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He assassinat l’àngel de la llar. I no ha estat fàcil, creu-me. 

MARIA AURÈLIA CAPMANY, Cartes impertinents (1971) 

 

 

 

 

 

A les dones dels anys trenta que van defensar  

aquella incerta glòria d’abril. 
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RESUM 

El present treball vol ser una aproximació als models literaris de dona reflectits a sis contes 

de guerra escrits per Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Lluïsa Algarra i Marina Sanfeliu, i 

publicats l’any 1937 a la revista Companya. L’estudi comença amb una exposició de les 

característiques generals i el plantejament ideològic de la publicació tenint en compte el 

panorama periodístic, literari i feminista del moment. Aquesta primera part resulta 

imprescindible per a la següent, l’anàlisi dels contes, que se centra sobretot en aquells 

aspectes literaris bàsics que permeten determinar el perfil ficcional de dona que s’hi 

representa.  

 

PARAULES CLAU: Companya, conte de guerra, guerra civil, dona, feminisme.    

 

ABSTRACT 

This project aims to be an approach to the female literary models reflected in six war short 

stories written by Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Lluïsa Algarra and Marina Sanfeliu 

and published in the magazine Companya in 1937. The study starts with an exposition on the 

general features and the ideological nature of this publication considering the journalistic, 

literary and feminist outlook. This part of the project is indispensable for the next one, the 

short story analysis, mainly focused on those basic aspects that help to determine the female 

literary profile suggested.  
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1. Introducció 

El juny de 2017 posava punt final al meu pas pel Grau en Humanitats amb el treball Anna 

Murià: evolució periodística. L’anàlisi de la contribució a la premsa de Murià va permetre’m 

explorar molts terrenys desconeguts fins llavors. D’altres, en canvi, van haver de restar erms, 

a l’espera de noves investigacions. Els estudis de Filologia Catalana han representat una 

oportunitat per endinsar-me en una d’aquestes línies descobertes: les narracions publicades a 

la revista Companya (1937-1938). Concretament, el present treball conté un recorregut per 

sis contes apareguts en aquest mitjà amb la finalitat d’esgrimir els diferents perfils de dona 

que s’hi reflecteixen.  

 La consecució d’aquest objectiu principal ha exigit, en primer lloc, una immersió en les 

pàgines de la revista —completada amb informació bibliogràfica— per comprendre’n les 

característiques generals i el plantejament ideològic. Aquesta és la informació que es pot 

trobar a la primera part del treball, «Una aproximació a Companya», que comença amb la 

ubicació de la revista dins el panorama periodístic del moment. Les dades que s’ofereixen 

després sobre les redactores, les col·laboradores, les seccions, el contingut dels articles, les 

creacions literàries o la perspectiva feminista resulten imprescindibles per comprendre els 

perfils que es dibuixen en els contes analitzats, que és el contingut que ocupa la segona part 

del treball.      

A l’hora de seleccionar els textos, bàsicament s’ha tingut en compte que fossin peces 

narratives i catalogables dins la literatura de guerra, és a dir, ficcions escrites entorn del tema 

de la guerra civil. Així doncs, han quedat fora de la present anàlisi els poemes, les cròniques 

de guerra, i els contes infantils o aquells contextualitzats en un altre espai i/o un altre temps.1 

En general, els contes examinats estan protagonitzats per diferents models femenins que, des 

de la rereguarda, s’enfronten a conflictes diversos.  

Els contes que s’analitzen, seguint l’odre cronològic d’aparició de cada autora, són els 

següents:2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A tall d’exemple, alguns dels textos que no s’han analitzat són «Estudiants» (núm. 2, p. 7 [60]) i «Els tristos 
amors de Lella Saïda» (núm. 6, p. 6 [122]) d’Aurora Bertrana; «Una tarda de pluja» (núm. 8, p. 12 [159]) de 
Mercè Rodoreda; o «Apunts d’una noia que la guerra ha transformat» —amb «El trobament» (cap. 1) (núm. 3, 
p. 13 [81]) i «La incomprensió» (cap. 2) (núm. 5, p. 6 [106])— de Marina.  
2 Malgrat que les pàgines de la revista no estan numerades, el present treball inclou aquesta informació seguint 
l’ordre numèric convencional. Pot ser que a vegades un article ocupi dues pàgines, de forma que a la 
digitalització s’ha traduït en una de sola [vegeu l’annex], però inclús en aquests casos s’ha respectat la paginació 
com si es tractés de la revista en paper. Per tal de facilitar la lectura del present estudi, les pàgines de la revista 
que es van indicant s’acompanyen d’uns claudàtors que corresponen a la numeració del present document en 
format digital.  
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- Mercè RODOREDA, «Els carrers blaus» (núm. 1, 11-III-1937, p. 7 i 12 [44 i 48]) i 

«Trossos de cartes» (núm. 4, 1-V-1937, p. 7 [91]). 

- Anna MURIÀ, «El noi» (núm. 3, 15-IV-1937, p. 10 [78]) i «Sota la pluja» (núm. 5, 

1-VI-1937, p. 12 [111]). 

- Maria Lluïsa ALGARRA, «Algú xiula en la fosca...» (núm. 7, 1-VII-1937, p. 12 

[143]). 

- Marina SANFELIU, «Treball i revolució» (núm. 9, 15-VIII-1937, p. 2 [166]). 

Tots els contes es publiquen durant els primers mesos de vida de Companya. Pel que fa a 

les autores, d’una banda, hi ha Mercè Rodoreda, Anna Murià i Maria Lluïsa Algarra, que són 

escriptores professionalitzades, amb obra ja publicada abans de Companya. D’altra banda, 

Marina Sanfeliu, de la qual no s’ha trobat informació, segurament és una lectora de la revista 

que tramet el text a la redacció del mitjà. Podria tractar-se d’algú que veu despertar les seves 

ànsies literàries amb el conflicte bèl·lic, una escriptora desconeguda avui que sorgeix del 

context històric. Sembla que «Treball i revolució» és l’únic conte que publica a Companya.  

L’anàlisi dels contes se centra sobretot en aquells aspectes que resulten indicatius per 

extreure el model literari de dona que s’hi desplega. Tanmateix, per aquesta raó també és 

necessari exposar la trama de ficció o examinar la naturalesa dels personatges masculins. 

Sempre que ha estat possible, s’han establert paral·lelismes entre les narracions examinades i 

la informació de cada conte ha estat completada amb referències a altres obres de les 

escriptores. Els fragments citats —també a la primera part— respecten el text original i no 

s’adverteixen els desajustos amb la norma actual ni les errates (tret que aquestes alterin 

irreparablement el sentit).  

Per últim, convé assenyalar que el present treball s’ha dut a terme en gran part durant els 

mesos de confinament pel coronavirus. Sortosament, la revista és accessible en línia, però la 

situació ha generat dificultats i limitacions sobretot en la consulta bibliogràfica 

complementària. El present treball és, doncs, el resultat de l’adaptació, imprescindible ara per 

seguir amb les nostres vides i —sense ànim de generar comparacions abominables— també 

llavors per tirar endavant, en plena guerra civil, projectes culturals com Companya. 
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2. Una aproximació a Companya 

Durant el primer terç del segle XX, l’ecosistema periodístic català s’expandeix 

progressivament i va deixant enrere les formes tradicionals de comunicació. Aquest canvi 

comença a produir-se a la darreria del segle anterior, quan la revolució industrial, urbana i 

burgesa esquerda el model cultural hegemònic i dona pas a una incipient societat de masses 

(Espinet, 1997: 53-54). Malgrat la censura aplicada per la dictadura primoriverista, 

l’embranzida no s’atura i arriba a la seva màxima esplendor durant la Segona República. Tal 

com expressa Figueres (2010: 12), en aquell moment «la premsa, per la poca incidència en 

clau informativa dels altres mitjans (cinema, ràdio, cartell...), és encara determinant». I ho és 

sobretot pel seu paper en la conformació de l’opinió pública. Els mitjans es renoven —en 

contingut i forma— i creixen amb l’objectiu d’esdevenir la veu informativa de diferents 

sectors socials.   

Les noves idees i els constants esdeveniments noticiables de la guerra civil es reflecteixen 

en la creació de noves publicacions, que intenten sobreviure malgrat els problemes 

econòmics i l’escassetat de paper (Poblet, 2004: 231). El contingut pren un to més 

propagandístic a causa del conflicte bèl·lic.3 Els mitjans es mostren contraris a l’enemic 

militar o a l’enfrontament entre les forces republicanes amb l’objectiu d’incidir en la 

consciència col·lectiva i modificar la realitat. En certes ocasions, fins i tot s’amaga la veritat 

dels fets i es viola el principi informatiu per tal d’evitar efectes negatius com la 

desmoralització social.4  

Més enllà de les publicacions diàries, la vitalitat periodística a Catalunya també es fa notar 

en la creació i la continuació de revistes culturals. Campillo (1982: 10) ho explica com 

segueix:  
Cal considerar, per a entendre la producció del període de guerra, que la cultura va ésser un factor molt 

important al servei de la «defensa» (d’uns valors legals i vàlids enfront d’una rebel·lió il·legal i 

destructiva) i del «canvi» social (revolucionari, que menava a la revisió d’aquells valors i a la recerca 

d’uns altres). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Des de les esferes institucionals, el Comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya, creat l’octubre 
de 1936, impulsa la major labor propagandística del moment, però també divulgativa. Figueres (2010: 22) 
expressa que «l’acció pública del Comissariat de Propaganda va més enllà de la simple divulgació com a 
concepte actual de “propaganda”, entesa en la definició d’exageració o de persuasió (o manipulació de les 
masses). Seria, en mots d’avui, més com una oficina de difusió o una agència institucional de publicitat al costat 
d’un organisme d’educació, cultura».  
4 Per exemple, d’una banda, els mitjans colpistes insisteixen en la rendició republicana durant el setge de 
l’alcàsser de Toledo. D’altra banda, la premsa republicana intenta silenciar la derrota de l’Ebre perquè evidencia 
la derrota també de Catalunya (Figueres, 2010: 21).  
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Les capçaleres, diverses en contingut i ideologia, es caracteritzen per l’ideari de lluita i un 

disseny més treballat que el dels diaris. Alguns exemples són: Revista de Catalunya, Meridià. 

Setmanari de literatura, art i política. Tribuna del Front Intel·lectual Antifeixista —

continuació de Mirador. Setmanari de literatura, art i política—, Catalans! El magazine 

popular, Moments. La revista del nostre temps o Companya, la publicació cultural que ens 

ocupa.  

La revista Companya consta de divuit números publicats entre l’11 de març de 1937 i el 8 

de març de 19385: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 L’any 1946, a Tolosa, es publica Companya. Òrgan del Consell Nacional de la UDC. Tot i que sembla una 
continuació de la revista que s’analitza en el present treball, no es pot determinar per manca d’informació.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
N

Y
 I 

Número Data Titular/Text de la portada 
1 11-III-1937 «Tornaré portant-te la llibertat a la punta de la baioneta» 
2 1-IV-1937 «Madrid! Cor d’Espanya. Heroic defensor de la República» 
3 15-IV-1937 «“Conquistem la victòria per a assegurar un esdevenidor lluminós als 

nostres fills», és el crit d’aquesta teixidora de Sants» 
4 1-V-1937 «1 maig. Unitat i treball» 
5 1-VI-1937 «Euzcadi, Euzcadi! Ajudem Euzcadi!» 
6 15-VI-1937 «100.000 dones» 
7 1-VII-1937 «Aquesta dona, de La Ràpita d’Alfacs, aprèn de pescar per a mantenir els 

seus fillets quan el marit se n’hagi d’anat al front» 
8 19-VII-1937 «19 juliol 1936» 
9 15-VIII-1937 - 
10 1-IX-1937 «Institut d’Adaptació Professional de la Dona» 
11 6-XI-1937 «Visca la Unió de les Dones de Catalunya!» 
12 16-XII-1937 «Els nens d’Euzcadi, Santander i Astúries son fills de tots els catalans» 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

N
Y

 II
 

13 1-I-1938 «A les avançadetes, el sentinella aguanta, impàvid, la cruesa del fred. 
Robes d’abril per als nostres soldats! Que no s’aturi la campanya 
d’hivern. Dones! Mobilitzeu-vos totes en la croada contra el fred» 

14 29-I-1938 «Ells juguen. Però l’atenció amb què disposen les peces no us fa pensar 
en un treball de càlcul o d’invenció que potser realitzaran quan seran 
grans? Mares, companyes nostres! La guerra que ha de derrotar el 
feixisme ens imposa ara moltes privacions. Lluitem ara contra totes les 
dificultats, perquè més enllà s’albira un esdevenidor feliç per als nostres 
fills» 

15 5-II-1938 «Quan aquesta dona aguantà, durant quatres hores, estirada a terra, el 
bombardeig de Guernica, el seu fillet encara no era al món. Ara ella està 
admirada de què hagi nascut i de què hagi esdevingut tan xamós» 

16 12-II-1938 «Les nostres noies treballen al camp amb més afany que mai» 
17 26-II-1938 [«Homenatge a la U.R.S.S. amb motiu del XX aniversari de la creació de 

l’Exèrcit Roig»] 
«Aviadores de l’Exèrcit Roig. Elles defensaran llur magnífic país, elles 
ajudaran tots els treballadors del món, elles lluitaran per la llibertat dels 
pobles... “Cop per cop» és llur divisa» 

18 8-III-1938 «“Que la Jornada Internacional de la mujer sirva para estrechar más los 
lazos del afecto y de la comprensión entre las mujeres de Cataluña y las 
de todos los pueblos de España”, Dolores Ibárruri» 
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Les circumstàncies de la guerra civil fan que la publicació dels números no sigui 

constant6, tal com mostren les dades de la taula. Fins al número 4 no s’informa al lector que 

Companya és de publicació quinzenal amb la informació «Surt els dies 1 i 15 de cada mes» 

(present als números 4, 5, 6, 7, 8 i 11) a la portada i, a partir del número 13, passa a ser 

setmanal. Sota el títol «La transformació de “Companya”» (p. 13 [208]), s’informa que 

comença «el segon capítol de la vida de COMPANYA». Aquest canvi comporta que el 

subtítol Revista de la dona se substitueixi per Setmanari de la dona.  

El llançament de Companya també arriba amb uns dies de retard. El primer número havia 

de sortir el diumenge 7 de març, tal com s’anuncia a Mirador (5-III-1937, p. 10). Aquest 

article representa tota una declaració d’intencions: 
Per tal d’encarrilar un seguit d’energies que es perden i orientar les dones en l’hora que estem vivint, es 

necessita un òrgan d’enllaç i de cultura, com és una revista. «Companya» és aquesta revista. Feta, 

dirigida i orientada per nosaltres dones; que va a les dones i espera la col·laboració de totes les dones, 

obreres, intel·lectuals, dones del camp i de la ciutat. 

Des de bon principi, es deixa clar que Companya es fa per i per a les dones d’arreu de 

Catalunya. 7  Maria Lluïsa Bargés, Lena Imbert, Montserrat Martínez i Eloïna R. 

Malasechevarría integren la redacció —amb seu al carrer de Pi i Margall de Barcelona— fins 

al número 6. A partir de llavors8, aquesta última continua, però la resta són substituïdes per 

Maria Lluïsa Algarra i Aurora Bertrana9. Les col·laboradores, la majoria conegudes a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Més enllà de la informació que ens aporten les dates, el retard en la publicació s’explicita, per exemple, al 
número 13 (p. 14 [240]) quan, sota el títol «La transformació de “Companya”», s’informa que la revista passarà 
a ser mensual: «Vencerem totes les dificultats que fins ara, degut a circumstàncies excepcionals, ens han impedit 
una major regularitat en la seva publicació». Se’n pot trobar una altra mostra al número 10 (p. 7 [187]), on es fa 
el següent apunt sobre l’aspecte de la revista: «Dificultats d’ordre imprevisible ens obliguen avui a suprimir, per 
una sola vegada, la presentació en color de la nostra revista. Esperem de les nostres lectores i amigues sabran 
excusar-nos aquestes dificultats». És important tenir en compte que aquest retard en ocasions també sembla que 
sigui deliberat amb la finalitat de publicar un número en una data destacada. Aquest pot ser el cas del número 8 
del 19 de juliol de 1937 —que hauria d’haver sortit el 15—, que commemora l’any de lluita antifeixista fins al 
moment o el número 11 del 6 de novembre de 1937, que surt el dia que comença el primer Congrés Nacional de 
la Dona i després de més de dos mesos sense cap publicació.  
7 Malgrat es disposa de dades totals, a través del segon número es pot saber que Companya aconsegueix sumar 
dues-centes noves subscripcions. D’altra banda, la secció «Noticiari dels pobles» informa dels llocs on arriba la 
revista: Sitges, Valls, Badalona, Canet de Mar, Cervelló, Cornellà, Manlleu, Mataró, Ripoll, Reus, Sabadell, 
Vic, Artesa de Segre, Caldes de Montbui, Lleida, Vila-seca, Almenar, Puiggròs, la Granadella, Ponts, les Borges 
Blanques, Juneda, Mollerussa, Bellvís, Térmens, Torregrossa, Pins del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Cornudella, 
Gandesa, Ulldemolins, Cambrils, Tortosa, Montblanc, Sant Carles de la Ràpita, Girona, Falset, Vilafranca del 
Penedès, Mataró, Amposta, Manresa, Lleida, Tàrrega, Cervera i Balaguer.  
8 Convé apuntar que a partir del número 11 la revista ja no proporciona els noms de les redactores ni de les 
col·laboradores. Tan sols hi ha el nom de la directora, Eloïna R. Malasechevarría, acompanyant l’editorial (p. 3 
[261]) del número 15.  
9 Sembla que Bertrana manté una relació tensa amb la redacció de la revista. Pla (1999: 65) ho explica com 
segueix: «Aviat, però, començaren els problemes amb els guardians de l’ortodòxia [de Companya], més 
formalista que no pas ideològica: que si [Bertrana] s’acomiadava dient “adéu” i no “salut!”; que si es negava a 
tractar de tu els entrevistats; que si feia sortir el nom de Déu en una història de ficció... “No olvides que somos 
ateos”, li deixà escrit, en un subratllat, Elisa Uriz. Tanmateix, Aurora Bertrana hi resistí un temps, per necessitat 
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l’època, són Maria Baldó, Maria Dolors Bargalló, Aurora Bertrana (abans de ser redactora), 

Carmen Conde, Concepció Catasús, Candelària Escola, Matilde Huici, Anna Murià, Carme 

Montoriol, Margarita Nelken, «Pasionaria» (Dolores Ibárruri), Francesca Prat, Maria Pi, 

Mercè Rodoreda, Isolina Viladot i Maria Teresa Vernet.  

Les pàgines de Companya demostren un constant esperit de renovació per part de l’equip 

de redacció. Això es fa palès sobretot a través de la presentació visualment rica de la 

publicació. Durant la guerra civil, els mitjans modernitzen l’aspecte gràfic per tal d’aprofitar 

el poder comunicatiu de la imatge (Figueres, 2010: 18). La impressió de Companya és 

majoritàriament en color6 i el contingut es presenta amb tipografies molt variades. El text dels 

editorials, els noticiaris o els reportatges s’acostuma a acompanyar de fotografies impreses 

amb rotogravatge. En canvi, a les seccions literàries —tant per a públic adult com infantil— i 

de consells femenins, per exemple, hi trobem il·lustracions de Friedfield, Goñi o Tísner —

dibuixants que també coincideixen a altres mitjans com L’Esquetlla de la Torratxa—. Un 

altre recurs visual de Companya són les auques, protagonitzades pel personatge Merceneta 

Bonafè, que apareixen cap al final d’alguns números amb l’objectiu de presentar lliçons de 

bon comportament a les lectores.    

Aquest esperit de renovació també es fa notar a través del contingut. La revista compta 

amb seccions més o menys estables com «Editorial», «Noticiari dels pobles», «Correu de 

“Companya”», «Les amigues de Companya», «Vols saber qui ets?», «Recó dels nens», «Llar 

i modes» o «Cants de lluita i llibertat». La resta de contingut és volgudament canviant 

d’acord amb la voluntat d’anar millorant el plantejament. A l’article «Noves seccions» (p. 13 

[113]) del número 5, s’hi anuncia contingut nou amb la voluntat d’«enlairar el nivell cultural 

de les nostres lectores, alhora que encoratjar-les en llur treball, en llur constància, en llur 

fermesa i en llur esperit de llibertat i de sacrifici». Companya es mostra oberta a rebre 

propostes de canvis i ofereix, doncs, una imatge d’esperit participatiu i democràtic. Quan es 

fa saber que la revista passa a ser setmanal, s’expressa el següent:  
Feu-nos, per escrit, tots els suggeriments que estimeu necessaris i convenients per a què COMPANYA 

esdevingui realment el que totes volem que sigui: un periòdic de totes les antifeixistes que lluiten i 

volen lluitar millor encara per la victòria i el progrés humà. (núm. 11, p. 13 [208]) 

 Al número 15 (p. 10 [268]) es torna a insistir en el mateix: «La revista COMPANYA està 

al servei de les dones catalanes. Per això acceptarem les suggerències de les nostres lectores 

encarrilades a un millorament positiu de la revista». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seva i per necessitat de la revista, que només disposava d’ella per entrevistar personatges en anglès, francès o 
italià. Finalment, ja farta de pressions, plega».  
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Encara pel que fa al contingut, convé apuntar que Companya dedica alguns dels seus 

números a commemorar esdeveniments o fer difusió d’actes concrets. Per exemple, el 

número 8 surt el 19 de juliol de 1937 per celebrar l’any de lluita antifeixista; el número 11 

vol promocionar el primer Congrés Nacional de la Dona, que se celebra a Barcelona del 6 al 

8 de novembre de 1937; el número 14 es dedica als infants i, concretament, a l’Ajut Infantil 

de Rereguarda; i el número 17 representa un homenatge a la URSS. Normalment aquests 

especials es promocionen al número anterior.  

2.1. Creacions literàries 

L’inici de la guerra sacseja l’organització cultural establerta. Les circumstàncies 

excepcionals fan que la funció social del creador i la seva posició davant el conflicte es trobin 

al centre del debat. Concretament, des dels sectors literaris antifeixistes, es discuteix sobre el 

tipus d’incidència que ha de tenir la guerra en les obres i la funció —social o no— de 

l’escriptor. Campillo (1982: 17) distingeix tres tipus de posicions. Hi ha els que posen en 

dubte l’elaboració d’una literatura de guerra de qualitat pel fet que no hi ha prou distància en 

relació amb els fets viscuts. A l’altre extrem hi trobem els que demanen una cultura 

revolucionària, al servei exclusiu de les circumstàncies. Finalment, a mig camí hi ha els que 

creuen en una actitud combativa dins un model continuista, és a dir, en una literatura que no 

deixi de defensar la llengua catalana i la tradició cultural. Dins aquest grup, uns quants creuen 

que és possible perllongar els valors literaris heretats i reflectir la guerra a les obres, de forma 

que la literatura pugui contribuir en la lluita antifeixista. «L’argument generalitzable a aquest 

grup», expressa Campillo (1982: 26), «és la consideració de què l’escriptor ha de lluitar amb 

l’eina que li és pròpia, en correspondència al soldat que lluita amb les armes al front». 

Aquesta és la posició del president de l’Agrupació d’Escriptors Catalans, Cèsar August 

Jordana: 
El català no és únicament el nostre instrument de treball sinó la carn mateixa del nostre esperit, la 

matèria on prenen forma les nostres idees. En lluitar contra el feixisme, no sols ho fem per la llibertat 

d’expressar-nos dignament, sinó per la possibilitat d’expressar-nos. (Campillo, 1988: 168) 

Així doncs, la defensa de la República passa també per la defensa de la cultura catalana. 

Aquesta és la posició que adopta Mercè Rodoreda: «És per Catalunya, sobretot, que lluitem, 

per aquest immens esperit de catalanitat irreductible, per la nostra llengua que ha estat i serà 

la més tallant arma de combat, per la nostra Universitat, per la nostra cultura, per un demà ple 

d’esperances» (Campillo, 2004: 152). Una posició que també comparteix Anna Murià, per 

exemple, en alguns dels seus articles del Diari de Catalunya, caracteritzats per un to 
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marcadament reivindicatiu (Granell, 2017: 62). A l’obra col·lectiva del Grup Sindical 

d’Escriptors Catalans, Escriptors de la Revolució (1937), hi escriu:  
Els escriptors catalans som de la Revolució perquè des de fa molts anys, molts anys, somniem una 

Catalunya feliç dins d’una humanitat feliç. [...] A més de veure els catalans feliços en una vida lliure i 

justa, veurem l’imperi de la nostra cultura rica. [...] El llegat dels segles, la riquesa de llengua i de 

pensament que ens transmeten els nostres clàssics, oblidats durant tant de temps, apartats del 

coneixement del poble pels absurds legisladors del règim antic, serà una cosa nova que engrandirà 

l’esperit dels futurs ciutadans de Catalunya eixamplant-lo fins als límits de la història. (Granell, 2017: 

60) 

El feixisme, per tant, es combat amb el fusell al front i el paper a la rereguarda. En l’àmbit 

literari, la narrativa breu és el gènere que fa fortuna degut a les complicades circumstàncies 

del moment. Més enllà de les dificultats materials, també hi incideix el factor temporal. La 

creació d’una literatura de guerra exigeix immediatesa pel fet que ha de generar una resposta, 

una reacció per part del lector al més aviat possible. Per això i pel caràcter breu del gènere, 

els diaris i les revistes són l’espai habitual de la narrativa breu. Companya n’és un bon 

exemple. En aquesta publicació hi trobem contes tant d’autores (i puntualment algun autor) 

de cert ressò en el moment (Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Lluïsa Algarra o Aurora 

Bertrana10) com d’altres que col·laboren al mitjà esporàdicament enviant les seves creacions 

a la redacció. Aquest es creu que és el cas, tal com s’ha exposat, de Marina Sanfeliu, que 

potser és la mateixa Marina que signa els «Apunts d’una noia que la guerra ha transformat» 

(núm. 3, p. 13 [81] i núm. 5, p. 6 [106]), on s’hi descobreix la història d’amor —no se sap si 

real o no— entre un noi i una noia que lluiten a primera línia de foc contra el feixisme.  

A Companya destaca també la poesia, el gènere més conreat durant la guerra civil després 

de l’assaig (Campillo, 1982: 37). En general, les composicions són de temàtica realista, de to 

èpic i moltes s’escriuen en castellà. Destaquen sobretot les que es dediquen als infants: «La 

nena i el follet» (núm. 1, p. 14 [51]) de Francesca Prat, «Poemas de los niños muertos en la 

guerra» (núm. 4, p. 10 [93]; núm. 6, p. 10 [125]) de Carmen Conde, «Fill» (núm. 14, p. 7 

[250]) de Clementina Arderiu o «Ya vienen los niños, madre! Canción para los niños 

refugiados en Cataluña» (núm. 15, p. 8 [266]) d’Emilio Prados.11 El públic infantil té una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Tal com s’ha assenyalat a la introducció, aquesta autora, seguint la tònica general de la seva obra, no escriu 
contes de guerra a Companya. 
11 A banda d’aquests poemes de temàtica infantil, hi ha composicions destinades a recordar adults víctimes de la 
guerra: «A Lina Ódena, muerta entre Guadix y Granada» (núm. 2, p. 3 [56]) de Pla y Beltrán i «Romance a 
Francisca Solano» (núm. 9, p. 12 [175]) de Francisco Giner; i també sobre realitats de la guerra civil: «Salud 
Asturias» (núm. 12, p. 9 [219]) d’Emilio Prados i «Rodando van los caminos» (núm. 13, p. 5 [232]) de María 
Luisa de Iriarte.  
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secció pròpia, el «Recó dels nens», on per exemple hi trobem la narració per entregues (del 

número 1 al 10) «Guillem a l’illa volcànica» amb una temàtica allunyada del conflicte bèl·lic.  

El lector té la sensació que les creacions literàries disminueixen substancialment al llarg 

dels números i aquestes són ja comptades el 1938. Això pot ser degut a un canvi de rumb per 

part de l’equip de redacció, que és desconegut a partir del número 11.8 El contingut infantil, 

per exemple, sembla que es va substituint per consells sobre la cura dels fills destinats a les 

mares. La narrativa per a adults va quedant reduïda a «L’amor de Joana Ney» de l’escriptor 

Ilià Ehrenburg, que es publica per entregues (números 13-17) i s’anuncia com «una novel·la 

revolucionària d’extraordinari interès» (núm. 11, p. 13 [208]).  

En l’època, és comú que els diaris i les revistes convoquin concursos. D’acord amb el seu 

esperit d’involucrar les lectores, Companya anuncia un «grandiós concurs» literari. Des del 

número 2 fins al 6, es diu que va destinat a «novel·les curtes d’autor femení». El jurat està 

conformat per Maria Teresa Vernet, Mercè Rodoreda, Carme Montoriol, Rafael Tasis i Josep 

Maria Francès. Fins al número 13 no es torna a tenir notícia del concurs. El plantejament és 

diferent: «COMPANYA organitza un grandiós concurs PERMANENT per a premiar el 

millor conte original d’una dona» (núm. 14, p. 2 [245]). Les bases mostren que varia 

l’extensió dels escrits i la quantitat del premi, i és important constatar que no es proporciona 

informació sobre el jurat. El número 16 és el darrer on apareix el concurs. Sembla, doncs, que 

el certamen no s’acaba celebrant.  

2.2. Perspectiva feminista 

El feminisme irromp com un nou hoste ja inevitable a principis del segle XX. Alguns 

consideren que és un hoste massa sorollós, cridaner i potser perillós, com apunta Capmany 

(1966: 93), però si un aspecte va deixant clar el pas del temps, és que el moviment creua les 

fronteres per quedar-se a la Península definitivament. Malgrat la interrupció que suposa la 

dictadura franquista, l’actualitat és la millor eina per constatar la pervivència de la 

reivindicació feminista.  

Durant els seus primers anys de vida, el feminisme és bàsicament una lluita de la classe 

burgesa. Les filles i les germanes dels homes educats, com les denomina Virginia Woolf 

(Capmany, 1966: 101), es proposen acabar amb l’aïllament social que hereten de la tradició 

pel fet de ser dones. Es tracta d’una renegociació —i no un esquinçament— del contracte de 

gènere que els havia arribat ja signat, és a dir, reclamen la conquesta de certs espais fins 

llavors monopolitzats pels homes. A Catalunya, concretament, aquest procés s’inicia amb la 

reivindicació del treball com un dret de la dona, més enllà de l’estricta necessitat. Al 
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capdavant d’aquest plantejament hi ha Dolors Monserdà, autora d’un dels primers treballs 

sobre el feminisme a casa nostra: Estudi feminista. Orientacions per a la dona catalana 

(1909). L’emancipació econòmica es planteja com el primer graó per accedir a una 

emancipació total. Aquesta qüestió no apel·la directament la classe obrera, centrada a cobrir 

la immediata subsistència, ni la classe alta, amb una vida allunyada d’aquesta problemàtica 

social. Capmany (1966: 69) explica el caràcter fonamentalment burgès del feminisme 

incipient: 
Dolors Monserdà demana que l’obra del feminisme es converteixi en una obra de protecció a la dona 

obrera. I en aquesta paraula «protecció» hi ha l’element que matisa l’acció de l’emancipació de la dona. 

Dit d’altra manera, la dona burgesa esgrimeix la seva pròpia emancipació com a privilegi de classe, per 

inclinar-se, amb el matís d’obra pia, cap a la dona obrera.  

Dins aquest marc concret, convé no perdre de vista la instrumentalització que partits com 

la Lliga Regionalista i la Solidaritat, o projectes com la Mancomunitat fan del moviment. La 

dona esdevé un aparell potent de propaganda dins la política liberal i progressista, perquè 

s’incentiva la seva participació en el patriotisme català, però amb la condició de no 

abandonar la tasca en el si de la família i la llar. El setmanari Or i grana, una de les primeres 

publicacions per a les dones catalanes, reflecteix aquesta idea. Al primer número, del 6 

d’octubre de 1906, s’hi llença la crida següent: «Que cada casa, per amor de les dones, sigui 

un raseret de la causa catalana: així complim nostra missió. Dones catalanes: fent Pàtria fem 

Família, fent Llar fem Amor» (Granell, 2017: 23). Mesos més tard, l’abril de 1907, Carme 

Karr funda el suplement Feminal. Ja des del seu llançament pren, mutatis mutandis, el 

plantejament ideològic d’Or i grana: s’ha de promoure el desenvolupament intel·lectual de la 

dona, perquè «esdevingui més que ara, la vera companya somniada de l’home estudiós i 

emprenedor, sense perdre res de ses gràcies i dolçors instintives» (Granell, 2017: 23).  

Aquest feminisme conservador i de caràcter confessional compta també amb una vessant 

modernitzadora i reivindicativa: la defensa d’una educació de qualitat per a les dones (Nash, 

2007: 75). Per això s’impulsen projectes com l’Escola de Bibliotecàries, l’Escola 

d’Infermeres o l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. El feminisme continua 

sent, però, majoritàriament en femení. A diferència del Regne Unit, aquí la demanda del vot i 

la reivindicació dels drets polítics de les dones encara no es troben al centre del debat.  

La proclamació de la Segona República suposa un esclat de noves oportunitats per a tota 

la societat i, sobretot, per a la dona. A les eleccions generals de 1931, les dones ja poden 

ésser elegides diputades i aquell mateix any s’aprova el sufragi femení. La conjuntura 

favorable dura poc. L’esclat de la guerra civil provoca un canvi de guió en l’emancipació de 
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la dona i un reajustament dels papers de gènere. Al començament del conflicte, les milicianes 

imposen la seva presència a les primeres línies de foc. Tanmateix, el decret de militarització 

del 24 d’octubre de 1936 posa punt final a l’eufòria inicial, és a dir, a la participació directa 

de la dona al combat (Cattini, 2004: 94). Encara poden col·laborar al front sent infermeres, 

padrines de guerra o voluntàries culturals. Ara, però, el paper principal de la dona és a la 

rereguarda, ocupant els llocs de treball que han hagut d’abandonar els homes i incrementant 

la producció de les indústries de guerra.  

El front comú de les dones republicanes és mobilitzar tota la societat per combatre el 

feixisme. Per aquesta raó aglutinen els esforços en una aliança: la Unió de Dones de 

Catalunya (UDC). Es crea el novembre de 1937 a partir de l’embrió provinent de l’agrupació 

Dones contra el Feixisme i la Guerra, constituïda l’any 1934 (Navarro, 2009: 155). A l’hora 

de transmetre el seu ideari, l’organització compta amb un altaveu propi: Companya.   

Nascuda abans del naixement de la UDC, Companya acaba esdevenint «la revista més 

important en llengua catalana dedicada a la dona antifeixista» (Campillo, 1994: 356), sigui 

quin sigui el seu perfil dins l’espectre de l’esquerra del moment. La voluntat de crear una 

aliança s’intueix des del primer número, on s’afirma que es va «vers l’aliança femenina 

antifeixista» (p. 8-9 [45]). L’editorial del segon número és contundent: «Tot el món parla 

d’unitat [...]. I les dones volen: Aliança Nacional de Dones Antifeixistes» (p. 2 [55]). En la 

mateixa línia, l’editorial del quart número diu: «Dones: treballem per la nostra unitat 

reclamant l’Aliança Nacional de Dones» (p. 2 [87]). Durant les primers publicacions, a 

Companya s’hi troben articles que informen del suport que el Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC), la Unió General dels Treballadors (UGT) i la Confederació Nacional del 

Treball (CNT) donen a la unió de la dona antifeixista. A més d’aquestes organitzacions, 

l’aliança s’acaba creant amb la presència també del Partit Sindicalista, Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC), Acció Catalana Republicana (ACR), Estat Català, el Partit Federal 

Ibèric o la Unió de Rabassaires, entre d’altres (Cattini, 2004: 96). Convé esperar fins al 

número 11 per llegir a la portada: «Visca la Unió de les Dones de Catalunya!». Surt a la llum 

el 6 de novembre de 1937, just el dia que comença el primer Congrés Nacional de la Dona a 

Barcelona. Setmanes més tard, el 16 de desembre, el següent número inclou el manifest de 

l’aliança, on s’hi llegeix que la UDC «orientarà vers la victòria tota la tasca dispersa que les 

dones venien realitzant en cada un dels partits i organitzacions antifeixistes» (p. 3 [214]).12 Es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 En aquest mateix número (p. 10 [221]), s’aporten dades que reflecteixen l’aglutinació de forces femenines. 
Els percentatges en relació als perfils del Congrés són els següents: un 62,8 % d’obreres de taller i fàbrica, un 
0,6 % de camperoles, un 8,8 % de comerç, un 6 % d’intel·lectuals i un 21,8 % de dones de casa.   
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plantegen clarament els tres objectius d’aquest front comú: aconseguir que la dona 

contribueixi activament (des de la rereguarda) a combatre el feixisme; promoure la seva 

incorporació al treball, amb la defensa de la mateixa formació i el mateix salari que l’home; i 

construir un bon futur per als infants.  

En més o menys mesura, el tema de la mobilització de les dones a la rereguarda apareix al 

llarg dels divuit números de Companya. La primera portada ja presenta clarament la 

diferència de rols de gènere: el combat és per a l’home, no per a la dona. És també en aquest 

primer número on trobem el testimoni de Teresa de Juan, una portera de Barcelona, que 

resulta revelador:  
Endavant, dones antifeixistes! Hem de guanyar la guerra! Com? D’aquesta manera: encoratjant els 

nostres pares, germans, promesos, marits i fills, dient-los que vagin tranquils a la lluita, que ací a la 

reraguarda quedem les dones, llurs companyes, per a conservar llurs llocs de treball i per aixafar la fera 

i lluitar contra d’ella si cal. (p. 12 [48]) 

A gairebé cada número hi ha un article o un reportatge sobre el treball de les dones 

bàsicament a la indústria (metal·lúrgica, tèxtil, elèctrica, etc.), però també al camp català.13 El 

número 6 inclou una crida de cent mil dones per treballar. L’objectiu baixa a vint mil dones 

al número següent, on per primera vegada es planteja clarament la necessària formació 

laboral a l’Institut d’Adaptació de la Dona i l’equiparació salarial amb el lema «igual treball, 

igual salari» (p. 11 [142]). Convé fer constar que, d’acord amb els principis de la UDC, a 

Companya no hi llegim cap crida que animi les dones a lluitar des de la primera línia de foc. 

