire ! 

Els tres Reis aixequen els 
bracos. Els americans els es-
corcollen. 

AMERICA 2n.—És veritat. No por
ten armes. 

AMERICA lr.—Abaixeu els bracos! 
INSPECTOR GENERAL, etc. (a Ame

rica V.).—Son tres jueus de 
l'Irgun o de l'Haganah. Sem
bla que son els autors o els 
instigadors deis atemptats. 
Porteu-los al pavelló C. Del-

xeu guardia permanent a la 
porta. Ara miraré de telefonar 
a Jerusalem per posar-me en 
contacte amb les autoritats 
britániques. 

SECRETARIA.—No ni ha linia. 
INSPECTOR GENERAL, etc.—Male'it 

siga! Poseu un cable. 
SECRETARIA. — No jureu. La linia 

está tallada. 
INSPECTOR GENERAL, etc. (desant-

mat). — Bé, qué hi farem. Ja 
veig que hauré d'escoltar al
guna altra vegada la historia 
del tres Reis d'Orient. (Irdni-
cament, a Amer-ca lr.) Acom-
panyeu ses Majestats els Reis 
d'Orient al Pavelló C, on po
dran reposar. Esperem que 
aviat vindrá llur carrossa a 
cercar-los. 

MELCIOR (anant-se'n i movent 
tristament el cap). — No po-
drem anar mai mes a Betlem! 
(Deturant-se tot d'una i es-
guardant els seus companys 
Gaspar i Baltasar.) P e r o , 
comptat 1 debatut, potser l'In-
fant Jesús ja podrá passar-
se'n, deis nostres presents, del 
nostre or, i de la nostra mirra, 
i del nostre encens. (Assenya-
lant la radio.) No heu sentit 
el que deia? Els nostres pobres 
presents, qué serán, davant 
aquesta pluja de neveres, d'au-
tomóblls, de radios i de cuines 
que s'ha desfermat damunt 
el món? (Tornant a moure el 
cap.) Nosaltres ja hem passat, 
Hem fet tard 1947 anys. No 
som d'aquesta época. Aquesta 
época vol anar a Betlem en 
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automóbil i en avió. I a Bet> 
lem, germans, només s'hi pot 
anar a peu i amb el bastó de 
pelegrí a la má, amb la mira
da fita en el vell camí que 
marquen els estéis... Quelcom 
s'ha trencat i s'ha perdut per 
sempre... per sempre... (Ais 
americans.) Quan vulgueu. 
Estem a les vostres ordres. 
(Se'n van tots.) 

Escena onzena 

Des de Ventrada deis ame
ricans, l'Inspector General, 
etcétera, ha estat dret al cos-
tat de la taiüa de treball. Ara, 

11.—Ara que tothom parla tant deis 
jueus, ¿tenim a Catalunya algu
na muntanya que tingui relació 
amb íets en ele quals intervine 
gueren homes d'aquella raga? 

12.—Un deis cantante que mes ha 
enaltit la nostra música i les 
nostres cancons, qui ha estat? 

13.—De quln fet historie prové l'ex-
pressió "venjanca catalana"? 

14.—Conelxeu un poblé cátala on fa
briquen uns cántirs ais quale 
hom atribueix la virtut de re
frescar l'aigua? Com se'n diu i 
en quin Uoc aproximat es troba? 

15.—Catalunya, poblé de grans ho
mes, no podia deixar de teñir 
com a flll un home, per molts 
del seu temps tractat de boig, 
que trasbalsá el món. Qui fou i 
qui sosté aquesta tesi? 

16.—Quin ha estat el Uibre cátala 
acceptat per tot eí món pele seus 
dots justiciera i de "bon seny"? 

pero, s'asseu novament i es 
posa, a reglrar papers amb 
aire preocupat. Al cap d'un 
moment, alca el cap i diu a la 
Secretaria: 

INSPECTOR GENERAL, etc. — Saps 
qué? Podries anar a buscar la • 
gramola. Tocarem alguna co
sa de Bing Crosby... "Cercant 
el meu camí", per exemple... 

SECRETARIA. — "Cercant el meu 
camí"? 

INSPECTOR GENERAL, etc. (negui-
tós). — Volia dir "Seguint el 
meu camí". Aquests jueus, a 
la fl, han aconsegtüt posar-me 
nervios, amb Uurs estúpides 
histories del camí de Betlem. 
Au, cerca'm la gramola. 

Qué us sembla, ha desaparegut o 
bé, al contrari, encara existeix? 
Si és el primer cas, digueu qui 
és el responsable de la seva pér-
dua, i si, contrariament, cireieu 
o bé sabeu que existeix, digueu 
on es troba. 

17.—Sabeu per qué es diu "Uuc de 
palangre"? 

18.—A Catalunya, que tenim poc, 
pero de tot una mica, ens voleu 
dir si també podem presumir de 
teñir volcans? 

19.—Hi ha un animal ferotge de cli
ma polar que també, per cert 
escás, es troba a Catalunya. 
Quina eepécie és i en quina regió 
habita? 

20.—Dinbre el Pirlnieu cátala, sabeu 
quin és el cim entre el pedregam 
del qual es troben fóseils en grao 
quantitat? 

(Veure les respostes a la plana 68) 

TELÓ 

Juguem a preguntes . . .? 



Presentado a" Auria 
per J. ESTEVA I VILAKRASA 

N o recordó exactament com 
vaig conéixer Auria: el vaig 

trobar incorporat a les meves 
amistats sense saber com. I no 
seria perqué tinguéssim carác-
ters afins; ben al contrari; la 
major part de les seves idees 
m'ofenien. Les coses per a mi 
mes respectades eren per a ell 
objecte de befa, i moltes d'altres 
menyspreables per a mi —i la 
major part deis homes— eren 
atrevidament defensades per 
Auria. Vaig arribar a menys-
prear-lo i fins 1 tot a odiar-lo, 
ja que m'indignava la se va ma
nera petulant de parlar, la seva 
seguretat a afirmar el mes in-
versemblant, el seu somriure 
irónic i el seu cinisme a defen-
sar l'indefensable. 

Ha passat bastant temps des 
de rúltima vegada que el vaig 
veure. No sé pas qué s'ha fet 
d'ell. Pero fa poc, 1 per una es-
tranya casualitat, vaig saber 
que Auria era un home d'un al-
tre planeta. Havia nascut a 
Mart. Ignoro com va arribar en
tre nosaltres. Pero el cert era 
que Auria no havia nascut a la 
térra. No sé si ha mort i está 
enterrat al nostre planeta o si, 
al contrari, ha tornat al seu. La 
veritat és que, des que vaig fer 

aquest descobriment, moltes 
idees exposades per ell tornen, a 
la meva memoria, i, encara que 
continuo trobant-les inversem-
blants hi sóc mes indulgent. I no 
puc per menys de reflexionar 
sobre com seria i com pensaria 
jo sense el gran Uast avial que 
gravita sobre meu o amb un 
altre de totalment diferent. 

La lectura de Jung m'ha fet 
ésser encara mes benvolent en-
vers ell. Ara ja no el puc menys-
prear. La diferencia entre ell i 
jo rau mes en els nostres avant-
passats que en nosaltres matei-
xos. El pes del nostre subcons-
cient avial és tan gran que ens 
fa moure amb diflcultat i ens 
impedeix de teñir moviments 
propis. Les idees que ens sem
blen mes origináis no son mes 
que la madurado o l'evolució 
de les d'altres homes que han 
existit abans que nosaltres. En 
arribar a aquest punt, no puc 
menys de recordar les paraules 
de Justino Digron, un bon amic 
meu que m'escrivi fa algún 
temps una carta que servo. 
Deia: "Jo cree que les coses que 
es practiquen deixen un sedi-
ment reactiu, diguem-ho així, 
que va traspassant-se de gene
rado en generació fins a con-
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substanciar-se amb Tesperit. O, 
en altres termes: les reaccions 
van removent el bagatge emma-
gatzemat peí raonament en el 
fons de la consciéncia." I conti
nua va mes avall: "¿Per qué una 
cosa que jo sé que tinc gravada 
al cervell amb senyals indele
bles no pot quedar sedimentada 
i traspassar-se d'un plasma a 
un altre? ¿Per qué en somnis 
se'ns presenten individus cone-
guts que mal no hem vist en la 
vida real? ¿I per qué somniem 
escenes l'acció retroactiva de les 
quals ens és coneguda en aquell 
moment sense haver-hi temps 
ni espai perqué puguin realment 
ésser-ho i que s'enllaca perfec-
tament amb el que se somnia en 
aquell instant? ¿És possible que 
les escenes reals deis nostres a s -
cendents puguin ésser continua-
des en els nostres somnis en les 
hores inconscients?" 

Tornant a Auria, no hem d'o-
blidar que ell no tenia ascen-
dents terrestres. La virginitat 
del seu cervell, referent a les 
coses terrestres, deíuig la pe
net rado deis mateixos dadalstes. 

En alguns casos raonava com 
un home primitiu; en canvi, en 
altres recordava Nietzsche. Au
ria sentía una gran estimado 
per aquest filósof. És per aque.sc 
motiu —falta d'ascendents ter
restres— que Auria se'ns pre-
sentava unes vegades obscé, al
tres mancat de sentit comú i 
altres de moralitat i honorabili-
tat ; almenys en els conceptes 

clássics que nosaltres tenim d'a-
quests mote. Els terrestres t am
bé creguérem en una época és
ser el centre de l'Univers, pero 
avui els temps de Tolomeu son 
ja molt Uunyans; tindrem segu-
rament molts altres desenganys. 
Auria és un ésser que pensa ex-
clusivament en ell mateix, i 
jutja les nostres coses i els nos-
tres homes des d'aquest punt de 
vista. Quan es troba davant de 
quelcom que li agrada, frueix de 
l'alegria del descubridor. Ell 
jutja amb la mateixa simplici-
ta t el geni que el mediocre, el 
triomfador que el fracassat. En
cara que aixó no vol dir pas que 
tots li agradin per un igual. 

Tots sabem que l'adaptació 
ens fa veure dreta la imatge in
vertida que se'ns forma a la 
retina. Per tant, potser Auria no 
estava tan lluny de la rao en 
afirmar que estem rodejats d'er-
rors ais quals ens hem adaptat. 
Els lectors de ANTOLOGÍA ani-
ran a poc a poc coneixent-lo, 
els assabentaré de les seves idees 
i també deis seus dubtes, sabrán 
d'aquells dies que, desesperat, 
no sap si ha perdut la rao ell o 
la seva mare; o d'aquell altre 
que ignora si s'ha comprat un 
capell o una caputxa. I em pre
guntaré, jo, en aquells moments: 
"És la manca d'adaptació o la 
imatge invertida? O és que li 
falla la memoria?" Aquesta me
moria que falla tantes vegades 
i que fa confessar a Stendhal, 
després d'alguns anys d'haver 
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traspassat el Mont Sant Ber-
nard, quan acompanyava Napo-
leó, que no pot precisar si el 
record que té d'aquest acte és el 
veritable o si és el d 'un gravat 
que el representava. 

Pero, també, ¿per quin motiu 
no podría ésser Auria un d'a-
quests homes que t an t abunden 
aquí a la térra, que parlen de 
tot sense cap responsabilitat, i 
deis quals també en deuen ha-
ver germinat a Mart, i que jo 
ara, amb la mes bona fe, intento 
de justificar i de comprendre 
inútilment?... Deixem-ho cor
rer; la veritat, no la sabré mai... 
Aixó no obstant, el que jo pre-
tenia ja ha estat acomplert. Jo 
us volia explicar qui era Auria. 
D'ara endavant, jutjar-lo cor-
respondrá a vosaltres. 

Ara que ja coneixeu Auria, us 
explicaré breument —per no 
fer-me massa extens— el que 
em contá en una oeasió de Sha
kespeare, quan el meu amlc in-
terplanetari el va descobrir. 

"Acabo de llegir —em digué— 
un llibre que m'ha plagut bas-
tant. Es titula "La tragedia de 
Macbeth" i és d'un tal Shakes
peare. És un bon autor, aquest 
Shakespeare, coneix a la per-
fecció tots els sentiments hu-
mans. Macbeth era un home bo, 
honrat, géneros, que retornava 
triomfador. Tenia, com tots els 

homes, els gérmens del mal din-
tre seu, pero no s'havien desen-
volupat i les seves virtuts els 
dominaven i absorbien de tal 
manera que ningú no sospitava 
ni que existissin. Pero unes soles 
paraules que li diuen les brui-
xes: 'Macbeth, tu serás rei', 
desperten la seva cobdícia i la 
de la seva muller de tal forma 
que com un ressort obren la 
nova Caixa de Pandora i tots 
els mals l'envaeixen. Per tal 
d'arribar a ésser rei, mata el seu 
cosí Duncan. Macbeth va ésser 
rei, pero va perdre la tranquil-li-
ta t i el son. 

"Com que conservava un bon 
record de la lectura de Macbeth, 
quan vaig trobar una altra obra 
del mateix autor, no vaig dubtar 
ni un moment a adquirir-la. No 
vaig pas equivocar-me. La nova 
obra que tenia al meu poder era 
magnífica. El comencament, que 
per a mi és el millor, va entu-
siasmar-me. Pocs homes son tan 
penetrants i coneixedors de l'a-
nima humana com aquest Sha
kespeare. Eli compren a la per-
fecció que per a ésser el prota
gonista d'un gran poema d'amor 
no cal pas ésser un fácil triom
fador, ans, ben al contrari, co-
menca el seu poema presentant-
nos Romeu com un amador fra-
cassat. No és correspost per 
Rosalinda i fins i tot és burlat 
per ella. L'amor és bilateral; no 
depén d'un, sino de dos —un 
home refinat, precisament per
qué ho és, fracassaria segons en 
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quins amors. Tampoc un amor 
normal no podrá lugar amb un 
amor patológic. Pero, en canvi, 
dos amors patológlcs es podran 
unir ben fort. Aquests éssers ca-
pacos d'unir-se fortament s'en-
devinen els uns ais altres. Entre 
ells hi ha una gran atracció. 
L'amor és cec, pero l'instint és 
clarivident. Entre els amors pa-
tológics crida l'atenció la faisó 
com s'endevinen els uns ais al-

, tres. Un amic pintor em parlava 
en una ocasió d'una pintura 
exposada a París d'un homose
xual i em deia que la major part 
de les persones que es paraven 
a contemplar-la detingudament 
obe'ien a un tipus especial. La 
llei és la mateixa per ais amors 
dits normáis i per ais anormals, 
i aclarim— baldament sembli 
una paradoxa— que aquests 
darrers amors, en atreure's, ac 
túen normalment. Cupido, el fill 
d'Afrodita, porta un are i una 
fletxa. Un gran poema d'amor 
deu néixer, dones, de sobte. Veu-
re la dona pressentida i estimar
la. La Biologia actúa així. Si el 
sucre agrada ais nens és perqué 
llur eos a l'época de formació 
necessita hidrats de carbón. 

"Shakespeare coneixia a la 
perfecció el que podriera ano-
menar Bioquímica deis senti-
ments. Per tant, l'amor del seu 
gran poema va néixer de cop. 
No podia ésser altrament. L'a
mor que neix d'un tráete es con-
í'on amb la simpatía, l'amistat, 
linteres, pero no és biológic. 

