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DIUMENGE, 5 DE MAIG DEL USI 

• LES LLETRES • 
ELS CONTRASTOS DE l'ANIMA RUSSA 

El místic Tols to i i el rebel Bakunin 
Tenfem escrit, i a punt de com

~re, per a aquesta. edició domi
nical un ampli comentari del llibre 
cBakunftt», de Viatxeslav Palonski, 
quan ens arriba un article del r.os
tre co!labcrador «S», que glossa d.::
terminats aspectes de l4 vida i l'obra 
de Tolstci. 

Hem dubtat sí donar l'un o l'al
tre a les linotips. No acabàvem d_e 
decidir-nos i, per fi, se'ns ha acudtt 
una solució intermitja; donar-los tots 
dos i posar atxf, davant per davant, 
dues figures representatives de. l'es
perit, per a molts de nosaltres. tnac
cessible, d'aque~t pais que algu ano
mena l'Eurasitt, on tal vegada l'e
normitat del paisatge és propicia 
perqu~ lz.i neil:in i creixin el.t caires 
més contraposat.! de la passió mís
tica. El lector jutjarà si hem fet 
o no hem Jet bé en procedir aixi. 

Diu l'amic S., referint-se a. Tolstoi: 1 

Tolstol no abandonà l'art després 
te la seva conversió. El que aban
donà fou la mena d'art que ell creia 
incapaç de tranrmetre sentiments 
morals desitja~les, és a dlr, un art 
que no era èUc o que era d'un baix 
valor ètic. Ell creia que el m..i.ssatge 
de l'artista. ha d'ésser entenedor a 
tota la .soc~.etat, no als e~pecialmem 
educats; 1 no ha d'ésser carregat 
d'ornaments romii..ntics 1 irracionals, 
n1 de detalls realistes superflus. Tot 
en aquest art ha d'ésser senzill com 
la història bíblica de Josep, que es
devingué, per ell, el model del gran 
art. Es Eabut com Tolstol portà 
aquests punts de vlsta. fins al dog
matisme, com arribà a negar Wag
ner 1 Shakespeare. 

Després d'Una confessió, Tolstoi es 
posà a escriure amb aquest punt de 
vista sobre l'art de noveHar. Amb 
tot, la. diferència de l'art de Tols
tol, abans 1 després de la. conversió, 
és menys fonamental en la pràctica 
que en la teoria. Només el seu po
der d'observació intensament realis
ta esdevé més C8$t 1 disciplinat per 
tal d'aconseguir fins preconcebuts. 
Cosa que li permeté d'aconseguir 
una profunda influència moral a:nb 
les seves noves novelles. El missat
ge de l'artista continuava essent nu 
i dominant, però la força que el 
conduïa. depenia enterament de l'a
cumulació espontània ~el detall, ca
ractertstica. del seu art no regene
rat. Quan, el 1886, Tolstoi pu!:llicà 
La mart d.'Ivan Ilit:c, el públic lec
tor de R~ia respirà satisfet i 
agraït. No hi havia dubte sobre el 
caràcter categòricament reli~ós de 
l'obra; com tampoc no es podia du~ 
tar de la transformadora experièn
cia espiritual que Tolstoi havia so
fert. Però, per a la. majoria dels 
seus lectorE>, que havien començat 
a témer que la seva conversió no 
1mpllqué.s un allunyament de la li
te¡·atura 1mag.lnativa, llevat de la 
dels Contes populars, la cosa impor
tant era que Tolstol, com a artista., 
no havia. perdut res del seu poder 
creador inigualat. 

L'interès autobiogràfic de La 1ncrt 
d'Iuan Ilitz no és fàcllment destria
ble del seu mèrit literari. Però una 
lectura. de l'obra avUi dia, després 
de cinquanta anys que fou escrita 
i de vint-i-cinc que Tolstoi és mort 
deixa la Impressió que no cal d; 
nar gaire importància al que hl ha 
de subjectiu en la psicologia de l'o
bra. Com tota gran literatura- 1 
l'obra és entre les coses més grans 
que Tolsto1 escrigué-, é.;, en subs
tància creativa, del tot impersonal. 
Per més que entrés en el designi de 
Tolstoi, en escriure !van I!itx, la 
contemp1ació de la pròpb mort i el 
terror de la. incomprensió davant de 
la mort, el resultat ens porta molt 
més enllà de la llinda de la seva ex
periència personal. Aquest home. 
més aliat vulgar, de quaranta. anys 
-significativament, és jutge-, que 
està. a punt de morir, i els turments 
del qual ' només són alleujats per 
l& bondat activa del seu criat, és 
una figura simbòlica d'humanitat, 
vista. a través de l'idealisme semi
racional, semi-mlstlc, de Tolstoi. Fou 
a través d'un terror semblant al que 
sofreix Ivan Ilitx que Tolstol arribà 
a. veure la llum, i ailó, a escriure 
una obra. en la qual el terror de la 
mort és vençut per lo. llum. Però 
mentre llegim no pensem en la vi
sió consumada; és l'experiència mor
tal d'Ivant Illtx, la seva agonia men
tal i espiritual que-amb la pròpia 
frase de Tolstoi-, ens «infecta». Re
coneixem l'autor per uns quants pre
ludlcls caracterist1Cl!, pel seu menys
preu pels metges 1 la ciència en ge
neral, pel seu Odi pels sistemes le
gals. Tota. la resta, no obstant, té 
la universalitat de la. creació artis
tica. 

El terror de la mort és també el 
tema d'Amo t criat, que segueix en 
el present volum 1 el qual no és pas 

*- - --- -
A FAVOR DEL SECRETARI 
GENERAL DEL C. A. D. C. I. 

El sojorn en el sanatori de Puig 
d'Olesa. del secreta.rt general del 
C. A. D. C. I., Joan Ferrer i Alva
rez, . afectat d'una. penosa malaltia, 
ocasEs 1ona despeses extraordinàries. 

