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Diumenge, 13 de novembre del 1938 Harcelonà - Any V U - Nüm. z.v~Q 

Presidit per Mrs. Roose-
velt, s'ha celebrat, a Nova-

York, e ! Congrés lnternacio· 

nal de Joventuts per la Pau 

«Un gran corrent d, d I I " 

Jj a . m; ~ac~o I 
I 

simpatia cor- R~NGAL~S 
D~ GUER~~A 

, 
respongue als rlostres informes», ens diu Josep 

d e legat de --------------------------------------~-----------0 G o day, •. FLORS, INFANTS 

I BESTIOLES" 

ll _I 

( )) 
per JAUME ,'\llRA VllLU:.S 

V 
E'T ac i el ttlol de la blblla nactonalsocialista. Vo't ac I el llib.r e (¡U e 
constttueix la guia I el nord de l'actual Alemanya. 

Quinec; co:Jsid::racions mereix l'obra? En un re~e~t est.udl msg
rufic sobre Rooscvtlt, el gran escriptor Em11 Ludw.g, .òH! que a 
través de les 690 pàgines de què consta el volum no hi t1gl•ra el 

nom de Goethe ni de Schiller. Efectivament, el llibre és l'~br&; d'u~ Pri
mari, d'un es;Jerit que no ila pa~slt per la Untv.er~ltat ni r.~r. I Academra, 
ue nn té ,doncs. una cultura •nteHectual; ~ero JO, en lle~tr-lo, h!! fet 

una constatació terrible que prov~ f!:ts a qum punt ~~ ~cu autor t·s uo 
tempcrnment humà, !!'una força IOdi~!:Utlble. , . .. 

El I litre està escrit a la pres :S, co:ncnçat I est1u de I an¡ 1924. tittl~r 
ncabava !!e par tlcipar en un movttneïlt que, vençut, lla ca!:;;ut en el r!· 
~lcul· el partít que ell uirtgeix té, a penes, un:. anys do vlca; en la ¡:;¡
~era' reunió q¡¡c colcbr~ a la rer:.carnt:a d'Un:l •br3sseric._, el naclen~l· 
snclalísme comptava set z.:iHats. I aquc:;t home, que ts \";tualment ~~:t 1 
fracass:.t, però un fracass::.t de tipus ridícl!l, en fa !:alitud ,:..rJ?O.rf.r,. de la 
J]r::c~. quan ra severitat del regim i l'aspecte pebre del mo:J·Imrt. dó!111. a I 
c~u:ascú ta sensació de la seva Inferioritat, d.e la 5ev~ l'i!l;;ntllv:lnça, 
troba a l rons del seu odi prou passió per cscnure ua lhb;? en et c¡::~l , 
dl, Ja es situa, ja es considera, el cap de I'Aicmz.nya lmp~:.-al. 

El llibre, e-:~:!entment, és tot ell una monstruosa mistt! tcaclól ja que 
tots els conceptes emesos en e:s seus capltols, escrats sense est I, sense 
agilitat, responen a un t<leit-n-.otlvu al!solutamcnt fals: l'c:"terclt alc-maa~ 
11avia guanyat la guerra, el noi/entbre; del 1fJ18 Ics tropes c:!e Hlndem!i~Jr~ 
c5 tavon enc:tra en condicions d'ass::lir la victòrta; l'i ac;:.:c~ta e~ca¡:à t ~~ 1 
Alemanya catgué en el caos de la desfct!l és dcg•lt, lllll?amcnt 1 ex::tu:::-

1 va, als j ueus, als demòcra~es i a ls marx1stes, que alcbhren l(ls baso:; uo 
la resistèMia moral. . . . . . 

N'hi ha prou amb tenir un vague coneixement de la sthltlCIO mll1li\r 
del no'Jembre de l'any 1918 per adonar-se que no hi havia a~solutament 
tllp po:.sillilttat da resistèncta. Per aixo en l'arttcle anteriur Ja asseny¡:· 
lava que Erzberger, que podia ésser considcr.at un represeJ!tant d'aqu~st 

1 

estat d'esperit jueu-demccràtic-marxtsul,. hav1,, abar.s de sr¡;:nar. l'arn;,,
ttvi telefonat Hindemi.lurg demanant-lt el ~>eu conso::ll. Hrndemourg llt· 
t;ué': 11Si;;neu de seguida·'· . . 

1 

El gen:r!ll Groe¡1er, per altra ba•lóa, c¡uc era : .• r:; c¡,ul dtrJgta •~s 
torces alemanyes, va considerar Impossible, tnn rrrnn era I e!tat de !!es
molalilzació ct: la tropa i tan intensa la pre~sla allacta, or.::e.•Jlt<ar una 
rcslstlmcla a l'nitre marge del Rin. A~;~est riu histonc, en efecte, es troba 
a més de 150 quilòmetres dins del territori alemany I Gruener confes¡;ava 
la lmpCisslbllltat d'aturar alll, malgrat la situaciG favcr:-.blc, les envesti
des furioses d~ Foch. Efectivarr.~nt, fou l 'e):èr~.t alemany el qw rou veo1· 
çut per una fcrça miht~:.r superior a l'I seva, pí.rò aquesta prcmtssa hav1a 
ó'esser destruida de soca i arret per Hitler, altrament tota l'elurubracló fila. 
Eòfl::a del se:~ sis~ .ma :.'cr.fonslva c:>m un joc de carie~. Fer això d'tint\ 
n1anera in&blent, .. través de les atapeides pàgines oel aeu llibre, es des-
taca aquest uleit-motiv>>: ~<L'exèrcit alemany feu invenout. La caus!l do 
la desfeta és la punyalada a l'espatlla donada per les formnoion! polr· 
'Iques de la democràciau. 