"Fins aquí la concepció sha-
kespeariana és perfecta, pero la 
continuació, encara que no es 
pot considerar erronia, deixa 
d'ésser genial. 

"Quina necessitat hi havia 
ue Julieta ios bella? Per a atreu-

re el seu Romeu en tenia prou 
d'ésser ella. Aniré encara mes 
lluny: ¿no estaven en una fes-
ta? No s'usaven aleshores els 
antifagos? Dones per qué Romeu 
no se'n va enamorar sense ha-
ver-li vist la cara? 

"Una Julieta menys bella o, 
millar encara, no gens bella, 
s'hauria compres mes que era el 
complement amorós de Romeu. 

"I, si no tingues por d'indig-
nar-te —em digué somrient—, 
jo hauria fet una Julieta repug-
nant. El poema d'amor hauria 
subslstit i la concepció hauria 
estat mes genial. 

-^. # . - ^ 

"Qué ha de fer un hom per tal d'ampliar el seu vocabulari?" 
pregunta un subscriptor. 

Doneu a "n taxista la quantitat exacta que marca el taxí-
metre, i després escolteu. 

(London Opinión) 

* t 



D O S S O N E T S 
per JAUME ROSQUELLAS I ALESSAN 

» • 

Mai com enmig l'oasi d'un silenci 
no et dic, Amor, el meu poema espars, 
i és aleshores quan el mot és dens i 
fibla Vóida com la punxa d'arc. 

I tu reculls la veu que encar no és nada 
i trenca el gel finíssim del moment, 
i amb VArc de Sant Martí d'una mirada 
l'íntim diáleg brolla dolcament. 

Silenci per silenci, mot per mot,^ % _ 
teixim damunt el tálem impalpable 

1'efí.mera quimera d'un ensomni, 

Connubi de silencis, net de llot, 

ioasi és frese, i recollit, i amable, 
i és l'avantcámbra nupcial del somni. 

I 

Dialoguen les mans, dues en una, 
ben oprimides per l'anell deis dits: 
la teva blanca com un raig de lluna; 
bronze la meva, amb cinc clavells marcits. 

Salven l'espai en una breu arcada 
del teu eos al meu eos damunt l'abís 
d'una passa, només, ben mesurada, 
pont mágic i fantástic, llevadís. 

I el diáleg flueix sense paraules, 

pero grácil i pur com si una veu 

dugués ressons de contes i de faules. 
i i 

Ara—després—, si es trenca l'encaixada, 
d'aquell diáleg rajará la deu 
al fons de tot de l'ánima lassada. 

Q % * t 
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Petites proses 
per PERE BECH 

M A N S 

Í ES mans reposen. Teñen un gest deseixit, melangiós, de cigne. 
-^ Les venes s'hi endevinen blavoses, translúcides. Els dits s'afi-

nen en una fugitiva sensació. La color és blanca, destenyida, ma
teada de transparéncies. Reposen. La vida s'esmuny per elles com 
un reflex, com l'ombra d'un vaixell damunt les aigües. Somnien. 
I peí seu somni passa Taire subtil de les carícies, l'amorositat del 
vellut, la tebior de la carn. Tremolen d'una petita embriaguesa 
d'ocell i s'omplen d'una música defallent que les commou en palpi
t a d o d'onada. . * 

9 V A L L 

Quan els ulls traspuen una claror de llac i anem per mil camins 
que sois menen a una mateixa desolado, sense saber per qué, sense 
pensar-ho, sense confessar-nos-ho, un Instint ens porta cap 
aquesta valí. Com si entréssim dins la nostra ánima, totes les coses 
ens esdevenen germanes. El cel ens mira amb una decrepitud ver
dosa que és un reflex deis nostres ulls, i els. arbres son espectres 
animats de coses oblidades o pressentides... 

Tot, amb una amorositat felig, va esdevenint confús dintre nos-
tre, del mateix color, d'un color igual a la nostra ánima. 

J O N C S 
« '* « # . % . 

El riu s'emporta el paisatge devers el gran cementiri de la Im-
mensitat. I el jone, pres d'enyoranca, resta en el seu lloc de la 
ribera. Sentir el corrent t an a frec d'ell i no poder seguir-lo! El riu 
s'allunya amb placidesa, sense pressa, com qui pretén defugir la 
mort. 

El jone resta neguitós de vioire immóbil, de veure passar l'espec-
tacle d'altres vides i sentir que a poc a poc va oblidant la seva. 

• 

# 
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A M F O R A 
| 

Parla amb una veu suau que no és mes que una línia. I diu 
coses tan simples d'expressió i t an intenses, que us sembla oir un 
element priman. El seu eos abstráete es resumeix a si mateix, 
mórbid i fugitiu, d'una vaga feminitat estilitzada. 

Fa recordar i fa oblidar. L'empleiia una remor de marinada i 
classicisme. I el seu aire és quelcom nostálgic, com si el front invi
sible s'arrecerés en el passat. 

Dintre seu la nostra ánima voldria emmotllar-se per fer-se 
precisa i eterna. 

A M P O L L A 

Per la finestra, Tintrús s'esmuny com un lladregot, amb mera-
vellosa rapidesa, sense soroll, sense vaciHacions: és un raig de sol. 

Damunt la taula de pi brunyida per la solitud, l'ampolla el rep 
heroicament com un dard al mig del pit. 

Son les ampolles reines de la casa; en ella floreixen amb mes 
veritat que les roses, que els clavells, que les flors mes rares. 

Posseeixen el reflex, la transparencia i, sobretot, l'expressió. Son 
de totes formes, de tots colors, fantasioses com un conté oriental. 

Pregunteu al sol, al raig de sol, qué estima mes de tots els objec-
tes que viuen en la casa, i ell per tota resposta es clavará en el pit 
de vidre de l'ampolla. I, d'aquest amor per l'objecte, n'arrenca mo-
dulacions innombrables, veritable polifonía de colors i qualitats. 

Un grup d'ampolles diverses sota l£t llum és com un orgue de 
mil veus ressonant dintre una ñau acústica. 

Tj1 XTRE les qüestions internacionals mes greus, n'hi ha una que 
arrisca d'obrir una veritable fossa entre els U.S.A. i Europa. 

És la de les faldilles llargues, com tothom sap. 
Quin és el darrer estat de la qüestió? 
Les faldilles llargues han desencadenat una nova ofensiva. 

En efecte, Miss Mary Black, modista nova-yorquina, que és una 
autoritat en qüestions <le costura, va declarar poc després del 
seu retorn d'Europa: 

—Les dones americanes que critiquen la nova moda de le» 
faldilles llargues no han vist encara res. La propera primavera, 
els vestits s'allargaran encara vuit centímetres mes i hauran de 
descendir a vint-i-quatre centímetres de térra. 

(La Tr'éune des Nations) 



. El mea amic Einstein 
per JOHN PLESCH 

. * 
I 

E NTRE els molts homes de vella senyora") no poder entrar 

ciencia que son, o han es- mai a teñir cura d'ell i de les 
tat, els meus amics, n 'hi ha un seves coses en aquella cambra, 
que ultrapassa tots els al tres en com a qualsevol altra banda, 
aleada, i aquest és Albert Ein- pero Einstein era de diamant: 
stein. La nostra ínt ima anüstat t an t se li'n donava, de la pols, 
ha durat ben bé un quar t de era la independencia co que im-
segle. portava. 

Einstein és un agut observa- He sentit dir sovint a Einstein 
dor i un crític esmolat. La seva que és mes natural per a un 
objectivitat. a jutjar la seva pro- home estar ocios que no pas 
pia obra és gairebé brutal. En treballar. Pero ell tenia t an t a 
la seva autoanálisi cerca la mes fer que trobava poc temps per a 
pregona veritat sense reserves seguir aquesta inclinado de la 
mentáis. És la veritat, el que ell seva naturalesa. Sempre estava 
vol, i qualsevol forma de decep- enfeinat i, certament, el seu 
ció li és odiosa. Al mateix temps cervell sempre estava treballaut. 
insisteix de manera fanática en Era una tasca que ell mateix 
la seva independencia, ádhuc en s'havia assenyalat de resoldre 
les relacions convencionals, i la els misterls físics de la natura, 
mes petita amenaca o ombra o d'aproximar-se a llur solució. 
d'amenaca a ella és prou per a Veia problemes en coses que 
alterar-lo. Adhuc en la seva vida per a altra gent eren fets 
matrimonial ell bandeja el "nos- fora de discussió i que no re-
altres" corporatiu. Ningú, lite- querien un segon pensament: 
ralment ningú, no pot pretendre quin era el procés exacte peí 
de teñir el menor dret a parlar qual la sorra de les platges s'en-
per ell. En la seva casa de Ber- duria quan l'aigua s'escorria 
lín hi havia una cambra que era avall; per qué les fulles de te de 
en absolut el seu recer; no s'hl la seva tassa anaven al centre 
permetia l 'entrada ni ádhuc de del remolí quan remenava el 
la dona de fer feines, i molt líquid. Ell volia cercar la solució 
menys de la seva dona. Sempre del que molt sovint apareixia 
fou quelcom de qué la seva es- com els problemes mes simples, 
posa es lamenta (ell sempre s'hi desíllusionadorament simples, 
referia anomenant-la "la meva de fet, i en aquesta recerca revé-. 
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lava sovint veritats que abaus 
passaven desapercebudes. 

Gairebé no hi havia un sol fe
nomen, deis mes simples i dia-
ris, que no despertés el mes viu 
interés en Einstein. Em recordó 
que passejávem un dia plegats 
i feia forga vent. De sobte, ell 
va dir: "Sabeu? M'agradaria te
ñir encara que fos la idea mes 
débil del que és el vent." I ales-
hores m'adrecá una dissertació 
tractant d'esbrinar tot el que 
podría ésser el vent. El mortal 
ordinari se sent completament 
satisfet amb una explicado d'un 
simple fenomen justament flns 
al punt en qué Einstein comenta 
a sentir-se realment interessat 
peí problema. I un cop ell co-
menga a pensar en quelcom se-
gueix flns a la fi. 

Hom podría creure que un 
borne d'una capacitat tan ex
cepcional com Einstein ha d'és-
ser intolerant i impacient en-
vers la gent menys dotada, pero 
és ben bé al contrari. Gairebé 
no conec ningú que sigui mes 
suau en els seus judiéis perso
náis que Einstein, si bé, aixó és 
cert, una estupidesa fora mesu
ra pot capgirar el seu capteni-
ment, i Uavors el Uenguatge que 
empra en els seus judiéis no és 
pas tret de cap manual d'urba-
nitat i bones maneres. I hi ha 
vegades, quan l'enormitat és 
massa grossa, que li manquen 
les paraules, i aleshores n'hi ha 
prou amb l'expressió de la seva 
cara. 

Fonamentalment Einstein té 

molta bonhomia, i no vol de cap 
manera ferir els sentiments de 
ningú. La vista de la dissort 
sempre li inspira el desig d'a-
lleujar-la. És capac de donar 
tots els seus estalvis —mai no en 
té gaires— a gent necessitada. 
Si volgués, podría ésser un ho-
me ric, pero ell no dona cap 
mena d'importancia a la posses-
sió material; la considera, de 
fet, com quelcom enutjós. La 
seva disposició és felic. Com que 
la seva ment no coneix cap 11-
mit, el seu eos tampoc no se-
gueix cap regla establerta: 
dorm flns que es desperta; resta 
despert flns que li diuen que ha 
d'anar al Hit; passaria fam si 
no li donessin quelcom per a 
menjar; i aleshores menja flns 
que li diuen prou. Em recordó 
que mes d'una vegada, a la meva 
casa camperola de Gatow, s'ha-
via menjat d'una tirada entre 
cinc i deu lliures de maduixes. 
Com que Einstein mai no sem
bla sentir els impulsos ordinaris 
de menjar, etc., hom ha de teñir 
cura d'ell com si fos una criatu
ra. Va teñir molta sort, en aixó, 
amb la seva segona esposa. 

Ella el va atendré amb extra
ordinaria cura i atencio. Una 
vegada que ell havia d'anar a 
Rio de Janeiro a donar una se
rie de conferencies, ella li va fer 
la maleta i la hi va ompiir amb 
tot el que podria necessitar peí 
cami, i quan ell va retornar ella 
va obrir la maleta i, amb gran 
astorament, va trobar que esta-
va curosament arranjada. Gai-
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rebé amb gelosia li va preguntar 
qui l'havia ates tan bé... cap 
home no podia haver arranjat 
tan bé la maleta. Durant un 
moment Einstein va semblar 
perdre resma, i després es va 
posar a riure a cor qué vols 1 va 
confessar que no havia obert la 
maleta en tot el viatge (1). 

Una vegada que Einstein es 
trobava a Hollywood de visita, 
Chaplin se'l va endur a fer un 
volt per la ciutat. Quan la gent 
que passava per les voreres re-
coneixla dos de Uurs mes grans 
contemporanis, si bé ambdós 
forca diferents, els feien una re
butía entusiástica que astorava 
en gran manera Einstein. "Ens 
victoregen a nosaltres dos", di-
gué Chaplin: "a vos, perqué 
ningu no us en ten, i a mi, per
qué tothom m'entén." Hi havia 
un orgull rialler en aquesta re
marca, 1 al mateix temps una 
certa humilitat, com un reco-
neixement de la diferencia en
tre la fácil popularitat i la per-
manent grandesa. 

La Idea que tenlm del carác-

(1) Un altre tret curios de] carácter d'Eins-
tein, demostrador també de I'extrema despreo-
cupació que sent per I'ordre i la rutina, és el 
seu métode de treball. A ;Ia sera cambra de 
treball d'una famosa Unirersitat americana 
entrara cada dia, a la fí de la jornada, un bidell 
encarregat només de recollir tot el paperam 
escampat per térra, que de vegades cobria tot 
el sol. En,aquesta papera bi havia els cálculs 
matemática d'Einstein, que aquest, a mesura 
que anara escrirint, Heneara per térra. La 
feina d'ordenar-los i clasaificar-loe ja no era 
p e r a e l l . Aquest fet ha estat reportat per la 
premsa mundial, no recordem amb quina data. 
(N. j 

ter és la d'un home que no perd 
el cap quan li cauen al damunt 
honors i eminéncies. Relacionada 
amb aixó recordó una historia 
que em va contar l'esposa 
d'Einstein sobre llur recepció a 
Toqulo. Einstein va anar al 
Japó poc després de la primera 
guerra mundial i el Japó era 
aleshores antíalemany d'una 
manera ostentosa, pero Einstein 
i la seva esposa foren rebuts 
amb tots els honors i instal-lats 
en tot un seguit de cambres 
prove'ides amb una balconada 
guarnida en un deis millors ho-
tels de Toquio. Durant tota la 
nit una gran gentada s'aplegá 
a la placa d'enfront de l'hotel, 
esperant que el gran home sor-
tiria al baleó, l'endemá al matí. 
Durant tota la nit romangueren 
perfectament silenciosos, pero 
quan s'alcá el sol es va aixecar 
una cridória, produida per aque
lla massa compacta de gent, 
que ara volia veure recompen
sada llur paciencia. 