. prega a tots els que vulgwn con
tribw.r a sufragar-les i especialment 

d
als treballadors de comerç, tècnics 
e la indU.stria, Banca, Asseguran

ces 1 Ofícinea i Auxiliars de Farmà
cia, passin per l'estatge de la Fede
ració d'Emplets 1 Tècnics de Cata
luoya <F. E. T.), Ronda de Sant 
~:Jae, nfun. <i, primer,. on companys 
or·ctneOremls de Major, Detall, Film i 

1 s 1 Magatzems de fàbrica, 
rebran tots els dies feiners de set 
~ nou del vespre els donatius des
.. nats a aquest objecte. 

Associació de funcionaris de 
la Generalitat de Catalunya 

Aquesta Associació posa a conel
zetnent. de les senyoretes tempore
~ '!,~miadades de la Generalitat, 

r ..,.. obert un concurs per a la. 
~Visió d'una plaça vacant en la 

L!'ttarla d'aquesta entitat. 
cla&a ~o de sollieltuds quedarà 
co e proper dimecres, dia 8 del 
cr~t mes. Per a detalls a. la Se
lliunera d

1
e l'Associació, Portaferrissa, 

o 3, Pral. 
• • • 

50~uesta entitat convoca tot el per
llend~;~baltem de les diferents de
l'euruó es de la Generalitat a una 
l que per a discutir esmenar 
t.a~~nr sobre ranteprojecte d'Es
Ptope FunCionaris es celebrarà el 
a les r ddilous, dia. 9 del corrent mes, 
liOciaJ eu de la vetlla, r. l'estatge 
Illa • Portarertssa, 13, pral. Amb el 
llab~ mouu, L per al dia 11, dls
l oe& ·~les deu de la vetlla, es con-
~n el llersonai docent. 
F.s &m~laobn. mestra del conte. 

consciència de la mort 

que és subjacent en H ad{li Murat, 
una novelia curta que és una obra 
d'art del millor que Tols':ol ~crl~é 

T OLSTOI 

de.~prés de la seva conversió. H1 tre
bailà. pertinaçment, encara que lleu
gera, del 1896 fins al 1904; no es 
publicà fins un any de:;prés de la 
seva. mort. La novella pot servir d'e
xemple de l'ideal novel:listic de Tols
tol, desposseït de tota matèria es
tranya, de tota de~cripcló o detall 
psicologic innecessaris. Versa sobre 
una. de les fases més celebrades de 
la conquesta lenta del Caucas pels 
russos i de la resistència que els ofe
riren les tribus de la muntanya so
ta el seu cap mllitar 1 rel1g16s, Xa
mil. Hadgi Murat, un capità que es 
baralla amb Xamil, es passa als rus
sos i cerca el seu ajut contra Xa
mil i intenta. rescatar la seva. Ir.mi
lia que està en poder de l'Iman. 
Can~at d'esperar, Hadgi Murat fuig 
dels russos 1 troba la mort a les se
ves mans. Tolstoi conta la història.., 
evocada per la vista d'un &cardot 
al mig d'un camp llaurat, directa
ment I amb una viva simplicitat, per 
damunt de tota ponderació. Es, tal 
vegada, l'exemple ~uprem de la se
va novellistica. racionaatzada, al
menys de la. mena no religiosa. Had
gi Murat és alhora noble i traïdor, 
un home apaSSionat 1 bàrbar, heroi 
i vulgar argila. L'el:cena final, quan 
ell I quatre seguidors ¡eus són vol
tats per una. peUta. host de russos 
i muntanyencs, té una magnlficèn
cta en la qual, realment, la mort 
apareix com el coronament final. 

El terror de la mort - com hem 
vist-, l'obsessió de la mort (vegeu 
Memòries d'un foll, no traduïda en
cara al català). el problema. etern 
de la mort dels ésser.> i de les coses 
(com en Tres mcrts, que no tón sinó 
tres temps d'un mateix relat: la 
mort d'una. vella senyora, la d'un 
mugic i la d'un arbre). lliguen en 
una Idèntica unitat aquestes histò
ries, que, segons Xcstov, constituei
xen la clau per a. penetrar tota l'o
bra de Tolstoi De fet, en l'obra tols
toiana no hi ha contradicció essen
cial. Uns quants temes-i el de la 
mort és un dels més forts-perdu

rò d'una faisó irregular, polifacètica. 
Allò que en Lleó Tolstoi, militar, ter
ratinent 1 fill de nobles, va. provocar 
una reacció evangèlica 1 contempla
tiva, una santedat rústica 1 sublim 
albor&, en Miquel Bakunin, fill d'hi
sendat amo de serfs, d'educació con
fessional 1 militar també als seus ort
gens, dugué com a resultança la seva 
metamòrfosi successiva en l'home 
d'acció per antonomàsia. Un mateix 
foc inicial va encendre en Lleó Tols
tol els ciris de la beatitud i en Ba
lrunfn la teia de la rebeHla. 

Balrunfn va néixer el 1814, cent 
anys abanS del monstruós camatge 
desencadenat pel règim social 1 eco
nòmic que ell volia enderrocar. La se
va joventut, amb els fets assenyalats 
que anaren a plasmar el futur llUi
tador els relat& Volonski de ma 
mestra. fent-nos viure els avatars 
d'aquesta vida inquieta, que d'un 
abrandament religiós hereditari i del 
culte al tsar -el monstruós Nicolau 
I- deriva, paUlatinament. a les doc
trines més enderrocadores. Però, en
derrocar és bastir, proclama. el formi
dable capitost amb fe messiànica. I 
allò que de jove s'havia assimilat dc 
F!chte i d 'Hegel -especialment d'He
gel- fermenta dintre d'ell d'Una ma
nera inopinada. Sl el Mal no exis
teix L tot allò que s'esdevé és Bé, en
sulciar per la violència tot l'edifici 
social, no pot ésser més que Bé 1 no 
Mal. 