Al servei d'aquesta idea fonamental, Hitler, que no debades era Pili
tor ¡:e parets, construeix una doctrina senzilla, primària, J)('rò d'efectes 
fulminants damunt els esperits turmentats de l' Alemanya vençuda. 
Hitler fa un crit const;mt a l'orgull, al pod::r, a la força, lli retorn, a laJ 
renaixença. Aquesta exaltació sentimental s'aguanta damunt d 1de.:,;, 
Força, raç~; la traïció nomes fou possible perque la sani? jueva havill 
cHiult la torça vital del poble alemany. L'ordre: són lei Innovacions de
mocràtlco-marxistes les que destrueixen un ordre alemany edificat a tra· 
v~ dels segles i orgar.itzat per la m:1 mateixa de Déu. La jerarquia. es· 
C:l.b de valors necessària p'er e::.timular Ics i.liCt!lllvcs i per cmcn.r r.uta
màtlcament les obediències. ,., , 

Tot això ho lliga a través de les dues idees més esplosíve~fa hu· 
m;nlt!t moderna, del~ do:: s~ntiment~ ~ue ha~-ar~~=;t m~s wpassions, 
m s~ ~u.,;~· 1

B 1!act~ el soclaiiJ~s la slntesr, absolutament 
'l!rlifiC~ per altra b·cll'itl .. ,;{i~~~entimentals que han corrstitu1t 
l'élx passional del món I tot aquest sistema rudimentari, inrantll, l'en-
volta de la propagancJ:~ més hAbil qua pollticament s'hagi conegut. 

En un meu llibre d'aparició i1.1mlnent, en faig un assaig de l'obra de 
Gtor¡;es Bcr..ancs, destacu una frase d aquest gran escriptor rrancès: nLa 
Ira del món està reta dels mediocres. Ai de nosaltres, si algú desperta 
Ics ~:cves passoins•'· Hitler ha sabut fer això; amb la seva hàbil propa
~;a.mla ha donat un objectiu concret. a la passtó, a la Ira, a r ·~mveja, ~te 
fot!: els mediocres del món. Per qu1na metodologia? Ell mate1x ho diU, 
!imple, contundent: 11Fur.:iar alguna cosa sobre els sentiments de la mul· 
títud exigeiX arguments estables; la fe l!s mós forta que la o1ènc1a, l'a· 
njor n-.tls permanent que l'estima, l'odi més durador que l'antipatia. Als 
tèmps mo,er;¡s la força que ha posat en moviment sobre aquesta terra 
fes revolucions més violentes, ha consistit no en la proclamació d'una 
Idea clnetlflca, sinó en un fa'latlsme animador i en una veritable histò
ria que embalava les multituds fins a la bogeria>,, 

Un procllt:lment habillssim del seu sistem3 de propaganda era el de 
crear una sola c::tegoria d'enemics. Es evident que en la consteHació po
llUca d'aquell moment hi havia matisos dtlerencials que constituïen 
entro la democràcia I el socialisme veritables abismes; res no tenien a 
veure el sindicalisme catòlic, per exemple, amb el comunisme estatal; 
cap ana!ogta filosolica podra establis-se entre el judaisme I la revolució 
proletària. Hitler, en canvi, dóna a tots aquests adversaris un mateix 
tlènominador comú, i els arguments que empra contra els jueus serve1xen 
per als oomunistes, per als catòlics í per als socialdemòcrates. 

El 24 dc febrer del 1920, Hitler preparava el primer mlting en el qual 
ha pres part a Alemanya. En el llibre explica les circumstàncies en què 
çs produl. llVam escollir com a color de decoració de la sala el vermell, 
perquè és el que estimula més els sentiments violents I perquè és el t;üe 
més havia d'indignar els nostres adversaris, Les ordres que reberen els 
oredort» ror.o.n ies següents: acció sobre la gran massa, parlar dc poques 
coses cori'Stantment re¡;reses, emprar un text concls, concentrat, que vagi 
directament al cor I que procedeixi per fónnules atlrmatl\'lls. L'art de 
la pr_Qpaganda consisteix precisament a posar-se a l'abast dels mitjans 
poR.ulirs, en els quals ~nlcament actua com a guiatge la Imaginació; la 
&ran masu dominada per l'Instint troba en ella el caml del seu cor. Es 
4bSUrd donar a la propaganda la diversitat d'un ensenyment clentlfic; 
, càpaçUat d'assimilació de la gran massa és molt petita

1 
el seu enteni· 

ment lliolt reduït. Cal admetre que et món està fet de mediocres.,, 
Ve't acl la gran veritat del moviment hitlerià. 

NTF:E el chor tener&.l dels 
tllsto{.!l\dOrs de la Confcdera
cró cliUUano-ara;oncsa llar I 
fo¡;ar sempre encès tradlcto
nal tle l'Espanya liberal, hc.n 

cantat Gn to(s els tons des del te
nor al b-:lx, p21ssant pel bariton, 
la dlfcrèltiila radlc.:J entre el dret 
polltlo català i el dret polltic 
castc•la, que donaven, el prlemr 
(11 dret al pot·le i el deure 
al rei 1 el &egon el dret al rol i 
el 'cure al poble, produint a les 
terres 1 en ta història castellanes 
la monarquia ahsoluta I a les t 1~ 
res 1 a la hlst .. rta catalanes, la 
mcaarquj.l c:m .. tltucional. Mentre 
eh re s d'Aragó van ha'ler (,J ju
rar ta Constitució, els rels de Ca!!"' 
tc.la van poder usar i abusar del 
Po::cr reuu, sense més fre que la 
voluntat, c¡ac no ca¡ dir que si per 
part del pcble va tenir l'assa1g 
general de la Mancomunitat de Ics 
cr.munitats, per form::tr unn Gene
ralitat, com la catalana, que l'al
tre dia evocàvem, ¡::er part dels 
rels, no va temr cap ni una cxcep

c ó liberal, com en la monarquin lh
soluta francesa, va passar amb el 
gran cas d'Enric IV, creador do 
I'J;d etc (lc Nante" que va procla
mar ta lflbertat religiosa en temps 