Einstein _ va sortir al baleó 
amb Elsa al seu darrera. Tan 
aviat com el veieren, un bramul 
espantos va sorgir de milers de 
gargamelles, i es desfermá un 
huraca del que al Japó serveix 
com a aplaudiments de benvin-
guda i d'admiració. Einstein se 
sentia aclaparat i no podia fer 
res mes sino somriure i incli-
nar-se; pero sense obrir gairebé 
la boca va xiuxiuejar a la seva 
dona: "Em sembla, Elsa, que 
cap ésser vivent no es mereix 
aquesta mena de recepcions." 
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Les manifestacions d'entusias-
me no minvaven, i Einstein tor
na a mormolar, entre els seus 
somriures i inclinacions: "Elsa, 
tinc por que no siguem uns es-
tafadors." I va afegir, des-
prés d'uns quante somriures i 
reverencies: "Elsa, tinc por que 
avui acabarem a la presó." 

Aixó no era de cap manera 
una facécia. La majoria de la 
gent que s'hagués trobat amb 

una semblant rebuda hauria 
sentit una satisfacció cada ve
gada mes gran, pero amb Eins
tein s'esdevenia tot el contrari. 
El feia sentir-se humil. 

Aixó era mes o menys tipie 
d'ell: allá on hom podía haver 
esperat trobar orgull, sois hi 
havia humilitat; i allá on hom 
podia haver esperat veurel aju-
pir-se, ell mostrava només or
gull i independencia. 

(Extret de "János, The Story oj a 
Doctor", Gollancz, ed.) 

"Els francesos son l'únic poblé que saben fer l'amor", diu 
la rica americana que s'ha casat moltes vegades. "Quan el 
comte se'm declara, de primer es va agenollar, després era va 
agafar la má i va dir que no podia viure sense mi. I jo sabia 
que era veritat, perqué no tenia ni cinc." 

(Our Bettens) 

Juguem a preguntes...? 
Respostes corresponents a la plana 12 

1.—Al Montseny, prop de l'ermita-
hostal de Sant Marcal. ais 1.100 
metres d'alcada, en la célebre 
"Font Bona". 

2.—La Pica d'Estats, de 3.141 metres 
d'alcada, en pie Pirineu, a l'ex-
trem oriental de l'alta TOU del 
Noguera Pallaresa, dintre la co
marca del Pallars Sobira. 

3.—En Joan Gamper, que, tot 1 no 
ésser flll de Catalunya (era nas-
cut a Su'issa), tenia com a gran 
honor saber i poder parlar la 
riostra Uengua correctament. 

4.—L'onze de setembre. L'any 1714, 
a Barcelona i en el lloc anome-
nat "Baluard de Sant Pere", cai-
gué ferlt el ConseUer en Cap En 
Rafael de Oasanova. 

5.—En la majoria de valla pirinen-
ques hom encara troba vestigis 
de la fosa i manipulado del 
ferro, sobretot en les regions on 
és abundant i que per Uur man
ca de comunicacions exlglen que 
el mineral ios treballat allá ma-
teix. Al Ripollés encara hl ha al
guna que altra "Parga Catalana", 
si bé la major pairt d'eUes s'han 
convertit en humils molins de 
nioldre gra. 

6.—L"illa és Sardenya, la ciutat s'a-
nomena -ALGUER i fou fundada 
en temps del domlni cátala a la 
Meditenrania. Té mes de 1.000 
habitants 1 en tota la seva zona 
o comarca encara és parlada la 
oostra llengua. 



Diáleg sobre ¡'energía 
entre un marxant ve// i un universitari ¡ove 

per T. FUENTES 

N o cree aue sigui gaire impor-
tant ni, sobretot, urgent 

aquesta qüestió de la manca de 
combustibles o d'aigua per a íer 
I'energia que ens cal. 

—Bé, tu no consideres del 
punt de mira de la teva possibi-
litat de viure. Tu ja no ets un 
noi; pots creure que la teva llar-
ga vida no es perllongará mes 
enllá deis noranta anys, o sia 
uns vint anys mes sobre els que 
tens ara. 

Considerat aixl el problema, 
tens rao: no cal amo'inar-t'hl. 

Pero si estens la visió a milers 
de milers de casos com el teu i, 
sobretot, consideres que les na-
cions, la vida conjunta de les na-
cions, comporta a cada instant 
una jovenesa combinada que 
no arriba ais trenta anys, ales-
hores el problema és gravíssim 
i cal cercar-li una solució ade-
quada. 

—Home! si tan difícil no fas 
i tan al viu no presentes, deuré, 
si no rendir-me, almenys del-
xar-te explicar la possible solu
ció al problema de I'energia 
aplicada a la vida de l'home. 

—Pots, dones, explicar-te? 
—Certament, que puc; pero 

considero indispensable de fer 
una mena de preparació per tal 

que m'entenguis, no peí que dic 
—que segurament em mancará 
la traga—, sino peí que vull dir. 

Segons les estadistiques, el 
carbó actualment disponible al 
món per a fins industriáis sola-
ment arriba a cobrir escassa-
ment quaranta anys de consum 
al ritme d'ara. Les disponibili-
tats de carburant cobreixen uns 
altres quaranta anys. Per tant, 
podem creure que I'energia pro-
duible per aquests dos mitjans 
solament cobreix vuitanta anys; 
pero com que el ritme de con
sum creix enormement per ra
yen? de tot ordre en tots els po-
bles i peí gust del reflnament 
social que proporciona l'aplica-
ció de l'electrlcitat a la calor, al 
fred, a la forca motriu en les 
fabriques, en els ferrocarrils, en 
els ascensors, en la radio i en 
moltes d'altres aplicacions de 
simple poltment de civilització, 
f ácilment podem comprendre que 
aquelles reserves d'energia per a 
vuitanta anys queden molt dis-
minuídes. Queda disponible I'e
nergia hidráulica proporciona-
ble pels rius; pero aqueixa ener
gía moltes vegades no es pot 
utilitzar, i, encara que inexhau-
rible, és bastant irregular. 

I, si considerem l'acceleració 
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creixent en la civilització deis 
pobles endarrerits i salvatges, 
aleshores el problema pren pro-
porcions gegantines i es un greu 
motiu de preocupado. 

—Ah! ¿pero tu creus que en 
el problema de l'energia té in
fluencia el fet que els pobles 
salvatges de l'Asia i de l'Africa 
se civilitzin? Qué tenim a veure 
nosaltres, europeus i americans, 
en el curs de la civilització d'a-
quells pobles? 

—Home; em sembla compren-
dre la teva pregunta. Deixem a 
part la funció directora deis po
bles blancs sobre els altres po
bles. Tu vols dir que el fet que 
un negret aprengui de Uegir i 
d'escriure, i de conéixer un avió, 
i de diferenciar una canya de 
sucre d'una canya d'escombra, 
no influeix per a res la nostra 
gana o possibilitat de fer-nos 
una tassa de café en la cafetera 
eléctrica. No és aixó? 

—Si, gairebé aixó. 
—Dones t'equivoques! Escolta 

atentamente 
El fet que el negret aprengui 

tot el que he dit i algunes coses 
mes li dona el grau de civilització 
escaient —no immediatament, 
pero sí per a considerar-ho se-
riosament—; dic: li dona el 
grau de civilització necessari al 
seu reflnament espiritual, que 
de seguida vol veure traduít en 
refinament material. Vol, per 
aquest fet, vestir-se millor; 
clenxinar-se, rentar-se, etcéte
ra, fins a necessitar també lli-

bres, obres d'art, esbarjo, la co-
municació amb altres negres i 
després amb altres pobles, i així, 
creixent aqueixes necessitats en 
cada negret, en cada salvatge i 
en cada un de nosaltres, arribem 
en conjunt a necessitar noves 
torces, nova energía que ens 
permeti de mantenir l'increment 
de civilització actual amb tota 
la munió de problemes que se'n 
deriven. 

.—Ja veig on vas a parar! Pero 
em sembla un problema llunyá 
que no cal que ens amoíni gens... 

—És ciar! Segons el teu punt 
de vista, no cal. Ja no he dit 
abans: tu mires el problema de 
l'energia com aquell re i francés 
mirava el seu problema dinas-
tic, que li féu exclama'-: "Des 
prés de mi, el diluvl!". Aquosca 
és una posició cómoda per a un 
home, pero un greu error per a 
un poblé i una veritable catás
trofe per a la humanital. 

Els homes polítics responsa
bles i els homes de ciencia —els 
veritables conductors de po
bles—, cal que considerin el 
problema en conjunt i que es 
preocupin de trobar-hi una so-
lüció. És justament aixó el que 
fan, i a aixó es deu que s'hagi 
arribat al descobriment de l'e
nergia atómica i a la creació de 
métodes per a utilitzar-la. 

—No cal que ens hi capñquem, 
dones, si ja han trobat la solu-
ció! 

—Sí, l 'han trobada en princi-
pi; pero cal treballar molt en-
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cara per a fer-la práctica. Ara 
poden manejar aqueixa for§a els 
homes de laboratori, els iniciats; 
pero un operari qualsevol no la 
pot pas manejar. 

—Ja comprenc! I em fa por 
de comprendre. Em fa por que, 
seguint el ritme esmentat per 
tu, és a dir, el gust del negret 
per a assolir cada dia mes refi-
nament, ens trobem que la nova 
energia no bastí i que, de prova 
en prova i de desintegració en 
desintegració, acabem per con
sumir tota la materia del món 
i ens trobem que destruim mes 
efectivament, mes rápidament, 
la humanita t que t a n gelosa-
ment volem salvar amb els nous 
invents. 

—Aquesta possibilitat, també 
la veig. El problema, ara, és in-
soluble, si tant el dilatem; pero 
de teñir el caos dintre de vuitan-
ta anys a fer-lo recular dos-
cents mil anys, cree que hi ha 
marge per a trobar noves solu-
cions, completament inimagina
bles ara. 

—En resum. Tu dius que l'ac-
ció actual deis savis és útil i 
bona. Jo no tinc inconvenient 
d'acceptar-ho; i dic: em fa por, 
després d'escoltar-te, l'esdeveni-
dor de l'home. Reconec que 
abans del teu discurs veia el 
problema minimitzat i no em 
feia por. Ara el veig magníficat 
i copso l'insegur esdeveniment 

material de la humanitat, i ara 
no capeixo com es pot fer l'a-
venc. espiritual, ni quina finali-
ta t pot teñir aqueix progrés 
espiritual. 

—Em sorprens! No fa gaire 
que et mostraves altament ma
terialista fins al punt de no 
voler considerar el problema" de 
l'energia mes enllá de la teva 
vida. I a continuado em presen
tes el problema etern de l'espi-
ritualitat, de la finalitat de la 
vida de l'home en aquest món. 

Jo, aixó, no ho sé explicar. 
Pressento el mes enllá, pero 

no puc transmetre amb parau-
les el meu sentiment, que em 
preocupa i m'empeny a consi
derar aqueix gran misteri de la 
vida de l'home i de tot el que el 
volta en la Terra. El misteri del 
cel, qui el sap? qui l'entén? qui 
el pot explicar? 

—Arribem, dones, a un punt 
mort, i cal reconéixer la impo
tencia de l'home davant el gran 
misteri de la Naturalesa i de 
Déu. 

—En aquest moment —que 
podem anomenar "moment es-
tellar"— aqueixa gran qüestió és 
vedada a l'home. Cal creure que 
el Temps donará la solució opor
tuna. Fins aleshores, els homes 
de superior cultura hauran de 
treballar per comprendre i per 
fer comprendre. 

^ . t . ~ 

• 



Les grandes bibliothéques francaises 

La Bibliothéque de Versátiles 
Un article inédit de JEAN GALLOTTI 

(Exclusif pour ANTOLOGÍA) 

V ERSAILLES a une bibliothé
que digne de l'ensemble 

des beautés qui font sa gloire. II 
est vrai que c'est la, pour les 
millions de visiteurs, qui, chaqué 
année, se répandent dans ses 
jardins et dans ses palais, un 
trésor inaperou. II l'est comme 
á peu prés tout ce qui ne fait pas 
strictement partie des anciennes 
résidences royales et qui appar-
tient encoré á la vie de la cité. 

L'édiflce qui l'abrite est pour-
tant bien prés du cháteau. C'est 
un des grands batiments qui, 
vis-á-vis de l'aile du midi, fer-
ment un des cótés de la rué en 
pente appelée auourd'hui "rué 
de l'Indépendance Américaine". 
lis se signalent par des portes 
monumentales d'une ornemen-
tation somptueuse. Celui qui 
nous intéresse fut, jusqu'á la 
Révolution, l l lótel des Ministé-
res des Af f aires Etrangéres et de 
la Marine. D'admirables van-
taux, dans un encadrement de 
pierre sculptée animé des at t r i -
buts de la monarchie et des dif-
férentes parties du monde et 
surmonté d'une Renommée, en
tre les statues de la Guerre et 
de la Paix, par Roettiers, don-
nent, des le seuil, a cette retrai

te, un caractére de grande ur 
aristocratique, tout á fait dans 
le ton versaillais. 

Les vraies beautés sont au-
dedans. Un large couloir d'en-
trée permettait aux carrosses de 
venir jusqu'au pied d'un dauble 
escalier de pierre qui monte, «n 
tournant, vers les étages. Au 
premier, se trouvent les plus r i -
ches appartements, ceux qui 
étaient reserves aux Affaires 
Etrangéres. L'Architecte, J. B. 
Berthier, prévoyant que des per-
sonnages de marque y vien-
draient de pays lointains et que 
le prestige de la France exigeait 
que ees hótes fussent favorable-
ment impressionnés, avait dis
posé les salles en une majes-
tueuse enfilade et les avait em-
bellies d'une ornementation a la 
fois noble et charmante. Dessus 
de portes peints par Van Bla-
renberg et représentant les ca
pitales d'Europe, panneaux de 
Bachelier symbolisant l'Europe, 
l'Asie, l'Afrique e t l'Amérique, 
portrait de Louis XV par Van 
Loo mélaient leurs couleurs aux 
dorures des corniches et des en-
cadrements; mais le plus saisis-
sant du décor était le rayonnage 
couvrant partout les murs et 
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qui, a travers un treillage doré, 
montrait les reliures des collec-
tions de correspondances diplo-
matiques ou des rideaux cramoi-
sls. La Horace Walpole fut recu 
par Choiseul, la Vergennes ac-
cueillit Benjamín Franklin, lá 
f urent signes les derniers traites 
de rancien régime et, notam-
ment, celui qui, en 1783, sanc-
tionna l'Indépendance Améri-
caine. 

Par prodige, rien ou presque 
ríen de tout cela n'a disparu, n'a 
méme changé. Seules les reliu
res des fonds anciens de la bi-
bliothéque ont remplacé, plus 
belles encoré celles des ancien-
nes archives et le visiteur qui 
penetre aujourd'hui dans cette 
galerie, re?u par l'aimable con-
servateur M. Pierre Breillat, 
p o u r r a i t s'y c r o i r e sous 
Louis XVI. Nulle part, méme a 
la Mazarine, pareille reunión de 
beaux livres n'est présentée dans 
un cadre aussi magnifique et, 
pourrait-on diré, si religieuse-
ment. 