Volonski segueix Balrunfn en les 
seves anades i viugudes per Europa, 
arreu vigilat, exiliat, perseguit. Ell, 
que d'antuvi es va sentir patriota es
lau, i fins paneslau, acabà per si
tuar-se en una posició obertament 
contrària. A Paris, visqué en con
tacte amb els polonesos que conspira
ven per la independència. de la seva 
pàtria i assistí a un banquet, on pro
nuncià un discurs que va escandalit
zar l'Ambaixada. Aleshores hom em
prà contra d'ell la més innoble de les 
armes, la calúmnia. El pintaren com 
un agent tsarista I això l'enemistà 
amb els polonesos. El mateix dia del 
banquet. fa. constar Volonski, Marx 
pronunclaval a. Londres, un altre dis
curs sobre et mateix tema, en termes 
absolutament distints, que BakunJn. 
Començava de dibuixar-se el dualis
me entre tots dos. 

BAKUNIN 

ren del començament a .1~ fi. <Con-~ Endinsant-nos en la lectura, el lll
trastant amb altres escnpwrs russos bre se'ns va. fent més interessant a 
que s'amaguen totalment darrera cada. pàgina, per tal com, de la mà 
dels seus pertonatges-, què sap un de l'autor, seguim punt per ,PUnt to
hom, per exemple, de Turguénev, de ta l'evolució esplritualildeolOglca del 
Dostoievski ?-, Tolstoi es prerenta rebel errant. De fet, ens famillarit
oom un exemple únic en la història zem amb un aspecte nou del roman
de les lletres. De la primera a l'úl- ticisrne de l'època, que determlna

1 
en 

tima de les seves obres, gairebé to~ Bakunin, «l'amor al fantàstic 1 a l'ex
és autobiografia; i sense tenir en tra.ordinari» -són paraules seves
compte les lletres, els relats i els i l'horror als horitzons limitats. Es 
rec:lrds dels con' ,,mporanis, l'autor ben segur que els dies més feliços 
mateix ens in!orma, de l& manera de la seva vida foren els que visqué 
més precisa, del Eeu procèl; co1nplet al costat ~els revoltats del 48, embria
d'evolució; ens dóna compt-e de la gat de tnomf, de sung i de pòlvora. 
més minima idee. que arriba a pas- El poltre sal...atge estava engegat. Ja 
sar pel seu cervell, de tots els can- ma1. més durant molts anys, res no 
vis que es produeixen en el Eeu in- haVIa. ~e ~eturar-1'?. Presoner .. a 
terlor o exterior. La seva obra és Chemrutz, d e~c!ó en extradició 
l'autob~a la més extensa que . es anà a parar a 1 hornda fortalesa de 
coneix. To!stoi parla exclusivament Pere 1 Pau. ~. per salvar-se, redac
d'ell mateix: un parell d'e:;bossos \ tà. una humiliant «Confessióll, a.dre
una. novella. llarga. són les úniques çada al d'8;re» Tsar. Ell aflrma qu~ 
obres en les quals ei senyor d 'las- trac:~ d ensarronar-lo. Potser Sl 
naia. Poliana es mantó en darrer ter- -«~ . lo sà?._, Un esclau «pur 
me: Irteniev, Nckhludov, Olenin, =:s. es sempre una calX3. de sor
Levin, no són sinó disfresocs del Eeu El fet és que vingué com a mal 
jo, ~ins que deixà. tota mena d'en- menor, la seva deportació a Sibèria 
cobnment 1 aparegué davant del Jec- -TonlSk, Irkust-. Allà va casar-se 
tor amb les RCVC'S confe~,clons, idees El 1881, va fugir al Japó, i d 'all1 a 
I croade" religioses.) El que és sor- Nord-Amèrica. No va trigar a desem
prenent, inaudit, quan hom abasta barcar a Londres. En aquell moment 
tota la vida de Tolstoi, é;; de veure anava a deixar d'ésser un obscur 
la seva ànima, a la fi dels seus dies, conspirador mdividual per a devenir 
acarada als mateixos prob:emes que el cap vis~!~ l'home sfmbol, d'una 
el turmentaven en la .seva primera tendència pouerosissima, dintre el 
joventut. Es d'adv"r~:r. de '!Jas~ada., nou-nat redreçament del proletariat 
que Narci3 Oller mateix incèogué en universal. 
la. seva traducció d'Ivan Ditx, any Esvaït un fugisser període de «bon 
1897, un tros d~ls seus re1a.ts de Se- sentit» -remarca Volonskl-, Baku
bastopol La mart al c:zmp cie bata- nin es llançà. de ple a la propaganda 
lla, una de les seves primeres obres, inte~va. de l'anarquisme d'acció. 
escrita l'any 1855, quan tenia vint- Funda una «Germandat Internacio
i-cinc anys. na!.» i va atreure al sen camp ho-

La traducció d'Ivant llitx (pub!1- mes. com Reclus, Rey, Jacliar i Fa
cat en la secció d'històries curtes> nell!. 
com la d'Hadgí Murat, estan a l'al~ El capi tol, nové,, és, fins . a cert 
tura corrent en les Edicions Proa, punt el rovell de 1 ou del llibre, per 
que compta. en la seva ccllecció les tal c_om copsa_ magis~ralment les con
millors traduccions que existeixen a. cepcwns teònques de B!lkunln. «En 
la penínsUla d'«Anna Karénina» 1 el paS?at. l'esclavatge, ~n l'esdeveni
de «Crim i càsti:p. No cal dir com dor, 1 alliberament, i 1 estat actual 
la. primera supera l'antiga de Narcis no és sinó un periode transitori de 
0 11 to 1 1 bl , , lluita per aquesta llibertat futura» er, t e nota, e va..tor d aques- Acl teruu una síntesi breu 1 clara. · 
ta.. I és que la de 1 A tot vent é3 !e- La negació de Déu arrll>a. a. ésser 
ta directament del ~ per un co- un principi bàsic de ia. Ideologia ba
neixedor profund d aque6t 1d1oma. kuniniana.. La defensa. amb tanta 
el. senyor France~ Pa.yarols. El ma- d'energia com Tolstol, afirma. tot el 
te1x trad_uctor rerx en la. tasca, no contrari. «Déu ho és tot!», per l'un. 
gaire fàcil, de donar en català l'aus- «Déu no és res!J, per l'altre. Cercant 
teritat colloqulal merave!lo.>a d'Had- els origens de l'esclavatge Balrunin 
gi Murat. • • • que n'ha trobat un. Déu, en troba. un 