• 

mcderns, tal com Constant!, amb 
l'Edicte dc Milà, la va proclamar 
e:~ temps antics, que essent, com 
tots snbcm, el rel d 'una monarquia 
tan t.l:sol:sta com la francesa, co· 
ronnda nmb l'absolutisme dc Lluis 
XIV, va operar sem pro com un rel 
constitucional, 

El sent castellà qüc, com delem 
quo deia el pensador I humorista 
Pompeu Gener, únicament serveix 
per manar o obeir, trobant en el 
sistema absolutista la fom1a que 
l'encarnava m1llor, va fer possible 
aquella tradició despòtica dels re1s 
de Castella, que no van acatar 
amb el despotisme pohllc secular, 
fins que, ol segle Xv lli , A rage. va 
Imposar a l'Espanya castellana la 
concepcfü liberal, convertmt el des· 
pot1smc rozal en ol despotisme 11-
lustrat del comte d Aranda, que va 
introdu.r a Espanya el sentit li
beral dels enciclopedistes france
sos del segle dc Voltaire I fins QJe 
al ser, lo XIX, Catalunya, se0 Uult 
I popularitzant l'obra d Aragó, a
vui tan poc «tudiada com ho era 
abans de nosaltres l'obra moderna 
de Catalunya, va convertir defini
tivament la ~9nar(!ula absoluta 
castellana, en monarquia const1tt.'
clonal catalana. 

per ANTONI ESCOFET 

les joventuts naciona
listes catalanes 

ASSANT ¡;el damunt d~:l Jet dolorós que la contrsa que 
sostenim amb els inrawrs S1gui una pugna cruel í trd
g!ca i tent de manera cie comparar-la a una competició 
esporliw, veurirm que ni tm sol moment, d'ençà que va 

iniciar-la la insurrecció dels militars, no s'ha jugat gens ?!et per 
part dels quf, de fora e$ta-.:t, s'erigiren en drbttres a desgrat 110$
tre. 

Els Esta s 
tat de la 

n ts al cos
epública 

per EMILI VIGO Cedim a la temptació ((e fer aquest examen, del punt dc 
t·ista esportiu, davant el record persistent d'una frase d'André 

Mau rots, gran conez.redor del poble anglès. EN hores en què malda per im- Azaña, lc succeïren d'una manet-a No Jou sens dubte perquè sf que Maurols posà en llaris d'un · · .. E d b 1 
militar anyl~s aquesta sintètica ttsió caràcter brltdrzic. «Per posar-se la vesània 1 el crim, imnterrompu.,a. n esem arcar a 
a interessar un anglès c1¡ una guerr , res com suggerir-li que hom ha volgut que se sentis, gent va voltar-nos, i augmentaren 
s'assembla a u1~ matx de boxa. Digueu-nos que Hun és un bàr- C•11èrgiu i potent, la veu de encara més intensament les acta· 
bar, uprcn;arem pol:dament; però digUL'U-nos que és un mal es- tots els joves del món enfront macíons" Mireu sl fou entusias.l la 
porhr.an i aixecareu l'Imperi britànic.» Ens plau de creure que de les follies provocadores dels qu9 rebuda, que 1'enorm11 gen~ada C!•le t10 
la frene és exacta, o almenys ta•: aproxfmndament r:wcta com voldrien arrossegar-lo a una nol':t congregà esperant l'arrit.!lda del prt· 
110 penneten les posszbil tats d'encert r¡ue té el ftlòsoj en de}:· rroaEs!lcre general. Heus acl el motiLI sid;:nt Rocsevelt va acompanya1-no, 
11ir allò que és substanc;al en el temperament peculiar dels po- del magne comicl, suara celebrat a en maniiestacíó fins a l'hotel. «Alio, 
bics. L'Imperi dels «gentlemem>, la nació que educa fls seus ho- Neva-York, que, sota renunciat de ens diu Goday, constitul el preludi 
mes, individualment, en la tàctlca rectzlínia del «joc net», pot I<Congrés Mundial de la Joventut inoblidable det gran corrent de slm-
7vmcmdre indzjerept davant d'un jet e.rtraordmart, per brutals per a la Pauu, ha reunit reprEsenta- paha que .hi ha a Nord-Amèrica per 
que IIÍ{JUin les seves mcmi!estaciuns, però t•ibra d'indignació si el clons de les diverses organitzacions la Republlca espanyola,)> 
que prcn;oca aquell jet uo obsen·a les regles del joc. jovenlvoles de tots els confins de lal1 -¿Quins roren els primers treball!: 