Car si ees livres peuvent étre 
consultes, le publie pourtant n'a 
pas accés aux salles qui les abri-
tent, et celles-ci gardent un peu 
le caractére d'un sanctuaire. Les 
fonds qui y sont conserves jus-
tifient ce respect par leur rare-
té. Sur les 30.000 volumes envi-
ron faisant partie des biens 
confisques pendant la Révolu-
tion, un grand nombre provlent 
des biblothéques personnelles du 
roi, de la reine, de la famille 

royale ou des princes du sang. 
Beaucoup sont des "exemplaires 
de présent" offerts par les au-
teurs eux-mémes. Tous ont 
d'admirables reliures en maro-
quin plein, aux armes de 'eurs 
tres filustres propriétaires. On 
peut méme voir, dans One vi-
trine, une reliure unique per-
tant la couronne de l'enfant qu? 
devait étre Louis XVII; faite 
quand le petit prince n'avait en
coré que quatre ans, elle recou-
vre un cahier de feuilles Man
ches, peut-étre un cahier d'écxt-
ture qui ne servit jamáis . 

Parmi les piéces les plus re-
marquables de ce trésor on peut 
noter: La représentation des 
jetes données par la ville de 
Strasbourg en l'honneur de 
Louis XV, grand in-folio revétu 
d'une reliure mosa'iquée de Pas-
deloup, aux armes du roi et de 
ses filies; les loges de Rashaél, 
en trois volumes, gravees et 
gouachées sur l'ordre du pape 
pour le roi; l'extraordinaire ál
bum représéntant les scénes du 
Grand Carrousel de 1662, entié-
rement peint á la gouache sur 
gravure pour Louis XIV, par le 
miniaturiste Bailly; le premier 
tirage des Fables de La Fontaine 
ilmstrées par Oudry, et le Mo
liere ¡Ilustré par Boucher, aux 
armes de Madame Adéla'ide, 
filie de Louis XV; les Figures de 
Caractére, de Watteau, aux ar
mes royales, les deux albums In
folio commémorant les deux 
mariages du Dauphin fils de 



LA BIBLIOTHÉQUE DE VERSA1LLES 53 

Louis XV, peints á l'aquarelle 
sur des gravures de Blondel. II 
faudrait, á vral diré, en citer 
beaucoup d'autres, mais nous ne 
le pouvons ici. N'oublions pas 
pourtant la plus émouvante des 
curiosités: le cabinet aménagé á 
l'étage supérieur, dans les an-
ciens bureaux du Ministére de la 
Marine, avec des boiseries pro-
venant des appartements de la 
reine au cháteau. De chaqué 
cóté d'une double porte sculptée 
de rinceaux, d'attributs et de 
personnages en bas-relief, dores 
á plusieurs tons d'or sur fond 
blanc, deux longues armoires 
contiennent chacune une ines
timable collection. Ce sont, 
d'une part, les 400 volumes res-
tant de ceux qui formaient la 
petite biblothéque privée de 
Marie-Antoinette á Trianon et, 
d'autre part, un nombre á peu 
prés égal de livres trouvés á 
Louveciennes, dans la bibliothé-
que de Madame du Barry, der-
niére favorite de Louis XV. Cet-
te petite piéce est, sans doute, 
un des lieux au monde oü l'es-
prit peut évoquer, de la 'plus 
saisissante f a c ó n , rintimité 
d'une des plus passionantes 
époques de l'histoire de France. 

Les salles publiques de lecture 
occupent, elles aussi, une partie 
du second étage; elles sont amé-
nagées de maniere tres moder-
ne, largement éclairées et, dé-
tail qui a son prix, le plancher 
y est entiérement couvert d'un 
tapis de caoutchouc, gardien du 

silence. Les catalogues y sont 
parfaits et y ont trait, chose 
rare, non seulement aux ouvra-
ges de librairie, mais encoré au» 
principaux articles de revues et 
de périodiques. 

La bibliothéque de Versailles 
n'est pas spécialisée. Ce n'en est 
pas moins — celles de Lyon et 
de Strasbourg exceptées — la 
plus riche des bibliothéques mu
nicipales extérieures á Paris. 
Elle posséde plus de 350.000 im
primes, 700 incunables, 1.700 
manuscrits, 12.000 monnaies et 
médailles. Les fonds les plus no
tables sont le fends Gouget, 
formé d'éditions de poetes tran
cáis déjá rares au XVIIéme 
siécle, le fonds versaillais, le 
fonds janséniste, le fonds révo-
lutionnaire, le fonds hispanique, 
le fonds de musique francaise 
classique. 

Ajoutons qu'á l'exception de 
quelques meubles anciens, d'une 
maquette de vaisseau, de quel
ques tableaux de marine et, d'un 
remarquable buste de femme 
par Caffléri, les oeuvres et ob-
jets d'art qui ornaient rancien 
ministére des Affaires Etrangé-
res et de la Marine ont été, peu 
avant la guerre, transieres dans 
un bel hotel du XVIIIéme siécle 
acquis par la ville et appelé 
aujourd'hui le Musée Lambinet. 
Ce musée, né en somme de la 
bibliothéque, est, comme elle, 
peu connu, et, comme elle, mé-
riterait de l'étre davantage. 



Perspectiva económica per a 1948 
per JOSEP ERMENGOL 

D IVIDIREM aquesta exposlció 
en dues parts: 1.a, la situa

do mundial en l'aprovisiona-
ment d'articles d'alimentació i 
matéries primes, i 2.a, l'evolució 
previsible de l'Economia euro
pea. La conjunció d'aquests dos 
aspectes ha d'ésser el que ha de 
determinar la resultant econó
mica que domini l'any 1948. 

Solament de passada íem re
ferencia a l'economia deis Es-
tats Units, avui element central 
en la marxa económica del món, 
perqué en definitiva aquest fac
tor és el mes segur, el menys 
problemátic, i es pot considerar 
que la seva aportació no ha de 
donar sorpreses. Jugará com l'e-
lement máxim d'estabilització 
económica, especialment per 
mitjá del Pía Marshall. Per al
tea banda, la majoria de les ve-
gades queda exclosa l'economia 
de 1'UPvSS i deis seus satéllits, 
perqué aquest grup s'ha tancat 
fronteres endins i, en certa ma
nera, la seva economia no influi
rá —si no ve un canvi en la po
lítica— en l'evolució económica 
de la resta del món. 

Per a flxar-nos en la situació 
mundial en els mercats d'arti

cles d'alimentació i matéries 
primes cal un aclariment previ 
sobre les conseqüéncies de la 
guerra en aquests sectors pro-
ductius. Per a millor compren-
sió es pot fer una comparado 
entre la diversitat de situacions 
provocades per la guerra de 
1914-18 i la darrera. 

La guerra de 1914-18 va ésser 
una guerra essencialment inter
europea. És a dir, molts paisos 
europeus beMigerants (Angla-
terra, Franca, Italia, etc.), varen 
poder mantenir el contacte amb 
Pexterior i van augmentar con-
siderablement llur demanda de 
matéries primes a la resta del 
món. Per tant, la producció 
mundial de la majoria de pro-
ductes d'alimentació i matéries 
primes va créixer considerable-
ment durant la guerra. Europa, 
en acabar el conflicte, va poder 
reconstruir rápidament les re
serves, puix que la producció 
extraeuropea havia augmentat 
i al cap de poc temps la seva 
demanda tornava a ésser nor
mal. El resulta t és que ja a 
l'any 1921 s'havia produit un 
canvi radical en l'orientació deis 
preus i naixien els problemes de 
l'abundáncia. 

En la darrera guerra les coses 
han anat ben altrament. Euro
pa va quedar en la seva quasi 
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totalitat afilada de la resta del 
món. Mentre en el nostre con-
tinent les reserves s'anaven 
consumint i apareixia l'escasse-
tat, en els pa'isos grans produc-
tors de matéries primes i arti-
cles alimentaris es trobaven 
amb problemes d'excés. Per 
exemple: Argentina utilitzava el 
gra com a combustible i a Egip-
te l'Estat havia de comprar les 
collites de coto i en limitava la 
producció. En definitiva, el re-
sultat fou que, un cop acabada 
la guerra, la producció d'aquests 
articles s'havia limitat conside-
rablement. Si afegim a aixó que 
la guerra es va estendre a paísos 
de gran producció de matéries 
primes, com l'lndia, Indo-Xina, 
Insulindia, etc., i destruí regions 
senceres, ens explicaren! l'ex-
traordinária baixa en les pro-
duccions agricoles extraeuro-
pees. 

En acabar la guerra, el 1945, 
reaparegué la demanda europea 
en el món, incrementada per les 
destruccions i la baixa de les 
seves própies fonts de produc
ció. De primer antuvi es varen 
absorbir les reserves existents, 
pero un cop aqüestes foren rá-
pidament esgotades el món es 
va trobar enfront d'una baixa 
total en la producció de la ma-
joria d'articles. La manca de 
fertilitzants i el desordre inhe-
rent a tota postguerra va íer 
que no es notes cap augment de 
producció en els primers mo-
ments. Per tant, els problemes 
de l'escassetat s'han jjlantejat 

amb enorme agudesa. L'any 1947 
és aquell en qué s'ha arribat ais 
punts mes difícils. 

Com que en definitiva la si
tuado heretada de 1947, espe-
cialment en les collites, deter
minará l'evolució el 1948, al-
menys en la seva primera mei-
tat, hem de veure quins han 
estat els resultats. A continua-
ció donem un quadre de percen-
tatges de producció, el 1947, de 
diferents productes d'alimenta-
ció i matéries primes en relació 
a l'avantguerra ( D a d e s del 
"London & Cambridge Econo-
mic Service" excepte les del 
coto). 

Percentataa 
d« la producció 

Blat 91 c/o 
Greixos 87 % 
Sucre 93 % 
Llana 110 % 
Cautxú 154 % 
Coto 80 % 
Coure 105 % 
Plom 80 % 
Estany 62 % 

Com es pot veure, l'escassetat 
és el resultat domlnant de les 
dades anteriors. Aquesta escas-
setat que parteix de 1947 domi
nará parcialment el 1948. Les 
collites del nou any poden, de 
totes maneres, modificar consi-
derablement la situació en el 
curs de l'any. S'ha de fer notar 
que, com en la historia bíblica, 
havent-se esgotat les reserves, 
falta l'element de compensacíó 
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pels déficits i el món depén di-
rectament de les collites cor-
rents. 

Certament, no es poden fer 
prediccions sobre les noves colli
tes! La mes transcendental és 
la del Wat. En aquest sentit, 
sembla que —ajudant la clima
tología— la situació pot mino
rar. Les sembres han estat mes 
ámplies i els treballs del camp 
es fan amb mes elements ferti-
litzants i mecánics. És a Europa, 
en aquest sector, d'on ha de 
venir la millora, car és el des-
cens de la producció europea la 
principal causa del déficit mun
dial. La transcendencia de la 
collita de blat és evident; una 
millora en l'aprovisionament 
tindria un efecte estabilitzador 
considerable i es pot dir que 
marcarla el comencament de 
superació de l'etapa d'escassetat. 

En altres sectors —greixos— 
la situació no té perspectiva de 
millora per a l'any 1948. En els 
greixos d'origen animal, els 
augments son lentíssims i la si
tuació ha estat agreujada per la 
baixa del nombre de caps de 
bestiar produida per dificultats 
d'alimentació. Els greixos d'ori
gen vegetal han estat afectats 
pels desordres en els grans paí-
sos productors, com l'India i In-
sulindia. Sembla que aquest sec
tor no oferirá una perspectiva 
clara de millora fins que comen-
ci a donar fruits el pía anglés 
de plantacions a les colónies 
d'Africa Central i Oriental. 

En alguns sectors, en canvi 

—cautxú, llana—, la situació es 
troba al marge deis problemes 
de l'abundáncia. Les reserves de 
llana son suficients i solament 
en manquen de les de millor 
qualitat. La tendencia devers la 
millor qualitat és el millor se-
nyal que el mercat comenca a 
equilibrar-se. En el cautxú, l'e-
quilibri 1 fins l'excés ja son pre-
sents. Els Estats Units es varen 
convertir en productors de caut
xú sintétic durant la guerra, 
s'incrementaren les plantacions 
al Brasil i a l'Africa i ara retor
nen els productors tradicionals 
de Malaia i Insulíndia. 

En conjunt la perspectiva per 
a 1948, en el sector de matéries 
primes i productes básics d'ali
mentació, en termes generáis no 
arribará encara a crear l'abun
dáncia, pero és indubtable que 
la situació es presenta conside-
rablement millor que l'any pas-
sat, perqué pot comencar a 
donar fruits el treball mes or-
denat que s'ha realitzat en els 
darrers temps. És possible que 
1947 quedi en la historia com 
l'any de la máxima escassetat 
de la postguerra. Per una banda 
les reserves estaven esgotades, i 
per l'altra, la producció estigué 
en el seu mes baix nivell. El 1948 
comenga sense a penes reserves, 
pero amb millor perspectiva de 
producció. 

* * * 

El segon gran problema de 
l'any 1948 —problema en el sen-



PEKSPECTIYrA ECONÓMICA PER A 1948 57 

tit de cosa a resoldre— és la 
marxa de l'Economla europea, 
especialment la de l'Europa Oc
cidental. 

En el sector agrícola ja hem 
fet remarcar la importancia que 
té la próxima collita europea de 
blat i cereals paniflcables. En 
la Conferencia Económica de 
París (Informe del Comité de 
Cooperació Económica) per al 
Pía Marshall, es va constatar 
que els paisos adherits —Europa 
Occidental, excepte Espanya— 
havien produ'lt, en el període 
1934-38, una mitjana d'uns 34 
milions de tones de cereals pani
flcables. Aixó implicava un dé
ficit, per a completar el consum, 
d'uns 9 milions de tones, impor-
tades en gran part d'Ultramar. 
La collita de 1947-48, catastrófi-
cament dolenta, no va donar 
mes enllá de 21 milions de to
nes; s'havien d'importar, dones, 
flns a 22 milions de tones per a 
completar el consum en el pe
ríode de mitjan 1947 fms a mit-
jan 1948. Prescindint del proble
ma de pagaments, ádhuc amb 
els resultats mundials abans es-
mentats, no hi ha hagut possi-
bilitat d'importar tot el blat 
necessari. Per tant, l'any 1948 
entra amb una forta escassetat 
de blat i son tan sois les collites 
de l'any les que poden determi
nar un canvi en la segona mei-
tat. Una collita que superi les 
xifres mínimes de l'any anterior 
és de totes maneres previsible, 
la qual cosa donaría lloc a una 
millora en molts aspectes: mi-

llora de l'aprovisionament euro-
peu, estalvi de transport marí-
tim i ádhuc flexions en els preus. 

De totes maneres, la contribu-
ció que s'espera d'Europa a l'e-
conomia mundial el 1948 está en 
la producció industrial. La clau 
del que pugui ésser aquesta pro
ducció está en dos sectors fona-
mentals: carbó i acer, 

A continuado donem xifres 
d'cn es pot deduir la situació 
actual i perspectives en aquests 
dos sectors. Les xifres provenen 
del Comité de Cooperació Euro
pea i comprenen, per tant, els 
paisos acollits al Pía Marshall: 

M i l i o n s de t o n e s 

Any Aiy .Pievisió 
1933 1947 pera 1948 

Carbó.. ... 552 439 478 
Acer 45,5 30,3 42,3 

L'any 1948 tindrá encara, 
dones, una producció mes baixa 
que la d'avantguerra, pero un 
important augment en relació a 
1947. A mes, mitjan<jant el Pía 
Marshall es podran augmentar 
les disponibilitats de carbó per 
a Europa amb importacions deis 
Estats Units; pero no mes enllá 
de 10 a 15 milions de tones. De 
totes maneres, el fet és que es 
disposará de mes carbó i mes 
acer que l'any passat i que aixó 
ha de produir importants efectes 
en el conjunt de la producció 
industrial europea. És sens dub-
te l'inici del recobrament. 