Únicament hi ha alguna imatge d’una miliciana —per exemple, a la portada del número 8— 

o alguna història com «Apunts d’una noia que la guerra ha transformat» (citada 

anteriorment). Segurament això s’explica per la voluntat d’aconseguir aglutinar també 

d’alguna forma els sectors més radicals de la dona antifeixista. 

 El treball es presenta a les lectores com un sacrifici per guanyar la guerra i també, a llarg 

termini, la clau per a l’emancipació.14 Maria Dolors Bargalló, militant d’ERC i futura 

presidenta de la UDC, escriu a «Les dones de Catalunya treballen...» (núm. 3, p. 4 [73]): 
Les dones de Catalunya treballen, treballen intensament, perquè estan plenament convençudes que de 

llur treball a la rereguarda i del braó dels nostres lluitadors al front en sorgirà una Pàtria nova, plena de 

saó, alliberada de prejudicis, més justa, més noble, més bella... [...] Dones de la reraguarda, treballem 

amb tota la nostra ánima perquè la victòria sigui prompte un fet i el pesombre de l’esclavatge s’allunyi 

per sempre més.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Convé apuntar aquí que la revista es mostra contrària a la prostitució, un tema força controvertit en aquell 
context. A l’article titulat «Prostitució, vergonya del món» (núm. 10, p. 12-13 [191]) es llença el següent senyal 
d’alerta: «Dones: atenció als provocadors dels Mercats...! Refuseu tota mena de manifestacions!».  
14 Al llarg dels números, la dona soviètica es presenta recurrentment com un exemple a seguir. Companya 
ofereix titulars com «La vida joiosa de les noies del país soviètic» (núm. 17, p. 4 [294]).  



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –17– 

En la mateixa línia, al número 8 (p. 7 [155]) s’hi afirma:   
La nostra aportació al treball no tindrà solament com a conseqüència l’acceleració del triomf de la 

guerra. És treballant com es poden conquerir les reivindicacions pròpies de les dones. Quan la dona 

sigui lliure econòmicament, podrà exigir plenament els seus drets polítics i arribar a la seva 

emancipació definitiva.  

Pel que fa al llenguatge, aquest tipus d’articles conclouen amb arengues que pretenen 

aixecar l’ànim de les dones i empoderar-les per col·laborar en la causa antifeixista. Per 

exemple, l’editorial (p. 3 [309]) del darrer número acaba així: «VOLEM GUANYAR LA 

GUERRA I VOLEM ÉSSER ÚTILS AL GOVERN. [...] ENDAVANT, DONES, PER AL 

NOSTRE ALLIBERAMENT I LA FELICITAT DELS NOSTRES FILLS». És important 

tenir en compte també que el gènere utilitzat per la redacció és majoritàriament el femení15 i 

la persona, la primera del plural. Això obeeix l’objectiu d’apel·lar directament les lectores i 

generar-los un sentiment d’implicació en la publicació.  

Els fills són un argument recurrent en la promesa d’un futur esperançador. María 

Zambrano, al número 13 de Companya, publica un breu article titulat «L’infant: el nostre 

esdevenidor» (p. 11 [237]), on exposa la revalorització que ha portat la guerra al tòpic que 

l’infant d’avui és l’home de demà. «Hem de procurar», escriu, «que ni un dels nostres infants 

es trobi sol, trist, sense un escalf amorós que el reconforti». En aquesta línia, la revista fa 

difusió d’iniciatives com la creació de guarderies i menjadors infantils, i comparteix consells 

per cuidar correctament els fills.  

 A banda de la vessant maternal, la revista també planteja la cura de l’aspecte extern com 

una necessitat indissociable de la dona. Aquest és el tipus de contingut femení que ofereixen 

publicacions d’esperit conservador i moralitzador de l’època com La Dona Catalana. A 

Companya, les lectores hi poden descobrir com seguir una bona dieta, cuidar la pell o vestir 

amb gràcia. Aquest tipus d’articles, a partir del número 13 es concentren tots a la secció «Llar 

i modes», on s’hi presenten subseccions titulades «Moda nova per a la dona nova» o «Hem 

d’ésser fortes i belles». Pel que fa als anuncis, convé apuntar que la majoria són de roba o 

productes de maquillatge. Molt puntualment, Companya també ofereix consells sobre la 

condició física. Al número 13 (p. 15 [241]) es diu el següent sobre l’esport com el forjador de 

la bellesa: «L’activitat sana i ben disciplinada ha de donar el tipus femení ideal, flexible, àgil, 

d’elegància espontània de moviments, ple de gràcia i de força, sense perdre per res el seu 

feminisme essencial». Aquest feminisme es refereix, més aviat, a la feminitat. De fet, segons 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Resulta molt estrany, de fet, trobar el masculí genèric. Un dels pocs exemples que es troben és aquest: 
«COMPANYA [...] es complau en invitar els seus lectors a què donguin a la nostra Redacció tota mena d’idees, 
opinions i suggerències» (núm. 10, p. 11).   
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el plantejament general de Companya, la feminitat i la maternitat són dues condicions sine 

qua non del feminisme.  

3. Anàlisi dels contes 

3.1. Mercè Rodoreda: «Els carrers blaus» i «Trossos de cartes» 

El conte és un gènere significatiu en l’obra de Rodoreda. La seva naturalesa breu permet a 

l’autora aplicar l’art de suggerir, de transmetre al lector només allò essencial.16 Durant uns 

anys, a l’exili, es dedica a escriure gairebé exclusivament en el si d’aquest gènere, però les 

seves temptatives comencen a inicis dels anys trenta, quan Rodoreda va bastint la seva 

personalitat literària. En paraules de Cortés (1998: 322):  
Els contes de Mercè Rodoreda dels anys trenta presenten les provatures estilístiques d’una autora que 

inicia la seua trajectòria literària, relacionada íntimament en aquesta època amb el seu compromís com 

a dona i com a escriptora. 

Durant la guerra civil, Rodoreda forma part del conjunt d’escriptors que creuen en la 

necessària participació de la literatura per combatre el feixisme. El conflicte bèl·lic es 

converteix en un dels temes més recurrents de tota la seva obra des del moment que aquest 

encara és vigent. Tot i que l’any 1938 publica Aloma (1938), després de guanyar el premi 

Crexells, l’autora centra els esforços literaris en el conreu de la narrativa breu. L’11 de març 

de 1937 escriu el seu primer conte de guerra, «Els carrers blaus», que apareix a Companya (p. 

7 i 12 [44 i 48]).17 

En primer lloc, convé comentar els elements paratextuals del conte. Al títol, l’adjectiu 

blaus complementa carrers d’una forma subjectiva, és a dir, el narrador omniscient hi aboca 

una valoració psicològica que surt de la protagonista. Es tracta d’una descripció de la ciutat 

en guerra, la «ciutat blava». Rodoreda torna a utilitzar aquest recurs en una obra posterior, La 

plaça del Diamant (1962): «Tots els llums eren blaus. Semblava el país dels màgics i era 

bonic. Així que queia el dia tot era de color blau» (Rodoreda, 2002: 147). L’altre paratext del 

conte és la següent cita d’Una cacera dramàtica de Txèkhov18: «Hi ha moments pels quals 

hom pot donar mesos i anys». Tal com assenyala Meseguer (1998: 418), aquest tipus 

d’acompanyaments textuals mereixen una consideració en Rodoreda, i més si es troben en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Sobre el seu estil literari, Rodoreda afirma: «Procuro escriure de la manera més simple i neta possible; dir 
amb mitja dotzena de paraules allò que de primer raig dic amb trenta. Suggerir més que no pas recalcar. [...] 
L’economia narrativa és voluntària i conscient, per no fatigar el lector. Crec que les situacions mig explicades 
impressionen més el lector que no pas les allargades» (Rodoreda, 2008: 236-237).  
17 Vegeu la relació dels contes de guerra de Rodoreda a Cortés, 1997: 82-83. 
18 Txèkhov representa un referent per a Rodoreda. Més endavant, expressa a Anna Murià: «El “meu amor en 
aquest gènere” [conte] és la meravellosa K. Mansfield. Després segueix Txèkhov» (Rodoreda, 1991: 86).  
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textos breus.19 A «Els carrers blaus», hi descobrim tres encontres entres dos amants. El desig 

de la protagonista de veure el seu estimat és tal que ella mateixa podria posar veu a la cita de 

Txèkhov. Els «moments» són els encontres i, més enllà d’aquests, només hi ha l’espera.  

L’amor i la mort conviuen des de l’inici del conte. L’acció se situa més enllà de l’estiu, 

suposadament el de 1936, quan «la ciutat cada dia donava homes i més homes als fronts». 

Això suposa una amenaça per al seu estimat, de forma que a la protagonista li genera la 

urgència de comunicar-li que l’estima. «La mort, que venia amb la guerra, l’aclaparava i 

ensems li donava coratge», escriu Rodoreda. Aquestes paraules s’assemblen a les d’Annabel 

a «Carta d’una promesa de guerra» (Meridià, [17-VI-1938, p. 3]): «La mort no existeix per a 

la gent valenta. [...] Estimo aquesta guerra que m’ha fet adonar del que val la vida i de com és 

bo estimar». Tanmateix, el coratge de la protagonista d’«Els carrers blaus» conté traces de 

temor. En el primer encontre que relata el conte, no es veu capaç de verbalitzar el seu amor i 

li dedica un «Us estimo» en un paper. Un cop ell l’ha llegit, el mateix temor fa que la dona 

l’estripi, però llavors és capaç de demostrar-li la seva estima amb un petó.  

Malgrat estimar-lo, la por de la sortida de l’home cap al front fa que primer eviti el segon 

retrobament. Tanmateix, tornen a veure’s i sembla que reprenguin la conversa anterior. Ella 

intenta verbalitzar de nou l’amor que sent: «...de temps que us volia. Potser no hauria gosat 

dir-vos-ho mai...». Aquesta intervenció reflecteix el seu neguit, que es minimitza en la 

següent: «Jo no cerco res, no vull res. Només dir-vos que estimo l’home que sou vós. Era una 

necessitat més forta que el seny... Us estimo». També aconsegueix verbalitzar el perquè de la 

confessió amorosa: «M’ha calgut trobar una justificació al meu procedir... Es la guerra i... [...] 

...m’hauria matat... Em calia reconciliar-me amb la vida... Estimant-vos a vós estimo la vida». 

Rodoreda sap reflectir la incapacitat de la protagonista per trobar els mots precisos. Fins i tot, 

cau en el desencert d’utilitzar una expressió com «m’hauria matat...», que segurament 

continuaria com segueix: «perdre-us sense dir-vos que us estimo». Li resulta massa violenta i 

la rectifica. El que acaba expressant és que, enmig del context bèl·lic, amb la mort tan a prop, 

l’amor que sent és l’únic que li recorda la vida. La reacció de l’home, però, és desconcertant. 

Tot i que és ell qui fa el gest per besar-la, les seves paraules no indiquen una correspondència 

amorosa completa: «Heu produït un trasbalsament en el meu esperit. [...] Tot aquest temps he 

viscut pendent de la guerra... Ara... heu desvetllat tota la meva sensibilitat».  

Arriba l’hivern. Rodoreda descriu el context amb les següents paraules: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Andreu Nin és el traductor d’Una cacera dramàtica al català, publicada l’any 1936. És possible que Rodoreda 
entri en contacte amb l’obra a través d’ell i que inclús li dediqui, de forma encoberta, aquesta cita.   
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Passaren uns quants dies. Als camps de batalla el fred paralitzava les operacions. La sang, l’aturaven 

les mans de la neu. A les trinxeres, el retruny dels canons eixordava els homes desficiosos en llur 

inactivitat. 

La boira cobria els camins, la ciutat. Circulaven rumors de possibles atacs aeris. La mort vindria pel cel 

i pel mar. La visió de la sang l’embogia. 

Calia que la terra en fos ben xopa. 

Els carrers de Barcelona tacats de sang constitueixen un motiu recurrent en l’obra 

rodorediana.20 Després d’aquesta punyent descripció, la veu narrativa encadena un pensament 

de la protagonista: «“Ara ja puc morir-me”». És un ara que ens remet al darrer encontre amb 

l’estimat, que encara expressa el reeiximent d’haver-li confessat el seu amor. Però acte 

seguit, uns trets al carrer tornen a fer néixer les ganes de viure a la protagonista i es posa els 

dits als llavis com un acte reflex, com si encara hi tingués els petons d’ell. I, de sobte, un nou 

desig: «Hauria fugit a través de la nit a dir-li no “Us estimo”, sinó “T’estimo”».  

Al següent encontre, arriba una mala notícia per a la protagonista: ell ha de sortir cap al 

front. No suporta la lleugeresa amb què l’home li ho comunica. Sent com si la seva pròpia 

vida també marxés al front, que és el lloc de la mort. Intenta dissipar la tristesa amb una 

esperança que Rodoreda ja tenyeix d’improbabilitat: «Sí que tornaria. S’hauria acabat la 

guerra i seria al bon temps d’estimar. Només hi hauria vent i sol i camps perfumats on jeure 

per a fer collita d’estrelles». En forma de premonició, la dona recorda un dels primers 

enterraments durant la guerra.  

A les darreres línies del conte, arriba la tragèdia: «I ell va morir, no com un heroi, sinó 

com un valent». La veu omniscient comparteix el procés d’arribada de la notícia a la 

protagonista, des que el nom de l’home s’anota al front fins que ella el llegeix entre els 

carrers blaus de la ciutat. «No va tenir llàgrimes ni sanglots», escriu Rodoreda, «Només una 

paraula, com a defensa contra l’esquinç del cor, martellejant-li terriblement el cap: 

“L’estimava... L’estimava...”». Tot i que només ha conegut la seva mort a través del nom i no 

ha vist el cos de l’home, la dona ja és capaç de pensar en passat i, a més, de fer-ho en tercera 

persona. No diu «Us estimava» ni tampoc «T’estimava». El conte acaba amb l’acceptació de 

la pèrdua. 

«Els carrers blaus» gira entorn del complicat trinomi amor-vida-mort en temps de guerra. 

La mort pot generar l’amor i la vida un dia, però endur-s’ho tot al següent. Les lectores de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Per exemple, a «Camí de guerra» (Moments [VII-1937]), un altre conte de guerra, Rodoreda escriu: «Hi havia 
lluita pels carrers. La sang contra les pedres» (Campillo, 1982: 97). En el terreny novel·lístic, l’autora expressa a 
Aloma (1938): «Té encara davant seu aquell camió travessat de bales, dins del qual hi havia una gorra 
abandonada i bassals de sang quallada»; i a Mirall trencat (1974): «I tot d’una la sang era d’homes que queien. 
Lluent» (Arnau, 2004: 146).    
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Companya poden identificar-se amb una situació que han viscut o potser viuran: la pèrdua de 

l’home a la guerra. Així doncs, la resignació final de la protagonista els pot servir com a 

exemple a seguir. És una actitud similar a la d’Alba, la protagonista del conte «Uns quants 

mots a una rosa», publicat a Meridià (21-I-1938, p. 6). Quan el seu home marxa al front, 

rememora una conversa viscuda amb ell i s’intenta convèncer que l’amor en temps de guerra 

no és i no pot ser com el d’abans: 
 «Comprèn que és el deure... i l’amor és això... Si convé ens separem. Ho comprens, oi? 

 Sí... 

 Així m’agrades.» 

I se n’havia anat. 

«L’amor és això». 

Repenja el cap contra la mà que té la rosa. Un dia, ell, li havia fet un gran sermó. Deia que, de la 

revolució, els homes i les dones, n’eixien nous. Amb l’altra mà, ara, agafa la rosa i l’apropa, tan fresca, 

als llavis: roman així. La revolució ens fa millors, la fem per ésser millors. Lluitem per la llibertat. I 

vosaltres, les dones, ho heu d’entendre ben bé i bregar per a aconseguir-la. L’amor és diferent d’abans.   

Però la protagonista té dubtes davant aquest amor, ara tan fred:  
 Alba diu amb els llavis contra la rosa, en un murmuri, sense veu gairebé. 

 —No. Jo trobo que no. 

 I mira el fill, tan dolç. 

—L’amor, la necessitat amorosa, l’impuls sexual, ha d’ésser com si et «beguessis un got d’aigua». —

Quan ell li va dir això ella va rumiar-hi molt. Pensava: si és una set i res més, i beus un got d’aigua i et 

passa la set, ja no penses més en l’aigua fins que torna la set. Seria com les bestioles. Jo penso en ell 

sempre. El que val, en amor, són els pensaments, l’assedegament de records i estones per a fer-ne 

records. Set de tendresa. ¿Set de tendresa? ¿De paraules, només? Set de companyia, d’una mà a punt 

quan una altra mà necessita ésser estreta.  

Aquestes mostres d’inconformisme d’Alba ja les trobem a «Trossos de cartes», un conte 

aparegut anteriorment a Companya (1-V-1937, p. 7 [91]). En aquesta narració, Rodoreda 

recorre a un recurs consolidat en la tradició literària: la forma epistolar. També l’empra en 

altres creacions de guerra com «Tres cartes» (Catalans! [10-VI-1938]) o «Carta d’una 

promesa de guerra» (Meridià [17-VI-1938]) (Cortés, 1997: 83). Però l’aproximació a 

«Trossos de cartes» és singular, perquè l’autora presenta exactament el que diu el títol: 

trossos de cartes, amb parts deliberadament inconnexes i illegibles. Rodoreda construeix un 

mosaic literari a partir de la transcripció de diversos fragments, tots entre cometes, que 

semblen procedir de diverses cartes d’un sol emissor. Podem parlar, doncs, d’un destinatari 

intern. La història es construeix des d’un únic punt de vista, el de la dona, i és a través 

d’aquest monòleg interior que coneixem les paraules, en estil directe i indirecte, de l’home 

des del front. 
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«Trossos de cartes» parteix d’un to irritat i inconformista que creix al llarg del text. A 

l’inici, l’emissora no només manifesta el descontentament a l’home pel fet de no haver rebut 

cap carta seva, sinó que també rebutja l’actitud que ha d’adoptar com a dona a la rereguarda: 
«Quinze dies sense saber res de tu, són massa dies. No seré pas jo qui et demanarà que m’escriguis. 

Saps? Sempre, sempre, sempre hi ha un moment per a posar damunt d’un paper blanc “penso en tu”, 

“ets en mi”, “t’enyoro”, etcètera, i totes aquelles coses que es diuen... Però la guerra fa els homes durs i 

cruels. I no t’estimo. 

Diuen: sigueu abnegades, estímul per als qui lluiten, companyes dels companys en les hores greus... 

Dons, no! Si jo no sé res de tu, tant me fa la guerra i la revolució i tot el món sencer, cada dia més lleig! 

Que s’ensorri tot! I d’una vegada! 

La dona no sembla que vulgui anar al front, com fa la protagonista rodorediana de «Sònia» 

(Meridià [4-III-1938]), sinó que no vol seguir el model femení d’abnegació si no rep notícies 

de l’home. Però del fragment següent se’n desprèn que sí que n’ha rebut i no són bones: 

sembla que l’home ha estat ferit. Això li deu generar un sentiment de culpabilitat en relació 

amb la carta anterior i per això li demana perdó. Les disculpes es combinen amb anècdotes 

insubstancials —per exemple, l’aprenentatge de paraules del rus gràcies a una amiga— i la 

percepció subjectiva de la Barcelona en guerra:   
Vaig arribar fins arran del port, que no deixen passar-hi. L’aigua s’estava molt quieta i ho semblava 

més perquè jo la veia de lluny. [...] Per què la revolució no s’ha endut Colom? I aquells lleons tan 

lleigs? Jo mirava els pals dels vaixells (molt pocs vaixells). El cel d’enllà, que els pals enyoraven. La 

mar lliure... No sé pas on és la llibertat.     

Si m’ho dius no et creuré i no em vindran ganes d’anar a cercar-la. Sort de les flors de la Rambla... 

En aquest fragment, Rodoreda presenta la dona com el flâneur que trasllada a la literatura 

l’aspecte de la ciutat amenaçada amb les notes sobre l’impacte que ha generat la visió en la 

seva consciència (Campillo, 2011: 261).  

«Trossos de cartes», cap a la meitat, disposa els fragments més descontextualitzats i, 

alhora, més problemàtics per a la trama. La dona es presenta molesta perquè l’home li ha 

confessat que es va besar amb una infermera. Escriu: «Si no fos que estàs ferit (no és una 

excusa per a festejar infermeres condescendents?), ai, què et diria...». La situació no millora 

en el següent fragment, on la dona encara hi suma la recriminació de l’inici, és a dir, el fet de 

no rebre paraules dolces per part d’ell. «Si no les escrius és perquè no les sents», li etziba.  

Al darrer fragment, coneixem que l’home ha demanat perdó a l’emissora. Ella accepta les 

seves disculpes i escriu el següent fragment sobre la necessària convivència de l’amor i el 

dolor en una relació: 
Si sofrim, hem de pensar que només pel dolor es pot arribar a l’amor. A un amor com és el nostre. [...] 

T’estimo més que mai i sempre: sobretot quan penso que et ve tristesa. L’amor veritable, per 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –23– 

[perdurar?], no es refia de les estones bones, sinó que exigeix les dolentes. Vol les decepcions, les 

malalties, els cops que dóna la vida, els anys que pesen, els records de la joventut, quan ja és lluny. [...] 

I és en el sofriment que les abraçades d’una dona que estimi són insubstituïbles. I és en el dolor que els 

besos s’encasten a l’ànima, i és l’agraïment del dolor que dóna aquesta sensació de grandesa a l’amor, 

únic sentiment que fa suportable la vida.      
El canvi d’actitud al final és total, ja que la dona ha sabut que l’home ha rebut un permís 

d’uns dies. Si al començament li deia que no se l’imaginava disparant un fusell o carregant un 

canó, ara només té ganes de «poder estrènyer la mà d’un home valent i dir-li a tall de soldat: 

“Endavant, per la victòria!”». L’emissora de «Trossos de cartes», per tant, acaba assumint el 

rol de dona abnegada que havia rebutjat.   

3.2. Anna Murià: «El noi» i «Sota la pluja» 

A mesura que avança la dècada dels trenta, l’articulisme d’Anna Murià pren un to cada 

cop més polític i militant d’acord amb la seva participació creixent entre els sectors de 

l’esquerra catalanista.21 L’any 1937 posa oficialment la seva ploma literària al servei de la 

causa republicana. Tal com s’ha assenyalat anteriorment, a Escriptors de la revolució (1937) 

situa un imperi replè de cultura rica a l’horitzó de la victòria antifeixista. «La Revolució és 

canviar radicalment de pensar i de sentir tot un poble en pes [...]. És enlairar-se 

intel·lectualment cada vegada més» (Barbero, 2006: 40), hi escriu. Pensant en aquest futur 

prometedor, els escriptors han de destinar les seves ratlles —siguin del gènere que siguin— al 

combat del moment. Escriure és prendre partit i Murià reflecteix el seu perfil d’escriptora de 

la revolució a Companya. 

 Abans d’endinsar-se en la literatura de guerra, Murià publica narrativa breu a El Borinot, 

La Nau i, sobretot, La Dona Catalana. Aquesta darrera revista dona el tret de sortida a la 

trajectòria periodística de l’autora i és, de fet, el mitjà que concentra la major part de 

l’articulisme anterior a l’exili (Granell, 2017: 8). Dins la categoria de la premsa domèstica, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A Reflexions de la vellesa (2003: 300), Murià confessa: «Jo, nena d’una llarg apolítica, vers l’any 1916, 
l’única noció que tenia de política era que calia ser francòfil o germanòfil». Això comença a canviar l’any 1917 
amb la seva entrada a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, on forja el seu esperit feminista —
però sense sortir del conservadorisme de la classe burgesa— i catalanista. Més tard, el 1931, entra a la Junta 
Directiva del Club Femení i d’Esports de Barcelona, un fet que marca un punt d’inflexió en la intervenció 
pública i feminista de Murià. Aquell mateix any assumeix la presidència de la secció femenina d’Acció 
Catalana, però només fins al 1932, quan esdevé membre de les Joventuts d’Esquerra Republicana - Estat Català 
(JEREC) i vicepresidenta segona del comitè central del Front Únic Femení Esquerrista (FUFE). El 1936, abans 
de l’alçament, participa en la reorganització d’Estat Català. Aquell mateix any, tan decisiu, Murià s’integra en la 
directiva del Grup Sindical d’Escriptors Catalans (GSEC) i, mesos després, entra a la secretaria de la Institució 
de les Lletres Catalanes. Aquests dos càrrecs i la seva tasca amb el Servei de Biblioteques al Front evidencien la 
posada en pràctica del plantejament que l’escriptora defensa reiteradament en els seus articles: la necessària 
conjunció dels ideals polítics i culturals per a la victòria antifeixista.  
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aquest mitjà ofereix informació i consells a les mestresses de casa de classe mitjana-alta. 

Murià empra diversos pseudònims per escriure sobre temes tradicionalment femenins com la 

moda, la bellesa o la maternitat. El caràcter conservador de La Dona Catalana també es fa 

notar en els primers temptejos literaris de l’escriptora. Hi publica creacions com 

«Confidències d’una solterona de cinquanta anys» (3-VI-1927), «Les edats de l’amor» (9-IX-

1927) o «Una lletra de l’amiga» (11-V-1928), que il·lustren el tema literari central: els 

personatges femenins —i marcadament feminitzats— i les relacions amoroses (Granell, 

2017: 83-104). Murià escriu sobre el model de la dona angelical, el penediment que genera la 

decisió de no ser mare o la mancança que presenta una dona sense l’amor d’un home. La 

narrativa breu que publica a La Dona Catalana, per tant, és coherent amb el plantejament 

general de la revista.  

El 19 de febrer de 1937, Murià publica el seu primer conte de guerra a Mirador.22 «Marta, 

la roja» se situa entre les narracions que tracten els primers moments de la guerra, aquelles 

que reflecteixen la incidència dels esdeveniments col·lectius en la vida d’un individu 

(Campillo, 1982: 51). La protagonista del relat, Marteta, posa en perill la seva vida per salvar 

la del seu company, que lluita activament en els enfrontaments del 19 de juliol a Barcelona. 

La Marteta esdevé Marta, la miliciana roja. Murià acaba reflectint el paper de moltes dones a 

primera línia de foc durant els inicis de la guerra civil. El plantejament de Companya, però, 

és ben diferent. Tal com hem assenyalat, el principal propòsit de la revista és aconseguir que 

les dones participin en la lluita contra el feixisme des de la rereguarda. Aquesta és la línia que 

Murià segueix quan escriu el primer conte per a Companya. 

«El noi» (p. 10 [78]), publicat el 15 d’abril de 1937, presenta l’exemplaritat d’una mare, 

Clemència, que acaba acceptant l’allistament del seu fill al front. El conte es pot dividir en 

tres parts diferenciades. «Tenia un fill que era una glòria», llegim a l’inici. Aquesta afirmació 

ens indica com és el fill als ulls de Clemència, una mare modèlica, que ha dedicat la seva 

vida a cuidar-lo. «Com que ella no era al món per a res més que per a ésser la mare d’aquell 

noi...», escriu Murià. La descripció inicial es veu estroncada per una adversitat: la guerra. La 

segona part d’«El noi» presenta el que suposa el conflicte civil, que és «el pesombre de les 

mares. El monstre que destrossa els nois plens de vida com aquest fill de Clemència». La 

mare no suporta la idea que la guerra pugui arribar a robar-li el fill. «Ella no vol saber per què 

és la guerra» i per això li pregunta al noi: «I per què vols anar a fer-te matar? Per aquests 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Vegeu la relació dels contes de guerra de Murià a Llobera, 2015: 141. 
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quatre que manen? Que hi vagin ells!». Fins i tot, li planteja la possibilitat de fugir a França, 

però el fill respon convençut que no vol ser un desertor en cas que el cridin per lluitar.  

A la tercera i última part del conte, un esdeveniment decisiu transforma profundament 

l’opinió de Clemència. Quan passa per davant de l’estació, veu l’arribada d’un tren de 

refugiats23 de Màlaga. Llavors és quan veu «el riu de dol», una metàfora que pretén 

transmetre la visió del dolor i el sofriment d’aquests refugiats que es mouen amb el cor 

encongit i els ulls humits. Aquesta visió desencadena tres pensaments en la ment de 

Clemència. Primer recorda les paraules del fill: «Per tots els altres, que són molts milions». 

El noi voldria lluitar contra el feixisme per gent com tots aquells refugiats. Després rememora 

dos versos de «La cançó dels invadits» d’Apel·les Mestres: «A sang i a foc avançareu, | de 

fortalesa en fortalesa». Aquest fragment del que va ser gairebé un himne per als republicans 

fa que Clemència no pari de pensar en pobles cremant, gent atemorida i rastres de sang. Els 

refugiats i l’encadenament d’aquests pensaments permeten que Clemència s’adoni del seu 

«egoisme maternal». A partir d’aquí, la seva actitud és resolutiva i el desenllaç avança 

ràpidament: ella compra llana a la botiga, es posa a fer uns mitjons per si el fill ha d’anar al 

front i, just l’endemà, el noi s’allista com a voluntari.  

«El noi» conté una doble lliçó moral. Clemència s’adona de la realitat de la guerra i 

sacrifica allò que millor sap fer com a dona: ser mare. «Sí, a tots ens toca la nostra part», es 

convenç, «És una cosa de tots això que passa!».24 Aquestes paraules pretenen despertar el 

sentiment de col·lectivitat de les lectores. L’altre exemple de bon comportament el dona el 

fill, que es mostra disposat a sacrificar la seva vida des del començament de la història. 

Podem endevinar que esdevindrà un soldat modèlic com el que Murià elogia a «El fill de 

l’heroi», un conte publicat a Catalans! (20-VII-1938).  

L’1 de juny de 1937, al cinquè número de Companya, surt a la llum «Sota la pluja» (p. 12 

[111]). A diferència d’«El noi», en aquest conte de guerra sembla que Murià s’inclina cap a 

un feminisme de caire marcadament alliberador, que inclús arriba a sorprendre en el si de la 

revista. Es pot considerar que l’autora trasllada els plantejaments de La revolució moral 

(1934) a la literatura.25 Aquest audaç26 assaig, que aconsegueix un èxit de vendes a la primera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Els refugiats constitueixen un tema recurrent a Companya. Ho exemplifiquen articles com «Solidaritat, 
catalans. La tragèdia de les refugiades» (núm. 1, p. 6 [43]) o «Una hora entre refugiats» (núm. 15, p. 9 [266]), o 
el poema «Ya vienen los niños, madre! Canción para los niños refugiados en Cataluña» (núm. 15, p. 8 [266]).  
24 Al número 13 (1-I-1938) de Companya, hi trobem «Les dones de l’heroi. Mare...» (p. 4 [231]), una creació de 
Pilar Castillo, on un fill consola la seva mare i li diu: «Tu, mare, que vares ésser jove, ara estàs retuda, 
doblegada com una cosa inútil... i si sabessis... és ara quan la vida té tot el seu sentit i quan jo sóc més fill teu i 
tu més mare de la maternitat de totes les dones d’espanya». 
25 Un any abans, però, el 1933, Murià publica Joana Mas, una novel·la que presenta dos models femenins 
antitètics. Enfront de Joana Mas, la protagonista ingènua i romàntica, Lola Prats és independent i no creu en el 
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Diada del Llibre, pretén «acabar la tragèdia sexual de la dona!» (Murià, 1934: 3), és a dir, 

posar fi a la prostitució.27 L’autora defensa posicionaments debatuts en el moment com la 

relativització de la virginitat, la protecció per a la mare soltera, l’educació sexual a les escoles 

o l’amor lliure, fora del matrimoni. «Sota la pluja» s’ocupa concretament d’aquest darrer 

tema i presenta una relació sexual esporàdica.   

Plou i la protagonista del conte, Llibertat28, avança decidida i amb passos compassats per 

la Diagonal de Barcelona. Duu impermeable i unes «botes russes», una referència al món 

soviètic que no sembla casualitat si tenim en compte que la dona a l’URSS és sovint 

presentada com un exemple als articles Companya.29 La pluja envaeix tots els racons de 

l’avinguda i entristeix l’ambient: els arbres es troben feixucs d’aigua, les branques dels 

desmais són ploraneres, i els bancs suporten el xàfec encarcarats i desesperats. En general, les 

precipitacions fan decaure l’ànim i també, com s’indica a la narració, provoquen presses i 

enuig. Tanmateix, l’efecte sobre Llibertat és tot el contrari. Confessa que, des de ben petita, 

ha sentit atracció per aquest fenomen meteorològic. La pluja transforma la realitat quotidiana 

de tal manera que li provoca la dèria de fugir, de capbussar-se entre les cortines d’aigua que 

es formen a la gran ciutat. És un homenatge al seu nom, li aporta llibertat en forma d’una 

«febre de goig, de posseir i fruir el món ella sola». Murià emfasitza la singularitat de la 

protagonista:  
Només ella alçava el rostre vers el cel; només ella eixamplava els ulls per a absorbir tot aquell 

panorama de ciutat i de pluja; només ella caminava calmosament, assaborint cada passa amb delectança 

sensual. 

La musicalitat de la pluja es compara amb «un gemec de plaer, prolongat, ressonant». 

Aquesta sonoritat, les gotes regalimant-li pel rostre i la visió de la lluentor de l’asfalt genera 

en la protagonista un desig de lliurar-se a la pluja. Murià empra un llenguatge replè de 

sensualitat que té a veure amb la simbologia tradicional de la pluja com a agent purificador i 

fertilitzant. Sembla inclús que aquest fenomen natural incrementa l’atractiu sexual de 

Llibertat. Els seus ulls es transformen en «uns ulls grossos, tenebrosos, inquiets, febrosencs», 

uns ulls que tot ho consumeixen. Precisament aquesta mirada és el que atreu el milicià que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
matrimoni. El final és un triomf de la maternitat, és a dir, del feminisme més conservador. De totes formes, 
sembla que el personatge de Lola Prats sigui una anticipació de la protagonista de «Sota la pluja».  
26 La mateixa autora, a la nota preliminar de La revolució moral, escriu: «Aquestes pàgines no representen cap 
descobriment ni cap idea nova. Representen, sí, en una dona, l’audàcia d’aplegar coses que tothom sap i coses 
que altres han dit, i escriure-les juntes, i treure’n conseqüències, i presentar-les com una bandera de renovació 
social» (Murià, 1934: 3).  
27 Aquest posicionament també és defensat a Companya. Vegeu la nota al peu 13.  
28 Murià rebateja la protagonista amb el nom d’Alina a la versió del conte que publica a El país de les fonts 
(1978) (Llobera, 2015: 145). 
29 Vegeu la nota al peu 10.  
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avança per la Diagonal. Llibertat compara el seu rostre amb les fulles mullades i tot ell amb 

un arbre carregat d’aigua. Després d’intercanviar unes paraules insubstancials, ella estableix 

el primer contacte físic col·locant-li una mà sobre l’espatlla. Elegeix fer aquest primer pas 

«com si el conegués de sempre. Com si aquell home hagués nascut de la pluja, d’aquella 

pluja que ella estimava». La correspondència del milicià amb la pluja va en augment fins que, 

després de la fusió en un primer petó, la veu omniscient exclama: «Havia trobat l’amor de la 

pluja!». No es tracta de l’amor sota la pluja, sinó de l’amor de la pluja. L’encís de llibertat és 

tal que fins i tot sembla que el milicià desapareix als ulls de la protagonista. Tanmateix, 

després de la unió sexual i l’esplendor orgàsmica, la pluja cessa i l’encís s’esfuma. Murià 

acaba el conte com segueix: 
 Després era fosc i ja no plovia. Es separaren 

 —Com te dius? —li preguntava ell, per compliment. 

 —Vés —i l’empenyé i el féu marxar. 

 Romangué sola amb el record. La pluja l’havia estimada. 

Al final, Llibertat fa una doble elecció: mantenir viu en el record l’encís de la unió amb la 

pluja, sense la presència masculina, i la solitud alliberadora. En aquest conte, la guerra, 

representada a través del milicià, no estronca cap relació amorosa, sinó que és decisió de la 

protagonista que l’encontre s’acabi aquí. Fins i tot rebutja dir-li el seu nom, perquè això 

suposaria perdre part de la seva llibertat com a dona.  

«Sota la pluja» és la mostra literària d’un feminisme marcadament revolucionari, que 

traspassa els límits que defensa Companya. En aquest sentit, Campillo apunta que el 

plantejament de l’amor lliure, entre ingenu i panteista, del conte «no es deslliura, malgrat 

l’agosarament gairebé militant, d’uns ribets “ancien régime” que fan ensenyar l’orella d’uns 

“rols” masculins  i femenins massa arrelats per a ser expulsats tot d’una» (Real, 2006: 280). 

Així doncs, podem afirmar que «Sota la pluja» és una excepció en el si del feminisme que 

defensa Companya, un divertimento de Murià sobre un model de dona més aviat inusual.  