Potser el que per a 110saztres esulta imprecís és aquestes re. terra. realitzats per la Delegació espanyo· 
(lles en r,¡uè cousístelxe-~z, puix que, p€r a determinar-ho, no en te- Ar:eu la guerra és repudiada. En la? 
nim sinó referències molt wguea. i ha u¡w gra11 diferència, per ple segle xx, quan la civilització -Posar-nos immediatament en 
e.cem¡¡le, entre lïwrrorltwr-se ]Jer · ssassinat a ma11salt'a de la hauria d'imperar per damunt Ja sal- ¡ con!acte amb gra~ nom~re dc Dete-. 
població civil -~entimeut que Mr. CI! tberlam no s'ha estc¡t d'ex- valgeria, hom s'horroritza pensant gaczons .La mateixa mt de l'arrl-zeriont~ctr dawut la barbàrie dels jaccio, s- i el manifestar sim· tan sols en ra possibilitat de retor- bads al:S!Stlr~n a un gran acte c~-
plement i esportiwment que <<bombardeja nle:s obertes és gai· nar a èpoques passadts. ¿En quina lebrat al barrt de Harlem, en el qual 
r¡¡üe tem imperclcmable com :¡;escar una truita amb Ml cuc o ma· catàstrofe espantosa es convertiria acte prengueren par~ represent:ln!.s 
tar una 911ineu d'una escopetac!C:». com obscrra el militar brdà. avui, amb els mitjans que vint anys de totes les delegl'ctons ~ud·crn~n-
?zic de MwLTozs. Potser només és Ulla qüe~tió de matts. de perfeccionaments i experiències CE.~es. Per a nosaltres la fcr:Jia en 

Pt:rò, per $! no ho fos, per sl resultés que l'atropcll, el mar- de tipus bèflic comporten, l'Europa I que s•er.pre~sarcn I 1::. un::n~:;; .. <.t 1 e 
t zri cie la poblacio, les vexacions c!l dret cle gents i al dret cle's en flames del 14 al 18'1 Les multi· I llurs apreciacions foren una ccsa e-
pobles lliures a disposar de st mateixos no turmf?lztcn ni un mr- tuc!s tiavant d 'aquesta pregunta _ mocion::.nt. Sense e! r.t6s l!cu dis~:.n· 
nut el pensament del Govfnl de S .li. Brftunlca, i en canvi allò angoixós interrogant ple de presa- timent, tots e!s or,¡~o~s s'ex!]rc~sa· 
que r.ot produir-li una veritable preocupació sigui la manca de gis malastrucs _ reacciona. 1 reac· ren en termes de dec!dtda ~dhesió a 
noble i esportf¡.·a equ1tat, caldríCI orientar tota la 11ostra pro¡;a.- ciona sobretot, c~ntra ets folls que I'Esnanya rerut:licana, rccsl:ant l'a· 
gcmda cap a l'objectilt primordial dc fer reswltar davant dels an· voldrÍen arrossegar-les a la catàstro- jut Immediat al nostre pohle. Tam-
glesos que en el matx que hom ju¡¡a a Espa7iya hi 1ta qui empra fe 1 que, com a fruit de llur orgull, bé aban~ de c?mençar el .congré~, la 
recttrsas molt més innobles que no pas el pescar la truita mnb desssgnc. n la nostra pàtYia. I(Unló d Estudrant~ Amer

1
cansu 

1 
fes 

cuc. Al{JUn anglt's poàrà somrillre ! pensar que cal no exagerar, El comici de Nov!l·York tenia, «Jo\'entuts Ameru:anes
1 

volgueren 
que encara no s'ha arribat a tant. Però ens sembla que nínq!l doncs una considerable lmportàn- parlar extensament amb nosaltres, 
no ens podrci negar, ~m aquest aspecte, el dret d'exagerar fins a ela. P~r tant era natural 1 lògic "Ue sollre els problemes que actualmc'lt la hiperbole, si ai.Ti oblLnim un bon ar(Jument .polèmic. • "' tll 1 p 1 1 

Si els sofriments <iel nostre pcble, la rida de la nostra jo- no hi manqués la r epresentació de es ven en a a en nsu :::, 
velltut, lc¡ ruïna totul de la República 110 bustcn a impressionar ICs joventut$ ibèriqu~s. Amb la trà· ¡ · l · • t fl' t d ¡ ¡ ¡ gir.e i terr;ble experiència de més de UN GRAN CO M I CI PRES 1-11 ngu, a ie a. nos re con zc e, més e que PU!J1ll commoure• a - DIT PER L'E<' os 

· ' d · ¡¡ d ¡ · · d' · dos anys de guerra, els nostres J·o· ~!> A DEL tragèdta persona. 'u u a noza ança a e, t:zct o 1m mjant es- PRES I o T 
devingut orfe a causa d'1m incendi on han sucumbit els seus Jltl· ves podien exercir una tasca alta• EN ROOSEVELT 
res -trageciios (JUe moòilit~en el «Salvattcm Army>> i totes les so- ment orientadora en aqu ~st Congrés. -1 et Congrés?.:· . . 
<:ietats de Què.kers d'Anglaterra-; si res no pot cont:èncer An- o•acl que, lluny dc regatejar llur -Un gran comtct - afirma Go· 
glatcrra que la Repiiblic<t Espanyola ha estat objecte del tra::te ~r~sèncil, les divuses organitza· ¡ day -. Va. ceJ;brar·sc a.t Wasslr 
més inic que mai no hagi rebut un Estat, podrir¡¡¡ prowr cie jer clons dc l'Espanya republicana res- Coll~ge (Umverst.at de Nozcs) ! fou 
1>eure a l'Imperi br itànic que totes les regles del «fair p!au» han ponguess in a la invitsció feta, accep. pres~d1t per l'csp::s;1 dC:I prestdent 
eslut cor.culcctdes e1~ co11trct àe nosaltres i que, a desgrat d'això

1 tant•la amb oomptaenQa, ¡ designes· Roosevelt. que en ta s~sszó d'ot:ertu· 
110 wlalltC11t .sostenim, ciurant cros anJ¡s, ur~ gloriòs empat, sfno sin tot seguit els seus representants. ra pronuncià un emottu discurs, en 
que fins i tot comper.:sem els «!'00:-'» entrats de «pcnalty» in- el decurr. d~l qual féu t<na ea::e:sa 