altre, l'Estat. I proclama. indlspcnsa
Diem, arai nosaltres: ble la destrucció objectiva de l'Estat 
Bakunin, 'home de l'acció dlrccta 1 la. destrucció subjectiva de la. idea 

paladi gegant del concepte mes de Déu. No predica, però, l'annrquis
agressiu de l'acràcia, és, en certa ma.- me solitari: eLa llibertat -escrlu
nera, un precursor de certes modall- no és un fruit de l'isolament, sinó 
tats de lluita social, extraordinària- de l'acció reciproca.» 
ment arrelades als nostres climes. El Allò, tal vegada, més interessant 
temperament d'una. massa considera- per a les joventuts estudioses, és lo. 
ble dels obrers catalans o residents facilitat que aquest llibre els dóna. 
a Catalunya, oposa serioses dificul- d'assabentar-se, amb luxe de detalls 
tats a convertir-se al SOCialisme de del procés que va seguir el destrta.! 
precisió, raonat 1 ctentllic de Karl ment de la primera Internacional en 
Marx 1 accepta, en canvi, a. mans les dues cone~des tendències, socla
besades els mètodes més grats al «de- lista i a.narqw.sta, representades, res
mòcrata furiós», com ell mateix pectivament, per Ma.rx i Bakunin. La 
slu~via anomenat Bakunin. reflexió i la intu!cló, la ciència 1 el 

D'aquesta enorme figura revolucic> misticisme, la revolució 1 la rebeiDa. 
nàr!a. acaba de publicar-se'n una ex- Clou el llibre la descripció sòbria. 
celient biografia., obra. de Vtatxeslav i objectiva del que podrtem anome
Polonski. N'ha tingut cura l'Edito- nar el capvespre del «demòcrata. tu
rial Atena i la traducció Impecable, ri® davant la influència. creixent 
ftdelisslma, de prunera mà, és degu- del soclallsme materialista de Carles 
da a la competència i preparació del Manc. No cal pas ésser marxista. n1 
nostre bon amic Andreu Nin. I bé, bakun.lnLsta. per a recont!ixer l'alt 
la lectura de la. vida i miracles del valor documental d'aquest llibre. per 
més turbulent dels agitadors de mas- a la comprensió de tots eh fenò
ses, ens posa. davant per davant d'un mens socials del divuitè i ¡ran part 
producte e,peclfic de l'll.nim& russa, dels que r.vui presencia 1& humanl
tan complexa, tan susceptible de re- tat, adés bostu, adés lndifer11n t, &dés 
flectir la. llum de la raó sota. les for- entus1.asta. Qualsevol que sigu.l la po
mes més n.riades i antagOnlques. sicló o la manera de perusa.r de ca
L'ànima russa del vuit-cents -sosp1- dasctl. el coneixement 1 meditació 
tem que a 1& RúWa actual ha na&- d 'aquest cBakun1m, de Vlatzeslav 
cut. 1 creix una ànimA nova-- era Polonskl, revesteix una capital lm
propensa a l'abrandament miatic, pe- portància.. 

la humanitat 

«CATALUNYA-COMPANYS», 
LLIBRE DE PALPITANT 

ACTUALITAT 

ELS JOCS FLORALS 

Salvador Perar
~au, guanyador de 

la Flor Natural 

~LA CULTURA • 
Bon punt coneguda la. imminent 

aparició d'aquest llibre de Gómez 
Hidalgo, són infinites les persones 
que se'ns han adreçat demanant
nos dades 1 antecedents, ja. que, el 
simple anunci de l'obra, ba. tingut 
la. virtut d'excitar poderosament l'a
tenció pública. 

Ara. com ara, només podem fer 
que ratificar-nos en les nostres pri
meres apreciacioncs, suara publi
cades. En les pàgines del llibre de 
referència la vida de lluita 1 sacrlflci 
de Lluís Companys apareix tan ín
timament lligada, a. la polltica de 
Catalunya i Espanya., en tot el que 
portem de segle, aix1 com a. les con
vulsions d'ordre social que registra 
l'actual període històric, que pot 
dir-se que, a. través de Lluís Com
panys, el veritable protagonista és 
la. lluita. per la Llibertat 1 per la. 
Justicla. 

El pròleg d'Azorin, hi afegeix en
cara un major interès, per tal com 
és coneguda de tots l'oposició tanca
da del gran escriptor a prologar 
obres. Quan s'ha decidit a. prologar 
aquesta, els motius que l'han impul
sat són d'una envergadura, patriòti
ca i humana, immensa. 

LLEGINT ..• 
¿ Y A HORA QUE ? 

noveHa d'HANS FALLADA. 
Editorial Juventud. Barcelo· 
na. 6 pessetes 

Un llibre de tres-eentes seixanta
quatre pàgines, encara que hom no 
vulgui, inspira un cert respecte, un 
cert recel. Aquest respecte, ac¡uest 
recel, s'accentuen quan el llibre por
t-a un titol tan simple com aquest 
de Hans Fallada. -1 am què?- que 
resulta. terriblement expressiu quan 
s'ha llegit la novella, però que abans 
de llegir-la diu ben poca cosa. 

El cas de Hans Fallada ens re
corda el d'un altre novel:lista ale
many de gran 1 ràpida popularitat: 
Remarque, l'autor de Res de nou a 
l'oest. Hans Fallada, com Remarque 
en publicar Res de nou a l'oest, en. 
un escrlptQr inèdit, comp!etament 
desconegut. Una sola. novella, com 
a Remarque amb Res de nou a l'oest, 
ha estat prou perquè el seu nom 
pa3Sés les fronteres 1 adquir!s una 
ràpida popularitat. 