3.3. Maria Lluïsa Algarra: «Algú xiula en la fosca»  

Al segon número de Companya, hi apareix un article titulat «Un raig de llum inexorable 

sobre el fosc Dret, arcaic i egoista» (p. 6 [59]). Maria Lluïsa Algarra irromp a la revista i 

inicia així una secció sobre els aspectes masclistes del Codi Civil de 1889 que pretén 

demostrar l’avenç significatiu que ha suposat el 19 de juliol en els drets de les dones. La 
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primera jutgessa de Catalunya i de tot l’estat espanyol30 denuncia articles del codi que 

prohibeixen a les dones ser testimonis d’un testament o tutores de menors.31 Destaca sobretot 

la quarta i darrera secció, amb el títol «Una altra mena de dictadors...» (núm. 5, p. 4 [112]), 

on posa en dubte l’article «De los derechos y obligaciones entre marido y mujer», que creu 

que hauria de dir-se «De los derechos del marido y las obligaciones de la mujer». Amb un to 

ferm, Algarra expressa: 
No, no pot basar-se el matrimoni en aquest desequilibri, en aquesta tirania de l’un sobre l’altre. 

Comprensió, ajuda, respecte mutu: heus ací les tres paraules en què ha de basar-se la unió perfecta d’un 

home i una dona.   

En el terreny literari, Algarra també reivindica la igualtat de la dona i la dignificació de la 

seva condició. El 1935 publica Judith, una obra teatral que inaugura el prototip femení que 

anirà apareixent al llarg de la seva obra: la dona deliberadament inadaptada, amb una 

conducta fora de l’establerta (Heras, 2006: 328). A «Algú xiula en la fosca...» (p. 12 [143]), 

el conte publicat a Companya l’1 de juliol de 1937, Algarra també escriu sobre una dona 

insòlita. En aquest cas, es tracta d’una heroïna anònima de la guerra civil. 

Malgrat que Algarra no ho explicita, sembla que la història transcorre a Madrid32 durant 

els enfrontaments entre republicans i nacionals de l’octubre i el novembre de 1936. «Algú 

xiula en la fosca...» conté una detallada descripció dels carrers de la ciutat cap al vespre, quan 

tot es torna una «foscor absoluta» i una «tenebra feixuga». L’acció es localitza «en aquell 

barri on era situat l’estat major de la ciutat tiranitzada». Els edificis, d’aspecte hermètic, 

reflecteixen «la por a l’atac aeri de l’“enemic”». És l’«enemic» que està revestit d’una força 

nova. La seva presència a la ciutat ha aportat «llum d’optimisme i esplendor d’esperança». 

Sembla que la victòria no és lluny. Es tracta dels «“maleïts liberals”», que llueixen estrelles  

als braçalets i que sorprenen l’estat major amb els seus cops d’audàcia. Algarra empra una 

veu narrativa omniscient situada al bàndol nacional, que parla de l’altre bàndol: les Brigades 

Internacionals i els avions soviètics, agents decisius en la defensa de Madrid (Preston, 2017: 

183). L’autora afegeix els signes tipogràfics de les cometes per assegurar-se de no confondre 

les lectores.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Algarra estudia Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2 de desembre de 1936 és nomenada Jutge 
de Primera Instància i d’Instrucció de Granollers, fet que la converteix en la primera dona amb un càrrec 
d’aquestes característiques dins l’Estat (Altés, 2010).  
31 Vegeu «“Furiosa abominatio feminae”. Una malaltia soferta pels legistes del 1889» (núm. 3, p. 6 [75]) i «Tu 
no pots ésser tu» [article amb fragments illegibles] (núm. 4, p. 11 [94]).  
32 Madrid és un tema recurrent als primers números de Companya. La revista ofereix titulars per defensar el 
bàndol republicà en lluita a la ciutat com «Madrid, defensor del món» (núm. 1, p. 13 [49]), «Madrid! Cor 
d’Espanya, heroic defensor de la República» (núm. 2, p. 1 [54]) o «Catalans: salvem Madrid!» (núm. 2, p. 16 
[68]).  
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De sobte la quietud de la nit es veu alterada:  
Començà a sentir-se la melodia blincadissa, lleugera, que com una sageta fina foradava les tenebres, 

acaronava el silenci i s’enfilava amunt, com si volgués coquetejar amb els estels. Algú xiulava. I era 

meravellosa la perfecció, la gentilesa del xiulet dolcíssim, modulant, un xic burleta. 

Dins l’ambient bèl·lic, aquest xiulet pot recordar-nos al so que fa una bala, que també 

trenca el silenci quan penetra l’aire. Es tracta d’un xiulet que avança irreverent per la fosca i 

que alerta els soldats en guàrdia a l’edifici de l’estat major. No és la primera vegada que el 

senten i avui fa una descoberta important: «Cada cop que ell [xiulet] s’agitava 

melangiosament en la densitat negro-blavissa, l’estratègia secreta de l’estat major era traïda, 

coneguda de l’“enemic”, i enderrocada, esclafada, desfeta...». Així doncs, els soldats 

emprenen el pas següent: detenir la persona que xiula en la fosca.  

L’individu resulta ser una noia jove, pàl·lida, d’ulls suaus i boca blanca. Contràriament a 

«Sota la pluja» de Murià, on Llibertat és presentada físicament d’acord amb el seu caràcter 

fort, aquí l’aspecte de la noia no acorda amb la seva actitud valenta i despreocupada. Els 

«enemics» avancen ràpidament, i per això és jutjada a corre-cuita i condemnada a mort per 

espionatge i traïció. Tanmateix, la noia no tem la sentència:    
Anant cap al suplici, ella xiulava. Les notes més joioses i més clares sortien dels seus llavis plegats. Era 

feliç, amb una felicitat immensa que no li cabia a l’ànima, que se li abocava als ulls i se li expandia per 

tot el rostre. Estava orgullosa, envanida del seu destí i de la seva mort. Ella... ella sola significava la 

rialla i l’horitzó immens de milers, i milers, i milers d’éssers... 

La protagonista té un sentit de la col·lectivitat fortament desenvolupat, similarment al fill 

de la Clemència que dona a conèixer Murià a «El noi». Segurament, la seva darrera acció 

com a espia resulta decisiva, perquè, just després de l’execució, els «enemics» celebren la 

victòria. Quan veuen el cos, «l’expressió que llegiren a la careta pàl·lida els dissipà la 

tristesa. Ella somreia. Tenia els ulls closos, com si dormís el més meravellós dels somnis». 

No poden salvar la seva vida, però la victòria permet conservar la de milers d’éssers. La 

protagonista d’Algarra, la xiuladora de la fosca, esdevé la salvadora del bàndol republicà.  

3.4. Marina Sanfeliu: «Treball i revolució»  

A diferència dels contes analitzats fins ara, aquest darrer sembla escrit per una autora 

sorgida del moment històric, que aprofita les crides de Companya per donar a conèixer el seu 

esperit literari i contribuir a la cultura antifeixista del moment. Marina Sanfeliu publica 

«Treball i revolució» (p. 2 [166]) el 15 d’agost de 1937. La narració és la resposta literària a 

l’objectiu principal de la revista: fomentar el treball de les dones a la rereguarda. 
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Sanfeliu presenta l’antítesi de dos personatges femenins que treballen en una fàbrica tèxtil. 

D’una banda, Maru és una «rossa oxigenada, de pell bruna torrada pel sol, que amb la seva 

hipocresia i manyagueries les tenia totes encisades». És un individu allunyat de la realitat de 

la guerra, que creu que la revolució ja es va fer el 19 de juliol. D’altra banda, Tere, la 

protagonista del relat, és «la companya responsable del consell d’empresa. Una noia 

treballadora, conscient, una bona i veritable antifeixista, desitjosa de fer triomfar el proletariat 

femení». Des de bon principi, Sanfeliu presenta Tere com la dona ideal del moment. Treballa 

incansablement per la victòria i la llibertat. Constantment té present la guerra, perquè 

representa la lluita compartida amb el seu amant i el seu germà, que es troben al front. Per a 

Tere, la revolució és el treball, tant a primera línia de foc com a la rereguarda. El seu teler no 

cessa malgrat les mirades recriminatòries i les rialles estridents de les seves companyes, 

liderades per Maru. Elles es prenen el desordre del conflicte bèl·lic com una oportunitat per 

esbargir-se i els irrita l’esperit de treball de Tere. Fins i tot, arriben a considerar que la seva 

companya «és pitjor que els antics burgesos». 

Un dia, mentre és sola treballant, Tere albira una ombra per la finestra del celobert. 

«“Maru! On va Maru? Camina de puntetes i sembla portar una cosa fosca a les mans...». 

Decideix abandonar el teler i seguir-la. Sanfeliu construeix una persecució replena de pauses 

que produeix tensió al lector: «Maru vigila, s’atura a cada pas. Tem. Vacil·la. Respira l’aire 

fresc de la nit i segueix caminant. Travessa patis. Obre amb compte la porta de la sala de les 

màquines. Es perd en la foscor». Tere descobreix una bomba i s’apressa a apagar-ne la metxa 

ja encesa. Maru s’enrabia perquè no aconsegueix el seu objectiu: destruir la fàbrica i acabar 

amb la vida de Tere. 

El final representa el triomf del treball de la dona antifeixista: 
En llurs [de les companyes] ulls s’hi llegeix tota l’admiració que senten per la companya bana que ha 

fet del treball l’única arma de salvació, i l’heroisme de la qual ha salvat la fàbrica i el treball i el pa de 

totes.  

Avui els telers dringuen com cascavells a mans de les treballadores convençudes.  

Tere, igual que els personatges d’«El noi» i «Algú xiula en la fosca...», té present la 

responsabilitat col·lectiva que comporta la guerra. Posa en risc la seva vida per salvar la 

fàbrica i esdevé l’heroïna de les altres treballadores. «Treball i revolució», per tant, ofereix 

l’exemple i el contraexemple del comportament moral. Les lectores de Companya han 

d’esdevenir Tere i rebutjar el model de conducta que representa Maru.  
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4. Conclusions 

Companya és un projecte periodístic que neix durant la guerra civil —amb totes les 

complicacions que això suposa— per defensar els valors de la República. Tant el contingut 

com el disseny obeeixen un esperit marcadament propagandístic. La revista també és una 

conseqüència del moviment feminista de l’època, concretament de la Unió de Dones de 

Catalunya. Les pàgines es fan ressò de la tasca imprescindible de la dona durant la guerra: 

l’ocupació dels llocs de treball dels homes. Aquesta contribució des de la rereguarda es 

presenta com la clau per combatre el feixisme i aconseguir l’emancipació femenina a llarg 

termini. Aquests objectius, però, s’han d’aconseguir mantenint les obligacions assignades 

tradicionalment. El feminisme de Companya apareix estretament vinculat a la feminitat i la 

maternitat. 

Entre les dones que fan realitat aquesta revista, hi ha les autores dels sis relats que s’han 

analitzat: Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Lluïsa Algarra i Marina Sanfeliu. Mentre que 

les tres primeres són escriptores mitjanament consolidades en l’època, amb obra ja publicada, 

la darrera segurament és una lectora de la revista que escriu empesa per les circumstàncies 

del moment. Totes elles creuen en la necessària contribució de la paraula literària en la 

consecució de la victòria antifeixista i, a través de la ficció, reflecteixen les diferents 

posicions que pot adoptar la dona en el conflicte. 

Segons s’ha pogut comprovar amb l’anàlisi literària, el conte «Treball i revolució» és el 

que respon de forma més ajustada al propòsit principal de la revista. Es pot considerar que 

Sanfeliu trasllada a la ficció la conscienciació sobre la necessària mobilització de la dona a la 

rereguarda. En contraposició a Maru, Tere esdevé l’heroïna de la fàbrica i el model a seguir 

per a les seves companyes. Del final se’n deriva que convé treballar constantment tenint en 

compte la guerra i la República.  

«Algú xiula en la fosca...» porta el model de l’heroïna un pas més enllà. La protagonista 

d’Algarra acaba sacrificant la seva vida pel triomf del bàndol republicà de Madrid. Gràcies a 

les seves maniobres d’espionatge, s’aconsegueix una victòria decisiva per combatre el 

feixisme. La dona desafia l’enemic amb el seu xiulet i afronta la mort sense por sabent que ha 

salvat el seu poble. Aquest accentuat sentiment de la col·lectivitat també el trobem en el fill 

de la Clemència a «El noi» de Murià. Primer la mare és incapaç d’entendre que vagi al front, 

perquè no vol abandonar el seu rol de mare. Les paraules del noi, la visió dels refugiats i uns 

versos que recorda d’Apel·les Mestres fan que s’adoni de la realitat i del seu egoisme 

maternal.  
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L’amor en temps de guerra és el tema principal a «Els carrers blaus» i «Trossos de cartes» 

de Rodoreda. Ambdós narracions parteixen de la mateixa qüestió: la separació amorosa 

derivada de la marxa de l’home al front. El desenvolupament en cada un d’ells, però, és 

diferent. A «Els carrers blaus», la protagonista ha d’afrontar la pèrdua de l’home. Malgrat la 

seva actitud insegura i inestable durant gran part del conte, finalment la dona assimila la 

notícia fredament. Segons sembla, acaba acceptant la pèrdua. La resignació forma part del rol 

que ha de dur a terme la dona des de la rereguarda. Tanmateix, no és una actitud fàcil. La 

protagonista de «Trossos de cartes» s’hi nega al principi, perquè no rebre notícies del seu 

home al front li provoca massa patiment. Al final del conte, però, mostra tot el contrari.  

«Sota la pluja» és el conte més singular de tots i el que més es distancia del plantejament 

ideològic de Companya. Murià presenta un encontre sexual totalment esporàdic entre 

Llibertat i un soldat anònim. Sense cap contratemps provocat per la guerra, la narració mostra 

com la protagonista pren una doble elecció: la iniciació de la unió que durà a la relació sexual 

i, quan aquesta finalitza, la negació de qualsevol vincle més amb el soldat. Llibertat tria ser 

una dona lliure i acaba esdevenint l’heroïna de la seva pròpia vida.  

A excepció d’aquest darrer conte, la dona a les ficcions narratives de Companya es 

presenta generalment amb una vida marcada pels sacrificis i les renúncies. El conflicte bèl·lic 

obliga les protagonistes a treballar llargues hores, abandonar el rol de mares, i perdre l’amor 

o inclús la pròpia vida. De forma més o menys implícita, els diversos finals contenen una 

lliçó moralitzant per a les lectores de la revista: mentre duri la guerra, l’abnegació és una 

bona companya de rereguarda. Seria interessant contrastar aquesta consideració amb una 

anàlisi més àmplia, consultant més contes de guerra publicats per dones en altres mitjans de 

l’època. Això excediria el propòsit del present treball, però sens dubte és una idea atractiva i 

estimulant de cara al futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –33– 

BIBLIOGRAFIA 

Font primària 

Companya. La revista de la dona / Setmanari de la dona (11 de març de 1937 – 8 de març de 

1938), núm. 1-18. Disponible a: http://www.mcu.es/ccbae/es/publicaciones/verNumero.cmd?id 

Numero=76726 [Consulta: 23-V-2020]. 
  
Fonts secundàries 

ALTÉS, Elvira (2010). «Maria Lluïsa Algarra Coma», Diccionari biogràfic de dones. 

Disponible a: http://www.dbd.cat/fitxa_biografies.php?id=4098 [Consulta: 1-VI-2020]. 

ARNAU, Carme (2004). «Mercè Rodoreda: quanta, quanta guerra...». Dins Josep Maria Solé i 

Sabaté (dir.), La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Edicions 62, vol. 2, p. 

146-147.  

BARBERO, Trinidad (2006). «Anna Murià: compromiso, exilio, retorno». Dins Manuel Aznar 

(ed.), Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. Sevilla: Editorial 

Renacimiento, p. 35-48. Disponible a: https://books.google.es/books?id=NPnDxMEjx5kC& 

printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 7-

VI-2020].  

CAMPILLO, Maria (1982). Contes de guerra i revolució. Barcelona: Laia, vol. 1.   

— (1988). «La literatura durant la guerra civil». Dins Catalunya i la Guerra Civil (1936-

1939). Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa, curs 1986-1987. Barcelona: 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 165-180. Disponible a: https://books.google.es 

/books?id=2xHiSbO_j98C&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q

&f=false [Consulta: 11-X-2020]. 

— (1994). Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat.  

— (2004). «Escriptors catalans i compromís antifeixista. La defensa de la cultura com a 

paradigma». Dins Josep Maria Solé i Sabaté (dir.), La Guerra Civil a Catalunya (1936-

1939). Barcelona: Edicions 62, vol. 2, p. 141-152.  

— (2011). «La guerra civil en la narrativa catalana», Catalan Historial Review, núm. 4, p. 

257-268. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/ 

CatalanHistoricalReview/article/view/70708 [Consulta: 7-VI-2020]. 

CAPMANY, Maria Aurèlia (1966). La dona a Catalunya. Barcelona: Edicions 62.  

CATTINI, Giovanni C. (2004). «La dona entre la guerra i la revolució. L’ocupació de l’espai 

públic i la superació de les restriccions de gènere tradicionals». Dins Josep Maria Solé i 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –34– 

Sabaté (dir.), La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Edicions 62, vol. 2, p. 

94-99.  

«Companya. Revista de la dona», Mirador. Setmanari de literatura, art i política (5-III-

1937), núm. 410. Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_ 

mes.do?idPublicacion=6085&anyo=1937 [Consulta: 23-V-2020]. 

CORTÉS, Carles (1997). Les primeres novel·les de Mercè Rodoreda (1932-1936) (tesi 

doctoral). Alacant: Universitat d’Alacant. Disponible a: http://www.cervantesvirtual.com/ 

obra/les-primeres-novelles-de-merce-rodoreda-19321936--0/ [Consulta: 4-VI-2020]. 

— (1998). «La narrativa breu de Mercè Rodoreda en els anys 30». Dins V. Alonso, A. Bernal 

i C. Gregori (eds.), Actes del primer Simposi Internacional de Narrativa Breu. 1. Al 

voltant de la brevetat. 2. Mercè Rodoreda. Barcelona: Publicacions  La Guerra Civil a 

Catalunya (1936-1939). València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 301-322. 

ESPINET, Francesc (1997). Notícia, imatge, simulacre: la recepció de la societat de 

comunicació de masses a Catalunya, de 1888 a 1939. Bellaterra: Servei de Publicacions 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: https://books.google.es/books?id=q 

FMgwvPgCC4C&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

[Consulta: 10-V-2020]. 

FIGUERES, Josep M. (2010). Periodisme en la Guerra Civil (1936-1939). Barcelona: 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Disponible a: https://books.google.es/books?id=d-

n5W412rQMC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[Consulta: 16-V-2020]. 

GRANELL, Alba (2017). Anna Murià: evolució periodística. Aproximació a l’evolució 

feminista i ideològica d’Anna Murià a partir de la seva tasca periodística durant les 

etapes de preguerra i Guerra Civil (treball de final de grau). Barcelona: Universitat 

Pompeu Fabra. Disponible a: https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33661/Granell_2017. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 20-V-2020]. 

HERAS, Juan Pablo (2006). «María Luisa Algarra, una autora del exilio: trayectoria 

dramática», Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica, núm. 15, p. 325-340. 

Disponible a: http://www.cervantesvirtual.com/obra/mara-luisa-algarra-una-autora-del-exilio-trayectoria-

dramtica-1/ [Consulta: 2-VI-2020]. 

LLOBERA, Laia (2015). Anna Murià: l’obra narrativa per a adults (tesi doctoral). Bellaterra: 

Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/ 

310616/lls1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 4-VI-2020]. 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –35– 

MESEGUER, Lluís (1998). «Pragmàtica de la cita en l’escriptura breu de Mercè Rodoreda». 

Dins V. Alonso, A. Bernal i C. Gregori (eds.), Actes del primer Simposi Internacional de 

Narrativa Breu. 1. Al voltant de la brevetat. 2. Mercè Rodoreda. Barcelona: Publicacions  

La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). València: Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 417-437. 

MURIÀ, Anna (1934). La revolució moral. Barcelona: [Llibreria Catalònia].   

— (2003). Reflexions de la vellesa. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Disponible a: https://books.google.es/books?id=yTJxsK_RKekC&printsec=frontcover&hl=ca&source= 

gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 5-VI-2020]. 

NASH, Mary (2007). «Feminisme català i presa de consciència de les dones», Literatures, 

núm. 14, p. 69-88. Disponible a: https://www.escriptors.cat/sites/default/files/2019-02/literatures5.pdf 

[Consulta: 18-V-2020]. 

NAVARRO, Natàlia (2009). «La inserció de les dones a la vida pública i política durant la 

Segona República (1931-1939)», Eines per a l’esquerra nacional, núm. 9, p. 151-161. 

Disponible a: https://irla.cat/wp-content/uploads/2015/10/eines-oportunitats-crisi.pdf [Consulta: 19-V-

2020]. 

PLA, Jordi (1999). «El viatge vital d’Aurora Bertrana», Revista de Girona, núm. 193 (març-

abril 1999), p. 62-67. Disponible a: https://revistes.udg.edu/revista-girona/article/view/15889 

[Consulta: 6-V-2020].  

POBLET, Francesc (2004). «Premsa i revolució. Entre el periodisme i la propaganda política». 

Dins Josep M. Solé i Sabaté (dir.), La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona: 

Edicions 62, v. 1, p. 230-235. 

PRESTON, Paul (2017). La Guerra Civil española. Barcelona: Debolsillo.   

REAL, Neus (2006). Dona i literatura a la Catalunya de preguerra. Barcelona: Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat. Disponible a: https://books.google.es/books?id=IaJfoNoLhgMC 

&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 3-

VI-2020]. 

RODOREDA, Mercè (1938). «Uns quants mots a una rosa», Meridià. Setmanari de Literatura, 

Art i Política. Tribuna del Front Intel·lectual Antifeixista (21-I-1938), núm. 2, p. 6. 

Disponible a: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1035913&posicion 

=1#search=%22meridi%C3%A0%22 [Consulta: 30-V-2020]. 

— (1938). «Sònia», Meridià. Setmanari de Literatura, Art i Política. Tribuna del Front 

Intel·lectual Antifeixista (4-III-1938), núm. 8, p. 5. Disponible a: https://arca.bnc.cat/ 

arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1035933 [Consulta: 30-V-2020]. 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –36– 

 — (1938). «Carta d’una promesa de guerra», Meridià. Setmanari de Literatura, Art i 

Política. Tribuna del Front Intel·lectual Antifeixista (17-VI-1938), núm. 23, p. 2. 

Disponible a: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1035987 

[Consulta: 30-V-2020]. 

— (1991). Cartes a l’Anna Murià (1939-1956). Barcelona: Edicions de l’Eixample.  

— (2002). La plaça del Diamant.  Barcelona: Club Editor.  

— (2008). Autoretrat. Ed. a cura de Mònica Miró i Abraham Mohino. Barcelona: Angle 

Editorial.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –37– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX: NÚMEROS DE COMPANYA 
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Any I N: 1 
11 de more; del 1937 

TORNARE 
portant-te la 
LLIBERTAT 
a la punta de 
la baioneta. 

30 cts. 



OI R ECCIÓ I A O M1N1 S T R ACIÓ, 
PI I MARGALL, 64, p rincipal, dreta 
Te lefon 7 4 309 BA RCELON A 

.,, Mario BALDÓ DE TORRES 
w Aurora BERTRANA 
"' Carme CON DE 
o Concepci6 CATASÚS 
o Condeloria ESCOLA 
< Matilde HUICI 

"' Anna MURIA 
o Corme MONTURIOL 
co Margarida N ELKEN 

< cPASIONARIA» 
_, Froncesco PRAT 

Maria PI DE FOLCH _, Merce RODOREDA 
o lsolino VILADOT 
u Maria Teresa VERN ET 

R E D A e T o R E s 
Mario Lluiso BERGÉS 
Lena IM.BERT 
Montserrat MARTINEZ 
Elo"ino R. MALASECHEVA RRÍA 

CADA individu, cada grup, ca-
da coMectivitQt té el deure 
indeclinable de trencar les 

seves prop ies cadenes i de con-
quistar la seva propia llibertat. En 
aquest sentit l'obra d'emancipaci6 
femenina correspon a la dona. Aixo 
no vol dir que la dona constitueixi 
un grup amb les característiques 
d'una classe ni molt menys que el 
seu antagonista sigui l'home; pero 
sí que els problemes femenins exi-
geixen, per ésser plenament i honra-
dament resolts, no sois una sensibi-
litat d'un mateix signe, sin6 també 
un esfor~ permanent, heroic, que li 
correspon realitzar a ella mateixa. 
Perque l'home d'avui, encara que 
sigui el revolucionari, empes pels 
seus problemes, deis quals comen-
~ª a apuntar tan sois la soluci6, no 
pot, sin6 en breus instants de ge-
nerositat, fondre's en la . vida de 
la seva companya; després es re-
plega inexorablement sobre el que 
el preocupa - economia, ftlosofla, 
etcetera - i abandona allo que li 
és secundari. 

Per aixo la dona ha de cercar-
se la salvaci6 ella mateixa, ha de 
lluitar per assolir el seu destf i pos-
seir-lo després, i aixo tenint sem-
pre en compte quins s6n els seus 
possiblH aliats: els que sofreixen 
també el dolor de l'opressi6, els 
seus germans d'esclavitud, ~o és: 
les masses laborioses del poble 
antifeixista. 

LA GRANJA 
AGRICOLA 
DE TE, 1 A 

ENS :tra~l1ade1:n a 
'.l'eia. l! Ajun-

"tament s'ha íncau-
tat de l'edifici d'u-
nes religioses i l'ha 
cedit a l'Ajut In-
fantil de Reraguar-
da pels fins que 
aquesta obra cre-
gués oportú do11ar-
1i. Quan nosaltres 
arribem a la granja, 
trobem a la porta, 
desgranaut pesols, 
un grup de noies i 
nois. Ell veure'ns 
se'ns apropen i 
nosaltres aprofitem 
l'avinentesa: 

-D'on sou vos-
altres? 

-Som de Barce-
lona. 

-Com?- fem, 
estranyats. 

-SI! .Mireu-<liu 
una noia de parlar 
dringant-, 11osal-
tres so1u de l 'lnsti-
tut Escola. t:n dia, 
!legint que Ajut In-
fantil de Reraguar-

da 11ecessitava la col-laboració de 
tothom, varem creure que essent 
nosaltres un xic grans podíem pres-
tar-la bonament. Venim uns quants 
nois i noies i ajudem. Nosaltres es-
com brem, rentero, planxem i fe1n 
dissabte, que és 111olt interessant.-

1\Ientre hern anat parlant s'hau 
ajuntat a 11osaltres bo i tota la 
colla de nois i noies de la granja i 

(Acabo o lo pltgino 15) 
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n tHlHl~n,n 
PER 

CARME MONTURIOL I PUIG 

Avu, -com ahir, com dema, com 
sempre en emprendre una nova tasca; 
conjur per al seu r:eeiximent-, un nom 
ols nostres llavis: Catalunya! 

Ens hem proposat de contribuir o 
la•,magníflca obra cultural i social que 
s'inicia entre les dones, i ho farem els 
ulls flts en tu, Catalunya. 

Amb plena consciencia de la signi-
flcació del moment, per al teu futur, 
Catolunya. . 

Disposades a tots els sacriflcis i a 
totes les renúncies, menys al del teu 
esperit i al de la teva llibertat, Cata-
lunya. 

Fortes davant l'enemic; barrant-li 
les nostras portes amb el cos si cal, Catalunya. Cautas als afalacs deis amics de pocs dies, Catalunya. · 

Et sabem i ens plaus, Catalunya, hospitalaria i prodiga; pero 
el timó de la teva nau ets tu qui ha de dur-lo tothora. 

Perdries les teves valors espirituols,-Catal"nya; ho hauries per-
dut ,tot; hauries acabat com a poble. 

No és, precisament, el sol que hem petjat en néixer el que 
més estimem, en tu; ni les mars ni les muntanyes que el c:ircumden; 
ni el cel que el cobricela. 

Aixo ho estimem, és ciar, com un flll estimo la figura, la imat-
ge externa de la more; pero, com un flll també, no és al teu rostre. 
que s'adrecen, principalment, les nostres mirades. És el teu cor 
que visem en contemplar-te, Catalunya. 

Els teus drets, Catalunya, no permetrem que nihgú te'ls rega· 
tegi -ni tu mateixa, en un excés de desprendiment-; 
et volem senyora i majora del teu patrimoni; 
administradora equanime de la teva riquesa; 
distribuºidora de justícia; 
dispensadora de tota espiritualitot; 
sereña dins la teva sempre major pujan~o; 
sola mestressa deis teus destins, Catalunya. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es ___ __. 



(Foto> Wo•R.oJ 

r Ns hem assabentat que en una fabrica important de metal·lúr-c gia treballa una bona guantitat de dones. Hi anem tot seguit. 
Entre diverses companyes que ens reben n'hl ha una de 

jove, bonica, vestida amb el «mono)), que sembla la més decidida. 
-Que creieu -els pregu11tem- que podeu fer vosaltres per a 

ajudar els homes a guanyat la guerra? 
-Molt senzill -erts respon-. '!.'reballant totes les hores que 

calguin i fent el trebal1 que sigui uecessari perque ells puguin anar 
a Jluitar.-

La noia del «mono» ja, fa el treball d'un home que es t roba a l 
front: porta una gma .electrica amb tal precisió i pericia que ens 
dei:s:a admirats en maniob1ar davant nostre, perque veiem que ella 
és capa<; de fer la feina d'un obrer. 

-Els homes -afegeix- poden anar-se'n tranquils al front, que 
nosaltres fare.m el seu treball per tal que 1a producció no se'n res-
senti. Som milers i milers les dones que volem ajudat, passi el que 
passi i costi el que tos ti...-

Ali a en un recó altres dones treballeu en una serra; altres fau 
de peó. Estan tan ident ificades amb el treball que's porta a cap en 
les seccions de torns, rosca, magatzem i estampiltatge, que poden 
en qua1sevol momeut substituir cis obrers que encara hl ha. 

Enfront d'aquestes dones que estan disposades a tots els sacri-
ficis, que vol.en per damunt de tot guanyar la guerra, uosaltres ens 
sentim optimistes i plens de confían-

en el triomf de la nostra causa. MON'l'Y 

© Archivos Estat 

«COMPANYA» A LES FABRIQUES 

Les dones es 
preparen per a 
substituir els ho-
mes en el treball· 

lncorporem-nos des d'avui mateix a la 
producció. Som molts milers i milers de 
bra~os disposats a ajudar-vos a cons-

truir per a la victoria. 



EN D A V A N T l." . 
... A"'- i• P" vi<S a. ;u,ttcia, de ¡j¡be,t,.t, de ptena 
\VI emaocipació, i n<> ,et,o,edi<=· !(em p,es i,npuls i no 

podero tomar_ endarrera; innumetables multituds de do-

. ' 

nes vasen sentir, al tons de lluts cots, el resso, el crit de rebeHio 
dels horoes que mantaven vers la mort per tal de no ésser esclaus. 

«I,os batallones de. acero 
cantando a la muerte van ... )) 

diu una can~6 que ja ha esdevingut popular; i les dones l'es-
coltaren i es varen estremir. Sentien vibrar dins eUes 1tu_rs iibres rnés sensibles, i varen 
aplicar-hi l'oida, amb els nervis tensos i el cor que volia saltar-

l no pogueren més, i es varen llan~ar al carre1, al costat · los del pit ... 
dels seus. Llibertat! era el lemá, i per la llibertat es lluitava 
i es rnoria als carrers de Barcelona, als carrers de Madrid, als 
carrers de tots els pobles d'Espanya ... l als vuit mesos de co-
men~da la sublevació es seguebs: Uuitant; i, cada dia lllés, les 
dones han demostrat, al costat de la combativitat, de l'he-
roisme, de l'esperit de sacrifici q.els homes, l\ut propi heroisme, 1 
llur esperit de sacrifici, 1\ú! capacitat constructiva i comba-

Moltes varen anar al front per a no retomat mai més; tiva. 
d'altres, a la reraguarda, trebal1en, arborades d'entusiasme, per 
a guanyar la guerra. Pero la guer-i;a, cada vegada més, presen-
ta, en aguditzar-se, noves facetes; avui s'illlposa amb rnés for<;a 
que mai el treball de la dona a les indústries de guerra, a 
to~es le_s indústries. Cal fer l'últilll esfor~; l'enemic con~tr~ 
m1lers 1 milers de roercenaris, els quals arriben disposats a 
arrasar el no~tre poble, a no deU'ar pedra damunt pedra de 
les nostres llars, de les nostres 1libertats. · 

Cal que ens prepa-
rero a resistir les últi-
rnes cuetades del mons--
tre fe~sta que, en l'a&-
salt. a Madrid, es va 
trencar les dents. 

Tenilll una deu ines.-
gotable de teserves hu-
manes; pero hem d.e pre-
patar-les, organitzat-les, 
capacitat-les per a la 
guerra. 

Preparar tota la po-
blaci6 civil per a la ·gue-
rra; que ningú no es sos.-
tregui a l'iroperatiu de 
tr~ballar per a la guerra, 
d'éssei: útil a la guerra. 

Ens ho criden illlpe-
rativaro.ent tots aquells 
que varen caure, tots els 
sacrificats;els herois i els 
ro.artirs; els que varen 
caure als fronts i els que 
foten vilro.ent assassinats 
als pobles donunats pels 
facciosos. · 

«Pasionaria » per 
Ens ho µ¡.a.nen les roa.res que, amb gestos desesperats, 

estrenyen en llurs bra~s 1Jurs fil\ets destro~ts per la metra-
lla, volent donar-los nova vida. ,Ens ho manen els rnutilats, els que, malgrat llur desig, ja 
no poden tornar a prendre les armes. 1 no podero dei~ar d'escoltar Uur veu. Bem d'ésser les do-
nes les que impulsem les consignes de ,tot per a la guerra\, 
tothom preparat per a fer. i guanyar la guerra\1>. 

}:osattres més que ningú, car Dosalttes sereJll. les que Jll..és 
guanyarero amb la victoria de les nostres ar!lles, perque 
deL~areJll. per sempre més d'ésser esclaves sense a\trehoritzó . 
que les parets de la llar, sin6. dones aJll.b plenitud de drets que, 
al costat dels bornes, marx.arero pels camins de la nova Espanya, 
vers els cillls de la justícia i de l 'eIUancipaci6 plena de tots els 

pobles. 
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Front de Cordova 

La terra trencada, panteixada, 
esberlada, feta pues de cors secs. 
La terra florida de sangs, d'ulls 
desfets, ~e sin es escorregudes. 
La terra foradada de crits, d' es-
cumes, amb genolls de plors i 
d' estertor. 

La gran terra del meu pare fet 
terral 

Recorrent-la de gra en gra, 
descal~ats, assedegats, acostant 
el llavi al raig d' arena transfor-
mada que és l' aigua, sentirem els 
morts, els assassinats, els suici-
des, els esclatats amb dinamita. 
En l' ol?scuritat agre, fibladora, de 
la terra solamentja Terra. 

Carme CONDE 

SOLIDARITAT, CATALANS 

La tragedia de les refugiades 

SOBTADAMENT, Barcelona i Catalunya tota s'hon vist envo'ides per 
una multitud d'infants i dones castellans. 

Hem parlat amb una d'oquestes desgraciodes dones que han 
sofe~t lo peregrinoció terrible o través de les terres de Malogo i Alme-
ria. Es una dona del ccimp. 

-Fou horrible -ens diu-. Lo carretero de Malaga a Almeria esto-
va plena de dones i nens. Ens en anavem perque havien donat l'ordre. 
Portavem caminots dos o tres quilometres i de sobte comen~aren a 
esclotar obusos al costot nostre. Fou quelcom espontós. 

- ...... ? 
-Moltes coigueren allí i amb elles molts nens. Aquells crits, aquells 

clams d'auxili de les que morien, aquells nens que s'escanyoven cridant 
la more morta, jomoi, jomoi podré oblidor-los.-

1 un núvol entristeix el seu mirar. 
- ...... ? l -El meu compony resta a Malogo botent-se en retirado. No he tor-

not a saber res d'ell. Mole'its, mole'its mil voltesl-
Per respecte al seu dolor ens retirem sense insistir, emportant-nos 

' la imotge d'aquesta dona escanyolida vestida amb un montonet d'abric 
i mocador al cap, prototipus de la dono ondolusa. . 

Pel seu costat passa uno pagesa de la nostro terro, alta, forta, ro-
busta, que contrasto fortament omb la petita estatura, la flaquedat i la 
pol·lidesa de la comperolo ondolusa amb qui acabem de parlar. És 
que nosoltres els catolons sabem molt poc de !'horrible miseria deis 
camperols ondalusos i deis pogesos de Castella. No sabem el que és 
alimentar-se exclusivament de «gazpacho> o sopes d'oll; no sabem el 
que és criar fllls a pa i vi perque monea la llet; no sabem el que és men-
jar «gochos>, esmorzar amb oiguardent pur per a compensar la man-
ca de colories. El privilegiat sol del nostre país ens ha permes d'ignoror 
olgunes de les moltes tragedies que flagelloven el poble trebollodor 
d'lberio. 

Ajudem aquestes refugiodes que han vingut a nosoltres demonont 
ocolliment. No és prou la freda 9frena d'una llar, ni el lliurament 
d'unes pessetes, ni d'unes robes. Es ciar que -o ixo és indispensable. 
Pero la solidaritot de totes les dones ontifeixistes de Catolunya ha de 
polesar-se a més a més en oltres actes. 

Fem que trobin en nosoltres oquell escolf amorós que han perdut; 
que la nostra «dol~a Catalunya> no els deixi enyorar llur terro, roen-
ta de sol, que momentanioment han deixot; que els nostres bra~os es-
tiguin sempre oberts en un gest d'omical ocollido; que comprenguin 
que ll1urs penes fon resso en els nostres cors. Perque és sois oixí que 
podrem en part opoivagar llur dolor immens. 
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EhS CARRERS BLAUS 
(C ONTE) 

per MERCE RODO'REDA 

A. TXEKHOV 
HI ha moments pels quals hom pot 
donar mesos i anys. 

«Una cace,a drama!ica.» 