Uust, amb altres «goals» que aconseg¡til'l xutant des cie mig camp. A BQ.B.C-.s&~Si~i-1 êi'tfÍO]n\ de la (Y.lu. Hi a~sistitcn ¡t· 
Ja /6ra hora que l'àrbitre es decidís a canvtar de tàctic~-..L~--...... '1<0SEVEL T» presentacions d 'arf8U de¡ món, lle· 

~ de nosaltres 1:0 pr~~-êÇ~~l'ImiíeT'i anr;lès, -Anàrem a NoVl-York-comença vat d'Itàlia i Alemany~. At'huc n ¡,¡ 11 ta~ IJ,"êtt!tant. amb força raó, que els nostres enemics I dient·nos el delegat de tes joventuts havia del Japó. La ncstra pr.s2n.::ia ~!(,i amb- una ferradura amagada dintre de cada çuant. Angla.· nacionalistes de la nostra terra, Jc- fou acolli.Qa amb lntqulvoques mos-
tffla Ja la polftlca d'Anglaterra i França Ja la de Frar.ça. Però sep Goday - amb el vaixell «Presl- tres d'aflfll'te, a les quals correspon-
l'una i l'altra han trobat lleure, mentre ja'[l. llur política respec- dtnt Roo;;evelbJ, fletat expressament guérem emocionats. 
tiva d'asseure's a la tau·a del C01mte de no intervenció, fl qual per a transporta r ela delegats euro- -Temes que es tractaren? 
Cornitè que podia haver estat uu àrbitre c.::ceUent, no ha arribat peu, a fl capital nord-Clmericana, -Tots ets temes que arectcn la 
a fer res mês r¡ue 110 j¡¡t.-rventr en la mterreñcfó d'ltèilla i d'Aie· Férem, doncs, fa travessia "Spanyols, Joventut. Des del de l'educació flloS 
manya a fa;:or de Franco. txecs, francesos, anglesos, romane· a l de l'acció conjunta t!e Ics jo~;;.t-

1 a!.ró no és es¡;ortm Es corn tm àrbitre c}OJc no veiés els sos, holandesos, en fi, gc.nt de totes tuts contra· les propagcndcs bèt:i· 
•otJ·sidC» cl'u11 dc?s bàw'ols í "Ue assenyalés cacla dos per tres 1 · e 1 b ques generadores de la gu::rra, p~-
" ... ,. 1 es nac1ons uropees gran nom ro sant pels d'educ!!.c•.·o·. tr~b .. -11, pr~-i "!zse com va 11i com costct cpenaltys» i «corners» contra !'a tre "''a ··ràtiques exceptuant ne natu-1 - - ~ 

" ó I t u s t 1 d' t· t t- ··· '· L t'A· aprenent"t..,"c, e~"orts, san·rtat, ··~ r bdudOZ. Itcl !fa i Alemanya juguen aquest ¡:·aper, per Ang a erra e pu .. ta .. -.- .. ~ 
ho consent. m ~.' es e 1 s .0 ."!1 ri, a . r~- arribar a la unitat lnter,;acion.;.l ;:;-

4I:s <tU~ es pvt ¡;relcndr.; que ho impedet:rf amb els seus cui· ves.ra servi per a lmctar un~~: serre, venil contra la guerra. La nos!ra dc~ 
rassats í els seus tancs? Nosaltres no ho llem scmmictt mai. Però de contactes altament ben~~Ciosos leg:~ció, amb l'exneriència cr:•ent:: t':l 
s• nuc teníem el ctret à'esnerar qu~ un «gentleman», per reali.~ta antb els companys de les diverses més de dos anys de guerra, ln~::r-

S
OTA la pluja. de metralla as
mssina, la vida espiritual de 
C>!;!lunya segueix d ~cu e rs 
i res no és prou fort per a in
tcrrcmpl e-la. Els poetes 1:- .a-
l !I ns -no tot~, pu lli~>u1, ¡¡.rq 
el~ millors- ~egucixen tc:1;in' 
les seves can:adcs, ir.diferc;Jts 
al ¡>crill i a te.• privacic..ns U(' la 
guerra. La tradidó dc1<t p:¡e~ . ., 
eom Ja dels mestres <l'estudi, ~~~ 
ha e•nnt mai de gent tipa i a ò 
en t·crts t·n \O~, no pa~ tols, 1 • .;. 
nifica uu entrenament pet .~ 
n·~idir dt"jutú~;. Per .cc=::r:~, t'I 
p()('ta, no ha est111t ma1, C!UC nr,~· 
altn s •npil{ut·m, home rlc gurr
ra. Tirteu, el grec, \ ';t fer r"' 
guerra up-.:r ard<lcn~n. 

I is en plcr:a guerra <tt:e la 
po~i:l n"còonni broH: m:!¡;ní· 
fic. "'lnllt 1 t·nrlCJl<c~x ri s 11 
)Ja •• : .. lc.>i a .. 1i.J aJlol'tadons &:e 
prim~ra C:!tcgoria. 

l::•t:rc .-.qucste;. eal e·~ .,i.,u. r 
un nou rec!! li d'apòler ~. dr~<~
ea!s a h infància, qu.! ~:':h.l
dor P~r3.rn:tu ha enlle::~it i lé 
en curs d.! publicació. A la bJ
na amistat r,uc ens un::i~ alllb 
el poef:l. dc\·cm les ¡, ~ inúcles 
d'~!lursta c!)ra inèdita. I, \'UI
ncran~ U!l xit· Ja db:;re, ió, t .. n1 
a r.cr!:Jr'l~tr~ <¡ue som, ni:wt.•· 
ren una ¡mnb del \t:l ~suc e~ 
brit•e::: el recull uFlo,,, l.tfa 1!~ 
i br::t!c!·esn. 