Val a dir que aquesta popularitat 
és ben legitima, 1, per tant, ben gua
nyada. I ahcra qué? es una gran 
novela, una magnifica novella. Peta 
molt que una obra literària no ens 
prenia amb la força que ens ha 
pres aquesta. 

I ahcra qué? és una novella d'Una 
enorme, d'Una terrible densitat hu
mana. Sem!)la mentida que amb tan 
poc artiflcl, d'una manera. tan sim
ple, el seu autor pugui donar-nos 
una impressió tan viva, tan real. 
Aparentment, gairebé no hi ha ofi
ci, no hi ha. tècnica, en la «manera» 
d'ésJer escrita aquesta magnifica no
vella. No obstant, són molts els mo
ments acomeguits d'una. manera tan 
esplèndida, tan perfecta, que se us 
fa dif!cil pensar que Hans Fallada. 
fa amb aquesta obra les seves pri
meres armes. 

La gamma noveHesca. és rica 1 va
riada com la mateixa vida: l'amor, 
la maternitat, la misèria, l'angúnia, 
les llàgrimes, el somriure. Tot això, 
tant de cada dia - llastimosament 
- pren un relleu extraordinari en 
ésser vist i tractat per l'autor. I pel 
seu art ~ue és una pura emoció 
humana-, la vida. del pobre em
pleat sense feina pren proporcions 
d'epopeia. 

L'èxit d'aquesta. bella novella no 
obeeix a una moda literària; no serà. 
breu i fugisser, com p~a amb al
tres noveHes aparegudes entre res
~lendors apoteòsic3 1 oblidades al 
poc temps d'una manera. definitiva 
i total. 

I és que Han:> Fallada no ha es
crit una noveHa. més: ha escrit la 
noveHa de la nostra època, amb to
tes les seves inquietuds, tots els seus 
neguits, totes les seves miEèries. 

Una vegada més, Salvador Perar
na.u, l'inquiet poeta de les ansies po
pulars, ha assolit la. més preada dis
tinció en un certamen literari. Amb 
freqüt!ncta, la seva poesia. càlida 1 
humana ha merescut premis de cnte
gorta, i els seus versos han estat 
triomfadors en multitud de certà
mens de Catalunya. Enguany és 
Barcelona, la seva gloriosa Institució 
dels Jocs Plorals, la que li atorga la 
qualificació màxima. i l'eleva. a. la 
categoria de cavaller de l'Amor, ja 
que aquesta vé a ésser la significa
ció de la Plor Natural barcelonina. 
Aquesta flor, tan desitjada, que l'es-

SALVADOR PERARNAU 

Per fi ha estat elegit el 
nou Degà de la Facultat 

de Medicina 
Després de laborioses tasques de 

preparació, ahir tingué lloc l'elecció 
del nou Degà de la Facultat de Me
dicina, per la Junta del Claustre de 
la pròpia. Facultat. 

L'elecció recaigué en el doctor Pe
re Nubiola. Segons es dleué, alguns 
catedràtics, a. l'bora del sufragi, 
s'abstingueren de participar-hi. 

CURSETS 
Seminari d'Estudis Politics. - La 

primen. lliçó del curset que professa 
el doctor JoaqUim Balcells sobre el 
tema «L'individu i l'Estat en la Cons
titució Pol!tica. de Roma», que havia 
de donar-se el passat dijous, dia 2, a 
les set de la tarda, fou ajornada fins 
el vinent dimarts, dia. 7, a l'esmenta
da hora. 

Les següents ll1çons continuaran 
donant-se tots els dijous, a les set 
de la. tarda com s'ha via. anWlciat. 

CONFERENCIES 
En defensa. del gos. - Avui, a les 

onze del maU, a la. «Societat Pro
tectora d'animals i plantes de Cata
lunya•. el Dr. Josep Riera i Mayne
gre, donarà una conferència pública 
sota el següent tema: «Perquè els 
pobles civilitzats han de defensar 1 
protegir el gos». 

Carles Soldevila a l'Ateneu Poly
technlcum. - Dijous vinent el se
nyor Carles Soldevila encetarà el 
curset «La p:ot' ..... ó literària» que 
ha de donar a l'Ateneu Polytechnl
cum. Les tre.> lliçons de què consta 
aquest curset van encapçalades com 
segueix: 

!.-Condició social i econòmica de 
l'escriptor. Breu idea del qoo ba es
tat. Assaig sobre el que és avui. 
L'escripwr 1 eJ.S prob.emes coHectius 

Il.-Que és i que no és la litera
tura. Perquè s'eEcriu. Perquè es lle
geix. 

m .-<:om s'esdevé escriptor. Voca
ció i preparactó. Imlta.cló i originali
tat. Ex:lt i fracàs. Psloologla del li
terat. 

posa del Poeta i reina de la. Festa Acadèmia dit Medicina de Ba rce
diposltarà, solemnialment damtmt Ja lona. - El dimarts vinent, dia 7, a 
tomba. de Macià... doo quarts de set del vespre, l'Aca-

• • • dèmia de Medicina celebrarà sessió 
Cal donar una cordial enhorabona pública extraordinària. en homenatge 

a l'amic Peramau. Primer, perquè é3 a Gaspar Casal, de Girona, amb mo
tot un senyor poeta. Segon, perquè tlu del Segon Centenar! de la des
és nostre. No trobem gens malament coberta del cmal de la rosa» (pel