S'HAVIA acabat l'estiu ... 
La ciulat cada día donav11 homes i m9S homes als fronts. 
Ella... de temps que l'estimaVd. M,ai no hauria gosat dir-li-ho. 

Perb les coses vingueren precipilades i e l món semblava que 
s'acabés. 

Era la mort que anava pels carrerS blaus, que enlrava a les cases, 
que s'ajeia a les inits darnunt les ciutdts, qui la va empenyer. La mort, 
que venia amb la guerra, l'aclaparava i ensems li dor.ava coratge. L'en• 
carava amb les més profundes realitats de la vida. 

Aixo no obstan!, actult conscientment. Pero tremolava. Volia dir-li-ho ... 
i calia obeir la vofuntatl 

1 en ésser davant d'ell va exclamar precipiladamenl: 
-Vull dir una cosa. 
-Dlgueu- va respondre l'home, serenament, amb una veu qus la 

colpia, de tan greu, i li duia empor i consol. 
-Costa... No podré.-
El seu pensamenl era trait pels mots puerils. Venia la feb\esa a ,en-

carar-se amb la decisió, perb fou valenta, i, anant vers la taula, prengué • 
un paper: escrivl senzillament: «Us estimo,» 

L'hi dona, 
EII el llegí sense immular-se i va doblegar-lo, deixant el polze a 

dinlre, Es gir11 rapid verS ella, que romanía quieta, e l cor desboca!. 
-Ara, me'n vaig- va dir precipitadament, sense esguardar l'home, 

pero amb una gran recan9a interior, 
EII s'aixeca, 
Abans, ella li havia pres deis dits el full de paper, el féu a bocins 

i els deixa damunt la taula, el cristal! de la qual els relledí: · uns quants 
caigueren a !erra, 

Hi va haver un llarg silenci, • . 
E, donaren la ma, Ella esperava. Necessitava demostrar que hav,a 

esta! sincera, que havia anat a donar molt: no a demanar res, 
El mirlt als ulls fixament, com suplican! que ell s'adonés de lota la 

veriiat a dintre .. , Llurs boques s'ajuntaren en un.1 besada forta i les 
dents d'ella es clavaren en els ilavis d'ell, 

1 va anar-se'n, 
Plovia, Sabeu? Ella duia emoeions pregones i no volia desfer-sa'n. 

Caminava pels carrers a poc a poc, mullant-se, miran! 1~ claror blav~ 
endinsada en l'asfalt xop que deformava allb que prenra, al costal 1 
lluny de la gent, pensant en els llavis als llavis; en la vida, tan fortal 

1 rebé una lletra. 
«Telefoneu-me•, demanava impera! ivament. 
La pluja d'hivern queia densa damunt to!. 
-No em fou possible- respongué el la. 
1 una nova lletra d'ell, 
«Us he fet cercar per tot arreu. No he pogut !robar-vos, Cal que 

us trobi!» 
Aquests mots van aterrir-la. Ja no havia dormil feia dies pensant en 

el moment que es trobarien per a no separar-se fins qui sap quan. 
S'encenia de febre, 
• ea1 que us trobil» 
Era massa. Tot penetrava endins del seu esperit. Cad3 cop era més 

intens el desig de besar- lo, cada vegada més apassionadament. .. , a 
dintre les mans, dient: 

-Us estimo.-
A la tarda, el telefon passa les dues veus. Les dues úniques veus 

clamunt la ciutat blava. 
-Dema- digueren, 
Ella acudí. 
La nit havia deixat solc als seus ulls, cansats. Tola la nit el pensa-

ment claval en el record d'aquell home. 
1 ara eren junls i no sabien que dir-se. Damunt d'aquelta !aula on 

havia escrit dies abaos hi havia un gerro amb flors vermelles, Les mans 
d'ell, encreuades, tremolaven, Eslava mol! pal·lid. Callaven, asseguts 
l'un enfront de l'altre, 

Ara era ella qui parlava. 
- ... de temps que us volia. Pots-ar no hauria gosat dir-vos-ho mai ... -
Altre cop un silenci dens de pensaments i novament la veu d'ella. 
-Jo no cerco res, no vull res, Només dir-vos que estimo l'home que 

sou vós. Era una necessitat més forta que el seny... Us estimo... Les 
vcstres lletres van ... - i no trobava els mols- ... van emocionar-me.-

¡ tot d'una, com tornan! d'un camí molt ltarg: 
- ... Ohl Que deia?- , 

I 
EII la mirava debatre's contra la dificulta! d'expressió, escatint la sin-

ceritat de la veu. Exclamll, tallan! la quietud: 
- Si jo us deia que esperava «aixb•, us enganyaria ... Si us deia que 

m'éreu indiferent, tllmbé.-
Ella lampoc no volia mentir ni afalagar. 
-M'ha calgul !robar una iustificació al meu procedir... Es la guerra 

i... -en un sobtós excés de sinceritat- ... m'hauria mala!... Em calia 
reconciliar-me amb la vida... Es!imant-vos a vós estimo la vida -volia 
dir •estimo la vida que sou vós•, oerb va témer que ell no ho trobés 
excessiu, per aixb poc natural, i va acabar-, i aixo sou vós.-

L'home triga a respondre. Finatment digué: 
-Ara us comprime ... -

1 afegí a poc a poc, mirant-la als ulls, que ella sostenía oberts, pen-
dents del seu ges! més lleu, del seu més insignificant moviment de 
llavis: 

-Heu produit un trasbalsan:ent en el meu esperit.-
1 continua, encara amb tremolor a les mans, els colzes sobre i contra 

les baranes del seient, una cama damunt l'altra: 
- Tot aquest temps he viscul penden! de la guerra ... Ara ... heu des-

vetllat lota la meva sensibilitat.-
1 parlaren de coses alienes a ells. 
-Ahir vaig ésser lora: a la lerda. 1 a la nit. Vaig anar al poble. 

Vam tornar que encara no s'havia fet de dia ... Tot era neva!, sabeu ?-
Aquesls mots quedaren encaslats a !'anima d'ella. Com si hagués 

anat amb ell. Junts tots dos enmig de la ni!, de la neu. D'ell li venia 
una sensació fortíssima de vida. No s'hauria mogut del seu costal. Pero 
calia fer-ho. 

Van deixar-se. Es donaren la mll. Fou quan el! l'atragué fortament 
vers si, Va mirar-la i cerca rapid els l lavis, que ella delugí, recolzant 
e l cap al seu pi! en una nscessitat de tendresa. L'home I' agafava per 
la cintura. Sentía les seves mans contra els ronyons, Llavors alc;a el 
cap i vingué un bes de llavis i dents. 

En separar-se llurs boques, s'esguardaren, com si darrera seu no 
existís res i la vida de debb hagués comen<;at en aquel! moment per 
a tots dos. Ella l'a:aricia a la cara, li passll la ma pels cabells rebels, 
pel pit... Elt ,la beslt repetidament als ulls i a les galles, Suplica: 

-No us n aneu, encara ... -

P ASSAREN uns quants dies. Als camps de batalla el fred paralit-
zava les operacions, La sang, l'aluraven (es mans de la neu. A 
les trinxeres, e l retruny deis canons eixordava els homes desfi-
ciosos en llur inactivital. 

La boira cobria els camios, la ciutat. Circulaven rumors de possibles 
atacs aeris. La mort vindria pel cel i pel mar. La visió de la sang 
l'embogia. 

Calía que la !erra en fos ben xopd. 
«Ara ja puc morir-me», pensava la dona. 
Pero tot just els mots eren arrenglerats en el seu pensament, naixien, 

en el seu esperit, uns immensos desigs de viure. 
Aquella ni! apagaren els llums. El primer pensament fou per a ell. 

On era? Si l'hagués pogul veure... , 
Comenc,;aren a disparar trets per les cantonades, com en una folha. 

Ella eixl al defora. La ni!, ben negra, era un esclat d'estrelles. La fosca 
deis carrers embasardia. Passava a lgú corren!. El soroll deis talons da-
munt l'empedrat es barrejava amb els propers dispars, amb crits, amb 
lladrucs de gossos, Ella, amb les mans, es premia els llavis, com si els 
dos únics besos fossin a dinlre de la seva boca. 1 ell? Només de pen-
sar-hi res no l'e~laiava. Hauria fugit a través de la nit a dir-li no uUs 
estimo», sinó • T estimo,; dir-li-ho dintre da la boca, entre els seus 
bra<;os, que l'eslrenyerien fins a fer-li mal. 

Més dies. 
El telefon. 
-Devíeu pensar que us havia oblidat, 
-No!- categbricament, 
N'eslava segu,a que flO l'havia oblidada. No per vanitat ni per pre• 

sumR.(:ió, sinó perqué, essent un home, no pas vulgar ni banal, havia 
de recordar-la pel fet d'ésser una dona que l'estimava. 

EII: 
-Voldria veure-us. Parlar.-
Ella: 
-Dama.-

E L lloc era un altre. Es !robaren com si los per primera vegada. 
Rigueren. 

-Tantes coses que hem de dir-nos ... -
EI telefon va interrompre. EII hi va anar. Ella mirava la cambra, 

els mobles, un fusell en una cadira, els arbres nus de fulles a través 
del baleó . 

-Us fon por les armes?- en tornar i assenyalant el fusell. 
-Ara no, 
-Per que? 
-Perque sóc amb vós.-
EII li prengué la ma i l'eslrenyé fortament. 
-Quan vau haver sortit, aquel! dia, vau desconcertar-me, sabeu? Vaig 

estar més de mitja hora anant amunt i avall del despatx ... Us prendré !-
La dona va recloure's dintre d'ella mateixa. Allb era massa arden!, 

excessivament profund per a la seva sensibilitat. EH reprengué: 
-Voldria dir-vos una cosa. 
-Digueu.-
Havia deixat d'esguardar-la: 
-No. Ara no. En aquast lloc no em seria possible... No sabeu en 

quin moment tan adient heu vingut.-
Tot d'una: ,,, 
- Ouan tornaré ens vagara. Dema surto cap al front.-
Fou una pedra contra el rostre. 
-Dema?...-
La veu sortí gla9ada. L'hauria colpejat per haver-ho dit d'aquella ma-

nera, tan sense donar-hi importáncia. 
Llurs esguards es !robaren i no van saber defugir-se. Restaren més 

d'un minut aixl. 
Fou un comiat sense llllg rimes i sense besos. Punyent, Ell aniria a la 

mort quan era lota la seva vida!... Veía una desfilada interminable 
d'homes: el fusell a l'espallla, la can~ó a la boca, les banderes al ven!. 
Primer, enfollits d'entusiasme. Més tard, coraljosament greus, 

Si que tornaría. S'hauria acabat la guerra i seria al bon temps d'es-
timar. Només hi hauria vent i sol i camps perfumats on jeure per a 
fer collita d' estrelles. 

Si no temés d'ésser una nosa, com aniria amb ell l A dir-11 cada día 
«Coratge, que jo !'estimo!•. Pero no havia gosat ni fer-ne esment i 
ara ja era alla. A les primeres lfnies de comba!, encara! amb la mort. 
«Die com Napoleó: Encara no ha es'.at fe!a la ba!a que pugui ferir. 
me.» Ho havia dit arrogan!, ar¡,b a::¡usll aire da valentía que el carac-
teritzava. 

(Acabo o lo p~;lno 121 
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LA Diada Internacionaf 
de la Dona s'ha ce,, 
lebrat aquest any en 

circum:,s~cies completa-' 
ment dilerents a les d'al-· 
tres anys, i ha coincidit 
amb l'Homenatge a Madrid'.. 

A l'hora de comen~r 
l'acte la pla~a de braus· 
Konúmental oferia un as-
pecte magnífic. 

En entrar a la pla~ els· 
cbnsols de la ú. R. S. S. i 
de M~e són llargament-
aplaudits. 

1'es bandes interpreten· 
diverses composicions i ac-
te seguit comen~ el miting. 

Primer parla el cama-
rada Regul Martines, per 
la Junta de Defensa de Ma-
d¡id, i el segueíx el presi-
dent del S. R. I. (S. Espa: 
nyolaJ, laidor Aaevedo. 

Després, el diputat bel-
ga Pien.d promet, en notn' 
del pobJe belga, ajudarEs-panya. . 

Dolon Bargalló, en 
DOm. de les done.;' catala-· 

i de la Se«ió Catala"-· 

Jo., que s60 emi· 
n$Ñll\ent pacifis• 
ta, avui us imp\llso 
a fe .. r, la guerra.-
JULJ.A. 

Vers l'alian~a femenina antifeixista 

El érodiós mitiné del dimnenée a la Monumentill 
na del S. l\¡, I., comen~ el seu discurs dedicant un record a 
I,ina Odena,~exultant la seva figura i la seva aetuació. Des-
prés saluda les dones de la U. R. S. S. i de Mexic i fa una 
crida a totes les dones antifeixistes perque organitzadament 
i disciplinada ajudin els homes en 1a defensa de la Llibertat 
i Ja Justicia. Acaba recomanant a totes les dones, sense dis-
tinció de matisos ni ideologies, que uneixin llurs esfor90s per 
tal d' assolir el triomf. 

Teresa Pamies remarca la- importancia de l'acte, al 
qual s'han adherit totes les dones 
antifeixistes de Catalunya; reco-
mana la unió estreta i sincera de 

Per a que e,tis-
leixi una Catalu-
nya lliure oal que 
existeixi una Es· 
pafiya lliure tam .. 
bé. -ARNA.IZ. 

tots els pobles iberics per a vbi-
cer en la lluita que ~stenim, 

En parlar de l'ajut a Madrid 
diu que parlar de Madrid és parlar 
de sacrifici, í demana a les cata-
lanes que ajudin per tots els mit-
jans poss1bles la capital de la RCJ 
pública. 

Les· dones ca.tala· 
nes no serem mai 
deis mercenaria i 
traidora. Si arribés 
el momeni de la 
invasió es parlaría 
de nosaUres com 
es parla de Lina 
Odena i d'Aida La-
fuente. - P AMIES. 

Homes republi-
cans, comunisfes, 
anarquistes i so· 
cialistes, que en la 
nostra llar encara 
ens impediu inter-
venir en la lluita: 
hem de dir-voa 
que el 19 de juliol 
varen ésser trenoa-
des les oadenes de 
la dona. - BAR-
SALLÓ 

oAcolliu els infants i les dones de Madrid, perque es vegi 
que no hi ha diferencies entre els dos pobles»: aquestes són 
les parau1es amb que posa fi al seu parlament. 

Parla un nen de Madrid, d'uns onze anys, i diu: «Us parla 
un nen refugiat de Madrid í acollit en la vostra capital. En 
nom dels meus companys que també, com jo, han estat aco-
llits, he de donar-vos les més expressives gracies pel que feu 
pe! nosaltres. Us demanem, pero, que encara feu més, molt 
mes, per tal que ben aviat puguem tomar al costat...• Acl l'in-
fant a.rrenca en un \)lor ple de sentiment í el públic li fa una 
ovació que més de quatre acompanyaren per dissimular l'emo-
ció que els corprenia. 

Junt a J'infant que havia par1at es col·loca un oficial de 
l'Exercit Popular, que en mig del més greu silenci fa aquesta 
prometen~: tiEn nom dels oficials de l'Exercit; en noni de tots 
els soldats lleials a la República í al poble, prometo no parar 
en_la nostra lluita contra els invasors fins que a~nseguim ban-
deJar-los d'arreu de la peninsu1a, vessant, si és precís, fins 
l'últiina gota de la nostra sang.~ 

El ptíblic, dempeus, aplaudeix aquesta bella promesa. 

Carme Julia parla en nom de les dones antifeixistes de 
Catalunya i envía una fe.rma abra9ada al gloriós poble de Ma-
drid. cNosaltres, dones catalanes -diu a continuació- som les 
que hem d'impulsar els nostres pares, els nostres co~panys i 
els nostres fills perque vagin a la Jluita per la llibertat de la 
classe productora del país sota una sola bandera: la bandera de 
la Democracia, i amb un sol uniforme: el de l'.Exercit Popular!)) 

Aurora Arnáiz. «Us porto -manifesta- la salutació del 
..- poble d':Euzkadi, junt amb la de les dones madrilenyes que 

avui senten Catalunya més que mai. He vist juntes les dones 
catalanes i les de Madrid, i és aix{ com hem d'estar tots per a 
lluitar per la nostra independencia. El millor homenatge a 
Madrid és que en tots els fronts i reraguardes existeixi el mateix 
és~rit de sacrifici de qtte fan gala les noies i les dones de Ma-
drid.& 

Clou la seva peroració amb aquestes paraules: tFem la pro-
mesa de que la dona ha d'esdevenir el més ferm puntal de la 
unificació. Visea la unió de totes les dones antifeixistes!& 

Frederioa Montseny, la primera dona: que ha desempe.. 
nyat al carrec de Ministre a Espanya, recorda els inoblidables 
dies viscuts a Madrid, a mb l'enenuc a les portes mateLxes de 
la capital, dies d'angoixa compartits amb el general Miaja (una 
ovació sorollosíssima interromp l'orador) i amb altres lluitadors 
de totes les tendencies. En aquells dies, en aquells moments 
heroics i suprems de Madrid, tots els que estaven en els Minis-
teris ~b nosaltres no eren altra cosa que antifeixistes. Cal que 
la unftat sigui un {et immediat; quant més aviat s'efectui més 
aviat podrem vencer en aquesta lluita contra el feixisme.1> 

Acaba demanant absoluta confian~a en el Govem perque 
puguí afrontar totes les contingencies en aques-
ta Uuita. 

Jo, anan1uista mi-
litant de la C.N.T., 
pre na part en 
aquest aote a favoi 
de l'Exeroit Popu-
lar. Hem apres, i 
Durnui fou el pri-
mer en aprendre-
ho~ que no pot fer-
fe 1a guerra sense 
un Exerail del Po-
ble: - MONTSENY. 

Lluís Companyt. ,Ciutadans: les primeres 
paraules que vaig a pronunciar les diré en cas-
tella per a saludar els nostres germans de Ma-
drid. 

?Yfadrid, hennanos de Madrid, ¡Cataluña os 
ama!• 

Segueix dient que poden estar segures les ma-
tes de Madrid qlle a llurs fills se'ls estima c-0m si 
fossin nostres, i acaba el seu parlament en caste-
lla agafant entre els seus bra9os el nen madrileny 
que abans lta parlat, menhe diu: tHa hablado 
con las palabras rotas por los sollozos un niño de 
Madrid. Ahora se acerca a lllÍ y~ este instante, 
a través de hilos .invisibles, po!iréis escuchar el 
beso que por boca mía le da el pueblo catalán,, 

germans 
de Madrid, 
Catalunya 
us estimal-
COMPANYS. 

Aqnest lnstant és qúelcoin innarrable-; e1 ?resi6.eut besa 
el nen mentre la multitud, fondament emocionada, posada a 
peu dret, aplaudeix llargament. 

El President s'adr~a després als concurrents congregats a 
la pla~ 1 segueix el seu discurs en catala. 

Un eels més bells fragments del discurs fou aquell en que 
referint-se a les d~es els diu: tLa dona que veu com s'empor· 
ten el seu fill i que a~b una serenitat estoica calla, complint 
el seu deure; la que veu el seu company sofrir i que sota la me-
tralla feixista besa, acarona i tranquil'litza el sen fill, que, sor-
pres i espaordit, aíxeca els seus uUs en una muda inteaogació 
als déus davant la barbarie i la brutalitat humana (grans aplau-
diments); la dona infermera, la dona companya que amb el 
perfum de 1a seva presencia ·ens fa sentir les més altes ambi-
cions. La dona que és poesia i encant dels nostres uJls i estí-
mul de la uo·stta b.isenda i consol -de molts sacrificis. Jo vull. 
amb aquestes.paraules retre homenatge a la dona que amb el 
seu e..-.::emple ens ha fet guanyar batalle:; i que ens íara assotir 

· la vjctoria. No seran les nostres dones escarnides per la van-
guardia feixista, formada per moros i mercenaris del 'fer<;. No! 
No viuran els nostres fills sotm.esos al despotisme. No'., 

,A fer 1a guerra amb disciplina de guerra, amb metodes de: 
guerra, per a guanyar 1a guerra. (Grandiosa ovaci6.) AJnics 
meus, no oblidem que ens juguem quelcom que val més, molt; 
més que la nostra propia vidall He dit.~ 
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LES TRES AMIGUES 
(ARGUMENT) 

RÚSSIA, 1906. Una fqbrica de 
cautxú; obrers i obreres ... 
Jornades esgotad,qres, mals 

tractes, fam ... 
Avui, quan els infal"!ts porten el menjar a llurs pares, troben la fabrica 

tancada. Els diuen que els obrers feien vaga i que han estat castigats. 
Tres nenes - Natatxa, Assia i Bonia - comenten la novo, i de retoro 

a casa, pregunten, pre~unten ... Volen saber que s'ha fet de llurs mares. La 
tia d'una d'elles els explica que els obrers han estat atropellats; que molts 
han mort, i d 'altres, han estat ferits. Després s'apropa a una de les nenes i 
li diu amb veu tristíssima: «La teva more ha mort. » 

Un vell maquinistQ d'un vaixell se les emporta a passejar en la seva barca. 
1 els explica contes, t:1 vegades alegres, a vegades tragics. 

En acabar el passeig se'ls ajunta Andriuska, revolucionari i amic del vell 
mariner. 1 retornen al cafe, on els infants canten can~ons de rebeldia. 

RÚSSIA, 1917. Le tres amigues ing.ressen al cos d'infermeres i van al front. 
Alla hi ha Senka, soldat roig, i una de les amigues s'hi casa. 

Manquen quevlures al front; passen gana. Un dio troben un gall i 
amb una gran alegria es disposen a menjar-se'I; pero arriben uns soldats 

blancs, els prenen el menjar i volen afusellar-les. Una fuig i avisa als companys, els quals hi corren i s'en-
taula una lluita; la més petita en surt ferida de mort. Mor com una hero'ina. 

CRÍTICA.-En aquesta pel·lícula hi veiem sensibilitat, abnegaci6, esperit de socrifici' per la causa, fer-
mesa revolucionaria, consciencia del propi deure, rebeldia, sano rebeldia contra el despotisme zarista 

que duia a la mort els obrers pel 
sol delicte de participar en vagues 
reivindicatives. 

Tres orfenes destaquen; vícti-
times del furor· zarista. 1 totes tres 
prenen part activa en la lluita. Les 
recordem primer marxant cap al 
front de lluito, decidides, cons-
cients de llur paper a realitzar. 

Entusiastes, emprenen la tasca 
de la dona al front de lluita: guarir 
ferits, assistir-los, animar-los... i 
ajudar els cirurgians. 

S6n valentes. Van a la línia de 
foc. La més petita cau ... No sabem 
oblidar l'expressi6 d~I seu rostre 
mentre la vida li fugia\ <Moro con-
tenta perque he cicomplert amb el 
meu deure ... » Es tot un poema de 
fe en la potencialitot combativa 
deis seus, d'aquells proletaris cons-
cients i confiats en la tasca crea-
dora de la 
revolució·. LENA IMBERT 

l 



COSES DE LA LLAR 

AMAGDIR, 51 CAL; tMMAlALTIR. MAH 
S'HA repetit massa la faul a deis tres enemics natura Is de la societat: 

fam, pesla i guerra. 
La pregunta seriosa que us heu de fer és: Cal témer la 1am? Si 

sabeu com s'equilibra l'alimenlaci6, no temeu res. Si no ha sabeu, temeu-
ho «to!»: edemes de guerra, raquitisme, anemia, paralisi ... 

ABANS DE LA RESTRICCIO. - Ouan encara el poder responsable 
no ha fet restriccíons severes recordeu-vos d'aquesta afirmaci6: «Ati-
par-se és poc sa.» 

Estigueu segurs que tenir un xic de gana després de menjar és sl!. 
Aixo ho han dit tots el fisiolegs del món. «Els que s'alipen i s'embor-
ratxen, ni saben meAjar ni saben beure.• Aixecar-se tip és insa i té 
una punta de repugnancia. A un través de dit d2I vomit i a I' antesala 
del mal d'estómac. Si no s'esdevé ni l'una cosa ni l'allra, espereu uns 
quants anys i tindreu la figura ridícula de l'obes de Mirabeau. 

Els americans, els anglesos i sobrelot lota la gen! nordica no compren-
drien el fet d'aixecar-se de taula «tips•. Fa lta agililat, ve son, es perd 
sensibilitat ... , tanmateix es perden els atribuis finfssims de persona i 
hom es torna «tose• . 

EN EL MOMENT DE LA RESTRICCIO. - Quan el Govern decreta 
la restricci6 tingueu present tres coses: 

Primera. - ta «gana» no mata ningú. La fam, sí. La ga-,a és una 
sensaci6 que la poi dominar tolhom que sigui digne del seu cognom. 
Els que us diguin «que no poden resistir l'esvaimenb passegen una 
taca d'histerisme al lloc on hi hauria d'haver un punt d 'home. 

Sovint la gent que pretén demostrar que la «gana» mena a un es-
vaiment inaguantable us diu: •Si quan tinc aquesta «debilita!» no em 
prengués un got ,;le lle!, cauria sense sentits, desmaiat.» Expliqueu-li 
al «pobre esvait» que aquel! gol de lle! que l'ha «refet» instantania-
ment no ha lliurat una sola caloría a la seva maquina. Aquella lle! 
ha caigut a l'est6mac. Allí s'ha de cuinar, glebar, descompondre, ata-
car. La porci6 alimentaria sera absorbida i anira a l letge o bé a altres 
diposils de reserva on s'emmagatzemara. Finalment, des d'alll anira a 
cremar•se i lliberar energies per a restaurar la seva «feblesa » auten-
tica. Total: unes quantes hores en el millor deis casos. 1 al cap d'un 
minut ja s'havia sentit refet, reslablertl 

Segona. - «La resistenciá a la hm és mol! !larga.» Amb una sola 
condici6: la d'administrar una a limentació equilibrada. La 1am mereix 
un respecte. La fam poi arribar a matar. Pero no tan aviat com la 
gen! es pensa. 

La sensaci6 de fom és dolorosa. Es forta. Dominar-la vol un esfon;. 
L 'alcalde de Cork va durar seta 1ta cinc dies. Dos mesos i mig sense 

menjar res absolutamentl · 
Les guerres no condueixen mai al cas de no poder meniar res. Els 

setges més ferotges us permete:i menjar. Restringiu l'alimentaci6, pero 
mengeu. 1 en aquest cas, amb una a limentaci6 regatejada, la resisten-
cia és de molts me sos, poi ésser d' anys. 

Tercera. - En la restricció: a) Obeir. b) Administrar. 
Obeir és sempre un eslalvi d'energies. la protesta quan s'ha d'admi-

nistrar I' energia del pa i ds la carn perque no tenim ni pa ni carn, 
resulta sempre perjudicial. 

Ouan les mesures s6n do,.,ades per una auloritat responsable, ella 
fa tot alto ~e esta al seu abast; ho fa, si més no, per instint de 
conservaci6. Ella sap de que disposa. Ella sap el que els poi submi-
nistrar. Si en lloc d'agafar-ho i treure'n tot el rendimenl possible, en: 
ho malgastem en protestes i en manifestacions, no val ía la pena d'anar-
ho a oercar. 

Fer una hora de manifeslaci6 pe! carrer, en pla hivern, és equiva-
len! a cremar cent grams de pa inútilment. Les calories que donen 
cent grams de pa les gasta la nostra maquina amb una hora de fer 
manifestaci6 a peu dret al carrer. 

Primer, obeir. Segon, administrar. Administrar vol dir procurar que no 
faltin vitaminas, per evitar que un d ía vegeu sagnar la boca (escorbut, 
vitamina C.), debilita! general i paralisi (beri-beri, vitamina B.), un mal 
d'ulls inguarible (xeroftalmía, vitamina A.). Heu de procurar aue no falti 
ferro per evitar l'anP-mia, heu de procurar que no fallí cal<;, heu de 
vigilar l'aigua i la sal per evi!ar els edemes de guerra, etc., i recordeu-
vos ,bé que toles aquestes coses es necessiten en quanlitat mol! insig-
nificant. Ja poden restringir tant -com vulguin, que si sabeu administrar 
una bona qualital, un bon equilibri, no assoliran emmalaltir-vos per de-
ficiencia alimentaria. Administrar vol dir també saber fer substitucions. 
Si no hi ha carn, saber-la substituir per verdures i si no per fruita. 
Sabe, llegir els quadres d'equivale,1cies. Saber que un ou pol canviar-
s~ per un plat d'ensiam si aquest esta amanil en les condicions pre-
c,ses; i per tola aquesta administraci6 no us cal saber 'fisiologla ni me-
dicina ni ciencia de cap mena: en tindreu prou consultan! els quadres 
~e regims d'equivalencies, de subslilucions, etc., i posar-los a la prac-
tica. 

La Generalitat de Catalunya vetllc1 en aquesl sentit, i per tal de 
donar aq~stes facilitats el Comistariat de Propaganda porta a terme 
l'elaborac,6 i publicaci6 d'aquestes dades en forma clara i esquema-
tica pe!que les pugueu consultar i aplicar amb · la garantéa absoluta que 
no patireu cap trastorn alimentari, adhuc en el ca, d'haver-se de res-
tringir e ls aliments exlraordinariament. 

Alortuna?<Jment ja hem salvat l'amenac;a de l'hivern. Es pot dir que 
la noslr~ nquesa al camp és la garantía de la nostra salut. Naturalment, 
a canv1 del ~eny indispensable per saber substituir o equilibrar un 
regim de restr,cc,6, 

La bufada deis conreus ¡a ha passat el moment del risc. De cara a 
!' estiu, de cara a lo fruita, a la verdura, a la producci6, no us preocu-
peu. _Preocupeu-vos, si, de saber les vilamines que conté el raim, les 
c.ilor1es que _us P0! subministrar un got de mosl, ; J manera d' emprar 
la nostra fru1t~, les verdures, etc., a l'ho,.l de substituir-les pels ali-
ments deficila:,s principals com és a ra la carn, la llet, e ls ous. Tot té 
un substitut s1 se sap equili-
bra, el regim convenientment. A. ORIOL I ANGUERA 



'et>l• lab1>,.aeié> espt>n-
tania de les t>bPePes 
En aquesta secci6 publicarem els treballs 
que les obreres catalanes ens envirn. 

D'osquorro o dr•to, Krupskoio, mullor 
do lenln, i Cla ra Ze tkin, f-undadoro do 
o Jomodo Internacional de lo Dono. 

Camarades, companyes, salud! 

M'ADRE(;O a vosaltres .des d'aquesta revista per a dir-vos: Endavant, dones an-
tifeixistes! Hem de guanyar la guerra/ Com? D'aquesta manera: encoratjant els 

nostres pares, germans, promesas, marits i fills, díent-los que vagin tranquils a la lluita, 
que ad a Za reraguarda quedem les dones, llurs companyes, per a conservar llurs llocs 
en el tr·eball i per aixafar la fera i lluitar contra d' ella si cal. 

Camarades: hem de demostrar que la dona espanyola serveix per a quelcom més 
que per a endrefar la casa. Tenim el deure de demostrar que el nostre esperit és 
més enlairat, que d intre els nostres pits viu ardent la f lama de Za victoria, per la qual 
estem disposades a donar la vida si fos necessari. 

Camarades: deixeu que vagin els homes a aixafar el feixisme, que quan tomín, co-
berts de gloria, els rebrem amb els brafos oberts, encoratjant-los a que tornin de nou a 
llur treball, que sera, mes honrat perque seran lliures. 

Companyes! En fes nostres mans tenim la victoria. Lluitem fins a la fí. Vencer o 
morir! 

Salut. Portera de la CO.$a n.úmero 2-32 del carre,.de Provenfa, 
TERESA PE JUAN 

8 de marc;, jornada internacional de la dona 

8 de mor~ del 1915. A iniciativa de Clara Zetkin nombrases dones celebren un Congrés a 
Berna. , No es t~octo d'uno reu_nió_ ~eministo m~s: el vot, la igualtat jurídico, el copgira· 
ment d uns poragrofs de les lle,s e1v1ls, omb tot I esser molt, no s6n prou per a aquestes 

dones. Volen lo seva total emancipació i l'escometen valentoment, exominant, implacables, 
les causes dorreres de llur esclavitud. 

«Per o evitar l'otro~ cornotge que ensangrento Europa i salvar llurs ftlls, les dones 
- diuen- hem d'unir-nos i buscar l'enemic. Pero l'enemic no és l'home, com no ho és tompoc 
el soldot de l'oltre costot de lo trinxero ... » 

8 de mor~ del 1937. L'enemic segueix ocí i és el mote ix de sempre. Uns generols ambi-
ciosos, tro'idors a llur poble i o llur patrio, juntant-se omb tot el que hi ha de decrepit i pu· 
trefocte d'lberio per o occir lo gran mosso d 'espanyols amics de 'lo Ll ibertot. No en tenen 
p rou omb que el poble passi fom: volen esclovitzor-lo, privont-lo d'oquell mínim de drets 
més enlla deis quols lo vida no és humano. · 

1 es subleven, i ossossinen, i dolls de sang i de !lagrimes corren per Esponyo i Cota-
lunyo ... Pero les dones d'lberio avancen decidides. L'enemic esta desemmascorot. La guerra 
d 'invosió d'lberia i el perill imminent de guerra per Europa és obro d'una mateixo ma, del 
feixisme. Les dones sobem que l'enemic és el feixisme agressor i jo hem apres el comí segur 
per o derrotar-lo: unió de totes les dones omonts del progrés per domunt d'opinions políti-
ques i religioses; unió de totes les dones per l'olliberació femenina contra la reacci'ó social i 
cultural; en uno paroulo, t~tes les dones contra la guerra i el feixisme. 

ELS CARRERS BLAUS dalt, drets, encaraven revo lvers i fuse lls contra un enemic invisible. 
Duien un brac;al amb les insfgnies del partil. Darrera deis cotxes, pre-
cedinl e l cadllver, anaven dos rengles d'obrers abra,.ats als fusells, ca-
minaven solemnialment, empedreits ilurs ros1res per odi i dolor profunds. (Aca ba ment) 

Ella escrivia en un paper que no llegiria ningú: 
«Us estimo, profundamentl Amb una gran 1endresa.» 
lnútilment havia intenta! de canviar «vós» per «tu». No podia. Espe-

rava anhelan! les noticies de guerra. Cada pelil guany li semblava una 
immensa v ictoria. Cada petita derrota, la fi del món. 

«Ouan s'acabara la guerra? Oue lorni elll ... » S'increpava pe! seu 
egoisme. No e ra pas sol a lluitar. Pero només el veia a el! amb el seu 
de lil de vencer: és quan les paraules que havia escril amb tan1a 
d'emoció li feien llaslima. Repetía: «Us estimo, amb una gran tendresa. 
Profundamenl I » 

Pero que valien els seus pensamenls en comparació amb la vida, 
que anhelaven més que ningú tots els qui anaven a donar-la 7 

A la nil la perseguía el record d'un deis primers enterramenls durant 
la revolta. . 

Flors roges tremolaven damunt e l fe retre, cobert de la bandera roja, 
arc!ent sota e( sol. Obrien la man<a uns c¡uants cotxes, Els homes a 

1 e ll va morir, no com un heroi, sinó com un valen!. Fou en l'assalt 
a una trinxera. En l'avan9 frenetic, una bala II travessa l'estomec: 
va doblegar-lo. Es redrec;a estrenyent les dents. Una segona bala 
passa xiulant arran d'el cor. Els genolls tocaren el sol. Ja no hi ve ia. 

Un fil de sang ti rajava pels llavis. Novamenl intentll d'aixecar-se, de 
seguir els companys que el deixaven enrera. Drel, tentineiant, a ixecll 
els bra,;os, alls, i el fusell, que tenia un pes enorme. 1 caigué com una 
roca, la boca contra la larra que defensava, qua no gosa engolir la 
seva sang. 

El seu nom fou escrit en una pissarra. Donat en llista. Aviat e l sabé 
la ciutat. Passa misleriosament pel costal de la mort, que no va adonar-
se'n, per sobre la neu i el fang deis camins, s'endinsll als carrers blaus, 
es posll barroeramenl sota els ulls d'ella, que no va tenir !lagrimes ni 
sanglols. Només una paraula, com a defensa contra l'e5quinc; del cor, 
martellejant-li te rriblement el 
cap: «L'estirr.ava ... L'estimava ... » Marce RODOREDA 
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DEfENSOR DEL MÓN 
PER l'aire ences de Madrid, entre les esmor-

·te1des Jlums blaves, vaga turmentat el cor 
deis antifeixistes. El proletariat mundial, 

les grans masses.democratiques de tot l'univers, 
tenen els ulls ansiosament fixes en el poble ma-
drileny. El pols de Madrid s'escolta amb fonda 
preocupació en el món sencer i un altre matí re-
gistra la gesta sempre més admirable que la 
d'ahir. 