Cal fer notar que les previ-
sions per a 1948 son realistes. 
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Els resultats del mes de desem-
bre de 1947 donen un ritme -^en 
el carbó i en l'acer— que justifi
ca les previsions per al nou any. 
Cal afegir que, quánt a l'energia 
d'origen europeu, s 'han de pre-
veure també augments de pro-
ducció hidroeléctrica. 

En general, dones, la pers
pectiva per a 1948 dona totes les 
garanties d'una evident millora 
de la situació en el sentit de su
perar l'escassetat. A mes, es pot 
afegir que les disponibilitats de 
tonatge marítim serán majors, 
que una part de les destruccions 
de guerra han estat reparades, 
que el transport compta amb 
mes elements, etc. Tot. aixó fa 
que la visió del 1948 en el sector 
industrial europeu sigui defini-
dament millor que la de l'any 
passat. 

Hem deixat dos punts, impor
tante per a completar la pers
pectiva económica per a 1948, 
per tal com intervenen decidi-
dament en l'evolució económica 
europea i d'ací en tota la situa
ció mundial. En concret son: el 
Pía Marshall i les relacions 
amb l'Europa Oriental. 

Tot l'anterior examen s'ha fet 
sobre dos supósits: que el Pía 
Marshall será una realitat i que 
la divisió d'Europa en dos re-
gions sense contacte és un fet. 
O sia una previsió optimista i 
una altra de pessimista. 

La missió del Pía Marshall és 

essencialment financera. La se-
va funció consisteix simplement 
a facilitar a Europa, a crédit, 
els excedents d'América, princi-
palment en articles d'alimenta-
ció i matéries primes. Cobreix, 
dones, el déficit global de la ba
lanza de pagaments europea, 
que, no tenint encara suficients 
articles industriáis, no pot pagar 
les matéries primes 1 els ali-
ments necessaris. De fet manté 
els intercanvis que Europa sos-
tenia amb Ultramar abans de la 
guerra i fa la connexió mes es-
treta. El Pía Marshall ha de te
ñir en sentit económic una in
fluencia estabilitzadora donant 
sortida ais excedents americans 
i evltant la crisi d'escassetat a 
Europa. És l'acció d'intelligéncia 
política i de generositat humana 
que necessita el món en la post
guerra i que ha de justificar la 
posició dirlgent deis Estats 
TJnits. Amb el Pía Marshall, 
dones, la perspectiva per a 1948 
que hem donat abans és válida; 
sense el Pía Marshall h'auria 
d'ésser considerablement revi
sada. 

Quant a les relacions amb 
l'Europa Oriental, hem partit 
del supósit que el contacte ha 
estat romput i que els pa'isos que 
la formen (URSS., Polonia, Pal-
sos báltics, danubians 1 balcá-
nics) duran una vida económica 
separada de la resta del món. 

Ara bé, s'ha de fer notar que 
aquests pa'isos necessiten, per a 
reconstruir-se de les devasta-
cions de la guerra 1 per a pro-
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gressar, grans quantitats d'ar-
ticles industriáis, com maquina
ria i transport, que en l'avant-
guerra rebien d'Oecident. Enca
ra que la capacitat industrial de 
Rússia és un enigma, el que se 
sap és suficient per a dir que de 
cap manera no pot proveir a les 
necessitats própies i d'aquests 
países. En canvi, tots aquests 
pa'isos teñen excedents en ce-
reals, en carbó, en petroli, etc., 
o sia en les matéries de qué mes 
necessitada está l'Europa Occi
dental. 

L'intercanvi comercial entre 
V Europa Occidental i l'Oriental 
augmentarla, dones, considera-
blement el benestar d'ambdues 
parts. Unes aportacions de ce-
reals, per exemple, de l'Europa 
oriental envers l'occidental, no 
solament millorarien l'aprovi-
sionament d'aquesta i perme-
trien a aquella de rebre artieles 
industriáis, sino que a mes es-
talviarien transport marítim 1, 
en darrer terme, en fer baixar 

la demanda europea a Ultramar, 
farien afluixar els preus mun-
dials de cereals. És a dir, farien 
variar els "terms of trade"; la 
capacitat de compra deis arti
eles industriáis europeus aug
mentarla considerablement en 
proporció al deis artieles d'ali-
mentació, amb la qual cosa la 
posició económica europea gua-
nyaria considerablement. 

De totes maneres, hem su-
posat abans que el contacte en
tre Occident i Orient es manté 
tallat. Aixó sembla que és la 
perspectiva immediata si la pas-
sió ideológica —mes que políti
ca— continua dominant sobre 
la realitat económica. Aquesta 
situació vol dir que la ruptura 
no impedirá la millora que s'as-
senyala en l'evolució de l'econo-
mia mundial el 1948, pero vol 
dir que la millora podria ésser 
considerablement mes rápida si 
es pogués salvar, a través de 
l'economia, la distancia entre 
Voccident i l'orient d'Europa. 

- * - » * •-*-

Les pintures de les parets d'algunes coves australianes, que, 
segons es Creu, daten de l'edat de pedra, eren retocades anual-
ment, pels nadius d'Austrália, amb ocre groguenc i blanc brut 
abans de l'arribada de l'home blanc. 

Els ornaments de eoure i bronze d'una casa poden ésser 
netejats amb vinagre calent o suc de llimona i sal. 

Mentre gairebé la meitat de la closca de l'ou está constituida 
per calci, el rovell i la clara, en canvi, teñen molt poca quantitat 
d'aquest element essencial per a l'organisme. 

L'home i determinades especies de formiga son els dos únics 
generes del regne animal que per lluitar s'agrupen en formació. 
LKaltres animáis lluiten en duel o a vegades en grup. 



La mort de Stefan Zweig 

(article póstum) 

per IGNASI DE L. RIBERA-ROVIRA 

D E Río de Janeiro ens ve una 
mala nova que, de moment, 

fa empallidir totes les roges ña
mes deis fets de guerra dins el 
nostre esperit: ha mort el gran 
novel-lista i biógraf aústríac Ste
fan Zweig. Eli i la muller han 
estat trobats morts a llur casa 
de Petrópolis. Es t racta, per les 
circumstáncies que rodegen el 
fet, d'un doble su'icidi. Els met-
ges forenses han pogut compro-
var que s'havien donat la mort 
ingerint metzines. En una Uetra 
adregada al Govern brasileny, 
Zweig agraia l'hospitalitat que 
se li havia atorgat al Brasil i 
afegia que estava "massa can-
sat", a seixanta anys, per a reí er 
la seva vida. Zweig era jueu i 
des de fa temps es trobava re-
fugiat a América, foragitat del 
seu país nadiu, després d'haver 
adoptat la nacionalitat británi
ca. És una víctima mes de la 
guerra i de la furia hitleriana. 

El nom i el prestigi literari de 
Stefan Zweig eren coneguts i 
reconeguts a tots els pa'isos 
cuites del món. Era una de les 
grans figures de la intel-lectua-
litat contemporánia. Cap perso
na de bon gust i de sensibUitat 
acurada no podía negar-li la 

seva admiració incondicional. 
La seva obra literaria, critica i 
histórica és d'una bellesa i sug-
gestió magnifiques. El seu darrer 
llibre, publicat fa :un any, es ti
tula Brasil, patria del futui. 
Deixa inédits tres manuscrits: 
dues semblances de Garibaldí i 
de Balzac i la seva autobiogra
fía. Zweig havia publicat mes de 
50 volums, la major part dedi
cáis a les vides de personatges 
célebres de la literatura i la po
lítica. 

La Uetra que ha deixat escrita 
Stefan Zweig está adregada al 
President del Pen Club del Bra
sil, Claudio Souza, i en ella *U 
novel-lista aústríac diu que es 
lleva la vida davant l'espectacie 
d'una Europa, "la meva patria 
espiritual —remarca— destrui
da moralment i materialment 
per molt de temps; peí seu can-
sament de nómada i sobretot per 
sentir-se exhaust d'energies per 
a construir-se una existencia 
nova ais seixanta anys". 

Com tots els jueus, gents de 
nissaga miUenária, Zweig era 
un feble, un fi de raga. Natura-
lesa esmussada, esperit excessi-
vament trebaUat peí refrec 
exhaustiu de totes les velles el-. 
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vilitzacions, propendlnt a la me-
langla i al pesslmlsme, aquests 
jueus acostumen a esser uns 
mals soldats, de la guerra i de 
la vida, enduts per llur ratalis-
me avial i sense braó per a llui-
tar i vencer. Prefereixen íuglr o 
morir, que també és una manera 
de fugir al dolor de viure. El 
nomadisme del Jueu Errant no 
és un continu. desplagament 
físic i geográfic, sino, sobretot, 
una constant fúgida covarda a 
l'heroisme de viure i triomfar. 
Fugir a la Vida no vol pas dir 
dominar el Dolor, sino ésser 
vencut per ell. Si no fos aquesta 
covardia de la raga, el jueu, que 
és un deis homes mes ñns d'es-
perit de la térra i que a mes 
posseeix l'arma mes puixant de 
domini —el Diner—, fóra l'amo 
del món. I ara va arrossegant 
com un paria les seves cadenes 
d'or, sense llar i sense amics, 
d'un indret a l'altre, estranger 
a tot arreu, sempre fugitiu i 

sempre presoner de tothom, amb 
prou intelligéncla per a dominar 
els altres homes, pero sense 
tremp moral per a imposar-se, 
rodolant com un códol perdut 
peí torrent de la vida... flns a 
aturar-ss i morir sordament, 
com aquest pobre i gran Stefan 
Zweig su'icidat a Petrópolis en la 
seva llar manllevada, i que es 
deixa caure en la mort sense va
lor per a refer-se del seu cons
tant cansament nómada... 

Treballat peí nihilisme nietz-
scheá que traspua de tota la seva 
obra d'escriptor i biógraf, com-
plaent-se en les vides torturades 
i demoniaques deis seus herois 
colpits peí mes cruel desíí —Hól-
derlin, Kleist, Nietzsche, Dos-
toiewski...—, ell tampoc no ha 
sabut vencer el dolor i s'ha ren-
dit sense combat. Ha eaigut ais 
seixanta anys, al llindar de la 
vellesa, com una víctima mes 
d'aquesta guerra. 

Barcelona, febrer de 1942. 

^. * .~ 

No saps qué m'agrada, de Georg.?. el meu cunyat? —pre
gunta Joan Caulfie'.d—. La seva estabilitat. 

—No saps qué m'agrada, de George? —pregunta Bing Cros-
b>«—. La seva cunyada. 

(The Hmnorist), 

—És un gran crític —afirma el gerent d'una galería d'art. Des-
cobreix quina és l'opinió general, i aleshores la contradiu. Per 
tant,- hom suposa que té una gran personalitat. 

(London Opinión) 



Professori marxisti 
per BENEDETTO CROCE 

TVT EI primi anni del secólo si 
* ' rawivó in Italia un libero 
moto spirituale negli studi di 
critica letteraria, di filosofía e 
di storia, i quaii, dopo il 1860, 
erano diventati quasi esclusiva-
mente opera di competenza uni
versitaria, utile certamente per 
piü rispetti, ma non innovatrice, 
priva del salutare ricambio con 
la vita sociale e politica, e fácil
mente cedevole agli angustí in-
teressi che si formano nella cer-
chia accademica. lo, che presi a 
quella sorta di ribellione una 
parte non secondaria, giovane 
come ero e radicale e insoffe-
rente come sogliono i giovani, ed 
offeso e sdegnato nel notare il 
turbamento e l'impedimento che 
quegli interessi portavano al 
culto e all 'avanzamento del vero, 
non fui moltQ dolce allora nei 
miei giudizi e nelle mié polemi-
che, sicché mi acquistai fama di 
"didascalomastix", di nemico 
dei professori, che erano, del 
resto, quasi tut.ti miei amici per-
sonali, compagni diversi, ma pur 
compagni in quei campi di la-
voro. 

Senonché, con gli anni e con 
l'esperienza, l'insofferenza e lo 
sdegno si vennero temperando di 
rassegnazione, e perlino di una 

sorta di sorriso. Perché quei 
professori, per la piü parte ant i -
clericali, massoni, democratiz-
zanti e socialisteggianti, di volta 
in volta, secondo lo spirar del 
vento, mi si mutarono dinanzi 
agli occhi in nazionalisti ed im-
perialisti, e presto, scoppiata la 
guerra europea, in accesissimi 
patrioti, vigili ad accusare di tie-
pidezza chi non si agitava e pre-
dicava eom'essi; o assumenti, 
come disse alcuno di loro, l'uffi-
cio di "assistere l'anima della 
nazione in guerra". ("Moriré con 
un professore accanto che vi 
assista l'anima, questo é trop-
po!": protestai allora); e se dopo 
la guerra, apparvero disorienta-
ti e divisi tra le molteplici ten-
denze politiche che affioravano 
o prorompevano, venuto il fasci
smo, pochi di loro si tennero 
costanti nella nobile tradizione 
libérale del Risorgimento, i piü 
si lasciarono sopraffare dalla 
banda che aveva usurpato il po-
tere, rinunziando dove si poteva 
ancora resistere, e non pochi 
diventarono corteggiatori e ser-
vitori del fascismo per la spe-
ranza deH'Accademia d'Italia, 
mezzo di corruzione inventato 
dal tristo regime, o di consimili 
onori e vantaggi; e perfino ali-
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mentarono talvolta la scuola, 
ch'era stata aperta, di "mística 
fascista". E ora? Ora, in buon 
numero, quelli di loro che non 
clericaleggiano, si sonó conver-
titi in bolscevichi o, come si 
chiamano, in marxisti (seguaci 
di quel Marx che, nell'ultimo 
decennio del secólo passato, era 
stato accuratamente studiato in 
Italia, e con tutti gli onori liqui-
dato, dal critico ingegno italia
no, che validamente contribuí 
alia cosiddetta "crisi del mar
xismo" dell'anno 1900 in Germa-
nia); e segnano ora i loro posti 
in una possibile rivoluzione; e, 
se questa non avverra, n k n t e di 
male, perché (diranno a loro 
scusa) chi vorrá rimproverarli 
dell'essersi lasciati illudere dal 
sogno generoso di una redenzio-
ne sociale? 