* 
AMICS DE LA POESIA 

Maragall 
i Manuel de Montoliu 

l'associac1ó estreta de la Festa dels 
Jocs, amb la sotana negra. d'aquells 
admirables capellans-poetes, que mal 
no hi manquen. Però també ens plau 
que de tant en tant, un dels nostres 
s'aboquin al finestral de la inspira
ció, en copsin les belleses, i jú~ 
papers triomfals, els poetes populars 
1 esquerristes, com Salvador Perar- Talment com es porta anunciat 
nau, que estima els pobres i els in- demà, dilluns, a un quart de vuit 
f~. la seva joventut. Perarnau va del vespre, tindrà. lloc a la Sala de 
ésser vuit anys seminarista. Però el Conferències de la Llibreria. Catalò-
s . nia, la XIV sessió dels «Amics de emmari no és, com algú ha procla.- la Poesia» en la qual sessió, com ja 
mat aquests dies, una Escola. de Be- é.s sabut, l'lltustre critic literari selles Arts. Quant més, és un graó per 
al coneixement dels clàssics llatins, nyor Manuel de Montoliu parlarà 
d'on pot venir com en Peramau 1 sobre «Maragall teoritzador de la 

11. . Poesia». 
Gasso t el desvetllament poderosissim La reconeguda. competènc's del d'una anima de poeta. No existeixen,, 
fins avui, escoles que ensenyin d'ésser conferenciant i la novetat del tema, 
poeta. De poeta se n'és 0 no se n'és. titot fa. esperar una sessió interessan
I que Perarnau és poeta., en donen ssima, ja que gràcies a l'indiscuti
fe, ultra l'indiscutible valor de totes ble autoritat de Manuel de Monto
les produccions que li coneixem, els llu, es posarà de relleu i cobrarà 
cent vint--i-cinc premis que porta actualltat aquest aspecte de la per
conquerits en certàmens m~rar15. El sonalltat del gloriós poeta català. 
1929, va guanyar, a Barcelona, l'En- Per a Inscripcions es precís abans 
glantina. Enguany, la Flor Natural adreçar-se al domicili social dels 
Un premi més 1 serà un dels mestres «Amics de la Poesia», Joieria. Su
en Gai Saber més legítims de què nyer, Corts Catalanes, 660. 
podrem enorgullir-nos. 

• • • 
Peramau ha comptat per èXits les 

seves edicions de poesia. Recordem 

Ha mort, a Màlaga, el poeta 
Narcfs Díaz de Escobar 

ECOS 

«La rel» 1 aquelles «Cuques de llum» A l'avançada edat de setanta. • qua
de les quals en un any se'n varen tre anys ha mort, a. Màlaga., el poeta 
vendre més de 3.000 e. .... emplars. Ha Narcls Dtaz de Escobar, el qual tant 
conreat, amb brillantor i profit, l'as- havia. exceHit en les cantúries de 
saig 1 la. novella. Però una. de les catre popular. Malagueny de raça, 
seves activitats més simpàtiques són va viure sempre allunyat del món 
les seves roltdalles per a infants, en literari i de les seves trifUlques i 

C. vers o prosa. o:Les aventures d 'Enrl- la seva ànima va. trobar expressió 
quet Patll.fú, són modèlliques dintre en els vells «Cantares», que ban con-
el gènere. trtbuit més que res a fer-Io famós. 

Un amic nostre, professor de Cièn
cies Naturals, donava ahir classe de 
la seva especialitat a unes formoses 
sen71oretes 

El professor féu una Uarga disser
tació, per tal d'explicar q1U! cosa és 
un cos orgànic í un d'inorgànic. A 
continuació preguntà a l4 ·més de
seU;ida de les belles deil:ebles: 

-Aquesta taula és cos orgànic o 
inorgànic? 

-Inorgànic. 
-Per què? 
-Perquè no es belluga. 
Aleshores el professor, féu ballar 

el progra1na que tenia al dits i pre
guntà: 

-1 aquesta? 
-Orgànic. Féu, sense torbar-se, la 

xicota. Està clar, com que belluga.. 
va ... 

••• 
En inaugurar-se, a Frcmça, el bU$t 

de Chateaubrianà calgué retardar la 
cerimònia. Hom va adonar-se a temps 
que la vlaca que havia de figurar-ht 
duw la inscripció :«Alfons de Cra.. 
teaubriand». 

corn que l'autor del «Gent del 
Cristianisme» es deia Francesc Re
né, calgué ajornar la inauguració 
i refermar la placa. El marmolista 
autor d'ell4, hat'ia de tenir al cap 
Lamartlne, el rival de Chateau
briand, i distretame--t, va esculpir 
el seu nom en lloc del del vis-comte. 

De no llucar a temps l'equivocació, 
Lamartine, com el Cid, hauria gua.
nJiat una batalla després de mcrt. 

j a s'ha posat 
a la venda la 
SEGONA EDICIO 

de 

Rarulona. ~ ~'~Ullllre 
de PERE FOIX 

Lea comandes rebudes per a 
aquesta nova edició fan pr .. 
veure que S'ESGOTARA NO· 

VA MENT 

Adquiriu-lo de seguida 
a.1 Y"OStre llibreter 

4 PESSETES EXEMPLAR 
Comandes: 

Societat General de Llibreria 
Barberà, 14 I 18 u Barcelona 

Per la. nostra banda, en atre\'ir-nos, 
a. aixecar una punta del vel espès que 
sentant el parallellsme entre els dos 
grans místics que varen ésser Tols
tol i· B&kunin. hem cregut contribUir 
a aixecar una punta. del vel túptt que 
ens oculta l'ànima russa, als occiden
tals, que no n'hem conegut eh maU
aoa tan de prop com el mertt1sslm 
traductor del llibre de Polonsld. 

P. 