Madrid, Madrid, Madrid! Heus 'ací Madrid. 
En el centre de ]'estepa castellana, voltat de 

pols, tartra i dinamita, hi ha una gran bassa 
de sang que no s'eixuga mai perque allí va a 
parar cada dia !'abnegada sang vessada en la 
defensa heroica d':Espanya. El riu sec del Man-
zanares és avui un gran mar d'aigües roges, on 
beuen elsherois de la llibertat. El poble madri-
leny, mal vestí( famolenc, amb fred i sense 
somriure, esta sol i trist alla en et centre de 
l'arida CasteJta. Deis pocs arbres que existien 
se n'ha fet Uenya per a escalfar els nens: Quasi 
no hi ha menjar. Molts infants de Madrid han 
quedat sense pares; moltes mares, sense fills; 
mo1tes companyes, vldues. · 

Les hor.des d'alemanys i ite.lians feix:istes 
arribaren un mal dia a les portes de Madrid, 
igual que el 1808 arribaren també les hordes afri-
canes portades per Napoleó a Espanya. El 2 de 
tnaig del 1808 és una data gloriosa pet la inde-
pendencia espanyola i, malgrat ésser ven9ut en 
poques ~ores a Madr~d l'heroic moviment popu-
lar per les tropes franceses, }a insurrecció triom-
fa a provincies i el 19 de julio! s'infüngí a · 
J'exercit frances la gran derrota de Bailen. Les 
dones de !lavors prengueren part molt brillant 

~I costat del poble. Combateren vaterosament en els carrers de Ma-
drid, lluitant amb navalles, destrals de carnisser, ganivets i tota 
mena d'eines. Les dones del Madrid d'avui no es queden endarrera 
en heroisme ni en impuls alliberador: en els dies més negres i des-
esperats de Madrid, quan el feixisme internacional avan9ava triomfal 
profanant les terres venerades de la nostra vella Castella, sense tro-
bar aturador prou potent pera contenir la invasió ni els seus crims, 
les dones de Madrid prengueren heroiques resolucions i es disposa-
ren :a lhíitar també fins a la mort. qA. puntades de peu, a mossega-
des, a pedrades; am~ el fusell, la gasolina o la dina;nita, les dones 
madrilenyes estero disposades a lluitar per la independencia, per 
Ja llibertat, per la pau, per la justicia ... • diu un paragraf d'un dels 
man.ifestos d'aquells dies clavats per sempre en la historia de 
l'emaucipació del nostre poble. Paraules generoses aqueUes que arri-
ben #ns al cor de totes les dones d'Espanya. Perque aquestes dones 
i aq111ests homes de Madrid, ea1 dir-ho per vergonya dels indecisos 
en 1·ajuda á Madrid, aquests homes i aquestes dones no tluiten per 
ells ni per a ells solament: lluiten per i per a tota Espanya, per a 
Catalunya, pera Euzkadi, pera Galícia, pera Aragó; lluiten perles , 
llibertats de tots aquests pobles d'Iberia i per les llibertats de tots 
els pobles d'Europa i America; lluiten pera llurs germans els ita-
lians i alemanys esclavitzats per Hitler i .Mussolini; lluiten per a 
tots els amics de la pau i del progrés, per a tots els que desitgem 
una' Humanitat lliure i feli9. 

En conseqüencia, la victoria dels antifeixistes de Madrid sera 
una victoria universal. Pero ~s precís que la defensa de Madrid 
sigui també obra de tots. Es imprescindible que en el mat{ llumi~ 
nós en que Madrid recuperi el seu somriure i s'aixequi d'entre les 
esberles de les seves runes per adir al món «Hem ven9ut la mort•, 
tots els autiíeixistes del món puguin, sense vergonya ni remordi-
ment, sentir-se compresos en el plural. 



En Guil lem a 
l'illc:a volcanica 

A l'Oceania, país ple d'illes, tan petiles, 
tan petites, que un nen, corrent, podría 
donar-hi la voila en un día, i tan grans, 
ta:i grans, que dalt d 'un cavall estaría me-
sos i mesas, n'hi ha molles que nasquefen 
d'u-ia mar.era tola estranya. 

Un día, de cop, el mar bullí, les aigües 
s'apartaren i de les profunditats en brolla 
una massa de loe, ferro i roques, que des-
prés de refredar-se es convertí en un illot 
de terra ferma. 

Amb el temps, els ventst portado':' de lla-
vbrs d'altres illes, varen fer que a11o que 
era un deserl e; convertís en una selva 
on els co:o!e rs, els bananers, els bambús 
i tola la mena d ' arbres del trópic hi creixes-
sin ufanosament. 

L 1avors, u , es barc¡ues perdudes entre les 
aigües de I' ocea feren que uns ho,:nes les 
habi:essb atzarosament. 

Al segle XVIII, segle en el qual els mars 
eren plenes de pira:es, del port de Valen-
cia partí un vaixell anomertat «Centaure•, 

en direcci6 als mars del sud. La tripu-
laci6 e:a composla d'aventurers, la majoria, 
si exceptuem el petit Guillerm6, el qual 
feia mol! de temps que es trobava sol, car 
els seus pares hav!M partil cap a America 
i l'havien deixat a ell a casa d'uns parents 
que mai no l'havien estimat. 

Guillerm6, ca-,sat de tot, decidí embar-
car-se per tal de co:ieixer nou món, veure 
coses noves i, per últim, fer ca¡> a Ameri-
ca, al costal del seus pares, i és par aíxo 
que decid!, embarcar-se com a mariner ras 
al vaixell «Centaure». 

Dura."lt els dos primers mesas de nave-
gaci6, la bona:'I~ semblava que portés la 
bona sort al «Centaure», el qual, empes per 
vents favorables, marxava a lota vela cap 
a l'illa de Poto Motu, on havia de carre-
gar especies, mese i cocos. 

Dins la lripulaci6, pero, havia embarcat 
el fam6s aventurar i contrabandista Joan 
Ferrer, a,omenat i co:iegut en tots els ports 
pel nom d'«UII de Vidre•, car en una 
disFta, d'un cop de navalla, el no menys 
do.en! i avenlu. e r, _ ex -t,alicant d' esclaus, 
Josep Toll, el «Mustela•, li buidll un ull. 

Al vesrre del 12 de juny del 1886, al 
ce11er de «Centaure•, l'«Ull 'de Vídre• par-
lava en els següents termes amb ~, segon 

bo~: 1 
-Sembla que líndrem mal temps- deia 

bo i mirant per la finestrella. 
-La so"rt no cal que ens acompanyi pas 

sempre- Ji contesta el segon de bord bo 
i lla:,~ant una pipada de fum. 

L'«UII de Vidre», que des que havia em-
barcat p:ocurava captar-se les simpa!ies del 
segon, ~ontestll: 

-L'illa de Poto Motu és molt llunyana 
i larda, em uns me sos enca,a en erribar-hi. 
Valdría més que féssim escala a Ceílan i 
afia avituallessim el vaixell.-

EI segon replica: 
-1 per que cal que fem escala a Cei-

lan ?-
L' «UII de Vidre•, després d'haver engo-

lit dos glops de ginebra, li digué a cau 
d'orella: · 

-A Ceilan jo fine bones amistats I allá 
podríem fer grans negocis 
i tots dos ens enriquirlem. (Continuarll.) 

La cadernera i la 
petita Magda 

La petita Magda era una c,ena tota neta 
i endre~ada. 

Els veins del poble, quan la vejen no po-
dien menys de dir-se: 

-Oui pogués lenir una filleta tan manya-
ga l-

La petita Magda només tenia una iHusió: 
endur-se'n al bosc proper la cadernera que 
hi havia a casa seva !ancada en una gabia. 

Un dia, pero, va creure que tenir-la !ancada 
dins la gllbia podría ésser-li un gran mal, i 
per aixo decidí endur-se'n la gal:>ia i l'ocell 
al bosc. Ací, per tal de donar una sensa-
ci6 de llibertat a la cadernera, penjava la 
gabia entre les branques del pi i s'allunya-
va una mica de l'indrel. 

La cadernera li agraia for~ aquesta de-
ferencia i cada dia refilava millar. 

Magda s'embadalia cada dia més conlem-
p!ant l'ocellet i tenia ganes, molles ganes, 
d'agafar-lo i amanyagar-lo, com a la nina de 
cotó fluix que lí feia companyia a les nits. 
Pero mai s'atrevia. J sabeu per que no s'atre-

via? Perque un dla la seva avia Ji va di~ 
,-El dia que loquis la cadernera, daixarll 

de cantar i se'ns morira.-
. Ella ja ho sabia tot aixo i ho recordava 

sempre que ti venia el delit d'amanya-
gar-la. 

Pero un dia no pogué resistir més, obrl 
la reixela de ferro, posa la má dins la ga-
bia i agafa la cadernera. Llavors, tola joio-
sa, la tragué ben poquet a poquet a for.a 
i passa la mil par dary-,unt del se4 plomat-
ge virola! i sedós i li palpa les seves pñ-
mes i reprimes peletes, tan primes que 
semblaven agulles de cosir. 

Quin bo hi va trobar la petita Magda 
amanyagant la cadernera 1 

L'endema va fer el mateix i la relingué 
entre les seves mans més estona encara, 1 
així l'endemá i l'altre j l'a!tre ... , fins que al 
cinque dia Magda va adonar-se que l'oce-
llet ja no cantava tant ni saltironava dins 
la gabia, ní quan el tenia entre les mans 
Ge li arrapava al seu dit petil amb les Jlar-
gues ungles. •la cadernera estll trista•, 
pensa la petita Magda, i l'acosla als seus 
llavis, la passA per damunt deis seus ulls 
i la besll lot suaument dues o tres vegades. 

Després, amb molta cura, va retornar-la 
a la gabia. 

Al vespre, pero, en anar a donar el bona-
nit a la cadernera, va veure com, contra 
consue'.ud, e lla no eslava desvetllada, sin6 
que, com si los mitja nil, tenia el caparr6 
amaga! dins les a'es. Magda no volgaé des-
pertar-la, i de punteles, per tal de no Jer 
soroll, puja els esgraons de !'entrada. 

L'endema, de bon mall, la petita Magda 
anll per a posar aigua neta a la lasseta de 
la gabia. Pero quina no fou la seva so,-
presa en veure que la cadernera eslava de 
peletes enlalre al sol de la gllbia. 

«La cadernera s'ha mor! -pensa la pe-
tita Magda-, i aixo fer culpa meva.• 

1 p!ora llargament. recordll les pa ·au'.es 
de la seva avía. 

Aquella ma:eixa tarda Magda posll l'oce-
llet dins dtuna capseta i se l'-endugué al 
bosc, al peu pel pi. Alla enlerra fa pobr~ 
cademera i mullll sa petita lomba amb 
les seves 
!lagrimes. Candeli!lria ESCOLA 
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La Gran¡a Agrí-
co la de Teia 

(acabament) 

tots plegats a.nem rondant per la 
casa. 

La companya Candelaria, que eus 
fa de gina, ens diu: 

-}ijj, aquesta granja hi te11im ins-
. tal-lats cinquanta nois evaquats. P e-

ro és capa<; per gairebé el doble, cosa c¡ue tindrem hé en compte. -
Hem deixat la casa i ens traslladem a la granja propiament dita. 

Ací t robem una noia i un noi que estan remullax:t segó i ta11ant re-
molatxa per als anhnals. 

Ens apropem a la uoia i en castella li preg,mter.i: 
-¿'fú en Qué te ocupas? 
-Yo me cuido de los leC'honcitos y ~e los patos y de los gansos 

y de los palomos. Rico me ayuda. Les voy a enseñar mis cerditos, 
mis palomos y mis gansos.-

I éns mena a Ja cort, neta fins alla on és possible la netedat amh 
aquesta mena d'animals. E lla ens e::plica com té cura d'aquella colla 
de garrinets (no gens menys que una d.otzena) i els alinienta i els 
neteja la casa ... 

:Mentrestant se'us acosta Rico, un company de Berta, el quaJ 
ens cont a coses de les seves galiines. Un altre noi Rmb dues noies ens 
assabenten que a eJls e!s han e:;tat confiades les v<1ques. 

AL"o de les vaques ens sembla molt importfl •• • ets preguntem: 
-Quantes vaques teniu? 
-Seis -respon el noi, obrint una porta-. V;tl· a verlas.-
1 tot seguit ens presenta un panorama a base d'uns manats d e 

remolatxa i unes quantes vaques grasses i ben ateses. 
-Haré que se levante la «Cargota», y podréis retratarme peinán-

dola y cepíllándola.-
1 el va.ilet~tlopta una pose tota especial en espera que li fem una 

foto. I li fem, és clar, promet ent-li a l'ensems que n 'hi donarem una 
copia .para guardármela y man"1arla después a mis padres». Quau 
sort .im del departameut deis :mimals, Berta, la noia dels garrinets, v e 
cap a nosaltres i ens 1liura una llista de totes les best iolet es de la casa. 

E ntre l'anotació minuciosa llegim: 
~Coneja A: 6 conej itos. 
Coneja B : 11 conejitos. 
Conej:4 C: ? 
2 conejitos negros. 
8 conejitos pardos. 

(25-1-87) . 

1 {;;;.nsa con 6 huevos de gallina y 6 de gansa. 
142 gallinas y pollos. 
l conejit o (d. bb.). Caja D. 
Coneja D: ? (14-2-87-) . 
Coneja I~: ? (20-2-87) . 

E tcétera, etcétera.~ 
l lí prometem que aixo constara, com també la seva diligencia 

i la forma com té ordena-
da j d assificada l'aviram. 'LENA h m ERT 

NOT f CIAR I DE LS PO B LES 
SITGES: 

S'esto organltzant un taller entre toles les dones antifei.xistes. 
VALLS: 

E.xistei.x un taller formidable, on treballen toles les dones antifeixistes del 
poble, ,ense distínció de matisos. 
Amb les robes . f~tes olla s'han vestit tots els companys que tornen del 
frónt, sense mircir a quin partit pertanyen. Aquest gest ha entusiasmat 
lota la poblaci6 i el taller de les antife1.xistes de Volts és mirat amb tola 
la simpatía per lotes les organitzacions i partits. 

Companyes de les comarques: lrameteu•nos notes sobre el vastre treball. 

la nena i el lollef 
Porta brar;alets 

la nena petita, 
ratlletes d'argent 
sobre satalia. 

No sabeu que fa 
la nena petita? 
Mou sempre el bracet 
per fer dringa dringa. 

Un dia un follet 
prou que la sentía. 
Els follets no senfen 
sinó veus molt fines. 

El follet alegre 
corria, corria, 
fins que va frobar 
la nena petita. 

Així que ella el veu 
se li escapa el riure. 
-Que vols, homenet 
de barba florida? 

- Vine per escoltar 
el teu dringa dringa 
i per veure el brar; 
que fa la musica. -

Ella riu que riu 
tot fent dringa dringa, 
i el fo/let, corpres, 
encara la mira. 

Francesca PRA T 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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cor d'Es¡,anya, 
bero/c defensor 
de la ReJJtíbllca 



Compan:,¡a, 
OIR EC CIÓ I AOMINISTRACIÓ , 
PI I MARGALL, 64, principal, dreta 
Telefon 74309 BARCELONA 

en Mario BALDÓ DE TORR~S 
w Mario Dolors B.ARGALLO 

Aurora B.ERTRANA 
o Carsme CONDE 
o Concepcló CATASÚS 

Candelaria ESCOLA < Motilde HUICI 
01: Anno MURIA o Corme MONTORIOL 
co Morgorido NELKEN 
< •PASIONARIA~ 
-" Froncesco PRAT 

Mario PI DE FOLCH ... Merceo RODOREDA 
o lsolino · VILADOT 
u Maria Teresa VERNET 

R E D A e T o R E s 
Mario Lluisa BARGÉS 
Lena IMBERT 
Montserrat MARTINEZ 
Eloina. R. MALASECHEVARRfA 

Unitat femenina 
TºT el món parla d'unitat 

els sindicats, els partits 
polftics, les organitzacions jo-
venívole~ tothom parla d'uni-
tat, senzillament perque les 
amplies masses ;antife.i~istes 
respiren aquest desig. 

Un itat, un itatll! 
Unitat d'acció. unitat orga-

níca, _comandament únic, un 
sol gov.e.rn: Unitat anfifeixista. 

1 les dones vólen: Alian9a 
Nacional de Dones Antifeixis-
tes. Aquesta ha estat la con-
signa sortida d'un Congrés 
femen( celebrat recentment a . . , 
Barcelona. · 

.COMPANYA recull aquesta 
aspíració, conven9uda de la 
urgent necessitat de portar- la 
a ~cap, i s'ofereix incondicio-
nalment a totes les amigues 
de la unitat de les dones. 

La guerra ho exigeix, les 
dones ho desitgen. 

Posem-nos a treballar. 

Parlaot amb el Cooseller l amb el Director de Treball 

out CAL F,n PID A SUBSTITUIR ILS 
UOMtS IN IL ·TRtBALL'! 

DES de molt temps es ve parlant de la 
imperiosa necessitat de que les do· 
nes ocupln els J:ocs de treball per 
tal que els homes puguin agafar un 

fusell l marxar al front. 
La m.obilítzat'ió decretada d'aco.rd amb 

les exigencies del moment i d'acord també 
• amb les peticions fetes per les grans mas-

ses de companys l companyes que en la 
setmana pro Exércit' Popular es manifes-
taren a la Generalitat per a demanar del 
Govern la incorporació a files, ve a remar-
car aquella necessltat, i ens ha portal a 
tractar de saber en els llocs oficials com 
pot éSser un fet el que les dones ocupin 
els I toes de treball que deixen vacants els 
homes. 

Ens hem dirigit al camarada Valdés, 
Conseller de Treball, per a parlar de l'as-
sumpte. i ti hem pregunta!: 

-Que pensa fer la Conselferla de Tre· 
ball per a que continuin funcionant les 
fabriques després de la mobilitzat'ió deis 
homes? 

-Oh, molt senzill: per aixo hi sou vos· 
altres, les dones antifeixistes. Mira, el 
company /lragó, Director de Treball, está 
acaban! un pla per a que en p:,cs dies 
vosaltres as incorporeu a les fabriques, 
tallers ... -

Ens traslladem al departament del com-
pany Aragó, i aquest ens diu: 

-He estat estudlant el pr.oc:ediment per 
a evllar la parali~ació de fa pr~ducci6. 

-Aprofitareu la mil d'obra femenina? 
-Ara sera gairebé !' única, pero es in· 

suficient. 
-Ja aprendrem -die jo-: hi ha milers 

1 milers de dones dlsposades a treballar 
per a la guerra. 

-Tot esta prevlst -diu amb aire satis-
fet- . Tenim el projecte d'obrir escoles 
d'educació professional per a la dona. on 
podr/1 aprendre tota mena d'oficis. Veurás: 
ací a la Consel:eria farem un cens on ins-
criurem lotes les que vulguin trebaJlar. 
Potser els sindicats faran també inscrlp-
clons col·lectivas d'obreres que treballen 
en lndústrles que avui tenen p:,ca vida: 
textil, capells, etcetera. 

-On aprendrem a treballar?- die, en· 
tuslasmada per la idea. 

-Aprofitarem to!s ets tallers i fabriques 
que exlsleixen · per ·~ª fer cursos práctics. 
1\ les sis at'aben la feina en la majorla 
deis treballs, l ja he rebut l'oferiment d'al• 
guns oomités i consells d'empresa per a 
ensenyar a treballar a les dones gratuita-
ment, de sis a vuit de la vellla. 

-1 l'ensenyan~a teórica?- diem. 
-Dins de les fabriques lnstal-larem pe-

tites aules per a les classes. Tots el let'nis 
voluntaris seran ulilitzats. Hl haura dos 

MANUEL ARAGÓ 

cursos: l'elemental i el superior. Demana-
rem també ajuda a l'lnstítut Psicotécnic per 
a l'-0rienlac.i6 professlonal. L'Instílut Psi· 
co!ecnic ens dira per a quin ofici es apta 
cada dona, a quina secció don11rá més ren-
dlment, la seva vocació, aptiluds, etcetera. 
En aquests moments en que no podem per-
dre cap energia <:,al que cadascú estigul al 
lloc on pugul donar més rendiment. Als 
slndicats i aci farem les inscripclons, pero 
totes les dones passaran per l'!nstitut Psi-
ootécnic, que será el qui fará la classifi· 
cacíó i dirá el Uoc de cada una.-

I pr,ossegeix: 
-Al. mateix temps que la lnst'ripcló 

d'alumnes farem UJ1es t:istes di! professors 
v.ohmfaris.-

Una companya que escríu a rpaquina allí 
prop lntervé: 

-No cal oblidar que l'Escola de Treball 
té capacita! per a dos mil afu¡nnes ! cent 
clnquanta professors. No sé perque ara esta 
tancada. Sé que unes compar¡yes fan ges-
Uons per a que torni a obrir-se. Si ho 
accnseguissin podria utilitzar-se per a l'e-
ducació i readaptació al treball eje la do· 
na. La idea ja s'havia ocorregut també a 
1\ragó, que per la seva part fara també 
gestions.-

Ens acomiadem, pero el company l\ragó 
ens dlu: 

-No t'oblidis de fer constar que aplica-
rem el prin<:ipl del treball voluntarl, es a 
dir que demanarem la coHabqració gene-
rosa de tots aquells que pug11in ajudar-nos 
en aquesta tasca.-

Ens en anem molt contenfes l confiant 
que els homes de la Conselleriq de Treball 
solucionaran fins on eJs sigue possible el 
problema de la substitució. 1 salisfetes de 
que a les dones ens ofereixen la posslbi· 
lltat de demostrar la nostra capacita! i 
abnegació per la Huila antifeixista. 

En el próxim número publlcarem l'opl· 
nló sobre aqµest matelx tema deis di rl· 
gents s!ndicals de la C. N.T. y de Ja U.G. T. 

Ifs Oerois 
Je la Pafria 

ANTONIA PORTERO ha mort gloriosament lluitant en defensa del 
solar lberic. Ero molt io-:-e, només que d iss«:I a nys, pero lo ¡:o~vic_ció d_els 
seus ideals el seu entus1asm&, el seu valor I la sevo preparac16 h hav1en 
conquisto! ~o res,111enys que el corree de comissario polftica del primer 
botalló, segona compo.ny10, de l'onzava d lvisió. El front de Guodolojoro 
ha vist c;oure aquesto militan! de les J. S. U. d 'Espanya. 

Els seus componys, ols quals havio portal o lo vict~rio tontas vega-
des sofreixen e l dolor de la seva mort. 

les dones catalanes soludem amb veneroci6 l'exemple obnego t 
d 'aquesto componyo, _símbol de les heroiques dones de Madrid. 
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(foto Pique!.) 

... 

LINA Odeno ha mort lluitont, com hovio viscuf. Militont destocado de les 
. Joventul\ Comunistes de Cotolunyo, que ello hovia organitzot. 

Lino Odena havia merescut per la seva actuació abnegado lota lo 
conflan~o del seu partil. Ello comprenia les ospiracions de la joventut trebo 
llodora perque ella moteixa hi pertanyio. Filio d'obrers i obrera sostreuo 
ella moteixo, coneixio lotes les diflcultats i incerteses amb que topover 
abaos del 19 de juliol els joves tre!>olladors d'lberia. 

Ja el 6 d'octubre s'hovio llan~at coratjosoment ol correr empunyan! 
.el fusell. 

A la Rabassado, a Sant Cugot del Valles, decidida, va resistir flns a l'úl -
tim. Empresonada i moltractada per la reacció, el seu anim no va decaure 
moi, i;uno vegado lliure, lo varem veure retorna( al seu lloc de dirigen! 
del moviment ele les Joventuts. 

Ella va lrebollor per ta unitat de les Jo'lentuts, i quqn les Joventuls ca: 
munistes i Sociolistes van unificar-se. Lino Odena fou designada per a ocu· 
por un lloc en el Comite Executiu de les Joventuts. 

El 19 de ·¡uliol la va sorprendre a Almerio; immediotament va llan~arse 
a la lluita. E s companys del seu partil tenien tanta conflan~o en ·el seu co· 
ralge i cloro visió, que lí confiaren el comandament d'un batalló. 

Malouradament, u
6
na objecto traició va portar-lo uno nit al comp ene· 

míe, i o Guadix, Lino dena va morir. · 
Pera en el cor de tots els prolelaris del món lino Odeno, que encarno 

lo joventut i el coratge, v:u i viuro. , 
Les mores ensenyaran a llurs fllls a. estlmor i imitar Lino Odena. 
Cotolunyo revolucionaria no l'oblidoro. 
Les dones antifeixistes d'lberiá, que ella va oiudor a orgonilzar, tampoc 

no l'oblidoran. 
Les generadons fulures deuen a lo sang gen•rosa de Lino i de lots els 

que com ella saberen viure i 
morir llurs lliberlol i felicito!. MER~ADER 

• A L in a O·d e n a, 
muerta entre 
' Guadix y Granada 

Por las puertas de Granada prendidél en su verde talle! 
corre un arroyo de sangre, lino Ódená estó cetcado1 

• en~uyas márgenes bebe cercado por los pinares • 
ocres y sienas la tarde. Veinte moros la persigven, 
El livor de lo tragedia atmo1os de veinte olfanjes. 
se enciende con el cadáver Llevan la muerte en los ojos. 
de sombra, de helada sombra, llevan la peste en la sangre. 
que gime en los olivareJ. Pretenden viva cogerla, 
Ya acechan los enemigos, para placeres salvajes ... 
o~ultos en los ramajes. -¡Huye, Lino; huye, huye ... ; 
Ya sube el llanto· a los ojos. corre,que aún puedes salvarte; 
Ya se encienden los trigales. si el enemigo te cerea, 
Ya la muerte arrebatada a ti te. sobra el corajel-
-por los pozos de la sangre- Lino Odenfl, fresca rosa, 
ruge y salta enfurecida, _flor de humedecido tálle, 

'\ . 
brinca y se clava en las carnes. sin hacer caso del viento, 
lino Ódena, fresca rosa, · dispara y heridos abre. 
flor de humedecido talle, Broncos clamores se escuchan 
se internd eh campo enemtgó pot las cumbres y los valles. 
sin miedo de que la moten. Como toros mal heridos, 
Obscuros bvhos de sombra los moros rebeldes caen. 
se ciernen sobre el paisaje. Ya son siete. Ya son bcho. 
1Ay, qué peligro la acecha, Son doce moles de carne 
oculto en los olivare~! que se clavan en la ti~rra 
¡Ay, qué muerte negro llevd pQra nunca levantarse, 

-¡Huye, lino; corre, corre; 
las sombras pueden salvartel-
le repite.y le repite, 
entre gemidos, el aire. 
Paro lino no se mueve, 
clavada sobre la tarde. 
Llenos de lúmbre los ojos, 
exclamo, deshecha en sangre: 
-Viva no podréis cogetme, 
que soy mozo de coraje. 
¡Prefiero morir con honra, 
antes que vivir cobardel-
Un frío disporo suena 
y su esbelto cuerpo cae. 
¡Que no se muevan los pinos! 
¡Que se paren ya los aires! 
¡Que las rosas n<ramanezcanl 
¡Que no den fruto los órbolesl 
¡Que se callen ya los pójaros! 
¡Que no vuelen más los a'vesl 
Lino Ódena, rosa fresca~ 
nadie ya podró olvidarte. 
ÍDesde Guadix a Granada, 
quebraste tu verde tollel 

PLA YBEL TRAN 
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Acu,ttals de les dones en aonesls úlllms ontnze dles 

Primera coolerencia nacionill de les 
dones del Partit SociuUsta Dnilicuf 

A mesura que el poble va conquistant les seves llibertats, la in-
tervenci6 de la dona en tols els aspectes de la vida com.enc;a 
a manifestar-se. Políticamenl i sindicalment l'acluaci6 de la dona 
és un fe! que hauria d'eixamplar-se cada dia més. 

Una Conferencia Nacional de Dones ha tingut efecte per primera ve-
gada a Barcelona. En aquesta conferencia l'únic tema que s'ha tracia! 
ha esta! •Els deures de lotes les dones de cara a la guerra». 

D'arreu de Catalunya han acudit les dones: treballadores manuals, in-
teHeduals, camperóles, obrares de fábriques, toles varen assistir-hi amb 
mostres de gran interes i cadascuna va donar orientacions i suggestions 
per a que el lreball de la dona s'intensifiqués en tots els aspecles per 
tal d'arribar a reemplac;ar els homes en els llocs de treball i aixf per-
metre ·1tur mobiHitzaci6 sense que la producció se'n ressenti i sobretot 
per a arribar a intensificar la producci6 de material de guerra. En aques-
tes poques ratlles ens és impossible donar una ressenya exacta de tot 
el que en aquella conferencia es va discutir. 

Després de designada la presidencia d'honor i efectiva de la confe-
rencia, la companya Gabina Viana va fer el discurs d'oberlura. 

Tres companys de la direcci6 del P. S. U., Ardiaca, Vidiella i Colomer, 
varen intervenir en el curs de la conferencia, prometen! l'ajut de llur 
parlil. 

Entre les intervencions més destacades, hem de citar: 
La de la companya Elisa Uriz, que en nom del sindica! de la F. E. 

T. E., va tracl!lr deis problemes d'educaci6. Va parlar també de Lina 
Odena, que ella havia conegul intimament, i deis esforc;os personals 
fets per aquesta companya per tal d'arribar a tenir una instrucció; fou 
aixl com Lina Odena va poder ésser la militan! i dirige.,t destacada 
que tots coneixlem. 

Maria Ricart p~rlil deis problemas de les obreres a Barcelona; va in-
sistir molt en la necessitat de credr més cursos d 'inlermeres I de recol-
zar el moviment «Ajut Infantil», que fants serveis esta prestan! i que ha 
recollit milers de nens refugiats. «Es necessari -va dir- que toles les 

dones s'uneixin en un front ampli, que ens permeti arribar en br~u 
temps a aconseguir resultats posilius.» 

Teresa Motilla, camperola, va exposar els problemas del camp í w¡ 
dir..nos amb paraules senzilles les aspíracions de la pagesia ca!a!aná. 

Le companya Pilar Vitales, de la caserna Vo~chilov, explica l'abne-
gació de les seves companyes que en 1.o ca~erne a!enen les neces~itats 
deis soldats del poble com a veritables germans de cla~se, i ens parla 
d'una clínica que obríran per a ells uixl com lambe d'vn., guarderia per 
als fills deis que van al fronl. 

Una pesCl!dora de San! Caries de la Rapita, la componya Angelina 
Sans i Palarm, va intervenir en termes tan senzills com emolius. Elles, 
les dones deis pescadors, ja han apres de pescar, ¡a surten a la mar; 
llurs companys podran anarse'n lranouils al front, car les dones heroi-
ques de la Rapila aniran a la ma,; als malalts no els ~liara peí,c: llurs 
fillels no es moriran de gana. Aqu,,,.~td dona, que ens va fer venir les 
llagrimes als ulls, amb u., gest ple de generosital, va treure's les seves 
arracades, única joia que posseia, i les va donar perque el seu gest 
fos seguil per altres i que lotes aquestes joies lossin convertidas en 
a lto que més es neoessita per a guanyar la guerra: armes per a com-
batre !'invasor. 

Tot seguit, les companyes Palmira Pijoan i Carme Brufau, de Lleida, 
varen lliurar dos magnffics anells, joie,s compradas amb els estalvis de 
llurs companys. 

la companya lmberl, en una eloaüent inlel'Venció, va parlar de les 
nostras companyes del fronl, de llurs sacrificis, de llur coratge. 

la companya Pamies ens va fer sentir la veu de les joventuts, que 
han eslat les més sacrilícades abans del 19 de julio! i que avui són 
les que més martirs i herois han dona!. la lluita d'avui és, més qua res, 
la lluita per un esdevenidor millor. Les joventuts de demll seran feli-
ces en la mesura que les d'avui sapiguen sacrificar-se. 

Le delegada de Súria, obrera del ram textil, en representaci6 de les 
dones deis minaires i de les lreballadores de la indústria textil de la 
seva encontrada, va parlar deis e.sfor,;os que amb pocs mili8ns havien 
realilzat. Esperen que els sindicats a;uéa-an a converlir molles fabriques 
en indúslries de guerra. 

la companya Mercader ens parla de la necessilal da cre3r una ve-
ritable moral de guerra a la reraguarda. «Es al carrer -va dir-- on la 
dona anlifeixista ha d'esmer,;ar una gran part de les seves activitats. El 
moment que passem és greu i els abusos s'han d'acabar; amb el noslre 
exemple i explican! els sacrificis que el nostres companys fan al front, 
guanyarem les dones i els farem comprendre que la nostra missió, ara, 
és d'austeritat, amb l'únic fi de guanyar la guerra.» 

La companya Ca,me Garcia, comissaría de sanitat de guerra al front 
de Torralba, encoratja les dones peroue es capacilessin per a anar a 
presta, llurs serveis als ferits. Va fer lliuramenl de cin centes pessetes 
al Socors Roig Internacional, en nom de les dones deis pobles con-
quistats per nosaltres als feixistes d'Aragó. 

Una nena del Poble Sec, en nom deis pioners, va saludar la confe-
rencia i recilb uns versos a la memoria de Lina Odena. 

La companya Marty va fer una crida a les dones parque fossin més 
vigilanls i que no es deixessin anar en parlar perque a la reraguarda 
hi ha espies, que poden fer mal a la nostra causa. 

La company& Pérez Enciso parla de la necessitat de crear escoles 
rl!pidamenl per a la readaptació la dona al lteball de l'home, 

La delegada de San! Feliu de Gufxols ens va dir que a la seva co-
marca les dones ja havien fet l'«Alianr;a Nacional de les Dones Antl-
felxisles», exemple que ens hem de donar pressa a seguir 

Es impossible fer la ressenya de lotes les intervencions. La companya 
Julia parlll de la necessitat de l'alian~ nacional de les dones antifei-
xisles, i, per úlllm, la companya Mercader va cloure la con'ierencia fent-
ne el resum. 

Les condusions de la conferencia van ésser: 
1.o Crear una •Alian~11 Nacional de Dones Antifeixistes». 
2.o Estimular la mobil-lització femenin11 a la reraguarda. 
3.o Establir una moral dA .,uerra a la reraguard11. 
4-D Capacitació de. la dona mit~ancant esco!es di!prer.en!a'.ge ¡::er tal 

de suplir !'home en indúslries i talle~. 
5.o Ajul incondicional a l'heroic poble de Madrid. 

Soludem l'oporici6 de cMujeres Libres>, periodic de 
les dones de lo F. A. l., o lo direcció del quol no so-
loment desitgem el millor exit, sin6 la més escrupu-

> 

losa responsobilitot en el plantejoment i soluci6 deis 
problemes de la guerra i de lo unitat ontifeixisto, 



])UFRONT 
GUERRA! Vuil mesos de guerrol Quino brevelot-en el dir! Que llorgs, 

pero, de desgronor omb llur rossec de dolors, songlols, ogonies! 
Amb lot, oquesto gesto sublim que vo escrivint el poble ossedegol 

de llíbertot en pagines roges per lo song generosoment vessodo pelneus 
Alis, presento, en el tronscurs deis dies, nous molisos, nous perfils: lo ccuor· 
telodo> inicio!, flnon~odo per uno plutocracia egoisto, incomprensivo, roda 
per lo penden! del desprestigi moral, engruixint-se com deforme bolo de 
neu, omb tots els oltres elements que representen l'oberroc.ió, el sentit ne· 
gotiu, pero loto consciéncio lliure. ' 

El nostre subsol riquíssim, lo nostro situoció estrotegic;o privilegiado ho 
esto! l'esquer utililzot pel feixisme cosola, impotent i traidor, per otroure's 
l'ojut deis botxins de nocions sense escrúpols, sense cor. 1 Hitler i Mussolini 
enviaren o riuodes llurs homes equipots o lo moderno, volent reviure o lo 

. 'nOltro !erro l~ ergonyoso focéclo consumado omb Etiopio. Mes, oh mero-

vello! Dovont l'ocreixement de l'enemic temut i temible, lo song deis nostres 
avis bol omb novo for~o en els cors sense preu deis bons esponyols, i la 
volenlio, en un obrondamenl formidable, esdevé heroisme mai vist, i !'entu-
siasme xordorós que orbora oquelles jornades 'epiques del julio!, crislol-litzo 
en organilzació, disciplino, responsabilitol, i dovont l'astoroment del món 
sencer, aquells exércils modelics, cmode in germony>, son onorreots, pulve-
ritzots, omplerls de vergonyo per unes tropes improvisodes, suaro eixides 
del toller, de la fabrico, del conreu. 

lo premso graflca recull les fotogrofies d'oquests presoners estrongers 
enviats per for~a o lluitor ol noslre comp. Heu v1st moi res tan colpidor com 
aquests soldots que reAecteixen la sorpresa i el dolor per l'engany de que 
se'ls ha fet victimes en trobor-se omb el tractamenl froternol omb que els 
lracten els soldats de l'Exércit Popular Regular que els feren presoners? 

Era ahir que la veu calida i convincent de cla Posionaria, i de Morgarida 
Nelken sobia despertar el sentiment patriotic deis presoners de Cerro 
Rojo; i per oixo és avui que el parlament omarot de veritot del general 
Miaja I de Jesús Hernóndez, Ministre d'lnstrucció Público, trobo el resso 
d'uns oploudiments espontonis entre els italions copturots a Trijueque i o Sri• 
huega. Els presoners, ol nostre costo!, esdevenen tot seguil como· 
roáes nostres. On és el secret d'oquesl mirocle? Podem respondre, 
senzilloment, que és AII del sentimenl de justício, que glorifica la 
nostro couso i que brollo poten!, encomonodís, 'del pit heroic deis 
nostres brous, posanl ton olts els fets del nostre Exércit Populor 
q.ue més que gestes humanes, reols, semblo re• 
v1ure oquelles fobuloses empreses de !legenda. Lluisa BARGÉS 

RETROBAMENT 
DE LA 

PRIMAVERA 

la primavera deis platons 
porto milers d'arrocades. 
Fulloles tremolcidisses, 
transparencia de moragdo, 
i encaro les boles velles, 
engelosides de I' aire, 
engelosides del sol 
i del suport de lo branca. 

Ai, primavera deis platans, 
que vens sense que et demanil 
Aquest ony si que no creio 
que et tindria per componyo, 
S6c molt distinta d'obons 
1 el méu ofici és un oltre, 
que la guerra m'ha donot • 
omb un sospir de metralla. 