!:.:11 qui han as.aboci. lt~ b(
lleccs ll'<·El senyor phol i .11-
trc• p:.mtesn o bc l<!> ll'«A"ts 
ht•m.::t~ .... r:;tan m.:~ Òdl p: t 
p:~mt~ IJ:.Zl' ningú ¡;et· a co¡1 .. r 
l'en¿~ dc Its nuve' poc•Jut 
Jl t ... .'!r:!:t:..e!lc,u:!s. S'bi lr<Jbcn 
<tt.in:l'iLn~ ... n.ntl,c..b.S, d'u1.a 
e~:::c!itu' t¡t:c cn.1m~: .t, tlii<tre 
el to J;Lè!;c més t'~(ritte. ~a
b:m tpc ~:l.vaC:or Pcl':unau lé 
1:~. mà trcnc·ad:t a juga¡· • I \'cr5 
ar.:b aquella difícil 1acilitat 
qt•c tants cerquen scusc aba~
tar-1.1. 

Trobem ell el rc1 ull u nc~ ~s· 
trofc:J dc gr;:m ths~t, ::ürC'ç::
dcs a Ics "c~mpanc •• J i a lt~ 
u\'lc:.csl>, I'C'I'arnau ,·indica ll
IIUCl:{ts del íjl.aiifJ.-.. :. I d'h~l· 
mils que algú gratu·; . .lmcnt , ls 
ha adj'Jdknt. lli hn tipus tle 
bordrgàs, com l'uArri, r.ttll, .td
mlrab:er,¡cut \·istt•s; 1, ut m.ltè
ri.l Ge i.;c~t:~;l~s. hi ~1.:1 retror
t .. d:;s, llmb en&inyusc•,. riJU~"• 
t''>Pèl'ie~ t;:n dif~:<·nt~ com tS 
ara <<L'esqulroh> i I'((Aranyau, 

I eom a coronament trobem 
Ull c-anl a uL!s rcsc.n. t 1ue t", 
t•al confcsl.::r· ho, una llOr •n
substltnillle per a cor ac pce
tes Lc:> qJc Pl'r:trnau hl eollit 
ptr a fcr·ne el s a p~e::r.a ~én 
rO'.es dc cent fullc~ c. immar
ee.slble perfum ... 

r:.m \'ol¡;ut coH<~I.J1.1 ••• amb 
el l!G!'trc c~c~i, a la 1-<-a ad· 
rnirnble que el poeta l' ram .• a 
1luu a ea.p l'n plena ;: 1t :-ra, dc 
t'ilr<l. als lnf::.Jis. ;Hc1.tre l'ls 
«a!trcsn l'is alloquen cx;losius, 
Prr:trnau els <lcdka pc~slcs. 

.J •• \1, FR,\;\;CE~ 

• ... • ,...., l ' l lc t d l ca . I lc n~clonalttats. Per a nosaltres, 'es pe· VIngué sovint, en termes dc crua I que tos. no a. org ... ,,a e seu concurs et es ma ~ ar s e ta r c1at~ent, car tothom, ultra I ex po~ sinceritat. Les nostres iaten·cnciç
11

:; ¡ d'in~~~~~~~. ara, el Comitè de no inttn-enció ¡:,ot reparG.r en pCirt rlèncla dc ta g~erra, volia sab~r co• foren, sempre, acollides amb ¡;r:..l MARXA A IT AliA 
els gr~uges que ha tet a la República si ex:cuta !'acord de retz. ses 1 rets de 1 Espanya repubhr,ana. Interès i slmpetia. va re:r.ar~:;.;-.s.¡ 
rar els estrangers que ent'aelxen Espan¡¡a, retiralla que caldrd que Particularment, Pl!1 que ateny a Ca• la Preparació d.e la nostra dcl::ga:::ü, l 

El GEi\IERAL 
sígui total, després del ye~ot del Gorem legít;m . talunya, he de . dlr·vos que durant una de '~!!' millors l!rcpa~ctes, !.~-~ P.trís, 1:!. • vnn agencu uÏJlft.r-

Perquè A11glaterra ho ex{geLtl, els estím.tls de. la nostra di- tota la travessta_ ,valg correspondre gons .mamfestaren diVerses protc.~- mac¡ó comunien de La Corunya c¡.;e 
plomàcta han de basar-se, no en els nostres sofnnumts, no en a preguntes que ae m feren referents sors I. inteHe~:tuals nord~:r.mtr:c::n~. el general 1tallà Piazzoni. el q;Jl!l 
els 7tos1r~ mori$, no en el martiri del poble, no erz, la r!lïtza del a la nostra terra. Especlaln;rent. en lntervmguerem en la <!:seus~.;) de I ha•1ia orgamlzat 1 c.omandava txl 
país. Nostiltres serem prou forts per superar-la, la tragèdia. Se- els delegats lrlandes~s, de ll.ndla I tots ~ls dictàmens .. Per exc:n¡;:c, c::t.:. I l'Espanya 1,\CCIOSa la divisió «Sa¡;e-
rem prou forts, també, J)er a empasw~nos ¡<'s lldgrimes -un de toles les naolonalttats oprtmides, aà un efecte lmmtllcrablc el dt~CI.irs , tes Negres», ha estat cridat 

11 
ltàl a. 