• • • Poeta popular, va. tenir sempre com 
Avui, diumenge, tindrà. lloc la be- a orgull aquesta qualificació 1 a. ella 

lla Festa. de l'Amor i la Poesia. En va consagrar per complet les seves 
aquests moments de depressió de l'à- admirables dots. 
nima catalana. davant el ressorgi- La. seva. .ambició més alta. fou 
ment de coses que semblaven mortes, aquesta: copsar l'ànima del poble 1 
cal desitjar que tots els catalans no retornar-li feta poesia. 
veiem en els Jocs altra cosa que allò Tanmateix fou volgut 1 conside
que tenen de redreçament de l'es rat de l'element inteHectual 1 tant 
pirttualitat pàtria. I que prescindint aquest com el poble que ell tant vn 
de petiteses partidistes, acceptem el estimar seguiran avui entrlst1ts el 
valor de sfmbol que enclourà en fúnebre segUici. 
aquests moments la Flor Natural que Reposi en pau Narcfs Diaz de Es-
un poeta de Catalunya dipositarà a cobar, poeta del poble. 
la. tomba de l'Avi dels catalans, l'o-
bra. alliberadora del qual també és PETERSON ESCRIVIA NOVEL com una Flor Natural 1 Immarcesci- • 
ble. 

Per una «Bernat Met- LES D'AVENTURES, PERO 
ge» popular A!~~~o. ~~ES car~~~~rso!~~~~ 

Una lletra del doctor 
Leandre Cervera 

anys d'edat, conegut autor de no
veHes d'aventures, ha confessat a 
la Policia que ha calat foc a prop 
de 50 ediftcls de cases de llogaters. 
Ha iHustrat la seva confessió amb 

Hem rebut una. afectuosa lletra del retalls d'un diari de memòries de 
nostre amic doctor Leandre Cervera, 3 ooo pàgines. 
en la qual, declara la seva cordial Peterson és fUl d'Un acabalat fa
i sincera. simpatia, per la suggerèn- bricant i ha reconegut que recent
cia de «F», però, malauradament, la ment va incendiar OJD edifici, en el 
mancança absoluta de temps 11 pri- qual sinistre va morir, cremada, una 
va dedicar-li l'atenció i l'activitat dona de 72 anys d'edat. 
que caldria. Darrerament Peterson fou reco-

En lfnies generals, coincideix amb negut per una dona., que digué que 
les apreciacions d'Antoni Rovira I l'havia VlSt quan corria d'Una ban· 
Virgili, sobre aquest particular, es- da. a l'altra. dels pisos que crema
pecialment en allò que estima utò- ven, amb la cara com un diable. 
pics, avui per avui, els mecenat.,~ Peterson ha declan.t que, en etec-
coltectlus. t odi ll d' lls 

Agra,._ profundament, en nom de e, no P a a unyar-se aque ..... , llocs, com si hag-.1és estat posseït 
«F}), la. Sincera i cordial resposta d'un mal esperit. 4tNo podré oblidar 
del doctor Cervera 1 el fet que con- ¡ l' ió ti 
Sideri bona la seva idea és prou per ma enorme emoc que sen all. Ha. mostrat les mans1 en dos dits de a emplenar de satisfacció el nostre les quals té encara oen visibles les 
company. cicatrius de fortes cremad~. cVatg 

CURSET DE LITERATURA =~~~~~txò•- ha dit mos-
La Residència Internacional de Un eminent psiquiatra, el doctor 

Senyoretes Estudiants (Institut d'Ac Harry Boffman. ha dit que Peter
ció Social Universitària i Escolar d; son constitueix un curiós cas cllnlc, 
Catalunya.) ha organitzat un curset particUlarment pel diari de les seves 
de literatura. India, a. càrrec del Pro- memòries, en el qual descriu totes 
fessor senyor canedo, de les Unl- les reaccions per ell sofertes 
versitats de Gotinga 1 de Barcelona. «Possiblement aquest d1ar1 cons
Tindrà. lloc els divendres dies 10, 17 titueix la major contrib;u:ió clínica. 
2-i i 31 de maig a un quart de vuit en la seva classe de què podem dis
de la. nit, a. la Sala de Conferències posar els met¡es des de fa molts 
de la Llibreria Catalònia, segons el an~» l'alludit diari hom descriu la 
programa. següent: _ primera vegada en la qual Peterson 

1. La Literatura Védica., el Bud es va sentlr Impulsat a. provocar un 
dhismo Y la Filosofin. incendi 1 els esforços realitzats per 

:t cLtteratura épica.: El Mahab- a. desfer-se d'aquesta aberració. harata, el Ramayana y los Puranas• 
3. «La poesia épico-Urica., gnómi-

ca, la. hlstQria, el cuent.o y la nove-

~·. cEl ~atro indo•. %LLJ H B ES% 
Aquest curset anirà seguit de la . _ 

festa de Clausura del CUrs al Teatre ,- AOTOC.lKAPS, UlBOlXOS. 
Grec de Montjurc, en la qual s'esce- AQOARElrLES 
nillcaran fragments de Sakuntala, 1 el més Important. assortiment 
Pan.xatantra.. Rama.lana, del Bha- de G RA V A T S de Barcelons 
gavad Gita 1 danses indes. HI pren
drà. part la. Banda Municipal. 

La. matricula resta oberta a. la 
Llibreria Catalònia, a. l'Institut d'Ac
ció Socl.al Universitària 1 Escolar de 
Catalunya <Urgell, 187, Un!versitat 
Indust.rtall, de deu a. una 1 de qua.
tre a vuit 1 a la Reslci!nda (Palau 
de Peclraibes). 

EXPGSICIO I venda a preua lo 
venemblanta a 

M ETR OPOld TA N A 
Llibreria vella I Nova 

can.-, U U)IILixOI Sala Mor.an1 

!agra), en la qual prendran part: 
Doctor G. Marañon: :«L'ambient 

cienWic de Gaspar Casal; els seus 
amics el P. Feijóo i el P. Sarmiento». 

Doctor J. A. Collazo: «Gaspar ca
sal i la. moderna. vltaminologia». 

Clausura de la sessió pel prest 
dent de l'Acadèmia. 

NOTICIARI 
Curs mitjà de c~talà. - Demà, 

dilluns, dia. 6, a les vuit del vesprf. 
es donarà la segona lliçó del cura 
mltjà. de català que dóna a la «Pro
tectora» la professora senyora. Car
me Rigau de Farran, els dilluns J 
dimecr~. de vuit a nou del vespre. 