• * * 

Sonó cose umane, troppo 
umane, e da non préndeme 
molto scandalo né maraviglia. 
Ma il fatto é che questa loro 
odierna professione di fede si 
ripercuote nel campo degli stu-
tíi con una incessante fragorosa 
fanfara di spropositi scientifici; 
onde é doveroso darle qualche 
attenzione, perché tocca in 
modo specifico il lavoro nostro, a 
noi caro. Daró un paio di esem-
pi, idealizzando e schematizzan-
do il piü possibile, per illustrare 
bersi il mió pensiero ma rispar-
miare le persone, con le quali 

non mi piace entrare in dispute 
vane, che mi parrebbero une 
spettegolare. Ecco, dunque, che 
professori di letteratura i quaü 
fino a ieri lavoravano come 
meglio sapevano coi metodi che 
avevano dato buona prova di sé, 
ora chiedono che si abbandoni-
no questi metodi e se ne adotti-
no altri, conformi ai concetti del 
marxismo. II che vorrá diré che, 
poniamo, dell'episodio dantesco 
di Francesca da Rimini conver-
rá daré interpretazione diversa 
da quella che ne dié nel suo fa
moso saggio il De Sanctis, che 
vi lesse una pagina dell'eterna 
tragedia dell'amore, inebriamen-
to e perdizione, a riesaminarlo 
applicandogli il fundaméntale 
principio storico del marxismo, 
la lotta di classe. In effetti, i 
Polentani e i Malatesta di Rimi
ni e di Ravenna, erano signorot-
ti, oppressori e sfruttatori del 
popólo, lordi di sangue, gavaz-
zanti nella lussuria e nelle cru-
deltá, e ad essi simili, turpi al 
pari di essi, le loro femmine, 
come quella Francesca adultera 
e quasi incestuosa; e Dante 
stesso, che non era di sangue po-
polano, ma di famiglia discen-
dente dalla piccola feudalitá 
toscana, e conservatore e rea-
zionario, provando pietá e sim
patía per la colpevole, che ap-
parteneva alia sua stessa classe 
sociale, si lasciava avvincere dal 
suo fascino e dal suo peccato e 
cemponeva per lei le commosse 
terzíne del canto quinto. Guar-
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dato a questo modo, l'episodio 
rivela, — non c'é che diré •--
profonditá ed abissi ñnora mes-
plorati e mcstra sembianze a í -
fatto nuove, che i critici borgne-
si non vede vano o non volevano 
vedere. 

Ed ecco un altro piccolo ejem
plo, preso dagli studi ñlosofici, 
nei quali uno studioso italiano, 
rimeditando con lunga fatica la 
natura del giudizio, mise in 
chiaro che altra forma genuina 
di giudizio lógico non v'ha che 
il giudizio storico e che le cosid-
dette definizioni fllcsoflcne a 
soprastoriche sonó anch'esse 
giudizi storici, in quanto nasco-
no únicamente come risposte a 
domande o come conf utazioni di 
errori che 11 filosofo si trova di 
contro; onde nell'atto stesso che 
egli afferma la sua nuova veri-
tá, richiama e conosce la situa-
zione storica della quale Ferrore 
e l'oscurezza da lui confutati e 
schiariti erano, in ultima anali-
si, esponenti e componenti: 
teoria lógica, che pone il prin
cipio dell'unitá di filosofía e 
storla e del carattere non rneía-
fisico ma metodológico della filo
sofía. 

Ma il marxista, il quale ha 
appreso che, per pensare stori-
camente con serietá e profondi
tá, bisogna operare con la lotta 
di classe, il capitalismo, il prole-
tariato, la borghesia e simili 
concetti, non dubita di asserire 
che la filosofía, ridotta e impo-
verita a metodología della storla, 

« é # 

é il sintomo della fatale deca-
denza e della morte della bor
ghesia, la quale ha perso ormai 
la baldanza dei suoi bei giorni 
e se ne sta paga a un meschino 
e pallido rimasuglio, la metodo
logía. Come se l'essersi, mercé 
della metodología, insignorita 
della storia, cioé di tut ta la 
realtá, che é tut ta storia, e aver
ia saldamente legata a sé, non 
sia prova di molto vigore, o, se 
cosí piace, di orgogliosa baldan
za! Non vorrei, per timore di 
cadere nel giá detto trivials 
battibeccare e spettegolare, sog-
giungere che il critico marxlsti-

• co, armato dal Marx di acutis-
simo occhio e di sicurissimo 
ñuto da poliziotto, non trascura 
d'informarsi delle private condi-
zioni economiche del costruttore 
di un teorema di lógica, e appu-
rato che egli possiede terre o 
titoli industrian, ne inferisce 
trionfalmente che il suo teore
ma é ispirato agli interessi degli 
"agrari" e degli "industriali", ne 
é una "soprastruttura". Ma in 
ció l'acuto critico marxistico non 
considera che, alio stesso modo 
ragionando, si potrebbe diré che 
il materialismo storico e la teo
ria del plusvalore, propugnati 
da Federico Engels, stavano in 
funzione della qualitá di costui, 
che era, com'é noto, un capita
lista e industríale, fabbricante e 
trafficante in panii di cotone, dal 
cui provento trasse gli agi di 
una vita di ricco e la liberalita 
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dell'aiuto che poté daré al suo 
amico di gioventü, dottore in 
filosofía e povero, Cario Marx; 
e chi sa (si potrebbe, insinua-
zione per insinuazione, sospetta-
re) che in ció non si comportas-
se come si dice di taluni grossi 
industrian che oggi, com'é noto, 
per vanamente procacciarsi la 
benevolenza del comunismo, gli 
elargiscono sovvenzioni? 

Ma noi cotesti errori logici, 
cotesti spropositi, coteste stupi-

ditá, coteste malgavitá, quasi 
non riusciamo a dirle, neppure 
come qui, per ischerzo, perché 
sappiamo che nelle acque della 
veritá si nuota altrimenti che 
nella melma delle baruífe eco-
nomiche e politiche, e che queste 
acque purissime esistono, quan-
tunque non sieno segnate nella 
idrografla di Cario Marx, il 
quale par che conoscesse o voles-
se affisarsi únicamente in quella 
melma. 

(Extret del "Giornale di Torino".) 

^ . » . ^ 

El clima ideal, assegura Nature, hauíia de teñir una tempe
ratura mitjana d'hivern que no baixés a sota zero i un estiu 
tan frese que un home lleugerament vestit pogués passejar qua-
tre milles, una hora, sota la Hum del sol sense suar. 

El cuma millor del món, afirma, és el de Nova Zelanda. 
Semblantment bo és el de l'área que enclou les Ules Británi-
ques, Franca, nord d'Espanya, Suissa, Alemanya, Holanda, Di
namarca i sud-est d'Escandinávia. 

"Time" 

Juguem a preguntes . . .? 
Respostes corresponents a la plana 23 

7.—La Seu d'Urgell. En les célebres 
voltes deis seus carrers hi ha en 
un angle una especie de taber
nacle, íet de pedra picada, on hi 
ha dlferents mesures per a me
surar el gra. Era el mercat on 
hom celebrava el mercat del blat 
i altres cereals. 

8.—Cardona. Sal mineral. Val la pe
na de fer-hi una visita, puix que, 
duirant el dia i mentre hi ha sol, 
hom hi pot descubrir tota la 
gamma de colors que l'artista 
mes exigent es pugui imaginar. 
Tal és la bellesa de les seves 
llums meravelloses. 

9.—Aquest bandoler es digué Joan 
de Serrallonga. El seu camp d'ac-

ció fou la comarca de Vic, les 
Guilleries i la regió nord del 
Montseny. Féu també alguna 
"visita" ais seus enemics quan, 
fugint de la seva ven janea, es 
reíugiaven a la ciutat de Bar
celona. 

-El lloctinent de Joan de Seora-
llonga era conegut amb el nom 
de "Padrl de Sau". Aquest po
blé, que es diu Sant Roma de 
Sau, esta situat al cor de les 
Guilleries i al peu del riu Ter. 
Está próxim a desaparéixer, en-
golit per les aigües del Ter, dins 
una gran presa de contecció que 
en l'actualitat s'hi construeix 
molt a la vora. 

ffi» 
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A través deis segles 

La croada contra Catalunya 

E N plena Edat Mitjana, entre 
els anys 1100 al 1200, es 

produí a Europa un moviment 
molt complex, de fons político-
religiós amb facetes d'índole so
cial, etnográfica i económica. 
Amb aquest moviment de les 
Croades, el cristianisme tracta-
va, inicialment, de rescatar Je -
rusalem del poder deis tures, 
poblé béllie que se n'havia apo-
derat. Pero amb els temps les 
Croades perderen del tot llur 
aspecte sentimental i místic i es 
transformaren en empreses me-
rament polítiques. Els exércits 
deis croats serviren els anhels de 
tal o qual príncep i les especula-
cions deis burgesos italians. Ca
talunya sofrí una de les prime-
res experiéncies d'aquest canvi. 
Els croats del Nord de Franca 
s'apropiaren els territoris del 
Llenguadoc, amb els quals el 
nostre país mantenía intimes re-
lacions de llengua, de costums, 
de familia i de comerg. Un rei 
cátala, Pere I, pare de Jaume el 
Conqueridor, morí a Muret, en 
lluita contra els croats franes i 
en defensa de la llibertat políti
ca i espiritual deis llenguado-
cians. 

El record d'aquesta croada era 
viu en la memoria deis qui n 'ha-
vien obtingut profit: el Papat de 
Roma i el rei i els senyors de 

* 

Franca. I, per tant, en el mo-
ment en qué Pere II, l'allibera-
dor de Sicilia, plantava cara a 
l'Església i a Franga, era molt 
natural que ambdós poders s'a-
vinguessin per a preparar una 
expedició que sotmetés la Cata
lunya rebel. Aquesta expedició 
fou la croada contra Catalunya. 

La croada tingué Uoc l'any 
1285. El seu objecte concret era 
apoderar-se de la nostra térra i 
de lliurar-ne el govern a Caries 
de Valois, fill del rei de Franga, 
Felip III. Préviament els croats 
havien aconseguit que el germá 
del rei de Catalunya, Jaume de 
Mallorca, es passés a llur bán-
dol i traís així la causa catala
na. Aquesta defecció fou molt 
important, ja que Jaume era 
senyor del Rosselló i d'aquesta 
manera _ pogué facilitar ais 
croats l 'entrada a Catalunya. 

Dos-cents mil croats enva'iren 
la térra. Anaven capitanejats peí 
mateix rei francés. Llur marxa 
fou, de moment, poc difícil. Tra-
vessaren el Rosselló, descendi-
ren per les Alberes, s'apodera-
ren de l'Empordá i atacaren Gi-
rona. La ciutat resistí, i l'exércit 
croat ni hagué de posar setge. 
Allí resta immobilitzat. 

D'altra banda, les naus pro
vengáis i napolitanes ajudaven 
la croada. Llur missió era d'in-
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terrompre el tráflc mercantivol 
deis catalans i de revituallar 
l'exércit que assetjava Girona. El 
reavituallament s'efectuava a 
través de la vila de Roses, la 
qual havia caigut en poder deis 
francesos. 

La situació estratégica, dones, 
tant per térra com per mar, no 
oferia un caire favorable per a 
la causa catalana. A mes a mes, 
la situació interior del país no 
era gaire bona. El rei Pere II 
havia de fer front a les preten-
sions deis nobles aragonesos i a 
la revolta d'un d'ells, Joan 
Núñez de Lara, senyor d'Albar-
rací. Alguns eclesiástics catalans 
1 determináis elements populars 
de Barcelona feien també el joc 
ais enemics del rei. Tot plegat 
era un panorama de perspecti-
ves molt poc aconsoladores. 

Pero el rei i Catalunya, da-
vant l'enemic comú, saberen 
aplegar les voluntats i fer callar 
els dissidents. Pere II havia 
respost una vegada ais ambai-
xadors del rei francés i del Papa 
que aquell qui Catalunya vol
ará, costar-li ha. De conformi-
tat amb aquests mots, els cata
lans feren pagar molt durament 
ais invasors llur intromissió en 
els afers del nostre país. 

L'esquadra catalana, coman
dada per Roger de Llúria i pels 
barceJonins Ramón Marquet i 
Berenguer Mallol, vence en tots 
els encontres les naus de la 
Croada. Una de les batalles de 
mes importancia fou la que es 
Mura prop de les Ules Formi-

gueres, quasi a l'altura de Pala-
mós. Un convoi francés, protegit 
per nombroses naus de combat, 
fou destru'ít per l'armada cata
lana. La táctica militar deis ca
talans en aquesta jornada re-
cordá la puresa de moviments 
de l'estratégia naval deis grans m 

mariners de l'antiguitat. 
Amb la via de la mar en poder 

deis catalans, la situació de 
l'exércit francés, que havia asso-
llt rendir Girona, esdevingué 
crítica. La manca de provei-
ments, la calor, el cansament per 
la continuada Uuita, produiren 
el desenvolupament d'una terri
ble epidemia entre els france- ^ 
sos. Felip III, llur rei, caigué 
també malalt. Ateses aqüestes 
circumstáncies, i també la pro-
ximitat de les tropes catalanes, 
les quals des de Besalú i la Sel
va amenacaven copar la línia de 
retirada deis croats, els caps 
d'aquestes tropes d e c i d i r e n 
abandonar Girona i tornar-se'n 
a Franca. Era l'inici de l'enorme 
iracas amb qué acabava la 
Croada. 

La retirada de la host invaso-
ra, travessant de retorn el Pi- ^ 
reneu, serva encara per al nostre 
poblé una grandesa poemática. 
L'última escena de la tragedia 
es desenvolupá en el coll de 
Panissars, enllá de la Jonquera. 
L'exércit que f eia poc temps ha
via penetrat orgullosament a la 
nestra térra com a país con
quistad retornava retut, desfet 
i humiliat. La cavallerositat del 
rei Pere el salva d'una destruc-
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ció completa. Pero foren molts 
els invasors que no pogueren 
tornar a veure la Uum de llur 
país. 

L'any 1285 ha estat, dones, un 
deis mes decisius en la historia 
de la nostra térra. Poques vega-
des s'han conjurat damunt 
d'ella tan tes amenaess i perills 
reals. Els catalans demostrárem 
llavors la nostra voluntat de 
viure sense cap jou, amb la in-
tegritat de les nostres accions i 
amb el domini absolut del nostre 

esdevenidor. Enfront de la in-
vasió estrangera, els catalans 
formaren! un sol bloc, sense ma-
iisos, divisions ni partidismes. 
I tots, conjunta ment, assolírem 
la victoria damunt el Papat, 
Franca, els Anjou i Jaume de 
Mallorca. Una victoria que no 
fou del rei Pere, deis senyors 
feudals, deis almiralls de Bar
celona o del poblé que flgurava 
en les hosts deis municipis; sino 
que fou una victoria total de 
Catalunya. 

Juguem a preguntes...? 
Respostes corresponetlts a la plana 35 

11.-

12.-

-A Barcelona ni ha la muntanya 
de Moatjuíc, en la qual hom ha 
brobat una necrópolis atribuida 
ais jueus, i d'aixó hom assegura 
que li prové aquest nom. 

-El célebre cantant i liederista 
Emili Vendrell. 

13.—Quan Roger de Flor fou assassi-
nat pels grecs, la resta deis al-
mogávers que ell havia coman" 
dat enfonsaren lee naus que els 
havien portats a aquelles llu-
nyanes terres. Un cop ea térra 
esclafairen els grecs i prengueren 
represalies duríssimes contra els 
assassins del gran, cátala Roger 
de Flor. D'ací prové l'expressió 
"VENJANCA CATALANA". 

14.—Verdú, dintre la comarca del 
Pía d'Urgell i a uns quatre km. 
de Tárrega. És clássica la dita 
de: "Aigua d'un cantar de Verdú 
és mes fresca que tu." 

15.—Cr.stófor Colom, descubridor del 
Nou Món. nasqué a Catalunya i 
fou fill de pares catalar.s, eegons 
l'historiador americá Huís Ulloa. 