Tlomc que plore, sempre es «shocking» per a un cgentlemam>-. Its coses de la nostra terra desper- que, on el de!:at scbre tcGna fllo.ò· L'ucompanya el seu ofic~a ordenax:-
No han de bc1sar-se tampoc ni en 40¡ dret, ni en la raó, ni e~ la ten un interès espeolallalm I s&n es- flco·religlosa per 2.1 manteniment de ça, el duc d'Arè\ nio. ' ¡ · 1 i b · ¡ d ¡ t guardades amb prorunda slmpatfa. la pau, pro~unc1à el company r;;pr~' ;us treia Els arguments pr netpa s ga:rt e u

11 
es e a nos ra u na cosa veritablement emocionant. sentant dels naclon•!is:cs br.scos, ciiplomàcia h:m de /011amentar-se en fi jet que s'1Hz jugat brut, Per a mi, tant com l'arribada a No· Lombana. que la truita espan¡¡ola. hcnn pretenia de pe~car-la amb cuc, que va·Ycr~ 

Fra~o !loxa. acompan11at d'uns l'Segons» que li omplen de Jerra
dur'tS ets auants, a cada represa. ,Ccmz pot la nació del «Jair 
play» contínuar arbitrant en aquestes cor.d!cions? 

·-------------------· 
acaba la • • 

1551 
l'aris, 1~. -- l.r' agènci~; d'infor-¡e-;''' l'l'l' b,i\ CT l'l~'.tbat la SC\3 ml~~ Ió 

madó publiquen que l';r.lmimll an- relati\"ll al f':uH·i dc prf'sOnf'rto de 
gl~ Chetwood sorluà uvui de Bur- ruerr~. 

UNA MULTITUD ENTU· 
SIASTA ENS ACULL DELI
RANTMENT 

-Bona rebuda? 
- Formidable! Diflcilment podrem 

oblidar-la. Veure els molls de Nova
l Yurk, completament plena d 'una 
1 mult1tud entusiasta que ens acolli 

dol!rantment, l!s un espeotaolo emo· 1 cion:lnt. Els crits victoreJant la Re· 
1 pública espanyola, el seu president 

• Per FRANC~SC PUJOLS • , ns 
La nostra terra, an.arada da

questa tradició, mentre per obra i 
sraoia del &eu ltll, el gran Prim, 
l'heroi hct;omtmlc català del segle 
xIX, com l'anomenem nosaltres 
en la npstra Historia do l'hegomo• 
nia catlilana d'n la polillco. 'Cspa· 
nyora, del segle passat 1 present, 

assolia consolidar aquost canvi de 
sl~toma monàlo4ulé C$panyol ca•t
vlant la dinastia d'on¡;cn arzsto
cràtlc I tcocrllllc, per la dinastia 
d'orl¡;on dtmocrottlc i lhuropcnsa
dor, pcslnt ols savotes ni lloc dels 
borbons, ja feia molt dc temps que 
somni~V'.a, dcapcrta, do superar Ja 
forma de co~ern, passant de la 
monarqu,a a la Rcpüblloa, fins al 
punt de fer aSliassmar ol goneral 
Prim quo, posat entre l'absolutis
me 1 e, r<tpubltcanlsme, va lnten· 
tar la monarquia constitucional, 

per acontenur los tcts, liCnse a· 
contentar nlngu, com sol p&ssar' 
manta vegades a la curta perquè 
a lA llarga va tenir rao. 

La nostra torra, aobretot l'Em· 
pordà, tocant a França, on en els 
temps moderns ta lluita contra la 
monarquia absoluta va portar les 
tormos republicanes, va començar 
a sentir que el slstcm monàrqulo, 

per libeml I con&lituclonnl que fos, I 
mal no donava el marge do llíber
Cat quo pod1a donar el sistema re
publicà, q;,¡e unc.x esscncl:tlmen. 1 
l'nutorita t a la llibertat, com sl el I 
poble català, por lo seva tradiclo 
liberal dc teta la vida, fos portat 
nutomàtt~amcnt dc la monarquia 
a ia Rcpubhca. 

Portada finalment I delinltlva
ment per segona vegada, pels ca
talans, la forma republicana a Es
panya, amb tanta decisió, que Cas• 
tella so fa va fer seva, encarnant· 
la en les sevc~ entranyes com una 
mare, llns al punt quo, a dvs rat 
de la ldco1og1a tirànica de I Espl.· 
nya facciosa sublevada contra l'Es· 
ranya oata na nu h ha estat pos- 1 
~lble tornar al monarquisme era 
resulta que slxl com el som cate 
là passa de la monerqu1a a la Re-
publica, perquè el sistema constt
tuclonal que h ts consubtanc1a1 
esliEUI basat er el cor mateix del 
seu conccpttl dret polltic, la 
Castella ant ..... r:a que s'ha alçat 
on armes oontra el triomf dels 
prmclpls pohlics llbcrals1 portats 
per ncsaltres a I'Espanyn moderna 
rerrosontada pol govern do l'E&· 
tn que és la República espanyola, 

ra al r<tvés de Catalunya1 pcrque 
a.s;~fant tot el scnt1t absolutlsla 
tradicional do In monarquia des
pòtica I tirànica d'aquelles terres, 
en comptos do tornar a la matei
xa forma monàrquica, la lnlilra a 
la mateixa forma de govern rcpu· 
bhoà que els facciosos proclamen. 
amb l'ideal declarat crco ram po
pulol), do portar a la República 
espanyola el mateix concepte dc la 
Casto11a del acglo XVI, fins al punt 
dc 110sar als segells de corTous de 
la Replibllca dictatorial quo defen
sen, la Imatge d'Isabel la Catòli

ca, perquè l'anquilosament de la 
monarquia d'aquella època, es rassl 
t rn t'e la carn de la Rcpuhllca 
moderna. 