Pero tu vens, primavera, 
perque no pots oblidor-me, 
Ero jo qui obans corrio 
vers lo tevo ma monyago. 
Quon tenia .cotorze anys 
et tenia per germana, 
i sempre t'he estat fidel, 
primavera de maragdo. 
Per oixo tu te m'ocostes, 
suou, aquesta vegado. 

Ai, primavera deis platans; 
oi, presencia ossolellado, 
acomponya'm pels camins 
que lo guerra m'ossenyolo! 

Francesco PRAT 



US PARLA 
EL METGE 

Un raig de llum inexorable sobre 
el fose Dret, arcaic i egoista 

19 DE JULIOL 

JA fo molt temps que he apres de viure 
de coro al sol. 

1 fo molt temps -oh, sí, molt temps 
tombél- que s'ho deixot de bando, públi-
cament i notorio, uno col-lecci6 de teories 
respecte a lo personalitot femenina, sinte-
titzades i apuntalades en les del vell Scho-
penhouer, ogre i malcarot, que parlavo 
malament de les dones perque elles el 
trobaven insuportoble. 

Portem onys i onys de literatura i 
d'orotorio o favor nostre. Se'ns han donot 
tota mena d'explicocions i sotisfoccions 
-oh, ha estot emocionont! - , s'ho escom-
pat ols quatre vents que la nostra natura-
lesa específica ens feia creditores a !'«hon-
roso iguoltab, i s'ha afirmot rodonoment 
que s'hovia ocabot el <méu i el <menys> .. . 

Pero a ('hora de les coses positives .. . 
res, germanes, res ... 

Com és possible? Si el dret de la dona 
o !'• honroso iguoltot> ningú no intento 
discutir-lo jo! S'ho fet nervi i corn de la 
nostra vida moderna, veieu ... Tothom hi 
esto d'ocordl 

Sí... Tothom hi esta d'acord menys el 
Codi civil. 1, per tont, és com si no hagués-
sim ,avan~at un pos. 

Es prodigiós. El nostre benoventurat 
Codi del 1889 continuo fent lo sevo placi-
da ruta a través de l'epoca sotragoda, 
poblada de flames, de batees i de crits, 
sense assabentor-se de res. D'en~a de lo 
seva aparici6 semblo haver-se recobert 
d'uno misterioso pell de porc espí. El pro-
mulgaren omb el proposit de que fos re-
visat coda deu onys ... i no cal dir que nin-
gú no s'atreví o posor-li la mo al domunt 
duront toto lo seva vigencia fins el 19 de 
julio! del 1936. S'hovia arribot a creure 
invulnerable, com si cadascun deis seus 
títols hagués estat submergit en sang de 
drogó wognerio. 

1 no col dir tampoc que a ell no se li ha 
d'onor amb histories d'emoncipació fe-
menino. Tots els seus missogins articles 
- divertits a copia d'ésser indignants-, 
que semblen redactats per un deixeble 
cenrogé> de Schopenhauer, Nietzche i 
Vargas Vilo a la vegada, perduren quasi 

dins del cor mateix del segle XX, com una 
casaca versallesca entremig d'una reme-
sa de ca~adores de gamusa. 

1 eren tan durs i encartronats, que la 
Constitució de la República del 31 els féu 
trontollar un xic, pero no aconseguí en-
derrocar·los. 

Tan sois caigueren, anihilats per una 
llei del nostre Parlament, a la Iliberal Ca-
talunya. Catalunyo ha estat sempre inquie-

. ta, comprensiva i revolucionaria: el seu 
dret de tots els temps es més omple i gene-
rós que els altres drets iberics. 1 aquesta 
llei, posada en vigencia el dio l de gener 
del 1935, que concedia la igualtat plena i 
absoluta a la dona catalana casada, ho 
confirmava una vegada més. Jo no em 
mofo quan die que fou emocionant. El raig 
de llum del «seny, havia fet ressaltar, in-
exorableme11t, la pols i les teranyines de 
la vello legislació. 

Pero a la resta d'Espanya el fossil jurí-
dic del 1889 continuava marxont en la 
penombra. Semblava molt lluny encaro el 
dio en que havia d 'arribar el raig de llum 
inexorable, soto el qual es veiés la mag-
nitud de les tares del entronitzot Codi. Jo 
m'ofereixo, companyes profanes en Dret, 
o informar-vos en articles successius de tot 
el que hi havio en aquell arcaic cos jurídic 
en contra nostro. Us asseguro que mai no 
heu imaginat tont com hi hovia! Quan us 
en donareu compte apreciareu més enco-
ra els avantatges que, en el camp de les 
lleis, ens ha portat a les dones el 19 de 
juliql, amb el seu raig de llum inexorable. 

Es una realitot que es toco i que es viu 
per les dones de tot Iberia. En el simbolis-
me de lo veritoble Justícia, ultra una beno 
als ulls, una balan~a i una esposa, jo hi 
ofegirio uns espolsodors, per desterrar els 
cores i les aranyes del fose arcaisme. 1 mai 
com ara no havien fet tanta feina ... Foro, 
foro els vells criteris rovellats i ridículsl 
Claror també per a nosaltres, jo que fo 
tont de temps que vivim de cara al soll 

S'han acabat els escepticismes. És la 
primero vegado 
que sembla que Maria lluisa ALGARRA 
va de debo... Ju•I• d• primero 1n,1ancla 

lo pell exigeix cerio curo higienice 
omb lo quol evitorem lo visito inopor-
tuno de mololties. 

80 groms de corbonot de soso o de 
biborot sodic. No es poi recomonor 
ofegir-hi glicerina per no ésser el seu 
preu ossequible per o oquest ús. les 
glicerines sobonoses liquides són 
practiques pero ésser usadas per les 
persones de pell sensible. 

molt vermello. les regions seques des· 
cobortes, com lo coro i les mons, i en 
les dones el coll i els ovontbro~os, és 
útil friccionar-les omb els d its impreg-
nots de colcrem frese. 

Podem clossiflcor les pells en tres 
grups, 

Pells normals, diles oixí per 
estor cobertes de quontitot suflcient 
de grosso. 

Pells seques, les que per de-
fecte del funcionoment de les glandu· 
les sebacies eston moneadas de lo 
grano normal. 

Pells grelxoses, que tenen 
un excés de grosso. 

les pelis seques necessiten més cu· 
ro o l'hivern perqué lo sequedot oug-
mento o mesuro que lo temperatura 
és més boixo. les persones de pell 
molt seco poteixen omb freqüencio 
crisis de picor( que esdevé uno verito· 
ble torturo. 'oiguo omb excés de 
col~ és oncoro més dolento per o 
aquesto vorietot de pells. 

Després del bony es ppl oconsellor 
uno fricció de lo fórmula següent o 
les ports on lo pell és més sllc:o: 

les pells normols poden irritor•se 
quon l'oiguo usado esta corre~odo 
de col~. Remorquem que o l'occio no· 
civo de lo col~ s'hi ajunto lo deis so· 
bons de molo quolitot, que tenen un 
excés d'olcolins i de perfums ortifl-
c .101s. Glicerina n•utro d• bona quaHtot. 50 grom, 

Alguo de roHs destil'Jodo. • • • • 25 gram, 
les persones que ten en lo pell sen- Algua dH1il·tada. . . . . . . . . 75 gram, 

sible, sobretot si pertonyen al sexe 
femení, poden neutrolitzor lo col~ Podem substituir lo glicerina pel gli• 
ofegint ol'o1guo del bony de 60 o cerolot d'omido quon lo pell esta 

les pells greixoses toleren i supor• 
ten bé l'oiguo i els sobons. 

Si lo pell és molt greixoso lis 
d 'oconsellor emprar oiguo en lo que 
prévioment s'hogin fet bullir de 5 a 
15 groms de borot de soso per litre. 
És convenient l'ús de sobons de so-
fre 

Es indicado uno loció diario omb 
alcohol canfora!. 

Les dones joves i omb aquesto me-
no de pell tenen o lo coro, a l nivell 
del front, galles i nos, uno brillontor 
causado per l'excés de grosso que 
poi desoporeixer omb uno loci6 dio· 
ria de lo següent fórmula: 
Borot de sosa • • • • • • • • • 2 9rom1 
Et1r 1ulfúric ••••• • • , • • 1 Alcohol , . , , , , . , .. , . 
Atguo de roHI dulil'lado. . . ao. 50 gramt 
Aloua deolil•loda , • . , , . . 
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Hsfudianfs 
Conte per 

FA.prop de qu:nze anys que jo estudiava en un ins-
ªUfO' fa BERTR·N· lilup g inebrí. Pero el record d'aquelles hores viu JI ll lt encara vibran! i saboróS en un lloc preferent de 

la memoria. El fa;,tasma deis meus companys d'es-
ludis {u., fantasma d'allo més gentil!) m'acomp3nya 

sovint. Adés é; l'omb,a de Berta, !'exquisita i bondado-
/\\l)\)l sa; adés la d' Ange?a, la del somriure pica rdiós i e!s 

á'JtW 1~ ulls lluents. Un d :'l em perse;Jueix la figura ¡pueril i es-
• i:, ,// primatxada da Gorlitz, el músic; un allre, la veu baixa 

· \ i greu de Kharida, el caucasia. . 
'- ( Com só:i doli;os els espectres del meus antics com-

\ ' }11,, ' panys i com en hores de solilud i d'amarguesa «ells» 
~- ~,"' ,;-\ ,VJl~VJ' 'ian !et reflorir el meu somriurel r-_;_=.., \, ,~ ·"-Z N'hi havia da lotes les nacionalitats: a:igle,sos, ameri-

~
- cans, aust,alians, indús, sud-africans, escandinaus, xine-

sos, russos, a!emariys ... Pero hi havia pocs lla :ins. 
A l'b stilut, menlre queixa·e .a , a la pre :a c e xo:o·a·a 

i el pa,et, entre uns classe i l'altra, senli,1 al mau vol-
.~ , tant una barieja eslranya de 1'.e:igualges. 
( Els caparrons de:s joves estudianls d'ambdós sexes, 

que s'aplegaven al Y?S!lbul, tenie:i lots els malisos, des 
'"' del ros de blat f:ns al negre de corb. · 

ORAN CONCORS D H 

EOMPANYA 

El meu cabell passava pe! més !o;c de l'lnst.tut. Com 
que no hi havia cap més espanyo!a i el me'.I tipus acu-
sava ne!ament la meva procedencia raci, I, tots es com-
pla ien en anomenarme •l'espagno!e». • 

Sovint, ~n organitzar alguna festa amb ballarugues, 
sol-licitave:i de mi no res me:iys que un « zapateado» 
o unes «seguidillas». Jo m'esgargamel!ava explican! que 
era ca!alana i per aquest moliu no co.~eixia aquelles 
danses. 

-El nostre ball nacional éS la sardana -els deia-
i lota sola no puc ballar-ne.-

Ouins ulls més admira!s feien en oir a~uastes decla-
racions! 

La majo, par! deis estudiants no sabien res de Ca-
talunya; alguns fins n'ignoraven -l'existenc:a. Recorc'o q1.-e 
una americana, més subtil que els altres, va pretendre 
que j9 era «very fancy» en inve:itar un país, pel gust 
d'esbargir la com¡::anyia. Altres, mo'.t ¡::ocs, coneixien va-
gament els nostres problemes naciona!s, pero solien 
burlarse'n. 

En tres anys que vaig roma:idre a l'lnstitut vaig ex-
plicar més de cent vegades episodis c'e la historia de 
Catalunya. Blasmava com cal Felip V; me n'orgullia de 
l'Expansió Mediterrania; deplorava la u:iió amb la casa 
d' Austria i la decadencia catalana; m'enlendria en par-
lar de Pau Claris, de Roger de Llúria, de Ra fael Casa-
nova ... 

Al cap d'uns mesos de «propaganda•, e ls esludiants 
i algu:i professor comeni;aren a anomenar-me «:a ca-
talana». Ouan jo feia malament un exercici, el d irector 
em solia dir, ironicament: 

-Es ciar, Catalunva tothora independent.-
Per a venjar-me de les burles d'alguns, adrec;ac'es al 

meu país, vaig cantar, xiular i tocar, al piano i al vio-
loncel, •Els Segadors•. la me!odia va tenir exit. Sovint 
l'hauríeu sentida esc.impant-se pels passadissos i pel 
¡::ali de l'lnsli!ut. La x;u!aven o l'enlonaven un escandi-
nau, un rus, un italiA, en una inconsciencia absoluta de 
la solemnitat del c,int. 

Un dia vaig dir-los que allo era un himne de rebeHia. 
Algú va insinuar aue era trist. Llavors una francesa 
afegi amb malicia: 

-El veritable himne del vostre país es la «marxa 
reial». «Elle est plus antrainante»- acaba. 

Res de tot aixo no enterbolia les nostres jovenlvoles 
relacions. Era p!aent d'observar la diferencfa de carac-
ters, entre pobles i nacionalitats. 

Els anglesos es distingien per llur orgull racial, per 
llur absoluta independencia, per llur egoisme i desim-
boltura, que sorpre:iia i dominava tothom. 

Els anglo-saxons formaven un grup apart i eren els 
més revolucionarjs dé l'lnstitut, malgrat ésser els més 

A TOTES LES DONES 

co:iservadors. (Aques! fenomen contradictori ,ovinle¡e 
més del que sembla. Estalvieu-me'n, pero, la digressió 
psicologica.) 

Una <;0!13 d' a :¡uestes noies causava escando! entre els 
seriosos gi.1ebrins. Pero fou un jo:ós i innocent esct ndol, 
val a reconeixer-ho ! 

Anaven sempre amb el cap nu {fa dolze anys a Gi-
nebra aquest fet insolit resullava un veri'able alemp!at 
a les tradicions, al «bons costumsb, al més arre lat deis 
conceples estetics), x·u:ant i fuma;1t pe! carrer. (Calvl ens 
valguil) 

R-ecordo que solien assistir a tots els concerts, forma-
des en grups de. deu o dotze. As,altaven el t a:nvia, da-
va,t l'esverament pro'und del calmós i e:isopit cobrador. 
Les estudia,ts s'escampaven pels llocs disponibles. La 
majo, part roma,ia a la p!ataforma, on tran:¡uiHam~mt 
canlaven a cor velles cani;;ons angleses. 

Els equanimes suissos, que també anaven al concerf, 
esta ven esverats d' a:¡uell escando l. Temien qu9 les es-
bojarrades noies seguirien fent xerinola duran! l'audició. 
S'equivocaven de mig a mig. Ntngú més a:ent ni més 
respectuós que elles, tant si es traclava de ,la milessim! 
execució de la Cinquena S:m{on:a de 13eelhoven com da 
la primera d'.lma escruixidora i esgarrifosa com¡;osici6 de 
Schoemberg. (Certs públics meridionals q1.1e jo conec 
haurien pogut prendre-!es com exemple.) 

A la sortida anaven devers llurs pensions, amb el cor 
amarat de melodies. No podien estar-se de pro!ongar el 
concert. Es reunien al volt d'un pal de reverber urba j 
entonaven altra voila llurs can<;ons predi?ecles, so:a la 
batuta (llapis) de miss Smith o de miss Mackall. 

Els diumenges anave,1 a '.s Alps, a esquiar, i les tardes 
deis dissabtes les passaven a ca!a de miss Johny, mul-
timilionaria america.,a c;ue vjvia amb un luxe asilltic {no 
sé per que uasialic'>, pero aixl es d iu sempre per cos-
tum). Menlre aavest.a mtss no sab.ia com despendre els 
diners, un reduit nombre de llatins 1<! passaven d'allo 
més negre. Ens consolavem criticant. No deixavem ,es a 
lloc: meslres, dei>.~bles, metoces, indígenes ... , tot ho 
re:ollavem curosament. Nlngú no l!s preocupava de nos-
altres. Erem mal ullats, inconsiderats, menyspreals. 

Entretant, «les r.,ces del nord» (escandinaus, suecs, 
a!emanys), amb el cap d la fe;na i un~ constllncia i per-
severancia inestroncable , anaven ocu¡;ant els primers 
llocs. No ebandonaven mai llur ob¡ectiu: obtenir un cer-
tificat, i res, llevat d'aixo, ,no e ls interessava. No sem-
blaven joves, amb senliments i amb iHusior,s. Pareixien 
pertanyer a un món on l'amor, la joia, la fanlasia i el 
romanticisme en s6n exclosos. 

El noslre pelit gruo de llatins es lliurava e:ilre!ant a 
la més apassionada de les vides. JudiqtJelJ: passar gana 
(en passavem tots), sofrir la vexació de sentir-nos incom-
presos (qui sap si també «:ncomprens:Us»), l!u:tar per la 
vi:'a a'.ho,a que per la in:eHigencia, enamorar-nos (ni 
un sol eslava lliure d'aauest xarampió joven<;it) ... &>.quest 
conjunt d'esdeveniments esprimatxava e ls nostras cossos, 
ens enfonsava els ulls i ens feia l'esguard més brillador. 
EmpaHidia les nostres galles i ens esmolava i agudit-
zava l'esperit. Erem agressius i implacables. Una xacra 
per l'lnsti!ut. 

Menlre e '.s a'.tres tricmfaven, nosaltres anavem fracas-
sant un a un. {Deis anglo-saxons hi havia qui triomfava 
i _qui fracassava tamoé.) 

Pero quelcom esclatava me,avellosarr,e nt: l'am1stat, la 
companyonia. Fou en aquesta epoca inoblidable que jo 
vaig compartir la cambia amb Eisa, el men¡ar amb Berta, 
tes confidencies amb Zuzy, i els !libres, els abrigalls, les 
amargueses i les joies amb tot el meu grup. 

Entre llavors i ara, quants e ssers he conegul anant , pel 
món, en~ i enlla deis ooeéns, pero no C<'lp ha deixat 
en mi una empremta tan fonda com els meus com-
panys d'estudi. Ni cap epoca ha estat com a::¡ueUa, do-
lorosa i romllntica, intenm i lliu-
re, emocionan! i inesborrable. Aurora BE~TRANA 

COMPANYA organitza un grandiós C:oncvrs per a _premiar la millor novel· lo curta d 'actualitat 
escrito per una dona catalana. • Aquesta novel'la es publicara en folletó en la nostra revis· 
ta. • Escriviu, dones catalanes! • En el proxim número donorem a conei~r les condicions. 
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C:LS inter~ssats en 
C: manten1r-nos en 

l' error, la gran bur-
,csia, els grans terra-
linents, en una parau-
ll, el feixisme, venia 
15senyalant-nos com 
enemic l'home, que 
ens presentaven com 
un obstacle insupera-
hle interposat en el ca-
mí de la nostra eman-
dpació. V olien des-
viar la nostra atenció 
del veritable antago-
nista; volien evita1 
, ue ens donéssim 
compte de quin era el 
veritable fons de l'as-
mmpte. 

Companyes: hem 
perdut molt de temps 
disparant els nostres 
trets contra un blanc 
Ials; pero per fi s'ha 
descobcrt que el factor 
cssencial, el factor ha.-
sic, ineludible i decisiu 
en tota e1nancipació, 
el que cal conquistar 
costi el que costi, és la 
independencia econó-
mica. Scnse indepen-
dencia económica no 
Ju haalliberamentpos-
sible. I en efecte: de 
que li hauria servit a la 
clona trcballadora l'es-
lrepitós atorgament 
del vot ni la declaració 
dels seus drcts civils i 
Dolitics si mcntre l'Es-
tat i el Parlament 
li obrien llurs portes, 
les del taller, les de la 
fabrica i les de la uni-
'Versitat li romanicn 
barrarles? 

Co1npanyes: la Huila 
antifeixista obre un 
ainple camí d' esperan-
ces a la dona que vul-
M emancipar-se i vul-
iUi conquistar aquell 
f
1
actor. El treball sera 
a nostra salvació. 
Dones: trcballcu! 

SABADELL. Un pobl -emiM""nt, 
ment industrial. Vi~tem la fa, 
brjca de les Filatur'9 Garcia 
Ebach. Hi treballen unes setan, 

ta noies. La ncstra entradfl produeix 
un movíment de curiositat entre elles. 
Aviat han descobert l'pbje,cte de la 
nostra visita. Els comppnys fotografs 
els han cridat l'atenció Segueixen ;n 
el seu treball. I mentr l'objectiu del 
reporter grafic es dedjca a recollir la 
figura de les noies en/plena acti · at, 
parlo amb 1' encarregiida dt- ecci 

Es día Josepa Oórtes. Es una ona de caracter seriós i enter; s'endevina que sempre 
ha donat l'exe1 ple en el trebail, que ha sabut guanyar,se-la contian<;:a.i l'estimació dels 
altres. 

I ens diu: 
- Nosaltres ai no havíem estat dirigid per aones, sinó per homes. Pero el día 

19 de juliol vare poder demostrar la nos capacitat .-treña:11. Així hem pogut anar 
conquerint els,ijocs de direcció. Així, done , jo só<.: l primera dona que treballa com 
encarregada ad. En el Consell d'Empresa.J:ti ha, tamb noies. Aquesta fAbrica pot pro• 
duir treballant-hi ;i'omés que dones s es. Els homes po en anar al front tranquils. 

- Que me'n ius de la *guerra? 
- Mira, cama da: tenia el meu · al Ma oc. Des de comen~ament de· la guerra 

no he tingut notfc·es d'ell, Potser h. stat fusellat. Pero no creguis que em limito 
a doldre'm de la esaparició. Sé que a uest és la tragedia de molt dones cat\tlanes 
í que hi ha qui en ara travessa situad s pí ors. Sé tar)Jlbé que, en lloc deplora¿, hem 
d'ocupar un lloc en la lluíta. Aqu sta és l'ünica ma ra com venjarem els nostres 
morts. I si tingués més fil!s habils p rala g rra els enviaria al fron~ és més: si a casa 
no hi hagués menuts dels quals curar, jo mat · Eambé anh:i -

Ha acabat la jornada de treball i tot les noies ens olten. 
Aleshores intervé una minyoneta: \ 
-Jo no tinc ningú al front. Pero no hi fa res. La uerra també m""ipteressa a mi. Sé 

perfedament que el perdre-la vo ir el triomf del ,Jeixisme. És per 
aixo que no solament t-reballem a la fabri<;a, sinó que quan pleguem 
d'ad anem a cosirper dls ol a ts. Volem ajudar en tot el possi'\)le.-

Les companyes fan signes a.firmatius. La petita ha sabut' inter; 
pretar bé el pensament de tote legades . 

-Com són les relacions entre le dones.de les diverses organit, 
zacions? 

- Jo sóc de la C.N.T. - ens diu Rita Puch, una altra treballado, 
ra-, i encara que la majoria d'aquesta fübrica pertany a l'U. G. T., 
ens portem bé. Treballem juntes i ens anima un mateix desig: 
guanyar la guerra. No et puc negar que, en realitat, algunes vega, 
des dissentim. Pero 110 passa d'aquí. No som capaces de donar a 
l'enemic la joia que repre.sentaria el saber-nos desunides.-

1 prossegueix: 
-En aquests moments la meva felicitat hauria consistit en ésser 

aviadora. Jo fóra el terror de les «Ales Negres» . I tots els que jo 
hauria {et caure ... -

Les seves darreres paraules es perden en un sospir. 
-Quan guanyem la guerra -continua-, les obreres podrem 

estudiar. Aleshorec; ... Aleshores sí que seré una bona aviadoral-
acaba, entusiasmada. 

Aquests són els més vehements desigs de le's obreres de la fabri, 
ca. Tetes elles un sol anhel: guanyar la guerra. I ajudar, prestar la 
seva col"laboració a la mesura de llurs possibilitats, que són moltes. 

Salut, treballadores de la fabrica I Sa, 
lut, entusiastes soldats de la producciól lena IM:SERT 
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la pel·Jicula ~s ~e'~fecta; moti r_,eeilii~a de tecnlca i d "interp,ataci6, 
molt inte,essanl d'argun\enl, 

Es una pel.lícula de tesi, on es planleja el conílicle amb la socielal 
nord~merica111 d'una dona bl~nca ®e ha tingul 11ft fill negre, rrs i.anctuli 
la persegueiun, «Es una criminal; foragitem-la; no merelz estar en el 
m6n civilltzat!» L'expulsen del pobl'! b1utalmtt1!, conve,it~uls de la su-
periorital de nu, rava dainunt de les áe color. 

Pero ... «De tots els confins del , m6n ve l'h,om'! a 11 nos!ra pafria en 
recerca de llibertat», canla un jove .a Moscú. Mari ' arriba. Allí brola 
novament l'amor, tamb¡ per damunl de les frontere.s: Martino .. , Mes • 
aquesta vegad• sense complicacions ni prejudicis, A Ma'rtlno no li im-
porta ras del passal de la seva promesa, i tampoc pe, a ell no és p2eaf 
l'haver. estima! aba ns un home i que .ique.st fos negre. 1 respecte a1 color 

0

de l'infant, «El Circ» diu a Mari, esbalaida: «Aqul eslimam toh eh, nal)s, 
sig~in blancs, rojos, n2gres o vetds, i encara que tinguin ratlles grO: 
guas.» 1 besen i amoix.in afectuosament eJ menut, ctue somdu content. 

Magnific coní,ast en'.re una I alba societatl 
El feixisme predica la superio;:tal de la ra~a blanc!2 damunt de les 

,. races de color, a les que anotnena race.s in!erio,s, i amb el preled de 
«civilitzar-les», encén la guerra imperialista per a robar colonies. matu, 
incendiar, etcetera, · · 

Mari, a Norcf-America, no po\ vlure amb el seu fillel negre. 
A Ja U. R. S. S. tots els homes, lols els poblas, lotes les racos, son 

lliures per un igual. 
Mari es queda, feli~, a MosclÍ, i canta, plena efe for~a, joven!ut i 

alegria, fa ca119Ó deis jovas ~.ovietics: 
«Ouo 11ingú 110 es creu-hi en el noslre tllmi; CfllG -nlngú no ens faci 

n11sa. Sabem delens., les noslres conquutes, la noslra patria.» 

Les can~ons s6n magnlfiquas, 1 el públic sui:f el~ cinema enl~;ant-les 
amb fruici6, 
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'La Diada de la Joventut 
Eelebrada, dmerament 

( ADA día les masses jovenívoles de tot Catalunya es 
senten més lligades a les necessitats de la guerra. 

En mils i mils de joves es veu el desig d'incorporar-se 
a l'Exercit Popular Regular. Pero velen tenir una·~r..epa-
ració militar perque comprenen que és necessari coneixer 
la tecnica militar si velen lluitar amb exit contra els 
exercits invasors alemanys i italians. 

Cal crear una moral de guerra entre els joves que 'no 
ten en l' edat per a ingressar immediatament a l' exercit, 
compresa entre els disset i vint anys'. 

Amb aquesta finalitat el Comite Pro-Exercit Popular 
Regular, ambla col·laboració de tetes le!'l organítzacíons, 
va llani;:ar la idea de celebrar un dia dedicat a la joventut 
catalana, la qual va ésser acollida amb entusiasme. 

Aquell día es va veure l' entusiasme i el dinamisme 
de les masses jovenívoles. 

Al matí es va celebrar la inauguració del primer Camp 
d'Educació Pre-Militar a Pins del Valles. Mils i mils 
de joves envaYren els trens especials 
a prime,;es hores del matí. A la 
inauguració va assistir-hi el nostre 
President, Lluís Companys, i En 
Comorera, els quals varen adrei;:ar 
la paraula als joves que es troba-
ven congregats i varen ésser molt 
aplaudits. 

A la tarda es va celebrar un 
festival esportivo-militar, amb llan-
i;:ament de bombes i altres preves , 
a l'Estadi, assistint-hi més de qua-
ranta mil joves. 

Una vegada més les 
noies col laboraren en dit 
día. A centenars les noies 
varen acudir a veure el 
llani;:ament de bombes. 
Infinitat d' elles treballaren 
activament en la prepara-
ció d' aquest día, veient-se 
grups de noies 
pels carrers ve-
nent invitacíons 
per al festival. 
La dona compren 
que el seu esde-
venidor en la feli-
citat de la seva 
llar va estreta-
ment lligat amb 
els companys que 
lluiten a les trin-
xeres. I per aixo 
treballen activa-
ment a la rera, 

guarda en la formació de l'Exercit Popular Regular. 
A l 'Estadi el nostre President Companys de nou 

saluda tota la joventut. 
Estem segures que si es continua la labor empresa 

el diumenge, en molt peques setmanes hi haura cente, 
nars de joves que s 'incorporaran a l 'Exercít Popular 
Regular, que defensara la nostra Patria, que es la del 
Progrés, el Benestar i la Cultura. 
. Nosaltres, dones, saludem amb entusiasme aquesta 
jov-entut que apren el maneig de les armes als camps de 
Pins del Valles i menyspreem els joves que es neguen, 
emboscant-se, a col·laborar a la tasca de formar el que 
esdevindra gloriós Exercit Popular Regular. 

. .. 
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H I ha infants que han estat tragicament pos· 
tergats. Ells no tenen la culpa de llµr intel·li-
gencia insuficient, de llurs instints anormals, 
de tota la triste gama de deformacions que 

abonyega llurs pobres esperits reclosos en cossós ii::===!!11 ""1111111111.::';~ ·~~, ; 
neulits o defectuosos. Ells no són culpables, pero 
sempre n'han sofert, com si ho fossin de culpables. 

la familia els suporta, solament. l 'escola els 
bande¡·a per pertorbador·s. Abans la societat no 
tenia I oc per a aquests nens pobres, i si en tenia 
algun era tan humiliant, tan «caritatiu,, que adhuc 
aquel! desgraciat se n'avergonyia. Sovint la presó 
i el bordell eren les úniques portes que trobava 
esbatanades. · 

l'impuls saludablement humanitori de lo nova 
estructuració social ha cercat una solució raona· 
ble a aquest problema, organitzant la Residencia número 1, <Clara Zetkin>, sota el 
patronatge d'«Ajut Infantil de Reraguarda.> 

Res no s'hi ha regatejat per tal de que l'exit aminori la feixuguesa de la tasca em-
presa. Un xalet confortable, orejot i solei, amb una !lenca de jardí, amoblat amb gust 
i intel·ligencia pedagogica, forma el more acollidor. 

Unes infermeres ens reben i ens acompanyen per la casa. 
-Aquí a cada nen se li fa la fitxo i la classificació del caracter, atenint-nos a ello 

que la seva more ens explica.-
Al voltant nostre bellugueja un estol d'infants amb mirada irregular. Alguns, desca-

rats, ens fon ganyotes. 
- Guariran?- preguntem inquiets. 
- Mo!ts només son retardats. Altres són xicots difícils que esdevenen inadaptats i 

són perillosos per a la societat. 
- Pero -insistim- guariran?- ' 
La infermera somriu en remarcar la nostra impaciencia. 
- la majoria té bon diagnostic, i de tots pensem fer-ne homes útils. Uns 

aprendran els oficis més rudimentaris; altres, professions més especialitzades, 
i adhuc tenim tanta seguretat en alguns que es-
perem veure'ls convertits en mognífics enginyers. 
Mira: aquel! d'allí jo apren de fuster.-

1, efectivament, ens senyola un noiet que, en-
tusiasmat, clava uns llistons damunt d'uns altres. 

Tota la direcció tecnica esta a corree de l'il·lus-
tre doctor Mira, ben conegut pels seus treballs 
psiquiatrics. 

la casa és un model en el seu 9.enere i les 
dones que hi trebollen ho fon de franc. cAjut In· 
fantil de Reraguarda> esmer~a integres els cabals 
que obté per subscripcions i cof-lectes públiques 
en l'ajuda directa als infants. Cap deis seus col'la-
boradors - cuiners, xofers, infermers, netejadores, 
metges, etcetera- percep retribució. 

Tasca magnífica la de les dones d'cAjut Infan-
til de Reraguarda»I 

Bon treball antifeixista! 



ftan liahít les alas d111111111I la aosba clul•f, 
~br.11*1 • iiu pas 111etr•b• mortife,a. 

JJu, ollfedlu, que és el et. destruir llars obteres ¡ 1u11inar 
...., v.U. 1 lnfallb, ha es!al plenamenl anollL 

U.U iloiiís 1 11111 lnfanls han eslal ferits; allres. han rnort. 
Vlnm e1111r • visitar a l'Hospilal Clínic una de les donas ferides per 

le' .....ua facciosa. 
fe ....-'N acostar-nos, un somriure floteix als aeus b1vls. pal llds pel 

dolor I el sofrfmenl caUHts per les ferides qve la metralla fei1i1la li 
ha obarl a les cames. 

-1 el vostre estat d 'anirn, dasprés d'aquest estnill, com esta? 
-Ohl - dlu amb veu fól_, Encara qve hegl esta! ferid•, el 

fflQ anlm IIO h• decalgul un sol moment. 1 m,lgral ltur covard:a, els 
assassins del poble no podm1 vincar, com a Madrid, els treballadors 
de C.lalunya no els delatra p1ss1r,-

Aqvestes paraules. tan HndUd. eapMSt&II mlUor q . e res el sentir del 
poble. Segles da sofritnmlt han acumu!al iMlts da llibarlal al c1>r da 
les do,ies. Elles saben que I• "icloria d al fel1isme és I' csdevenidor de 
Durs flllets arruinat, és la mor! i l'empresonami nt de llurs companys i 
germans, és l'esclavatge I la 1am. Toles les done.s eslan dispoud-as a 
morir abit1s que !'invasor lei1is!a s'apoderi da la noslra !erra. 

Sotllm de l'hospilal colpils per una gran emoció i ens ad,ecem al 
lloc on més destroces ha le! la meltalla lei1ista. 

Se'ns en1elen els ulls · de llagrimes d3van! l'i!speclacle punyenl que 
s'ofereix a la nostra mirada: grups de dones obreres, algulles ploranl, 
lreuen els pocs mobles que resten de le.s h3bitacions enrunades. Un ma-
lrimoni ens diu amb veu lremolosa: 

-On anirem ara! Ta1\ls 'anys que feia que vivíem ací! fa ho veie<1: 
lo! deslet per aque.sls assassins!-

No podem gairebé contestar-los perque senlim que ull nllS ens opri-
melx la gola i ens priva de pronunciar ap paraula, 

Davant d'aquesta tragedia, davanl d'aquestes lllars daslruides l)els mer-
ceflaris de Franco, que auassi1fan dones i infanls 1mb llurs capronis i 
júnkers, pass.a pels noslres ulls l'e~peclacle punyenl da IH llars des-
lruic$es a Madrid i a Malaga, ai1í com també les de tots aquells poblets 
deis diversos ltonls, en que lanles i lanles famllies han hagul de fugir, 
abandon111t-ho lo!; lambé ens ve al pensame.nl la gran tragedia deis 
nosbes companys que es troben al camp leixista i que ni tan sofs tenan 
el consol de poder esplaiar-se amb els seus. Per a portar-los la lliber-
lal, 111s dones de Calalunya larem el maxim esfor~, 1 aixl un dia no 
llunya una immtnsa abra~ada ens fara, si 110 oblidar, al menys consida-
rar per ben esme~ats 
e(s noslres ucriflcis. .MONTY 



LES dones del districte cinque (Rodi XIII) han fet 
uno reco/·/ecto per o ojudor el seu periodic, COM-

PANY A, i han reco//it cinc centes pessetes. A /'en· 
sems li han proporcionot dues-centes subscripcions. 

COMPANYA sent uno gratitud immenso envers 
aquestes dones que d'uno manero fon remorcol:t/e po• 
lesen 1/ur enfusiosme ontifeixisfe, i poso de monifest 
1/ur gest per tal que serveixi d'exemple als altres dis· 
trictes i a les comarques d'orreu de Coto/unyo. 

No estaría mo/oment, componyes cotolones, que 
s'estob//s uno meno de compionof per tal d'escofir on 
rouen /es mojors activitots propogondisfes. 

Noticiari. deis pobles 
Badalona. - Les obreres de la fabrica Fabra i Coats han fet 

l'aprenentatge de totes les seccions, perque la fabrica pu-
gui funcionar sense els homes que han d'anar al tront. 

Canet de Mar. -,Organitzot pel Grup Femení Antif~ixisto, 
va tenir lloc o l'Od.eón Cinema uno conferencio o corree 
de la componyo Froncesco Riera, que diserta sobre «Lo 
dono o lo reroguardo; els trebolls fets i els que col fer 
per totes les dones ontifeixistes per o guonyar la guerra,. 

Es varen recoptar cinquonta pessetes per ols Hospitals 
de Sang. 

Cervelló. - les dones de Cervelló han organitzot: Cursets per 
a infermeres. Un toller voluntori col·lectiu. Escoles omb 
classes nocturne'S (tipus escolo nocturno). Brigades pro-
higiene. 

Cornella. - l'«Agrupoció d'e Dones Antifeixistes,, que esta 
composto per les seccions femenines d'Estot Catola, Es-
querra Republicano, P. S. U., Joventuts Llibertaries, C. N. T. 
i Joventuts Socialistes Uniflcodes, trebollen en l'orgonitzo-
ció de menjodors col·lectius i guarderies pee o fllls d'obrers, 
i jo han constitui't uns equips d~ donodors de sang i han 
comen~ot cursets per o formoció d'infermeres. 

Endovont, dones antifeixistes de Cornellal 
Manlleu. - Les obreres de nombroses fabriques fon l'apre-

nentotge per o substituir els homes. 
Mataró. - Les dones ontifeixistes tenen muntat ul'I taller col·lec-

tiu on treballen voluntarioment o la sortida deis tollers i 
les fabriques. 

Ripoll. - Aquí les dones fon exercicis militors: tir, instruccló, 
etcetera. 