El3 que desitgin inEcriure•s poden 
fer-ho abans d'aque.•;ta lliçó, després 
de la qual quedarà definitivament 
closa la matrícUla, al local de la 
Pro~··ctor.?.. Cllrrer des Arcs, 1, pral. 

Cun d'esperanto. - La societat 
esperantista. Institut Zamenhof <Sit
ges, 3, pral). prop del Bonsuccés, fa 
públic que el dia. 9 del corrent que
darà tancada la inscripció al curs 
gratuit d 'esperanto que explicarà els 
dimarts 1 dijous, de 8 a 9 del vespre, 
el professor senyor Francesc Gor
gues Torredeflot. 

X VIl Congrés Català d'Esperanto, 
- Segons ens comunica 1 •n..o dels Jocs Flora e secre-... ls Internacionals, 
que es celebral"a.a a Ripoll, conjun. 
tament amb el XVII Congrés Cata
là d'Esperanto que tindrà noc els 
dies 9, 10 1 11 del pròxim juny, s'han 
rebut 112 treballs, d'Un valor lite-
rari remarcable. Això demostra. una 
vegada. més l'interès que desvetlla., en 
el món esperantista internacional, la 
tradicional festa catalana, incorpo
rada per la Federació Esperantista 
Catalana al moviment espPrantista. 

Dintre POCs dies es p bli à e1 
veredicte emès u car 
dent del qual és~!~!~ .i~J>{~ 
~n~ ~~~~~enyor J. A. de Sal-

Curs de català. - Es posa. a co
neixement de les persones a les quals 
interessi assistir al curs mitjà de ca
talà que l'Associació Protectora. ha 
organitzat per als dilluns 1 dimecres 
de vult a nou de la nit, que la ma
tricUla continuarà oberta durant to
ta aquesta setmana. 

Per a. detalls, al local de l'Associa. 
cló Protectora de l 'Ensenyança ca-
talana, carrer dels Arcs 1 I 

L'Escola del Treball. :._ i:l~ti-ec.. 
cló de l'Escola del Treball ra saber 
que encara queden en poder seu al• 
gunes llibretes de la Caixa d'Estal
vis, dels anys 1929 a. 1934, correspo
nents a. alumnes que en aquelles èpo
ques mereixeren premi o devolució 
de l'import de la matrícula 1 que no 
s'han presentat a reclamar-Ies. I ad
verteix, com a últlm avis, que els 
interessats han de passar a recollir
les precisament dintre el termini 
comprès entre la publicació d 'aques
ta nota. 1 el 18 del mes actual. Pas
sada aquesta data, les llibretes tor
naran a la Caixa d'Estalvis i que-
daran anuHades. 1 

---- ------~*~-----------

La Justícia 
* 

AUDlENCIA 
El nomenament de jutges munlcl• 

pals. - Durant tot el mati d'ahir 
estigué reunida la Sala de Govern. 
Estudià les ternes presentades per al4 
nomenaments de jutges municipals 
de Catalunya. 

Podem assegurar que no se n'es
tudià cap dels jutjats de Barcelona
ciutat. 

Festa. - Segueix la tasca de des
estorar, per la qual causa ahir a 
l'Audiència fou com un dia. de festa. 
ASSENYALAMENTS PER A DEMA 

Primera Secció. - Dos orals per 
estafa contra Josep Cftadros 1 San· 
t1ago Amat. Dos orals per furt con. 
tn. Isidre Yarto 1 Jaume Caballero, 

Segona Seocló. - Quatre orals per 
Imprudència, e s ta f a, usurpació 1 
danys contra. Marian Sala.drigas 1 un altre. Pere Jorba, Antoni Galle
mi i Manuel Sebastian, respectiva-ment. 

Tercera Secció. _ Dos orals per 
furt i aixecament de béns contra 
Miquel Justa 1 Josep Ribera, respectivament. 

Divorci: Rupert Sàncrez contra An
na Pons. 

Quarta Secció. - Dos orals per 
furt contn. Constantina Rojas i A· 
madeu Cortada. Dos orals per ame
naces i homicidi contra Francesc 
naces 1 homicidi contra Francesc 
Carrillo, Josep Segui 1 d 'altres. 

*·-------
Les Arts 

1. 
LES EXPOSICIONS DE LA 
SALA BUSQUETS 

Un gran moviment de curiositat 1 !ranca. admiració s'ha despertat al 
voltant de l'artista Josep Ventosa, lea 
Pintures del qual, presentades per la 
Sala. Busquets, han e:;tat una reve
lació per al gran públic. 
Es~ve Vicente amb els seus di

buixos supersensibles, també expo. 
sats actualment a la Sa.1a Busqueta, 
evidencia una nova dlmensió del di
buix, fins ara no aswUda, que con
tribueix a elevar aquest art, digne 
de les millors colieccions. 

Seguiran a. continuació, a. l'esmen
tada s .. !a, <LUes exposicion3 molt in
teressants, la de Franceso Serra, un 
remarcable pintor de figura que ca.
da any perfUa més 1 més un tem
perament dins dels motllos de la 
pintura. catalana modema, 1 la de 
Jaume Bas:>a 1 Ribera, un pai3atgis
ta. de visió molt pcrwnal 1 acurada. 

I Sales d'Art I 
Galeries Laietanes 

Corts, 613 
Anna de TUdela Pintura 
Montserrat Alberlch Treballs 

artístlcs mecanogràfica 

Enrlo Ochoa Pintura 
.1. Ferrer Carbonell 1 
Enrlo Garsaball 1 

Exposició d'a quareHes de l'Agni• 
pacló d'AquareHistes de c a ta· 

lunya 

SYRA 
Diputació, 26l - Telèton 18710 

ART I ORNAMENTACIO 
OBJECTES PER A PRESENTS 

Miquel VIJI1 Pintura 
Cl"'na el dia 17 de maig) 