16.—El llibre porta per titol "Conso-
lat de Mar" i está exposat en un 
deis museus de la ciutat de Va
lencia. 

17.—En la nostra Costa Brava s'utilit-
za un estri semblant a uní cove, 

fabricat amb palma perqué suri 
forca i siguí ben Ueuger; en el 
fons té un petit forat tot ell 
guarnlt d'hams, per tal que s'hi 
pugui agafar el peix. D'aquest 
estri, denominat "palangre", es 
valen els pescador-j per a pescar 
aquell llug tan frese i gustos 
que a casa vostra us serveixen 
moltes vegades. 

18.—A la comarca d'Olot hi hagué 
una munió de volcans. En l'ac-
tualitat sois a'hi resten els orá-
ters o -boques, que hom no des
cubriría si els habitants no els 
mostressin; tal és la frondositet 
i verdor deis prats que ara subs-
titueixen aquelles boques que un 
tempe escopiren foc i pedra. 

19.—Si bé n'hi ha pocs exemplars, 
en l'actualitat a l'Alt Pallars i 
en la regió anomenada "Valí 
Perrera" de tant en tant encara 
és troba o es mata l'ós. 

20.—El pedraforca, situat a la Co
marca del Berguedá. Té una al
eada de 2.493 metres. En l'enfor-
cadura o unió deis dos cims, hom 
pot trobar-hi grans quantitats 
d'ostres i altres molluscs petr.fi-
cats, deis quals, per cert. n'hi ha 
que pesen vlnt-i-cinc quilos i 
mes i tot. 

http://petr.fi


Adariments i documents 
per POLI GLOT 

E LS lingüistes castellans mes 
eminents no dubten que el 

cátala és un idioma, una llen
gua, com el francés o el portu
gués. Ho saben, i no poden 
deixar de declarar-ho o expres-
sar-ho o basar-hi els seus estu-
dis. Tanmateix, mant cátala, 
intellectual i tot, no pot evitar 
de demanar a cau d'orella, con-
fidencialment, íntimament, a 
qul creu que li pot respondre la 
veritat, si el cátala és o no un 
idioma, una llengua! Ha llegit i 
sentit parlar tant del "dialecto 
catalán" que arriba a pensar 
que la mentida és veritat, i que 
la veritat és una invenció inte-
ressada. Fins i tot pot haver llegit 
en algún Diccionario, que el 
llenguatge parlat a Catalunya 
és una manera particular de 
pronunciar el castellá. De ma
nera que resultarla que en dir 
cadira pronunciem d'una mane
ra especial el mot silla, tot i que 
cadira és grec i silla llatí. I en
cara aixi, el pseudointel-lectual 
cátala continua dubtant, pen-
sant si, malgrat tot, la propia 
manera de parlar deis catalans 
és un dialecte, en esguard de 
Yidioma que parlen els caste
llans. Qui no dubta és perqué no 
vol. Qui no bada... 

Si, el cátala és un dialecte! És 
un dialecte del llatí, com un dia
lecte del llatí és el castellá, i un 

m * 

altre l'italiá. Aquests dialectes 
han esdevingut idiomes quan 
autors com Ramón Llull hi han 
fet ciencia, filosofía, literatura; 
quan els gramátics han exposat 
les regles que els regeixen; quan 
els filólegs han explicat les liéis 
de l'evolució i de l'harmonia que 
els caracteritzen. Els idiomes 
neollatins son germans, dialec
tes del llatí, com el valencia, el 
balear, el lleidatá, etc., son dia
lectes del cátala, que no han 
arribat, pero, a idiomes, com no 
hi han arribat l'aragonés, l'an-
dalús, l'argentí i altres dialectes 
del castellá. Les diferencies en
tre aquests dialectes i la respec
tiva llengua mare no teñen prou 
categoría, no determinen idio
mes nous. 

Un secret inconfessable de 
l'interés a badar, a duljiar, so
bre aquest punt, és el pensa-
ment que si el cátala és dialecte, 
els qui el parlen ja no cal que 
l'escriguin, ja ningú no els en pot 
fer retret, per tal com un dia
lecte, baldament siguí el propi, 
no és deure normal de persona 
culta d'escriure'l, mentre que 
si és idioma, el qui el parla 
s'acredita d'analfabet si no el 
sap escriure. 

Albert Croll Baugh, en "The 
Winston Dictionary", Philadel-
phia 1945, com a branques im
portante del llatí evolucionat, 

• 
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posa: francés, provencal, cáta
la, espanyol, portugués, italiá, 
romanes. 

Otto Jespersen, en el seu llibre 
publicat el 1946 "Mankind, Na-
tion and Individual", a la pági
na 44: "In historical times, Por-
tuguese, Castilian, Catalonian, 
Provencal, Frenen, Italian, Rou-
manian, have sprung from La-
tin." 

Stanley Rundle, en "Language 
as a Social and Political Factor 
in Europe", aparegut a fináis 
del 1944: 

Pág. 10: 
"Italian: il padre, la madre 

ed il figlio. 
"Spanish (or more correctly 

Castilian): el padre, la madre 
y el hijo. 

"Catalán: el pare, la mare i 
el flll. 

"Portuguese: o pai, a máe e o 
filho. 

"Frenen: Le pére, la mere et 
le flls. 

"Lalin: (Ule) pater, (illa) ma-
ter, et (ille) filius." 

Pág. 18: 
Spanish 

Italian Portuguese (Castilian) 

uno um uno 
due dois dos 
tre tres tres 
quattro quatro cuatro 
cinque cinco cinco 
sei seis seis 
sette se te siete 
otto oito ocho 
nove nove nueve 
dieci dez diez 

Pág. 81: 
"Catalán - 185.000". (Súbdlts 

francesos que el parlen.) 

Pág. 94: 
(Hi diu que el cátala és parlat 

a Alguer, a la costa nord-occi-
dental de Sardenya.) 

Págs. 112-115: 
(En aqüestes 4 pagines expo

sa la importancia de la llengua 
catalana i el tráete oficial que 
ha rebut segons ela diversos ré-
gims, i presenta un mapa lin-
güístic d'Espanya que ocupa 
tota la página 113.) 

L. M. Brandin, a l'"Encyclo-
paedia Britannica", 14.a edició, 
vol. 5, pág. 17, no solament es-
menta la llengua catalana, ans 
també els seus diversos dialec-
tes, basant-se en estudis de 
P. Fouché i A. Griera publicáis 
a la "Revue de linguistique ro
mane ' . 

És ciar, pero, que no son sola
ment els filólegs de llengua an-
glesa els- qui coneixen el cas de 
la llengua catalana. Mes aviat 
en donaren testimoniatge els 
alemanys. Tots coneixem el nom 

Catalán Provencal Fienth 

un un un 
dos dous deux 
tres tres trois 
quatre quatre quatre 
cinc cmq cmq 
sis siéis six 
set sét sept 
vuit vue huit 
nou nóu neuf 
deu des dix 
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del Premi Fastenrath, Johan han de conéixer millor les qües-
Fastenrath essent també l'autor tions lingüístiques de la Penín-
de "Catalanische Troubadoure", sula? Solament els qui no teñen 
i el Dr. Eberhard Vogel, deis crédlt per perdre, t an t Castella 
diccionaris " K a t a l a n i s c h - endins o enfora com Catalunya 
Deutsch" i "Deutsch-Katala- endins o enfora, poden fer l'ig-
nisch" de mes de 500 pagines ca- norant de veritats universals 
dascun. que radiquen a casa nostra. 

Com voleu que els ñlólegs cas- Pero, compte! Qui mes hi sá-
tellans s'arrisquin al descrédit piga que mes hi digui. Que mai 
de desconéixer la categoría del no diem prou, quan és qüestió 
cátala, ells qui, per peninsulars, de desfer embulls. 

C O N S U L T E S F I L O L O G I Q U E S 

En aquest número iniciem una Secció de "Consultes Filológi-
ques", a la qual es podran adre?ar tots el nostres llegidors que 
vulguin aclarir-se algún dubte sobre fonética, morfología, vocabu-
lari o sintaxi de la nostra llengua. 

Le Secció será atesa per un eos d'experts ñlólegs, de reconegu-
da competencia i solvencia, i esperem que contribuirá en la seva 
mesura a la depurado, flxació i enaltiment de la nostra llengua 
catalana, que avui lluita amb tants obstacles intems i extsrns. 

Reprodu'im tot seguit la primera lletra de consulta que ens ha 
arribat, que será resposta com cal en el proper número. Totes les 
consultes se'ns poden adregar per la via ordinaria deis nostres 
repartidors. 

Distingit i benvolgut Sr. Director de ANTOLOGÍA: 
En el núm. 6 de la Revista que, tan encertadament, vosté diri-

geix, Poli Glot convidava a plantejar i resaldré qualsevol dubte 
relacionat amb l'ús corréete de la nostra llengua. Per aixó m'he 
permés de formular les següents consultes: 

Per qué está tan estés l'ús del mot "mistus"? Quina és Vetimo-
logia d'aquesta paraula? Quan veig tanta gent que no sap com 
fer-s'ho per dir "llumins" pensó si no hi hauria alguna rao lógica 
que permetés d'incloure "mistus" en el Diccionari General de la 
nostra llengua. Si en tota llengua no auxiliar hi ha paraules de 
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formació popular i altres d'erudita, ¿no es podría considerar el 
mot en qüestió provinent de la primera? 

* * * 

Per qué quan a tants indrets de Catalunya hom ha dit i diu 
sempre "bauma" indicant una cova petita, V'Institut" ens presenta 
aquest mot amb la grafía "balma"? 

* * * 

Algú ha, escrit "gavina" referint-se a aquella barcassa moguda 
a motor, a l'estiu cobertada, que porta passatgers en dos pisos des 
de la Porta de la Pau fins a l'escullera i tornada. Quin nom li cor-
respon, a aquesta barca? Tanmateix s'ha de traduir del castellá? 
(Ells en diuen "gaviota", i molta gent nostra, també, malaurada-
ment.) 

• • * 

Per qué hem de dir "salconduit"? 

* * * 

Per qué no podem dir "awantsala" en comptes de "antesala"? 

* * * 

Anticipadament, grades. 

UN JOVE CÁTALA 

Una mestra d'escola que va en un tramvia afapeit de gent 
s'adona d'una cara coneguda i li somriu. L'home; se la mira de 
fit a fit. estranyat, amb tanta insistencia que ella arregla l'enut-
josa situació amb un enginyós: "Ai, perdoni'm. Em pensava 
que era el pare d'un deis meus nens." 

"The Reader's Digest" 

* 



Notes bibliográfíques 
DOS LUBRES DE TORRELL DE REUS 

Una antología lírica franciscana0' 

per L. GASSÓ I CARBOXELL 

P ocs llibres publlcats enguany teñen l'alta significado d'aques-
ta Antología franciscana, que es drega damunt nostre com una 

flamarada de deyoció i de fe, expandint la seva llum i el seu caliu a 
través de tots els climes. 

La nostra poesía rendeix el seu tribut al "Poverello" amb 
aquest llibre magnífic, editat per Torren de Reus, en el qual han 
col-laborat tots els poetes de terres catalanes, sense excloure nin-
gú, admetent totes les formes poétiques i tots els sentiments ins-
píradors. 

Encapcalat peí "Cantic del sol" o "Himne de les Criatures", de 
sant Francesc, meravella poética de forma i de contingut, el llibre 
pren un relleu de proporcions gegantines. 

Des de Victoria Penya D'Amer (1827-1898) fins al mes jove deis 
nostres poetes, Albert Manent i Segimon (n. 1930), passant per la 
lírica franciscana de Verdaguer i peí Juniperus de M. Costa i Llo-
bera, ens trobem davant d'un món que mai no hauríem pogut 
somniar. Tanta és la devoció del poblé cátala peí Sant d'Assís, que 
fins i tot sobta aquelis qui, inspirats en les seves virtuts, ja havien 
cantat l'excelsitud llegendária de l'amic del llop, que anomenava 
germá, la múltiple i diversa collita que emparant-se en el manten 
del seu nom s'ha recolllt. 

Tota la forga del llibre radica en la seva igualtat; no hi ha 
alts ni baixos ni idees distanciades que desvirtuin la idea central, 
base del llibre, sino que tots els poemes amb sanitat, d'intent i 
d'execució, perfilen la vida del Sant amb matisos de veritable fe, 
on descansa la seva plenitud intencional. 

L'esmentada "Antología Lirica Franciscana" consta de 220 pa
gines, en les quals han col-laborat mes de 120 autors, i está ani
mada per 11 atrevides xllografies de Josep M.a Nuet i Martí, que 
demostra un domini perfecte en la técnica constructiva i exe-
cutiva. 

Aquest llibre obre un camí fins ara no petjat, un camí de grans 
possibilitats que, en forma antológica, pot escampar arreu la co

tí) Torrell de Reus, Ed., 1947 
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neixenga d'obres i de noms, inédits encara, que poden esdevenir 
veritables valors posltius, i és llástima que, flns ara, aquesta me
sura de treball collectiu no s'hagi seguit en altres temes, conjumi-
nant en un sol volum tot alió que els nostres poetes han dit o po
den dir d'un tema determinat. 

Seria obvi parlar de la vida del Sant i deis seus miracles; pero, 
malgrat tot, no podem menys que descobrir-nos i agenollar-nos 
davant seu i demanar-li aquella pau serena que irradiava deis 
seus ulls i aquella sana alegria que brollava deis seus Uavis sem-
pre florits, amb la rosa del seu somriure mes dolc, somriure radiant 
d'amor, d'aquell amor que li inflamava el pit i li encenia les cinc 
plagues, sempre predicant amor i exercint la caritat No en va 
Jacopone da Todi digué: 

Dolce amore di povertade... 

I predicava pels pobres perqué tots coneguessin i gaudissin de 
la "Perfecta Alegria" -"Videant pauperes et laetentur" (Psalm 68 
i 33); i es sabia amic deis ocells i deis llops; del sol, de Taire i de 
les plantes; i sobre tot deis pobres, i el seu amor ais homes per 
Crist no tenia límit. , 

I s'endinsava en el mar o s'allunyava de les platges per dur el 
seu missatge amorós. 

Verdaguer, en el seu poema "Predicant ais aucells", diu: 

Va l'apóstol de l'amor 
per una selva d'Italia; 

I aixó fou tota la se va vida: un apóstol de Tamor, 
Així, amb l'afany de popularitzar tot alió que s'ha dit de sant 

Francesc, i seguint els dictats del seu sentir mes íntim, Torrell de 
Reus ha confeccionat un Uibre que és com un breviari d'amor 
francisca, on els versos, transformats per la devoció, son com ora-
cions que demanen i com jaculatóries que invoquen. 

Saludem, dones, la sortida d'aquest llibre amb l'esperanca de 
l'éxit que mereix i amb el convenciment d'una continu'itat que 
perpetui la nostra forma de sentir, i ara, mes que mai, des de les 
nostres coiumnes instem a propagar aqüestes edicions que repre
senten, no solament un llibre mes en el mercat de llibres nous, 
que cada dia augmenta el seu percentatge, sino que son els ge-
nuins propagadors de la fe i de l'entusiasme d'un poblé que sent 
i que viu sota els auspicis de la forma poética per conservar la 
seva vida interior i consolidar la seva integritat espiritual. 