A tots els portits, sindicats i organitzocions antifeixistes 
on hi hogi dones: Envieu-nos noves concretes referents al 
treball que fon les dones en la vostra localitot!I 

. Un esfuerzo reolmente loable, y coronado por el mejor de 
los éxitos. No es, sin dudo, uno vago revi,to femenino m6s, sino 
lo revisto de los mujeres de esto horo. 1 onto en sus n.umerosos( 
grabados como en su texto resollo lo noto popular y culto, e 
aliento de libertad, de consciencia, lo vibración ontifoscisto y 
lo gracia femenino. 

Los mu¡· eres de izquierdo, incorporados sentimental y octi· 
vomente o o presente drom6tico obro ~e nuestro pueblo, c?\o· 
boron con esto revisto a sostener vivo y tenso el espmtu 
ontifascista del elemento femenino. 

<Componyo,, fillo de l'esfor~ d'un grup de lluitodores de 
la nostro Revolució, ve o instaurar un tipus de revista femenino 
novo entre nosolfres. Una revisto feto per dones i per a dones, 
sense deixor, per aixo, de tenir un to <mascle> en el millor 
sentit de lo poroulo. 

Tenim revistes de tolo meno, adhuc revistes molt especialil· 
zodes; ens foltovo, pero, uno revisto de les done! of ntifeixistes, 
i és aquesto necessitot que cComponyo• ve a solls er. 

Res no ho estot negligit per tal de fer de cComponyo, Ull!) 
pubticació excepcional. Mogniflcament impreso pel proced1-
ment de rologrovot, no té res o envejor o cop de les revistes 
semblonts que es publiquen en oltres idiomes. 
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Nens, per a 
vosaltres 
M I\R B Al 

El f ill del 
jardin e r 

VAIG trobor un noi que tenia els ulls blous i collia jacints, un a un, com si fossin 
ocells que volguessin volar. 

-

Jo vaig dir•li: 
- Qué fas? 

-Cullo les flors q_ue el meu pare m'ha dit. 
- 1 t'agroda la feino del camp? 
-Si que m'ograda, pero estic for~a lrist perqué vam arrencor els rosers de lo 

feixo i només ens en queden als margas. -
A lo feixo creixia jo el blat i els pésols florien, pelito riallo de la terro feli~ 

d'oquell comp. 
-El pare vo dir: eles flors són boniques i bé vol la pena d'ésser jardiner. Pero 

ovui que hi ha guerra le; flors no serveixen pos tont com el blot.> 1 vam llourar la 
feixa deis rosers.-

1 oquell noi deis ulls blaus, que devia tenir cotorie anys, digué encara: 
- Estic trist, pero no creguis que em sopigo greu lo mor! deis rosers. Jo en plan· 

torem quan s'ocobi lo'guerro i no manqui manjar pera ningú. -
Després es poso de nou o la feina i collia els jocints, un o un, com si fossin 

ocells que vol· 
guessin volar. Candelaria ESCOLÁ 

En Guillem a l'illa volcanica 
(Conlinuoció) 

r l segon no contesto. UII de vid re tenia un secret que hovio d'enriquir-lo ton oviot com arribessin o Ceilon, i no li e ogrodovo que el segon no volgués oturor•se pel comí. 
Aquest secret no el deixavo viure ni menjor. A lo nit es retirovo molt d'horo ol seu comorot, on romonio 

toncot i solitori hores i hores. Alla dins cap membre de lo tripulo ció no hi podio posar els peus. Guillermó, curiós com 
tot bon xicot, sovint l'havia ocomponyot omb els ulls i uno nit hovio observa! que dintre del comorot d'UII de vidre lo 
llum romanio encesa hores després que ell era ol llit. Aleshores ell havia sentit unes onsies boges d'otonsor·se o 
lo porto i de mirar pel foral del pony. la seva curiositat ero molt gran, pero com que o Guillermó no li agrodava 
goire tofanejar pel foral del pany, va decidir-se a preguntar a UII de vidre, coro o caro, qué feia !antes hores 
tonca t. 

Els dies possaven i no es trobava moi omb suflcient valor pero qüestionor omb UII de vidre. Diverses vegodes 
s'otonsa amb lo pregunto ols llovis, pero, dovont el gest térbol i brutal del contrabandista, Guillermó se n'onova, 
deixont-ho per I endema. . ' 

No creieu que Guillermó ero covord, no. Es que UII de vidre tenia un ospecte horrorós. Quotre cicotrius li lreuo-
ven lo coro de bando o bando, produídes per uno horrible barollo o causo d'un collar de perles robot omb l'ójut 
d'altres molvots que després es van negar o donor·n'hi port. Tenia per cellfls centenors de pels de punto, ultra el seu 
ull de vidre que quon s'enfadava li sortia de l'orbito i li queio o terra. Si haguéssiu vist omb quil\ gest horrible UII 
de vidre recollio de coberto el seu ull i se'I tornova o posar o lo coro! Ero es· 
pontósl Guillermó necessitovo tot el seu valor i tot l'ofecte que tenia ols seus 
pares pero embarcor·se en el cCentaure>. 1 oro tremolovo de pensar que hovia 
d'obordor el terrible oventurer i demanor-li qué feio dins del seu comorot. 

Aquell vespre, dio 11 de juliol del 1886, en qué UII de vidre i el segon 
parloven ros el pont, ero l'últim que Guillermó s'hovio proposot possor. 

lo mar eslavo moguda, onyellets bienes sembloven possejor·se per lo 
seva superfície. El voixelf comen~ova o moure's d'uno manero exagerado. Pel 
cel, grossos núvols foscos, que semblaven betum, corrien uns dorrero deis 
oltres. Guillermó, fent un gros esfor~, s'aixeca del rotllo de cordas en qué esto· 
va ossegut i s'otonsó ols dos que monavon el voixell. . 

- Hum! - deio UII de vidre en oquell moment- . Bufa vent del sud, teln· 
pedoregw~ - . 

En veure Guillermó prop d'ells, UII de vidre es queda miront-lo i li digué' 
- Es pot saber qué fas tu ocí?-
Guillermó tenia molla por. Va voler parlar, pero lo veu no li sortio de 

lo gola. Va valer pensar, pero·el cap li donovo cod, tomb, tenia ,anta confu· 
sió que soloment desitjovo qu·e lo terro se l'engolís. 

UII de vidre es divertía m::irtiritionl·lo. 
- Vino -li va dir-. Tui jo hem de parlar. -

L'aiuda internacional 
al poble espanyol 

les obreres tabaqueres · de Suecia 
treballen per als nostres fills 

(Conlinuord) 

LA Federoció Tabaquer.J Sueco ha orgonitiot col'lectes, festivols 
etcetero, per tal d'obtenir cobols pero auxiliar els nens antifei'. 
xistes d'Esponyc. 

Amb els diners recoptols i omb l'ocord del <Comite d'Aco-
llido ols Nens d'Esponya,, potrocinat o Fr<Sn~o per toles les orgonit-
iacions obrares i republicones, ha estot muntado uno magnífico 
Residénc o lnfontil copo~ per a cent setonto nens. En aquesta fotogro• 
flo poi admirar-se el magníflc palou que ha estot cedit per madama 
Aschberg i que esto enclavar en el bosc de Compiégne. 

lo direcció técnico de la residencio va o corree del Conseller 
Nocional pero lo Tutela de Menors del Govern Esponyol. Els nens 
eston perfectoment otesos en un clima idéntic ol del nostre poís i omb 
tolo mena de garonties per o llur salut i instrucció. Els professors són 
esponyols. 

Ultra aquesto residencio, i sempre grocies a l'ojut deis antifeixis-
tes estrongers, han estat orgonitiades foro d'Espanya nombroses co• 
lon:es per ols nens. Lo iniciativa ha estot deguda al Ministre d'lhstruc-

,ció Pública, Jesús Hernóndez, eflca~m¿nt auxilio! pel Director de Pri· 
mero Ensenyan~o, Cessor lombordia, i per lo Federa ció de T rebollo-
dors de l'Ensenyon~a (F. E. T. E.). 

lo Mi~istre d,e Sonitot, Frederico Montseny,~s preocupo iguolment 
des del primer d,o de lo seva entrado al Ministu, de proporcionar 
ollotjoment o l'estronger ols nens els pares deis ,qua Is vol en resguor· 
dar deis horrors de lo guerra. 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 

! –69– 

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Núm. 3, 15-IV-1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ariy I N.º 3 
15 d'abril del 1937 

"CONQUISTEM LA 
VICTORIA PER A AS-
SEGURAR UN ESDE-
VENIDOR LLUMINÓS 
ALS NOSTRES FILLS" 

és ~t crit d'aquesta 
teixidora de Sants~~~ 

' 

so 
centims 



OIRECCIÓ AOMINISTRACIÓ , 
PI I MARGALL, 64, principal, dreta 
Teléfon 74309 BARCELONA 
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Morio BALDÓ DE TORRES 
Morio Dolors BARGALLÓ 
Auroro BERTRANA 
Corme CONDE 
Concepció CATASÚS 
Condelorio ESCOLA 
Motilde HUICI 
Anno MURIA 
Corme MONTORIOL 
Morgorido NElKEN 
<PASIONARIA• 
Froncesco PRAT 
Morio PI DE FOLCH 
Merce RODOREDA 
lsolino VILADOT 
Morio Tereso VERNET 

REDACTORES 
Morio Llu'iso BARGÉS 
Leno IMBERT 
Montserrot MARTINEZ 
Eloino R. MALASECHEVARRÍA 

SENYORS homes: en oquestes últimes set-
mones de lo crisi les dones hem sofert 

molt. 
Hem escolto! les vostres veus, els vostres 

crits, les vostres discussions. Hem vist o :s 
vostres periodics publicar coses insospitodes 
i inquietonts. Us hem vist de molhumor, ogi-
tots, agres, tossuls, empenyots en un desig 
esfrony, molgrot que molla genl ossegurovo 
que soloment es troclavo d'uno cartero més 
en el Govern ... 

Senyors homes: les dones que omb vos-
oltres vivim, les que us hem dut al món, les 
que us donem els nostres fllls per ol front, 
no volem que continueu més per oques! mol 
comí. Perque som lo meitot de la vida tenim 
dret a parlar, i ho fem amb loto la respon· 
sobilitat, pero demanar-vos que deixeu els 
vostres nervis o coso vostro quon aneu o les 
vosfres reunions, que discutiu omb honrode· 
so intel·lectual, deixont parlar el vostre con-
trincont, escolto ni-lo omb lleioltot, sense pre-
judicis; deixont-lo que expliqui les seves 
roons; deixont-vos, omb bono fe, penetrar 
d'elles per o rebutjor·les després s i no us 
convencen o occeptor·les si voleo lo peno. 
Si el vostre criteri és jusi i els vostres orgu· 
ments consislents, ningú no podro treure-us 
lo roó. 

Senyors homes: les vostres dones us de. 
manen cordiolitot. Estrenyeu-vos les mons. 
Que ningú no es miri omb recel, que ningú 
es consicle ri més que com o germa . Ben 
iunts, ben units, ben forts, ben segurs els 
uns dais altres. Mireu que el veritoble ene· 
mic ens espia i espero per o descorregor 
el cop. 

H::irmonio, cordiolitot, unió. 

LES DONES FRANCESES ENS ANIMEN 

TRADUCCIÓ 

GLORIOSOS SOLDA TS QUE COMBATEU A LES DONES / A LES MARES 
PER UN IDEAL I QUE AMB ELS MOTS DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«No possoron/> ols //ovis oferiu les vostres 
;oves vides en holocousf: 10/uf. 

Solut o ~oso/tres, dones heroiques, que omb 
el vostre esperit de socrifrci total honoreu lo 
humo'nitot i que escolteu impdvides, sense de· 
fallir, e/s morto/s toc•tocs de les metrol/odores 
en //oc de /'alegre repicoment de costonyo/es 
d'obons. 

I so/uf o vaso/tres, lnfonfs mdrfirs, que lo 
vostro sofrent;o mudo ens emp/eno de dolor i fo 
pu¡or del nos/re cor un crit d'esg/oi codo cop 
que, duran tia nit,se'ns oporeix lo vostro imotge. 

Aquests socrificis, 1/iurement consentils per 
tothom, us voldron 
la victoria tino/. MADAME VÍCTOR BASCH 

Toles les dones de cor són omb vosaltres 
perque soben que per domunt de vosaltres plo· 
nen grons sofriments. 

Toles /es dones que oensen eston amb vos· 
o/tres per~ue sobeo defensor no fon sois lo 
vida, s,nó I esperif deis infonts. 

Toles /es dones que soben de dictodures fe¡. 
xistes no poden manys c¡ue romondre o/ vostre 
costo/ parque han opres que uno dono no és 
verifablement dono, que una more no és varita• 
blement more, si no és 1/iure de sentir, de pensar 
I d'octuor¡ en uno poraulo, si no viu en un país 
de 1/ibertat. 

És per oixo que lotes les dones do Frant;o 
que lenen e/ cor i l'esperil lliures pugen omb 
vosalfres codo dio el vostre dolorós co/vari i 
viuen esperon~odes en uno ;ustício supremo que 
us donoró 
lo victoria. MARTHE CÉSAR CHABRUN 
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r S una feina sorprenentment emocio-
C nant i pintoresca la que'ns espera. 
Consisteix -jo varem anunciar-ho en un 
possat artlcle introductiu- en cercar 
els enteranyinots articles missogins del 
Codi civil del 1889 i, en tenir-los, al~ar-
los enlaire com una sargantana agofa• 
da per la cua, cridant ben fort: c¡Mireu, 
mireu que corría encara per casa nos· 
trol Oh, com es nota que només féiem 
les neteges a mitges.» 

Estem disposats a obrar amb l'aten· 
ció concentrada i terrible d'un Sherlock 
Holmes perque no se'ns n'escapi ni un. 
T ots els preceptes del Codi .qw van 
contra lo dono, i que abaos del l9 <fe 
juliol encara regien, seron trets de llurs 
recons i mostrats públicoment sota la 
flum del sol d'ovui, com estesos domunt 
lo platina del IT\ÍC:roscopi, perque tots els 
sensots i els comprensius diguin, en 
observor-los1 cCaraderístiques pre-dllu• 
víanes. Mi$sógfnia luribundo. Crueltat 
maxima i egoisMé arbitrori.» 

Pero no cometré l1error d'esmentar 
én primer lloc elt que fon referehcia a 
la dona casada. 

Perqué en uh «mitnú, els plats forts 
es serveixen ordlnarlament a darrera 
hora, i en un programa de cinema el 
«film» sensacional sol ésser l'últim, 

Així també, qoan es tracto di:! ~osar 
de manifest unes ttnormitots, ha de 
comen~or-se per les de menys categoría 
i anar ovgmentant el to fins arribar á 
l'enormitot summa. 

Primer deixElm pa, als detdllets.11 

Hi ha un orticle al Codi -un article na, que té sempre lo versatilitat i la 
petit i svbstonci6s- que demostra fins inconsciencia d'un menor; que mai no 
a quin punt ens considera el legislador és copa~ de fer-se corree de les situa-
dignes de confion~o. cions, com no se'I pot fer un poges que 

És el 681. Diu: «No podrón ser testi· baixi del «tros>; que acostumo o mirar 
gos en lps testamentos: 1.0 las mujeres, sense veure, com un cec, i a escoltar 
salvo lo dispuesto en el artículo 701.» sense sentir, com un sord; que té el 
(Ja ens referirem també a aquesta famo• cervell racialment comparable al d'un 
sa excepci6.) 1 segueixen, en apartats idiota; que té normalment inclinacions 
successius, els menors, els que no són tenebroses a donar got per fiebre, com 
veins, els orbs i els sord-muts, els que un falsificador consumat, i que és aficio-
no entenguin !'idioma del testador, els nada a desfigurar la veritat deis fets, 
que tinguin trastornat el judici, els que com un perjur redomadíssiml 
hogin estat condemnats per falsifica· Confiar a una criatura de tal índole 
dors o perjurs, etcetera. una missió de trascendencia! 1 oral 

1 410 es tracto precisament de que Si ens ho haguéssim de creure, tant 
aixi> d'ésser testimonis ens faci una ens valdría llan~ar-nos de cap a 
il'lusió boja. (Pel que o mi toca, confes• mar. 
so que no me'n fa gens.) Pero és que no Menys mol que no ens ho creiem. 
era possible dedicar-nos més flors en I anem per l'excepci6 de l'article 
menys paroules. Després de se111blant 701. Resulta que se'ns deixa ésser testi-
lletania, ja poden venir els poetes dient• nionis d'una voluntat postuma en el cas 
nos que la dona és l'obro perfecta especialíssim del testoment fet en temps 
de la Natura, compendi de grades d'epidemia. Aleshores «servim:11 perque 
1 de virtuts. Ja poden venir a posar-nos hi ha mortalitat en gran escalo, i no és 
pels núvols ... El més probable és que el• hora d'anar fent escarafalls ... 
diguem, amb les ~elles juntes i la edra Pero... ens hem tornot ton molfia-
de prunes agres: desl 

-Mireu, deixeu-nos estar de contd· De la manera que han onot les co 
talles. No ens heu servit de res. Llegiu ses, i sabent als legistes otacats per la 
l'anicle 681, i sabreu el que la gént «furiosa abominatio feminae>, quolsevol 
formal opina de nosaltres.- ens fa deixar de dubtar de si, en efecte, 

la gen! formol del 1889 opina que «se echa mano> de nosaltres perque no 
cni pensar en confiar d una dono «aixe, es pot triar ... o bé de si ha estat dispo-
d'ésser testimoni d'un testament,I Qui• sot així amb l'esperan~a de que se'ns 
na Ideal A uno dona un pdper de res· en e o man i 
ponsabilitatl A una cr'iahrra com la do- l'epidemio!! 

© Arch:vos E:statales, cultura. ob es 



rL problema sanitari de la vida rural ha estat tostemps 
C completoment negligit i no se li ha prestot l'atenció que 
mereix. Just és confessar que o Catalunya aquest problema 
assoleix proporcions de maxima gravetat. Visiteu, si no, les 
nostres mosies. La ma de l'home aixeca allí la seva caseta, la 
seva llar, bonico i alegre vista de lluny, pero en realitat ben 
diferent quan hom s'apropa a contemplar-la. 

Als pocs passos tot l'ambient i el delicios perfum de la 
More Natura desapareixen per a donar lloc a l'aire corrom• 
put i molsa d'unes hobitaclons sense ventilar i sense cdp 
condició higienic«:1, 

En aquestos cases es confon d'una manera ldmentable 
la vida de les persones amb la de les besties, terrible ba-
rreja on al costat de la cuino dorm i menja el porc, menja· 
dors per on posseja tota meno de besties de corral... En fl, 
no hi ha una prudencial separació entre la vida humano i 
!'animal de llurs estadants. 

La Generolitot, i particularment la Conselleria de Sanitat 
i Assistencia Social, te aquí un ample camp d'actuació. Seria 
de desitjar que no es perdés de visto tan greu problema, cor 
de la sevo solució depenen moltes coses bones per Catalu-

nyo, potser la més importont salvar lo vida de molts infants 
que avui emmalolteixem per les males condicions de les 
llars pogeses. 

S'hauria d'organitzar una forta companya perque s'apro-
fltessin els medís naturals que tenen en la majorio de casos, 
com l'aiguo i el sol, per exemple. És lamentable veure en ple 
comp i a ple sol unes habitacions gairebé sense flnestres, 
quan hauria d'haver-hi grans obertures per on entrés el sol 
a dolls, aclarint omb la seva llum tots els recons i fent ama· 
ble l'estan~a. 

Un altre greu problema és l'aigua. Sovint veureu els ha-
bitants de los masies corregots amb cantirs, galledes o altres 
atuells, transportant el preciós líquid a llurs cases. La moles· 
tia que aixó reporta fa que s'aproflti l'aigua en forma inver-
semblont i que no es despengui tota la que s'hourio de me-
nester, greu equivocació, jo que el factor principal per una 
vida sana és l'aigua - bonys, dutxes, etcetera-. Porleu o la 
gent del camp d 'oquestes coses: us miraran estronyots i ni us 
respondran, o, si ho fon, sera per a dir-vos que no els fa 
cap falto ... 

S'ho d'acobar omb tots oquests prejudicis; s'ho d'acos-
tumor o lo nova generoció o uno serie de practiques que 
flns ara consideroven innecessaries, pero que en realitat es 
nec:essiten per tal d 'obtenir uno vida sano, base principal 
de la felicitat. 

A l'ensems aixo donaria vida o milers d 'obrers que s'ocu-
pdrien en la conalització d'aigües potables, en instal·lacions 
electriques, obrint finestrals on hi hovia hagut sempre paret 
rasa, construint corrols seporots de lo caso i tantes altres 
c:óses no menys necessaries. 

S'ha de fer tot el que calgui per tal que els camperols 
tinguin el maxim de confort; s'ha d 'evitar a toto costa que 
abandortin el camp enlluernats pel benestar de la ciutat. És 
masso freqüent, per desgracia, veure com lo majoria de 
gent jove emigro cap a ciutat, deixant, amb la coso, uns pa· 
res vells i uns germanets petits, que foran c0m ells així que 
puguin i tinguin ocasió. 

Cal donar-los facilitats 
de vida, treball, benestar; 
en una paraula, la sensa-
ció de que són persones, i 
que com a tals 
pu g u in vlure. . M. Mlll0BL 



La bona distiPlina 
PRIMER va ésser !'obediencia dolorosa, irremeia-

ble, a contracor, imposado soto l'omena~a de la 
presó, de la fom, de l'afusellament. Com que mano-
ven ells, s'oprofltaven de la disciplina per a fer-nos 
defensor lfur causa, que era, exactament, la con-
trario de la nostra. Encara que no sapiguessin, ni 
~guessin, ni tinguessin cap títol més que nosaltres, 

n~ eolia obeir-los tot esperant que madurés el nos-
temps. Ells ens predicaven la resignació, i nosal-

la indisciplina. 1 es fomenta la desobediencia 
actitud revolucionaria, i es va exaltar la indoci-

t com a símptoma de tot olio definitivament gran. 
Pero moriren molts germons en aquella predica. 

DESPRÉS vam ésser tots iguals. Sense reconeixer 
egories, ni ton sois aptituds, es suprimí lo jerar-
ia i comen~o un foll copgirament de correes i pro-

ssions; el soldot es convertí en general, el general 
n mecanogrof, el meconic en enginyer, l'enginyer 
n cartellista. Es varen degradar molts tecnics i enal-

tir molts idiotes. Ni tan sois es volia reconeixer l'he-
roi; i aquell que s'hovio oscendit a ell mateix, per-
que sí, perque <li donavo lo gano>, s'oposovo a 
que fossin atorgodes estrelles a qui n'era mereixe-
dor per merits de trinxera. Mentrestant les vides cre-
maven com torxes fulguronts, ropides, i algunas 
vegodes inútilment. Així moriren molts deis nostres 
fHls: tenint només al pensament la lluita per la lluita, 
lo revolució per la revolució, les coses per les coses 
mateixes, i sense oconseguir deturar l'ovan~ de 
l'enemic. 

Pero heus-ací que de l'excés del mol en vo sortir 
la salvació. Catalunyo, Esponya, volien salvar-se; 
brollo el gust so, robust, del poble antifeixisto d'lbe-
ria; l'instint certer, proctic, de la Catolunya encara 
irredent; i va comen~ar la croada de <lo nostro dis-
ciplina>, de la disciplina «bono>, tan diferent de lo 
resignoció que ontony se'ns volio, vonoment, incul-
car; ton distinto de lo disciplina -virtut exemplar-, 
lo disciplina per la disciplina mateixa, pel sol fet de 
quedar-se amb ella en actitud extotica i beatíflca. 

S'aprengué a considerar lo disciplina com a punt 
de partida i no d'arribada, com es va aprendre a 
parlar de la lluita com a mit¡a d'aconseguir la victo-
ria, i de lo victoria com o principi del comí de lo fe-
licitat. Colgué reconeixer que ton injust havia estat 
el tractar, ol principi, desigualment els que eren 
iguals, com el tractar igualment els que eren dife-
rents. 

. . 
1 ARA tothom parlo de lo disciplina com d'un fac-

tor essencial per a la victoria. El poble li ha comuni-
cot la sevo sovo redemptoro i lo disciplina s'ha re-
generot i s'ha passot ols nostres rengles. 

Hem vist ciar que, manejado contra nosaltres pels 
nostras antagonistes, ens portg o l'esclovitud, pero 
que aplicado <contra ells, és una magnífica for~o 
que permet coordinar i aprofltar tots e:s esfor~os i 
iniciatives populars, i, portant-nos més ropidament a 
l'olliberoció, ens estalvia un gran nombre de baixes 
als fronts. 

Hem de reconeixer, amb gran sorpresa, que «lo 
nostra disciplina>, lluny de disminuir lo llibertat indi-
vidual, serveix per a fer possible la completa lliber-
tat de la personolitat humana. 

1 ens hem reconciliat amb la disciplina i l'hem ele-
primordial ospiració de tot antifeixista sincer, 

tot esperit amic del progrés i de la llibertot, de 
dona que vulgui per als seus fills la pau, el tre-

----.&1al i la felicitat; en un mot: de tots els que verita-
ment vulguin aixafar el feixisme. 
Componyes! La disciplina és indispensable per a 

uanyor lo guerra i assolir la nostra revolvció popu• 
_ • ·u~eu-nos a predicar lo disciplinal rcflivds 5stataies¡·cultura'-· 10.es 



EL N O·I 
Conte per 

TENIA un fill que ero uno glorio. 
Alt, cepot, omb colors de solut; alegre, 

rioller, viu; trebollodor, bo; moixoiner com 
un codellet! 

Lo Clemencia s'hi embodolio contem-

no desertaré moi! 1 no em foig voluntori 
per tu. · 

-1 per que vols onor o fer-te motor? 
Per oquests quotre que manen? Que hi 
vogin ellsl 

- No, more, no per oquests quatre ... 

An.na MURIA 
plont el seu fill. 

Molt que li hovio costot de pujar-lo ... 
Mort l'home quon el noi tenia dos onys, 
ello solo hovio trebollot per o fer-ne un 
home d'oquell xavolet mocós. Tenia les 
mons endurides del treboll i el rostre orru-
got del sofriment. Pero, oh!, quino bello 
collito després de tants ofonys! No n'hi 
hovio pos cap de fill millor que el seu. 

Per tots els oltres, que són molts milions! 
-Són molts... Dones jo només et tinc 

o tu!-

El grandiós 
Concurs de 
11Companya" 
-d,-
novel·les 
curtes 
d'autor 
feme ni 

Ero toto lo sevo il'lusió. Com que ello 
no ero ol món per o res més que per o 
ésser lo more d 'oquell noi ... 

Aro només esperovo que es triés com-
ponya i que li donés un gropot de néts 
eixerits que s'ossemblorien o e-11 i li recor-
darien les primeres joies de la sevo mo-
ternitat ... 

PERO ha arribat la guerra. El pesombre 
de les mores. El monstre que destroc;o 

els nois plens de vida com aquest fill de lo 
Clemencia. . 

Ello no vol saber per que és lo guerra. 
Només sop que ha viscut, ha trebollot i ha 
sofert tan sois pel noi. 1 no vol que l'hi 
prenguin! 

Quines !lagrimes més amorgues!... 1 ha-
vio cregut que oro jo podrio reposar! 

EL veio més seriós el noi. Semblova in-
quiet. ÁÍ, si li volgués fugir! A aquesto 
edot s'engresquen ton facilment ... 

Un vespre, havent sopot, ell mostego-
vo ametlles i llegio el diori. No deia res. 
Ton xerroire que ero obans! Lo more, 
mentre comenc;ovo o desparar la toula, 
el vigilovo de cua d'ull i codo vegada 
que entrova o lo cuino, que ell no po-
dio veure-lo, sospirova. A l'últim s'hi 
acosta. 

- Noi... Que diu el diori? Semblo que 
us cridoron tots per o onor al front, 
oi? 

- Potser sí, more. Ben mirot, jo hi hou-
ríem d'ésser tots sense esperar que ens 
cridessin. Si no fossis tu ... 

- Pero... et semblo que sí que us hi 
foron onor per forc;o? 

- Sí. 
- Ai, pobres fillsl-
1 lo Clemencia, que jo no pot més i no 

sop com aguantar-se el plor, s'eixugo els 
ulls i el nos omb la punto del do\lontol. 

- Escolto, noi. Vols creure'm o mi? 
Vés-te'n o Fronc;o. Yés o coso l'oncle 
Joan. 

- 1 oro! Que dius, more? 
-Fill, obons que et portin a matar-te 

prefereixo tenir-te lluny... Potser no et 
veuré mai més, pero sobré qu~ estas sol-
vot ... 

- More, oixo no m'ho diguis més. Jo 

Bases 

1 lo Clemencia jo songlotovo desespe-
radoment. 

- Bé, no et pos is així. Encara no hi 
som. Potser s'acobara abans que jo hi 
vagi ... -

LA Clemencia venia de comprar i passo· 
va per davant de l'estació. En aquell 

moment sortia un riu de gent. Dones, 
criatures, vells; bruts, estripats, miserio-
sos, omb ulls de fomelic. · 

Acabavo d'arribor un tren de refu-
giots. 

- Són de Malogo ... 
-Miro oquell vell! Ve ferit... Els ovions! 
-Si n'hon cominot d'hores! Com deuen 

haver sofert, pobre gent ... 
-Hover de fugir d'oquesto manera. .. 

Ni temps de recollir uno pec;a de robo .•. 
Pobres!- · 

El riu de do! encara no s'hovio acobot 
quon lo Clemencia, voltont per -dorrero 
els outocors que recollien els refugiots, 
s'allunya. Duio el cor encongit i els ulls 
humits. Hovio vist de prop el sofriment 
deis oltres ..• 

-Per tots els oltres, que són molts 
milions - hovia dit el noi. 

RecOfda unes poroules d'aquello poe-
sio que li llegí un motí lo noio de lo tendo, 
mentre ello escombravo -el correr: 

«A song i o foc avonc;oreu, 
de fortaleso en fortoleso ... > 

l veio pobles cremant i uno riuodo im-
mensa d'humonitot oterroritzado que fu-
gio i deixavo un rastre de song ... 

Lo Clemencia prengué un aire resolut. 
Li feio l'efecte que oro comprenio les co-
ses. Fins avui, arroulida en el seu egois-
me maternal, no sabio la veritot del món. 

- Sí, a tots ens toca la nostr.a part -es 
deia - . A tots. ens toco algun sacrifici. 
Acceptem-ho. Es uno cosa de tots oixo 
que passa!-

Entra o uno botiga i compra llano. 
El noi, quan arriba a casa, lo troba o 

l'entroda, fent mitja. 
- Ets molt trebolladora! Que fos aquí? 
-Et foig uns mitjons per si has d'anar 

al front.-
Ho digué serena, sense olc;or els ulls 

de lo feina. 
El noi volio abrac;or-la. Pero tingué por 

d'enderrocor aquellQ serenitat. 1 es fica o 
dins sense contestar. 

A l'endema s'ollis-
tovo com a voluntari. Anna MURIA 

Primero. t'ossumpfe de /o noveJ·lo es desenrotllord en l'ocfuol ombienl 
de guerro i revoluci6 popular'. 

Segono. t'oulor hourd d'ésser uno dono. 

JURAT 
Mario Teresa VerneJ. 
Merce Rodoredo. Tercero. les obres houron d'ésser inediles i escrites en cotold. Tindron 

uno oxtensi6 mínimo de cent quorlilles o mdquina. 
Quorta. L'obro premiado serd publicado coma ful/ef6 o «Componyo>. 
Cinqueno. El premi consislird en cinc cenles pesseles en meldl'lic. El 

Jural podrd designar oltres obres que tombé seron publicadas com o ful/e· 
16 o cComponyo>. 

Siseno. Les obres houron de presentar-se o lo redocci6 do cCompo· 
nyo>, Posseig de Pi i Morgoll, 64, omb indicaci6 de nom i odret;o de l'oulo· 
ra, obons de les nou del vespre del dio 30 de juny proxím. El veredicle del 
Jurol es foró públic el dio 19 de julio! de/ 1937. Barcelona, 15 d'abril del 1937. 
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Corme Monloriol i Puig, pal 
Grup Sindico/ d'Escriptors Ca· 
tolons (C. N. T.). 

Rofael Tosis i Morca, per 
r Agrupoci6 d'Esc, iptors Coto-
lons (U. G. T.). 

Josep M. Francas. 





NOTICIARI DELS POBLES 

REUS.- Es prepara una 9 ran conferencia co· 
marca l pera la canstituci6 de l'Alian~o Nacio· 
nal de Dones, el) la que prendran port dele· 
gades de lotes les entitats polítiques, sindi· 
cals, culturals I deportivas. 

CORNELLA...- L'Agrupaci6 de Dones Antifeixis• 
tes jo té concedit el local per a instal'la r la 
guarderia de nens d'obreres. 

TORRALBA.- Les dones de Torralba han fet 
lliurament de cinc centes pesseles al Socars 
Roig lnlernocio.nal. 

SABADELL- S'ha celebrat un gran miling de 
dones en el qual parlaren Dolors Bargall6, 
Carita! Mercader i allres companyes de dife· 
rents organitzacians, els noms de les quals 
sentim no recordar, que abogaren per la 
creaci6 de l'Alian~a Nacional de Danes. 

A tots els partits, sindica Is i organitzacions anti• 
feixistes on hi hagi danes: envieu-nos noves 
concretes referents al treball 9ue fon les dones 

en la vostra locahtat. 

VIC.- Amb 9ran entusiasme i animació tingué 
lloc un mitrn9 d'orientació del treball de les 
dones antife,xistes. 

L'AJUT 

i.,,,,,,.,im,rt"Mcarrtner, d'Xflil Co• 
016 d'&querro Republlcona de 
ololunyo, ,.doctoro d• COM· 
A.NYA, que ho eitot nom•nodo 
retidento d• l'Alion~o Nocio,. 
al de lo Dono Jove. la r•doc• 
16 ... H fetlclto del Hu nomeno• 
ent r de11t¡o a fo no1tro com• 
onyo loto m•no d'•ncert1. 

0 Mpr6, d• lo lor• 
nodo o lo fbbrlco, 
le, donuontife lxft• 
IH de Sobodellfon 
t,Jcol p~ al froal. 

ANGE\INA S A NS 
1 PAlERM 

p.scodoro d• lo Rbo 
pito•Alfacs.• Aque,-
to peacodoro d• fo 
R6 pflo•Alfou ' • 
moU popular I Ht¡.. 
modo entre el, 1eu1 
componya d • , , .. 
boll I p•r lolH IH 
donH del pobl• en 

genero]. 

Al POBLE HISPANIC 
Proceden! de Nova York, ha arriba! a Barcelona un equip sanitari d irigit pel doctor Donald 'Pitts, c:onegut nuitador 

ontifeixista deis Estals Unils. 
Al davont de les infermeres hi ha Bertha Kipniu, destacada militan! del moviment femenl contra l'imperialisme 

lonqui. · 
Vénen acompanyades d'altres metges i sanilaris per tal d'amplior el personal tecnic de l'Hospitol Americe que 

han muntot els antifeixistes ionquis a Madrid, i han portal tola mena de material quirúrgic;, sanitari i ortopedic, tot mo· 
dernfssim i d'especiol construcció per als ferits de guerra. 

Catalunya i els altres pobles d'lbt\ria agroeixen al proletariot i a les forces populars i democratjques de tot el món 
oques! ajut desinteressot que ens ofereixen tan sovint i amb tant d'ofecte. 

. 
CORREU DE <COMPANYA> ELS NOSTRES ENEMICS 

:OMPANYA inaugura en oquest número lo ,eccí6 cCor-
reu;, p11r o comunicar·se amb les col'Jaborodores espon· Hi ha un cert senyor de Bada1ona 
tC,nies que ens envien trebolls per a publicar. Preguem, que sense cap dret fa el manefla en 
pero, que no oblidin d'anotar la locolitat I el !loe de ,,.. 
bol! de Jo que escriu. Agroirem que .se'ns enviin notes una Conselleria de la Generalital, 
concretes sobre fets o activitats en que les dones inter· des d'on s'empenyo en sabotejar 

vinguin directament. una popular orgonització d'auxili alu 
ISABEL LÓPEZ.- El teu treball cVencer o morir> és oc:- nens refu'giats. Gracies a les seV,~s 

ceptat. Caldrio, pero, que comuniquessis el lloc on 
treballes. maniobres, aquests dies molts Cfn ·te· 

HERMINIA G. - Canet de Mor. - Esta bé el teu tre• nars de nens s'han quedat a rr, ta 
ball. Preferi ríem, pero, altra cosa: quelcom del po- •6 ,.,, 
ble... . rae, • ~t 

ANGELA RODRIGUEZ. - Molt bé la poesia, pero 6s Les dones del poble catala vó,,. .. 
massa lla rgo; pensa que tenim l'espai reduit. 

CARLOTA PUJOL- Publicorem el sonet. Cal, pero, que que aquests infonts, fills de les nos· 
ens diguis on treballes. tres companyes de Madrid, estiguin 

M. ABRIL - El mateix que H. G. de Canet de Mar. 
J. PEYRó.- lmpossible. Volem coses sentides. degudament atesos a Barcelona, 
MARIA ALEMANY.- Molt bé pero has de dir·nos on Ira- no consentirem que res ni ningú obs· 

bolles. 
ANTONIA TORRENS MARTORI.- La leva poesia a Gar- taculitzi la nostra solidaritat. 

cia Lorca ens agrada molt, pero volem saber el Uoc Apel·lem al bon sentit d'aquest 
on treballas. 