• I el cata ... ns hem passat de la I 
monarc¡uln a la Rçpúbllca per es
perit l!beral, I'Esparlya liberal, quo 
llu~tn al nostre costat, pres dida 
per la cap1tal de l'Estat, QUe és 
Madrid, que nosaltres hem anome
nat ol baluard do Catalunya, han 
pa~>Sat do la monarquia a la Re
publica per cspcñt d'absolutisme, 
ponsant·se qua aquesta segona for· 
ma do govern els assegura més la 
tirania 1 el despotisme que la mo
narquia desterrada d'Espanya per 

EL CON~REC DAVANT LA 
NOSTRA GUERRA 

- D6¡;uó retreure•s sovint el Pro· 
b!ema espanyol.ü -insinuem. 

- Ja ho crec. Nosaltres, com 11t 
dic, sovint aportàrem l'experièncta 
d'aquuts dos anys de guerra. A tra,. 
vós de les nostres intervencions, tot~ 
hora posàrem de relleu la tasca que, 
en .:ls aspectes més diversos de re
generació social, ha portat a terme 
la República. Explicàrem les escoles 
que crliava la monarquia 1 tes cons• 
tlluTdcs per la República; la tasca 
~nitària, inexistent, de l'antia re
gim I la quo nosaltres hem portat a 
terme; la creació de laboratoris 1 
bibllot~ucs, enfront de la Inactivitat 
nulla d'a~.ns. Establirem, doncs, n· 
questa diferència fonamental, abso
luta, ontro l'Espanya lllllal I la fac
closa, Un gran corrent d'admiració 
I simpatia, correspongué als nostres 
~çlls lnfonnes. Al final del Con· 
~rés, una de lc.s conclusions aprova
des per unanimitat fou la de com
pror.tctrc's totes J.;s delegacions a 
ajud:¡r la joventut i la població ci
vil d:: I'Es;1anya RtpUiJiklan1, va 
acordar-sJ també u.1a protesta co~
tra e's bornbard~lgs de les poblacions 
obertes I Ja dGstr .. ccló d .:scot .. s, 
liulvcrsitats, m::s;::..s I la'·oratorls, 
També vn adoptar·sc un acord molt i 
lmportantz trametre llibres I totes I 
les Innovacions en matèria cientlfi
ca a la nostra Joventut universltà· 1 ria, pcrque seguerxl do prop el des- I 
«lnvolupament de les diverses bran· I ques de la ciència. 

I ADMIRACIO PER L'OBRA I 
DE LA GENERALITAT 1 

1 -1 la teva posició com a dele~t 
I del nacionalisme català, quina tou? 

-Fer conèixer tothora ll nostra 
personalitat nacional¡ l'activitat crel- 1 xcnl desenvolupada per Cat,.lur.y.t, 1 
en temps de pau I de guerra; l!l nc e
t ra solidaritat envers els moviments 
quo tendelxe!l a l'exaltació de la dt~· 
nitat humana. Vaig presidir la Co
missió Colonial, el dictamen de ta 
qual fou aprovat per Lmantmltat. En 
aquest &'advocà perquè els ciuta
dans de les colònies tinguin els mn· 

------~----~~~~---.------PASSA A LA PAGINA SEGON~ 

CADA DIA 
UN Lli 

Joan Merli: Mestres 
catalans d'ahir i d'av JÍ 

ISIDRE NO!'J!: !.L 
• Edicions de la Jun
ta d 'Exposicions d'Art 

Catalunya és una terra ¡.r¿
diga en artistes; tota imputa
ció que ens pinti els ca~alans 
tufta Per al.tò trobem lloC!ble 
c..,m, una gent refractària a les 
coses dc l'c.sperit, és jczisa i 
gratuitCJ.. PI!T ¡¡l.:r{) trobe • lloa
ble i dzgr:a d'l'1lcomz lv a t( n 
dència a rec..L:ar els pr.•sllg1s 
ind:$CUl1bles qu,· hem ¡.v •• ~c ·t 1 
po ~ •m c1u.uru. Eni. e c..:s que 
la Mort ~ns 1, ... arr 'Jassal, però 
lji<C ViUen 1 t•wra¡¡ Selll.viC a 
trav .. s de l'obre llur, lli t:gura, 
per dret p opi, el mag,.!Jic p:n
tor dc gitaurs Isidre No1.cll 

I aquE-sta p. rsonalitat ~,;~ 
tc.ta •-:la dóna ¡:res!'¡¡i a la e· 
t•!!'t:aeto del ;;:· ·s q~e el r . 
Ti r, l1a e tat artmira':J' 1 • • 
b.:.>gr fiada pcr Jo:.tn Mc : er
tic c.mpeter.t'••'•,¡ si n'hz lw, 
e! qual ha sabut reco'ltr. e 1 un 
t !u met petH i szmpàt •. la t' • 
da d Nor."l! la se,·:z fer nac.éi, 
rl s u ralt 'lri, les •e1: • nu•trs 
i el PU trfmrj La 1 -+ur C:d 
tr ball d M rz; é! i11'.i;~. I '· 
blr per a tot aqtt"U qt• n•:-
a te zr una rdea e ac' d" I" 
F e J e¡ c. ' b li. , nt t è.l: 
la ."va influènc''l ptr ? 1 cc
munt les gen racions cridadt 
a seqmr ~ls t, us passo 

Completen d volumet t• 
trentena dc perfectes re .. ròduc
éions d'obres de Nonell. que 
n'augmenten l'Interès i la 11!1· 
flOTldnc:a. 

F. 