# 



L'encís d'unes ciutats 

per FÉLIX CUCURULL 

O i algún dubte haguéssim pogut teñir sobre la personalitat de 
^ Josep Iglésies, queda esva'it després de la lectura de "Les ciu
tats del món". 

Josep Iglésies no és un geógraf que es complau a alternar l'es-
tudi i la descripció de les característiques del sol amb el conreu 
de les lletres. Aquest autor —al qual hem d'agrair importantissims 
treballs geográflcs— és un poeta, un auténtic poeta, que viu de 
cara a la naturalesa, enamorat del paisatge. Si Josep Iglésies es 
Uiura amb passió a l'estudi de la térra és peraué li cal conéixer 
bé el que tant estima. 

En llegir "Les ciutats del món" ens imaginem Fautor trescant 
amb un sentiment entre panteista i francisca, pels camps, i pels 
prats, i pels boscos, saltant marges, travessant torrenteres, esca-
lant muntanyes, ávid sempre de descobrir noves meraveiles, sen-
tint constantment l'atracció de la térra que el captiva en la diver-
sitat deis seus accidents, amb tota la gamma deis seus colors i 
amb el fluir constant de la vida. Ací, arraulit dins la valí, ha des-
cobert un poblet; allá, arrapat a un cim, albira un manyoc de 
cases desafiant el vent i les tempestes. I Josep Iglésies sent la 
necessitat, d'arribar a tais "ciutats" que "escondides, esquives, no 
s'ofereixen pas a tothom amb aire de cortesanes". Pero el nostre 
infatigable excursionista s'hi adreca conflat: sap que, a ell, "li 
obriran llur veritable encant". 

Josep Iglésies retorna de la seva caminada amb l'esperit ama-
rat de la llum d'aquells indrets. Una llum en la qual no manca 
cap deis seus matisos, perqué el nostre caminant no ha copsat 
únicament una posta, o bé una albada; ha recollit tot l'imper-
ceptible bategar que traspua de cada portal, de cada flnestra, i ha 
sentit entrar ben endins del seu cor tota la historia i tota la lle-
genda que aleña peí damunt de les teulades. 

Hi ha moments en els quals l'excepcional contemplador, em-
badalit davant la sublimitat de l'indret, ha compres que "calgui 
a l'ánima popular i a la poesia personificar amb fades i altres 
éssers ¡ultraterrens aquest encís que serva la gran naturalesa que 

(I) Josep Igléaies. «Lea ciutata del món». Editorial Arca, Barcelona, 1948. IMustraciona de 

Joan Dolcafel. 

# 
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subjuga". En altres avinenteses s'ha sentit colpit peí Uogarret 
que gairebé ja no té mes que passat i que li suggereix imatges 
patétiques. 

En "Les ciutats del món", l'autor —que a mes de posseir el do 
de la térra té el do de la llengua— ens fa ofrena d'unes magis-
trals pintures d'aquells pobles vinculats a un paisatge impressio-
nant on uns homes, "grumollets" d'aquelles terres "enduts per 
l'ardor que els sublimitza", abassegats per tota mena de passions, 
van desgranant llur dolor i llur joia, generació darrera generado, 
i, "no contents d'haver xopat els pendissos amb llurs suors, hi 
desfan llurs ossos, els quals, dins el gresol de la térra, tornen a 
esdevenir pedra de la Mola". 

Nosaltres potser no hauríem anat mai a raure vers aquells 
indrets, i, si ens hi haguéssim arriscat, potser hauríem fet com 
tants empassaeamins que "han arribat on s'agombolen les 'ciutats 
del món' i no les han vistes ni d'.un gruix de teula". Ara, Josep 
Iglésies ens les ha dutes a nosaltres. Després de fondre en el 
gresol de la seva ánima els divuit poblets que l'han inspirat, ens 
els ofrena, no davant deis ulls, sino arran mateix del nostre cor, 
convertits en altres tants joiells de poesia. 

En realitat, manllevant les imatges del nostre autor, diríem 
que, a través de tot el colorit de les seves descripcions, és alió que 
ell porta dins el que ens fa vibrar. En puixanca brolla el seu món 
interior, que ha forjat de mica en mica en el lent caminar per 
aquest món. 

N O T A 

Per un error, el dibuix tMarinerbasct, publícate la plana 67 

del nostre número anterior, anava sense signatura. Fem avinent, 

dones, que el seu autor és el dibuixant base J. G. Marquina. En 

altres números, ¡unt amb dibuixos de firmes reconegudes, anirem 

publicant apunts i dibuixos deis nostres /oves dibuixants, incre-

mentant així, en un altre aspecte, la nostre labor difusora de 

nous valors. 

* ** 
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Dos contes 
per MERCE RODOREDA 

Tarda al cinema 

D IÜMENGE, 2 de juny. — Aquesta tarda amb en Ramón hem anat 
al Rialto. Quan hem entrat ja estávem desavinguts i mentre 

ell prenia les entrades jo tenia ganes de plorar. I tot ha vingut per 
una bestiesa, ja ho sé. Ha comengat així. Ahir em vaig ficar al Hit 
a la una. Havia vetllat flns a les dotze per culpa del fll blau eléc-
tric que s'havia perdut, i sense el fll no podia acabar l'smok. I la 
mare anava rondinant: "No saps mai qué fas de les coses, com el 
teu pare", per acabar-me de fer posar mes nerviosa. El pare li va 
donar una mala mirada i s'anava traient els barbs del ñas assegut 
a la taula amb el mirall de má repenjat a l'ampolla del vi. A rúltim 
vaig trobar el fll i vaig poder acabar l'smok. Pero encara m'havia 
de planxar la brusa i la faldilla. En vaig ficar al Hit baldada i vaig 
pensar una mica en en Ramón fins que em va venir la son. Avui, 
havent dinat, quan ha trucat jo ja estava vestida, amb tres roses 
al cap i tot. Ha entrat com un boig, i sense ni mirar-se la brusa i la 
faldilla, tanta feina que havia tingut a planxar-les, se n'ha anat 
de dret cap al pare, que seia en el balancí mig endormiscat, i li ha 
dit: "En Figueras diu que mes val que no omplim cap fitxa; ja 
m'ho pensava, jo, que l'havien ensarronat." El pare ha obert un 
ull, l'ha tornat a tancar de seguida i s'ha posat a gronxar-se. Pero 
ell ha anat enraonant com si no ho veiés, que el feia empipar, i 
vinga dir que els refugiáis havien de fer aixó i alió, i en tota l'es-
tona ni m'ha mirat. A rúltim m'ha dit: "Anem, Caterina", i m'ha 
agafat peí brac, i hem sortit al carrer. Jo li he dit: "Sempre dius 
coses per molestar-lo, també. Ets molt pesat." Pero aixó no és res. 
A mig camí anavem sense enraonar i tot d'una em deixa anar el 
brac. Oh, de seguida m'he adonat del que passava: per la nos-
tra vorera venia la Roser. Ell sempre em diu que amb la Roser 
només havien fet broma. Sí, sí, broma. Pero m'ha deixat anar. 
Ella ha passat tibada, sense ni mirar-nos. Jo li he dit: "En Uoc 
d'ésser jo, sembla que sigui ella, la teva promesa." (Ara m'adono 
que he escrit tot aquest tros segnit, i la mestressa sempre em deia 
que de tant en tant fes punt i a part. Pero, com que aixó només ho 
escric per a mi, és igual.) 
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Jo, dones, tenia ganes de plorar mentre ell comprava les entra-
des, i el timbre del cinema encara em feia estar mes trista. Jo tenia 
ganes de plorar, perqué, en Ramón, me l'estimo i m'agrada quan 
em fa un petó i quan fa aquella olor de quina el dia que va a casa 
del barber a fer-se tallar els cabells, encara que m'agrada molt 
mes quan els porta una mica Uargs i sembla el Tarzan, de perfil. 
La mare sempre diu que acabará a la Guaiana amb tant mercat 
negre. Pero no en deurá pas fer sempre, i ell diu que aixl ens po-
drem casar mes de pressa. I potser té rao. 

Ens hem assegut sense dir-nos res i la sala feia olor de zotal. 
Primer han fet les actualitats: ha sortit una noia que patinava, 
i després tot de bicicletes, i després quatre o cinc senyors asseguts 
al voltant d'una taula, i aleshores ell s'ha posat a xiular i a picar 
de peus com si ios boig. El senyor que teníem davant s'ha girat 
i han anat discutint fins a l'acabament. Després han fet una pellí-
cula de ninots que no m'ha agradat gens: ni sortien tot de vaques 
que enraonaven. A mitja part hem anat al bar a beure un Pampre 
d'Or i hi ha trobat un amic que ii ha preguntat si tenia paquets 
de Camel i mitges Nylon, i ell li ha tontestat que la setmana en-
trant en tindrá perqué anirá a l'Havre. Jo pateixo molt quan és 
fora, perqué, encara que no ho digui, sempre ho pensó, que l'agafa-
ran i que li posaran manilles. 

Per culpa del mercat negre no hem vist el comencament, i 
quan anávem a seure tot-hom rondinava, perqué amb les soles de 
fusta faig molta fressa encara que camini a poc a poc. Els de la 
pel-licula si, que s'estimaven. Ja ho veig, jo, que nosaltres no ens 
estimem així. Hi havía una espia i un soldat i en acabar els afu-
sellaven tots dos. A les pel-lícules tot és sempre molt bonic, perqué 
si els que s'estimen son desgraciáis, pateixes una mica, pero pen
ses que tot anirá bé; pero quan jo ho sóc no ho sé mai, si tot anirá 
bé. I si alguna vegada acaba malament, com avui, tota la gent está 
trista i tothom pensa: "Quina pena!" Els dies que jo estic molt 
desesperada, com que ningú no ho sap, és pitjor. I, si ho sabien, 
tothom riuria. Quan ha vingoit el tros mes trist ell m'ha posat el 
brac sobre l'espatlla i ja no hem estat mes enrabiáis. Jo li he dit: 
"No vagis a l'Havre aquesta setmana", i una senyora de darrera 
ha fet: "Pst." 

Ara he Uegit tot aixó que acabo d'escriure, i veig que no és ben 
bé el que volia dir. Sempre em passa igual: explico coses que de 
moment em sembla que teñen importancia i després m'adono que 
no en teñen gens. Per exemple tot alió del fil blau que ahir a la 
nlt no podia trobar. Després, qualsevol que llegís aquest diari 
diria que pensó que en Ramón no m'estima, i jo cree que sí, que 
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m'estdma, encara que sembli que només pensa a comprar i vendré 
porqueries. Pero encara no és ben bé aixó el que jo voldria dir. El 
que voldria saber explicar és que, encara que gairebé sempre esti- . 
gui trista, en el fons estic contenta. Si algú llegia aixó es faria un 
tip de riure. Ja no sé, que sóc una tanoca, i el pare sempre em diu 
que ell és un beneit, i aixó al capdavall és el que em fa estar mes 
trista, perqué pensó que serem un parell de desgraciats. Pero, 
mira... * • # 

El gelat rosa 
% ¿ 

—Té, quin vols, el groe o el rosa? 
Havia comprat dos gelats i els ni oferia amb un aire trist. La 

dona del carretó es guarda els diners que ell 11 acabava de donar 
i ja servia altres clients tot cridant: "Al bon gelat!..." 

Sempre passava igual: quan s'apropava l'hora de separar-se 
sembla va que li aboquessin una galleda de tristesa al damunt i ja 
no obria la boca en tota l'estona que els quedava d'estar junts. 

Al pare, al costat d'ella, amb tota la tarda davant, amb l'esplen-
dor del sol, sota els arbres remorosos, estava alegre, sabia enraonar. 
La banda de música tocava l'obertura de Lohevsrin: l'havien es
coltada religiosament agafats de les mans. Els anees i una pa-
rella de cignes blancs amb els colls erectes Uiscaven com si fossin 
de celiuloide sobre el cristall blau del llac. Els homes, les dones 
i els iníants semblaven flguretes que caminessin i sortiriguessin 
mogudes per algún mecanisme precios dintre un paisatge artificial 
íet per homes de debo. 

Quan el sol declina s'assegueren en un banc verd a l'ombra 
húmida d'un tiller i ell li dona l'anell de promesos: un brillant 
petit amb un carbó bastant visible. "Jura'm que no te'l traurás 
mai mes." Per mirar-se'l, separa els dits, estira una mica el brac, 
i féu oscillar la má. Pensá amb una secreta recanca en la seva má 
d'una estona abans, sense anell, ágil i lliure. Els ulls se li velaren 
una mica. 

Caminaven agafats del brac cap a l'entrada del metro. 
•—Té, pren el rosa. 
Ella l'agafá i senti com una defallenca a les carnes. Feren uns 

quants passos. "Rosa, rosa..." Tot d'una s'estremí I una onada de 
rubor li puja fins ais cabells. 

# 

* • • • # • 
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—Ai, el gelat! —. L'navia deixat caure expressament per ama

gar la seva torbació. 
—Vols que te'n compri un altre? 
—No. 
"... rosa... rosa... de pressa, que no s'adoni de res... Per qué et 

menges les roses? Ens casarem. Hauré de cremar les cartes. Totes... 
la del 15 de febrer, també... Si pogués guardar-la... amb les roses 
seques... Et menges les roses? En dula un pom a la má i ell em 
besava, i réiem, i caminávem. M'agaíava per la cintura. Portava 
el barret decantat, tenia els ¡ulls brillants. Jo menj ava una fulla de 
rosa. Si sempre menges fulles de rosa et tornarás rosa. A la nit vaig 
somniar que naixia d'un tronc vell arrapat a una paret i que 
m'obria a poc a poc en petáis de sang. M'agafá el brac. brutal-
ment: Llenga les roses, Uenga-les! Vaig mirar-lo amb els ulls mig 
closos i anava queixalant la fulla de rosa... Amor meu... Quan # vaig pujar l'escala sabia on era, on anava i per qué. La noia va 
obrir la porta i s'enretirá per deixar-nos passar. No, no feia olor 
de res aquella cambra fosca, amb el paravent descolorit i la catira 
esfllagarsada. Sordid... i trist. No tinguis por. Quan vaig obrir els 
ulls vaig veure l'americana al respatller d'una cadira i la corbata 
aldamunt, verda, amb ratlles vermelles... Sembla que no es recordi 
que hem d'enviar les violetes! La directora del taller em va renyar 
Pendema perqué íiavia arribat tard... Enfila va les fulles morades en 
un fllferro. Que fort que m'estrenyia. Tenia un blau al brac, i 
m'havia hagut de posar una brasa amb mánigues llargues... Quan 
tornaré ens casarem, deia la primera carta. Encara menges petáis 
de rosa? Les hauré de cremar totes i la capsa folrada de cretona... 
Les hauré de cremar... I aquest anell, que ém fa mal al dit... Fa 
dos anys que no m'escriu, que no en sé res... casat, mort, potser... 
I si tornessis, tornaría... Aquell matí que plorava, la portera em va 
pujar la llet: / pots estar ben contenta que no t'hagi deixat un 
record... Disset cartes, disset cartes esperades amb deliri, malalta 
de tant esperar... Per qué et menges les roses...? 

—Qué penses? —li pregunta ell mentre baixaven l'escala del 
metro. 

—Jo? No res. 

(Reprodult de la "Revista de Catalunya" - París, 
juliol-setembre 1947.) 
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