MARIA CLOS.- El teu treball ens plau. Et preguem que senyor de Badalona perque so lucio· 
passis perla nostra Redacci6. ni rapidament el:problema d'oquests 

PEPETA GREGORIO.- Passa por la Redacci6. f . 
LLÚCIA RUIZ.- Ha publicorem. nens re UAtats. 
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HA TIAHJFORHAT. 
CAPITOL 1 

E t ··rROB AME N T 
Amb vint anys l molt d'entus!asme, el 

19 de jullol em vaig llan~ar aJ carrer. 
La meva vida anterior va ésser la ma-

teixa de la de tantes noies de Catalunya. 
Filia de petits propietaris del camp, la 

meva Infantesa es desenrotJII) en mig d'una 
falsa aparen~a de luxe l benestar, fruit 
d'una. eoonomia sord!da l disfressada. 

Sempre hevia sentit aJs meu.s pares fer 
J>er mi pr.ojectes de casament amb tal o 
tet l(Jcot de posicló. Jo, per contra, som-
ntava amb !'amor l tremolava de veu.re'm 
un dia obligada a abandonar els meus 
somnls per tal d'acatar la voluntat deis 
meus pares. Mai no se m1havla ocorregilt 
que jo pogués sublevar-me. 

Pero un die, el carrer, vaig · veu.re uns 

quants milers d'homes, dones i joves que 
es manitestaven portant una gran pancar-
ta que dela: 

EL POBLE DE CATALUNYA VOL PAU 
1 LLIBERTAT. ABAU El. FEIXISME! 

Tota aquella gent semblava plena <!'en-
tusiasme. Cantaven. .Mai. a casa m:eva no 
havia sentit perlar de res de tot alxo I 
una gran curi.ositat va colplr-me. Amb 
qulna inquietud preguntava aJs uns i als 
a3tresl Poic' a poc una nova lh1m -es feia 
en mi. Valg saber que a Catalunya hi ha-
vla gent que volia t(eballar l no podía: 
no hi havia felna; que els catalans, treba-
Jlad,Q.rs per excel-lencia 1 per tradlcló, eren 

explotals per un lmperiallsme cenlral i ra· 
pa~; que molta de gent estava ernpresona-
da, no per criminals, sinó perque lluitaven 
en contra de la guerra i del feixisme. 

Un gran sentiment va envair·me i unes 
grans ansies de llultar en contra de la 
injusticia. 

El 19 de juliol els prlmers trets em van 
desperlar ; valg sorlir al carrer I en assa-
bentar-me de la sublevació feixlsta, lndlg'· 
nada, sense demanar per.mis a nlngu, obeint 
únicament el meu jovenívol impuls, vaig 
adre(:ar•me cap a la placa de la Puu, on 

,per primera vegada vaig v~re 11na barri-
cada. Jo no tenia armes ni sabia se¡vJr-me 
d'elles, pero sentía que un moment o altre 
podrie prestar servei. Ama!J&da al darre· 
ra de la barricada, els primers trets em 
van irnpressionar, pero els meus desitjos 
de servir una causa justa em viin donar 
ale per a romandre en aqul!ll !loe. El ti-
roteig s'intensiíicava cada vegada més. Un 
oompany caigué mort al meu costat. Sal-
lant-me el cor dins del plt, valg prendN!'-li 
1 'arma. Válg fixar-me con ho felen els 
c.ompanys per a tirar i vaig disparar el 
meu primer tret. 

Hora darrera hora vaig lluilar, primer 
amb timidesa, pero a cada mlnut que pas-
sava em sentia més forta i decidida. No 
ccneixia els que combatien al meu coslat; 
potser ahir encara m'haurien fet por, pero 
avui senha que un mateix estusiasma ens 
hav,ia ágerr¡ianat. 

"9ui1J,a era la causa d•agueixa trausfor· maeló? 
Ja no em recorcfava de que el$ meu.s p_a-

res passarien Ansia; Ja no pensava en la q 
IJfev.a situació estranya; Jo, tan plena de . 

· preJudlcis abans, romanía en mig d'aquéSts : 
homes que no coneixia l oi més encara. em 
sentia més prop d'elJs que de la meva 
familia. En els moments que la lluita era 
rnenys intensa i. per tant. p:>dia pensar 
una mica, tractava d'explicar-me la meva 
act(tud i el meu canvi, i la sola explica-
ció que tr-0bava era que un impuls més 
forl que la meva propia voluntat rn'ha,•ia 
fet adopJar la causa ·d'11n poble ple d'he-
rolsme i sentia que mal més no podría fer 
a II ra ~sa que romandre a I costat de tots 
aquests que a la vora meu donen llur vjda 
per lal de defensar la llibertat i el <lret 
de viure. 

Un jove vol lraspassar, corren!, la pla~a 
per a venir amb nosaltres a la barricada: 
les metrallaciores feixisles fon llur tasca 
inJame i l'home cau ferlt. Malgrat lc¡s ad-
vertencies deis companys, deixo caure el 
fusell i em precipito a ajudar-lo. El meu 
C-Os li serveix de parapet. Amb grans es-
forcos, perque !'home pesa molt i jo no 
sóc gaire forla, l'arrossego fins posar-lo 
11 cóbert al darrera de la barricada . .Men· 
1restant una bala em fereix el brac. pero 
de moment no sento res: penso unicament 
en el company que tracio de salvar. Ja 
1uá.i:op resguardats, en veure'm ferida. 
ti~ un momenl de por, que aviat passa. 
'Els companys em guareixen com poden; 
la me~¡h, fericla no és greu, pero no puc 
ccnt1nu&r ltuihint. Parlo una mica amb el 
<:ompany ferit. Es un obrer metal-lúrgio 
que lluita des de fa rnolts anys per l,a 
causa. Es jo11e, té Vint-i-cinc anys, la \/lda 
pes- ell ha estat dura. De molt petit tre-
balla per a guan!l!t quelC-Om. Ha esta! ern-
presonat dive,ses ~egades. Parlem mentre 
elS altres lluiten. Com pot ésser que la 
c~versacló d~quest )ove m'interessi tarft? 
Ni tan sois m'ha donat laR -gracies pel que 
jo he fet per eJJ: ho ha lrobat tot natural. 
Per tan!, és un home sensible. Com s'ex-
pressa quan parla deis sofrllbenfs de tots 
els treballadors ! Cada cop sen lo més la 
Jnulilltat de la meva vida anterior. O'aC'[ 
endavant faré com aquest company. El meu 
cor jove, inexpert, sent anhels de sacrlfl-
<iis; necessito ajul.. 

-Ou1n és el teu n.orn?- em· pregunta 
(le sobte eJ compaoy. 

-Ma~na- responc. 
Ni 'apreta les me.ns l en lln impuls les 

besa. 
Dues bales han aJaorat les ,nostres vides. 

Jb:drem plegats en la vida. Ens aJudarem. 
Guarlrem áe pressa de les nostr~ Ierídes 
per tal de p:oder conlJnuar en la gran tas-
ca d'alllberament del n.ostre poble. El nreu 
cami m'ha es-
lat assenyalat. l'i\ARINJ\ 



CON~(Ll~ P(U A t~TABLID UN nt~IM 
E L millor consell el d6no Don Qulxo t a Sonxo quan li diu: 

- Come poco y cena mós poco, q ue lo salud de todo cuer00 se 
fragua en lo oficina del estómago. -

gim preciso de 0'8 g roms d'olbúmino, 5 o 6 de fécula i 1 gram de 
greix per quilo de pes d'orgonisme adull. 

Els contells que hem de tenir presents són de dues modolítats distintes: 
Primer: QUE hem de menjor. 
Segon: COM hem de menjar. 

SI es t rocla d'un noi que creix, s'ougmentoran dues coses: el tan l per 
quilo deis tres e lements i d'una manero especiol l'olbúmino, que es ne· 
cessíta o !'hora del creixement. 

QUE HEM DE MENJAR. - Saber el que ha de me njar un noi 
que creix; el que ha de menjo r un home fet, una dono que cría: tot 
o ixo és mol! útil, pero no cap en un orticle. Prenguem unes notes 
per o !'home fet. Suposem que peso 65 quilos. 

Per aixo Richet ha dit que <el noi de 12 onys ho de menjor tont com el 
seu pare•. En termes generols podríem dír que flns ols 7 onys n'hi ha 
prou omb donar CARN uno solo vegada o l dio (dinar). Després del 7 
anys i mentre fo lo creixen~o, dues vegodes a l dio. 

Codo dio, dones, oques! ciutoda 
necessito: 

L'home madur no la necessila per a res lo corn si té ben atesa la 
quontitot precisa d'albúmina {omel· 
lles, nous, ave llanes). 

0'8 X 65 = 52 groms d 'olbúmino; 
1' - X 65 = 65 groms de greix, i 
5'5 X 65 = 357 groms de fécules o 

[sucres. 
Naturolment que oixo fo referencia 

o l'home de vida sedentaria: el buró· 
erala, l'oflcinista, l'intel·lectuol. 

El que executo un lreba ll intensiu, 
treball mecanic, trebo:I de bro~os, 
obrers, soldats, deportius, etcétera, 
han d'augmentar aquestes dodes p ro· 
porcionolment o Llur treboll. Augmen• 
taran sobretot el darrer conceple i, 
e n lloc de 5 o 6 grams per quilo de 
pes, en prendran 8 o 9 grams. 

Per a portar o cop aquestes mesu· 
res cal només tenir un quodre de com· 
posició deis alimenls, i al cap de mol! 
pocs dies hom s'hi oveso, a tal punt 
que sop calcular uno roció més rapi· 
domen! del que ho far per o passor 
revista de les despeses que ha fet a 
«pla~o>. 

Per tal de fer més senzill el calcul 
s'hon lroduit els grams d'aliment en 
calories. 

Recorde u bé que 1 grom de greiic 
dóno 9 calories; que 1 gram de fécula 
dóna 4 colories i que 1 grom d'olbú-
mina dóno 4 colories. 

\~~t~ \} ~--\ 
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No col dir que el noi que creix ne-
cessito verdures i fruites (vitomines) i 
cal prohibir-li, a lmenys flins als 15 
onys, loto mena d'embutits, ca~o, al · 
cohols i piconts, excepció del pernil. 

COM HEM DE SUBSTITUIR LES PRI· 
MERIES MATERIES. - Així moteix hem 
de saber manejar el quodre de substi· 
tucions. 

No n'hi ha prou de tenir lo ideo re· 
mota que 100 groms de corn cuita són 
iguolment olimentoris que 120 groms 
de peix, que tres nous o que mig litre 
de llet. 

Hem d'anar moll mes enlla. Hem de 
saber substituir lo corn, el peix, els 
ous i la llet per les verdures, els lle· 
gums, lo fruito i els cereals. Hem de 
saber com s'administren aquesls alt 
ments perqué responguin o una subs-
titució totalitario; ens hem d'acostumor 
o manejar les laules, que ens ensen-
yen que dues nous donen més olir.ient 
que un plot de brou colent fet omb 
vegeto Is i odobat omb corn y gollioa. 

Hem de saber que o coso nostro te. 
11im un tresor olimentori o base de 
nous, avellanes, ametlles i fiques se-
ques, que ho podem resoldre tot si so· 
ben fer les substitucions. Si sobem 

Amb oquests valors oproximots us sera facil deduir que les calories 
que necessito l'exemple anterior, oquell home de 65 quilos, són unes 
2,200, mentre no foci un t reboll mol! octiu. 

Per o determinar ropidamenl les necessitots coloriques d 'un individu 
es ml)ltiplico el nombre de quilos de pes per 24 (nombre d'hores del 
dio) i aixo dóno el valor mlnim. Domunt d'oquesto dada s'hi ofegeixen 
les colories corresponents o les despeses de treboll, les quols, en el cos 
d'un burocrota, ascendeixen al 50 per 100 del valor total. 

que la qualitat cvitomino> es troba o bostament al tomoquet, o la taran· 
jo, etcétera, i que lo quontitot no compto com a factor importont quon 
ens mirem les vitomines, pero sí que compla quan ens mirem els grei· 
xos (olis), i pensem en !'edema de guerra per hover restringit mossa els 
greixos. Col que sapiguem substituir un po per caes fets omb ferino 
d'arros i olí o ferina de blat de moro o ferino de soja. EJ fonamental és: 

Per ton! en el nostre exemple tindrem: 
65 X 24 = 1560 + 500/o = 2340 

Sabe r qué s'ho de menjar; 
Saber fer les substitucíons; 
Saber com s'ha de menjor, i 
Saber ouont s'ha de menjor. 

valor lleugerament superior o l'obtingut porlint del fet inicial que el re- Jo s'ho formulo! aquestes quotre preguntes cado mestresso de so caso? 

US PARLA 
tl MtTGt 

CURA DE LA PELL 
E

L cuir cobellut necessito, com la resto de lo pell, cu-
ro d'higiene. Devem distingui r: Primer, curo del 

cui r cobellut; i segon, cura deis cobells. 
Quon es porto el cobell curt, ropo!, és molt facil 

conservar net el cuir cobellut: bos:ta amb uno bono 
ensobonodo dia ria omb pigua colenta i un bon sobó. 

les persones que tenen un e xcés de secreció gros· 
so han d'utilitzor, per o rentar-se, oigua en lo que 
previoment s'hogin bullit de 5 a 15 grams de boro! 
de soso per litre i empraron sobó de sofre. 

Es poden alternar els rentots de cap omb locions 
olcoholiques d 'eter sulfóric quan ,els cabells són ex-
cessivoment grossos. Pero si els cobells son secs s'ho 
d'evitor l'ús de preporocions dessec:onts, que inciten 
i provoquen lo producció de lo caspa. 

Heus-ací uno loció per o cabells: grossos: 
Alcohol de 80° . . . . . 80 groms. 
Alcohol olconforot . . ·/ 
Rom . . . . • . • ·¡ o. o. 5 g roms. 
Glicerina . . . • . . 
Clorhidrot de pilocarpina . 50 centígroms. 

Per ols cuirs cobelluts molt secs es recomono I'~, so· 

bretot delprés de rentot el cap, de lo .f6rmula.següenl: 
Oli d'ometlles dolces. ./ o. o . 20 groms. 
Alcohol • . . . • .( 
Esséncio de violeta, quantitot suficient per o perfumar. 

Si lo sequedat fos mol! pronunciada s'emprora: 
Olí d 'ometlles dolces o oli de rid. 15 groms. 
Maniego de cacou . . . . . . 5 groms. 

En el cos que el cuir cobellut tingués malta caspa, 
hom pr8$criu els ensobononts freqüents omb sobó de 
sofre i la Joció omb lo mescla següenl: 
Alcohol de 900 . . . . . 250 groms. 
Alcohol de romoní . , .10 0 25 grams. 
Eter oflcinol . . . • .i · · 
Clorhidrot de pilocorpina. . 25 centlgro ms. 
Amoníoc IIquid . . . . . 4 groms. 
Aiguo . . . . quontitot suflcient pero d isoldres. 

S'oplicora omb un raspoll semidur. 
Pero lo dono es recomarto lo Joció següen t: 

Aiguo destil'lodo 30 groms. 
Nitral de potasso .50 groms. 
Formol ol 40.r. 30 groms. 
Eter oflcinol . . . 20 groms. 
Alcohol de romoní, 20 groms. 
Alcohol de 90° . quontitot suflcient pero 300 cenlí· 

groms cúbics. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



En Guillem a 
l'illa VOICaniCa (Continuació.) metre d'alc;ado, cobert per un monrell de lo 

Xina fose, digué: 
UII de Vidre prengué la ma del noi i em-

penyent•lo el porto cap ol seu comarot. Un 
cop dins, tonca lo porto omb dos o tres 
panys, mira soto el llit pero veure si hi havio 
olgu am011ot, recorregué omb desconflanc;o 
l'habitocio i per fl, donant mitjo volto, s'en· 
cara omb en Guillermó i omb veu fosco, que 
feio tremolar les parets, parla així: 

-D'ací endovant foras sempre el que jo 
et mani, sense moi preguntar res, sense mai 
tractar de saber res. -

Guillermó no ero pos un covard, jo ho 
hem dit, i vo voler contestar a UII de Vidre i 
aclarir certes coses, pero la veu li baixovo 
i pujavo dins de la gola, 1ense que sortls 
per la boca. 1 no ero por, no. 

El controbondista no esperavo cap res-
pe stc. ton convenc;ut estovo de qué un noiet 
r.om en Guillermó no podio resistir-lo. Adre• 
c;onl·se o un recó de lo seva habitació on o 
prime.ro visto es veia un moble com d'un 

- Tinc un secret que em foro ric ton oviot 
com desemborcarem a Ceilon. Tindré or, 
pedres preciases, teix.its de seda, armes, 
tot el que un home poi desitjar en oques! 
món, i tot oixo gracies ol meo secret. Si em 
convé, podré enriquir tots aquells que em 
rodegin; podré enriquir el mateix rei; podré 
enriquir tot un poble, o podré enfonsar·los 
si em dóna la gana, i flns i tot podría ... -

Guillermó escoltavo sorpres. A mesura 
que s'exaltava parlont, el contrabandista 
prenia color i es feio més huma. Mai UII de 
Vid re no s'hovio digno! odre~ar dues porou· 
les seguidas o Guillermó, i ara, tal d'uno, 
oh miro ele!, sense que semblés venir o tomb, 
li hovio ogofol confion~o i li explicovo els 
seus plons. UII de Yidre seguio porlont, ol 
moteix temps que llon~ova núvols de fum 
negra perlo pipa. 

- Fa dos anys i mig, el Coix, el meu 
millor omic fins aleshores, comenc;a o tor-
nar-se sorrut i reserva!. Jo no venia omb mi 
o les tardes o beure en les tobernes deis 
ports; jo no li ogrodovo borollor•se omb lo 
bonda deis cNous Colons>; jo no m'explico-
vo les seves aventures, ni m'ensenyovo no· 
ves conc;ons, ni es jugovo els diners omb mi. 
El Coix s'hovia coso! dos mesos obons, omb 
uno dono estronyo, jove encaro, de llen~uo 
estrangero, que no parlova amb ningu ni 
mirovo ningú; no sortia moi de la sevo com-
bro. Es deio Roca. De lont en ton! hom sen· 
tia grons oldorulls i riolles d'oquello dono 
borrejots omb te rribles injúries del Coix. 

Al comenc;oment, en el <Centoure> tothom 
feio comentoris de sorpresa, peró més lord 
ens varem acostumor o lo idea de que omb 
nosaltres venia uno persono que no donova 
més senyols de vida que les seves rialles. 
l lo sevo riollo ero cloro i simpatico, i quon 
lo sentíem tots interrompíem un mome,1t la 
faino pero esborgir-nos omb aquella ale-
gria. Després continuavem trebollon1, omb 
una miqueta d'envejo del Coix, que posseio 
uno dono ton simpotico. Molgrot oixo, o 
mesuro que el temps possovo comen~ovem 
o donar-nos compte de lo gran transformo· 
ció que s'operovo en el nostre copita. Deixo 
de desembarcar en molts porls; deixo les 
bordlles, les borrotxeres, el joc, oquelles 
conc;ons que ens feien riure tont. Goirebé 
jo no ens porlovo ni ens somreio. Els ho-
mes de bord comenc;oven o estor desean· 
tenis. El seu front es V"' cobrir d'orrugues i 

· en los nits de lluno pujovo ol pont i es pos· 
se¡·ovo. Es possovo hc;,res i més hores tol 
so, conr.:mplont lo mar I els estels. Que li 
hovio passat? (Conlinuoró.J 

-Quln noM t6 aquest coctu,f 
cPrlnclospolls 1elvO ricum•, ••nyor.-

- Clou ot, ulls,Martoto, i veura 1 quino sorpre,o e l porto ot teu son t. 
- Oh¡ quo f•ll~I 
--So"n diu cprhadof.poll, selvlaticum>. 

r'f ll.. 
... furioso ocosta el cprlnclo1potiu ol no, del stu o•p~,. 
PuntlfJnol I nouol df!! «princlospolit> aen1ocionol, cu Iura.goo.es 



Soclofat G •••ral d (Emp,110 e . • Publrcado,!1 
lartoll, 2'3 ol locllvllzodo) 

'CII 249 8 • orc•lond11 



La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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Moria BALDÓ DE TORRES 
Moria Dolors BARGALLÓ 
Aurora BERTRANA 
Carme CO.NDE 
Concepció. CATASÚS 
Condelària ESCOLA 
Matilde HUICI 
Anna MURIA 
Carme MONTORIOL 
Margarida NELKEN 
cPASIONARIA> 
Francesca PRAT 
Maria PI DE FOLCH 
Mercè RODOREDA 
lsolina VILADOT 
Moria Teresa VERNET 

REDACTORES 
Moria Lluïsa BARGÉS 
leno IMBERT 
Montserrat MARTINEZ 
Eloino R. MALASECHEVARRfA 

DE pressa, (lt)nes; viu. endavant, correu l 
No tenim temps per a perdre; cal 

arribar tet seguit, més aviat que el vent. 
més ràpid que Ja bala del fusell, més en-
cara que el pensament de l'enam:>rat. L'e-
nemic és poderós i està recolza.t per totes 
les forces internacionals de la r~acdó, i 
per bé que nosaltres tinguem la majoria, 
l'honradeta, la raó i l'heroisme, ens man-
ca Ja disciplina, l'organització i la unitat; 
i hem de conquistar-les a tota màquina. 

En la data memorable del Primer de 
Maig els antifeixistes de tot el món s'uni-
ran en manifestacions enormes ~r a pa-
lesar llur fervent adhesió a la causa llegl-
tima del poble ibèric. Estaran tols units. 
per damunt de les diferències de ·matis po.-
litic, per damunt de las diferències de raça, 
per damunt de les diferèneies de sexe. 

Dones: avui hem d'imitar llur exemp;e 
i confirmar la nostra Indomable voluntat 
d'assegurar més i més la unitat antifeixis-
ta, la unitat del pro:etariat, l de fer Ja uni-
tat femení na. 

La nostra aportació a Ja lluita té Im-
portància transcendenta l, perquè tenim tas-
ques urgents, immediates. La incorporació 
a files dels nostres homes planteja en pri-
mer terme el problema imminent de Ja 
substitució en el treball !, és clar, l'apre-
nentatge previ de nous oficis. D'altra parl, 
si ens mobilitzem per a anar a les fàbri-
ques i· als tal:ers, i deixem la llar per des 
de la reraguarca lluitar activament per la 
independència de la nostra pàtria. amèna-
çada, qui tindrà cura dels nostres fills en 
les hores de treball? Qui els donarà el 
menjar? Caldrà crganitzar glfarderies, men-
jadors col·lectius, etcètera, en gran quan-
titat, i ni això ni la substitució ho pot 
realitzar cap grup de dones de cap partit 
o organització per molt fort que es pensi 
ésser. Es precís, és imprescindible, és in-
ajornable, si ·realment vo:em realitzar aques-
tes tasques cabdals, que treballem unides, 
w;ides en un fort bloc al qual puguin allis-
tar-se totes les dones que vulguin ajudarl. 
uos a salvar la nostra pàtria, sense pre-
guntar-leS}hi si són socialistes, anarquistes 
o comunistes; sense pre¡¡unter-les·hi si 
creuen en Déu; exigint-les-hi solament la 
,ferma voluntat de cooperar en la llulla per 
la nostra independència nacional. 

I ai,xò de pressa, tot seguit, avui maleïx, 
D.::,.cis: treballem per la nostra unitat 

reclam1mt l'Aliança Nacional de Dones. · 

L'ENSENYAMENT 
PROFESSIONAL AL CAMP 

NO és possjble d'obtenir un mínim de ben-
estar per o les nostres classes pageses 
si no es planteja a fons i d'una vegada 

el problema amb l'enunciat del qual encep· 
çalem aquestes rotlles. 

la incultura va sempre aparellada amb la 
desconfiança, engendra l'egoisme i és l'única 
inspiradora de la rutina. 

L'ensenyament professional al camp pot 
i ha de destruir aquesta singular tendència i 
predisposició a fer les coses sense saber per 
què s'han de fer, desconeixent per endavant 
el móbil que les inspira. 

Lo dona pagesa té especialment una ele-
vada missió a acomplir en aquest terreny. Lo 
seva ens~nyança i preparació no ha de limi-
tar-se a les instruccions primàrie~ que en els 
millors dels casos ha rebut molt per alt, no. 
Ella i la societat han d'aspirar a quelcom més. 
La pagl;lseto d'avui serà demà la companya 
d'aquell home pagès per excel·lència i la ma-
re dels seus fills; haurà d'ésser guia instintiu 
i encoratjador de l.a nova llar, i és per això 
que cal que reuneixi aquelles virtuts racials 
que fan agradable a l'home l'estada al camp. 

Lo joveneto ha de tenir un concepte pre-
parat de la nova missió que li incumbirà el dia de demà; haurà de conèixer els ade· 
quats quefers casolans agrícoles, les petites indústries que amb facilitat poden practi-
car-se a casa seva, com se fa en diferents països estrangers, on la dona és més útil per-
què està més ben preparada: l'elaboració i derivats del porc, de la mel, de la llet; 
l'aprofitament de plantes boscanes medicinals i de perfumeria, etcètera. 

Fa llàstima pensar en la quantitat de pri,neres matèries què es perd per no saber-
les elaborar! 

Són moltes les nacions que han donat preferència, ajut i estímul per a la millor 
realització d'aquest problema; són moltes les entitats culturals que curen de preparar 
les noies del camp en1 aquest sentit pràctic de la vida. 

Però tot en països estrangers, com si la ~eva realització ací ens fos prohibida, quan 
tanta falta ens fa per l'abundància de material de què disposem i per tenir-ho negligit 
des de tants anys. Allí es donen confel'ències per a la joventut i per la joventut, que, 
degudament instruïda en aquestes matèries i subvencionada pels governs, va de poble 
en poble a portar un raig de llum d'intel·ligència a milers de caps que fins aleshores 
romanien en lo foscor .. En una petita estació, el nom de la qual no ve al cas, voreig és-
ser testimoni, una torda que m'esqueia passar per allí, de com una bigarrada munió de 
gent jove acomiadava una gentil damisel·la amb ramells de flors i amb grans expan-
sions de companyerisme. Era una xamosa professora d'ensenyança industrial per a la 
dona {institució ofic'al) que acabava de donar un curset de conferències adients en. 
aquell poblet agrícola. Per què no es podria fer a cosa nostra quelcom semblant? 

COMPANYA llanço la idea per si aJguna de les nostres autoritats creu convenient 
recollir-lo per al millo-
rament de la nostra terra. Montserrat MIQUEL 



l' antitanquis-
ta comandant 
Carrasco sa-
\ uda \es do-
nes ca,alanes 
\: ce\ebroció del Con· ve~~~stà~;i;~y~°e: àr " . '"'_-_,¡¡,ffe•'•"' 
no l'oportunitat de conèi· 
xer un dels seus herois. 
Un d'aquests xicots va· 
lents i decidits, veritabiè 
fill del poble, que ho po-
so tol i per damunt de tot 
ol servei de lo indepen· 
dèncio de lo seva Pòtrio. 

Es troclo de \'ontiton· 
quisto comondont Juli 
Cor rosco. Un xiéot \. ove, de po• 
roylo senxil o, però elo· 
quent. 

Por\em. A m b noturolitot, en s 
conto proeses reolitxodes 
per ell omb els seus ho• 
mes, Oesprés vol saber com 
treballo Cota\unyo per o 
la guerra. f",nalment li demano 
quelcom per o les dones 
de Catolunyo. · l, _sense fer-se pregar, 
escriu: 

Dones antifeixistes de ~,..;11-lloll 
Cotolunyol Eh nom propi i en el 
dels meus soldoh que 
diàriament exposen llurs vides p

1

er o ~_xpulsar d~ la nostre !erro els invasors estrangers us odre ço 

uno so utoc10, l uno crido. ' ~·····d .• ,, .... ,, .... ,., ••• ,~, •••• ,,. 1,d'"'"''' s necessari que treballeu sense descans por o proveir degudament 

ol• hool<, Q,o "p,op•'"' P" o ,ob,,;t,i, oll h••" o lo ,o,ogoo,d• 
PEoseu

1 

foto l• •••'"'º i oj,1 ol u~ol dol G•'"' dol ,,.,t fop,lo,: 
nro eu-vos en lo tosco do· "'"""'''''º'do c.,.1;,,.1 c .... .... ,c , • ,C 

1:1 que he ..,¡st al front 
l • • 

\:Rlè>I do• ¡ov••· 5e,np<• novl•• ,,¡,cul 
en \JT\ poble \\unyò, omogot. Ells so· 

roentam els esdeveniments. Solament 
tenien disset anys i no els deilloven 

l quan saberen que ~riem uno inva· 

violència. Vàrem veure els nostres nois 
soltar els primers els parapets i l\onçor· 
se a \' atac amb empento incomporob\e. 

Xiulen \es boles, esclaten els obusos. 
Un dels nois cou. El seu compony, en 
veure o terre l'amic del seu cor, s'aturo 
un moment; vol incorporar-lo. El ferit 
obre els ulls, mou lentament els \\avis, 

bi.en que' o caso \\ur s<>"inf ·no hi havia 
pa, que qµon e\ls començov'èn a saber 
\\egir i esaiure els tragueren de l'esco· 
lo per o posdl'~\os o treballar. 

morxor. 
si6 no poguere1' espero'f més. Donaren 
un pet6, l'últim\, o \es goltes orrugodes 
de \\urs velles i partiren ol front. 

Però mai ningú no els havia eitplicot 
per qúè hi hdvio fam en \\urs coses, 
mentre els fi\\s d'altres veïns estudiaven 

Allò els vaig conèilcer, 
Els onornenòvern ,els nous>. 
Coincidí \\ur orribodo arnb "" des-

sense arribar a pronuncior uno parau· 
lo, i inclino e\ cop. Ho mort. L'altre e\ 
deixo, amb curo, o terra, agafo altre 
cop el seu fusell i segueix solament uns 
passos. Rep un tret, es poso \es ~ans ol 
pit i crido «Visca \o Repúblicob, o es divertien o·lo eiutot. 

Però un dia tingueren un.o reve\oó6. 
cans en lo lluito: Arnb quina impocièncio esperoven 

A.quest dia vo ésser el 19 de ¡olio\. ~\ò 
en el pob\et amagat arribaren ecos de 
lo lluito dels germans. l començaren a 
llegir lo premsa, o llegir amb onsietot 
\es alternatives del fl'ont. Noves inquie• 
tuds agitaren llurs consciències, abans 
odorrnid9S, i ve1ere11 corn pòdien obrir· 
se per dis miserables i,ous horitt.ons de 

\\ur entrodo en combati 
Els ,ticots enve¡oven els veterans quan 

oqoests, plens d'orgull, seguts en \esco· 
ves obertes en els moteixos parapets, 
co_ntoven \\urs prQeses, Obrien omb os· 

cultura i benestar. L\ovor5 es fere11 m6s om\cs q\19 mol, 
lunts, pdSSQ~e11 hores sencerls co-

torornent \\urs ulls ingenus i sentien el 
batec violent de \luO cors ,ei,i:i\\s, d'or 
vell. Al t'\ orribò el moment, L'o\boda 
es presentava grisenco. Ens donaren 
l'ordre d'otoc, L'enemic c:ontestò ornb 

Quan recollim els cadàvers posem 
¡unts els dos ¡oves. 1' ots sentim lo des- . 
oporici6 dels omics valents i bons que 
han sobut morir amb heroisme i que 
p\osmen \\urs ònsies de llibertat en un 
crit que allò porticulorment és sublimi 

VISCA LA 
REPÚBLICA.l 

l 

Leno IMBE~l 

Estatal es _,, ltu ra. gob. es 



ESCOLA 
• 

DE LA JOVENTUT HEROICA 
C~p al campament. - La carretera que va a Pins del Vallès és un seguit de volte.. i revoltes, 

de pujades i !:aixades, tant,es i ta.n accentuades que el fotògraf que ens acompanya, un heroic 
xicot que s'ha jugat diverses vegades la vida al front per a fer informació gràfica, es mareja de 
lai mane ra que ens fa detu rar i s'emp e ja estem a mig caml, 
l'amenacem amb deixar-!o a peu; el xic i amb aire de màrtir 
tanca els ulls. 

Primer C,mp d 'lnstrucci6 PremilitQr. 
gunla q_uè vo:em. Mentre esperem el 
troba a la nostra dreta, on hi ha un r 
Exèrcit Regu!ar.» Al costat hi ha un s 
maleta a terra. i porta una , motxilla pe 

-Ad tot és seriós -sentim que d iu 
que portem.-

El de la motxilla, per tota resposta, 
del fusell. 

dóna l'alto i ens pra-
un xic Iol allò que es 
'Instrucció Premilitar -

viatger qua ha deixat la seva 

ada, seguit pel soldat 

Ens arriba el nostre tom. Vénen am? ;9g~. 
a un grup de xicots que em donen l esp,~lJl~~)~ 
F,a,..cament, estic impressionada al dava ni,-dê _) ~n~;s 
i admirada, demés, de la galanteria d'aq~B'~ co!?.~ Que ben educats 
em fanl... Pobre de mi! Folla vanitat! Al PJSi1',co~'taJ sento dir: 

-Els nois, que trenquin files ... - ,:;-

oficials. Quan m' Apropo 
Is a una!, es quadren. 

lpecte a la meva visila 
són! Quantes salutacions 

Ha parlat el cap militar. lmmediatame~ 'escoll~ (lna veu enèrgica de comandament: 
- Desfeu liles! ... - ~""'~ .~ ~" g: 

- l l'enc,n'.ament es desfà. Ningú no s'ifo'l7fiíÍJf'J,x~~~ {<í1"' , s salutacions eren una 
mostra de disciplina al comandament derf'campi:f,",,e.,,"~ dissjmúJa~ ,, torbació contemp!o el 
camp, que presenta un aspec'e reafmeot ffe&§r)flT~ ç;ñte~fS :de ten~lanqufssimes es mostren 
al sol, oferint un contrast admirable am~ el verd0;te~re d!t ,)e P,tirnlive~ . En cada tenda viuen 
set homes. Naturalment, es fa la vida de;tcampa¡¡ya, ~i,ò rio ,a-siueUiÍ Vidif antiga, que embrutia el 
soldat, sinó una vida qus l'aíuda a desel iótlfar les' ~ es facultats -"1'nt:'l·lectuals i II enfortir-,e 
flslcamenl l ,noralment. 

-Tenim ur.a escola per a 
(lnal(,!\hets, on aprenen a llagfr 
i a escriure alguns d'aquests 
xico'.s, a càrrec de les Millcies 
Cul!urals, que organitzen to!a 
mena de cwsos i conferències 
i que són, també, les que fan 
aquest periòdic mural.-

' .,, 
~\. l el comandant del camp ens 

mostra el periòdic, molt inte-
ressant ¡::er cert. 

-Hi ha safa de dutxes, barberies, etcètera. Ah! M'oblidava de d ir-
vos que estem muntant un3 bona sala de cinema.-

Caminant, caminant, hem arribat a un profund barranc damunt del 
qual s'ha estès un -pont, construït a:nb soques i branques, que està 
guardat per un robust soldat amb fusell. Em deturo i miro amb descon-
fiança, sense alrevir-me & avançar un sol pa; i sense saber de cert 
si , el fu~all del sentinella o l'aspecte fràgil i 

panyant, que ha endevinat el meu 
c,euar el barranc. Tot seguit ens 

la direcciò tècnica dels en-
trar els xfcots en aquesta es-

gades perquè n'aprenguin.-
clor Barcia, que es capt6 

s últims treballs. Quan arri-
ilal, l ens introdueiit a una 

us ajudants, al voltant d'una 
ome. Abandonem la blanca 
i ens dediqtem a conversar 

tenia can, - El primer a qui 
un magnific aire de triniteraire. 

entment arriben al camp noiets que 
rs ca,ses en recerca ds la vida aventurera de cam-

d' ells arriben les fa1'1Jlies, plorant, indignades, i se' ls 
llur. En veure En Mallarac he cregut que també es-
dels seus, i li dic: 

la teva famllia 7 No vindran a buscar-te qual-

Els comondants 
Joan Suórez i Joon 
Jiménez, del Partit 
Federal Ibèric i de 
•es Joventuts lli• 
bertàries, respecti-
vament, conversen 
sobre la necessitat 
d'esta blir més 
camps d'instrucció 

\ premilitor. 

al front d'Osca amb fes Joventuts Llibert.\ríes, a les que pertanyo. Alii 
em vaig convèncer, en remarcar que els estrangers, en atacar, em-
prave, sempro la tàctica d'anar tots en fila, mentre nosaltres disparà-
vem cadasc,; quan li donava la gana, que és indispensable obeir els 
comandaments. En queien molts q1.1e potser no haurien caigut si les 
coses hagvessir. estat com a:¡uasts volen fer-les ara.,-. 

l en parlar mira amb afecte un grJp de jovenals, plens de sol, 
que evolucionen seguint les instruccions del cornell d'ordres. 

Josep Urbiab, defensor d'lrún. - Es un heroi d'Euskadi, qua lluità 
fins a disparar el seu últim tret a lss munta:l)'es d'lrún. Es un basc 
-cent per cent, que s'entén molt bé amb els catalans, perc¡uè el seu 
poble 'ha sofert la mateixa incomprensió que et poble ca!alà i ha estat 
també privat da les seves lliber1a!s pels governs monàrquics i ab-
sorbents d'abans del 19 de juliol. Es socialista. 

-A lrún no hi haurien entrat si hl hagués hagut un comandament 
únic que hagués dirigit les operacions de conjunt -ns d iu amb certa 
impaciència- . f>erò en.s deixaren sols i sense municions. Tot això cal 
arranjar-ho de t. Necessl'.em g~nyar, necessi-
tem vèncer d'u 

10111 CJrJ¡,t l 
capficat en les 
.pem i e~ontàn 

-La meva pr 
li he dit que n 
els illllians l a 
clar qua sé que 
que sóc caporal 

Ho diu tot d' 
se'ns apropen d 

Els co111and1 
primer batalló, E 
comandant, En J 
Joventut.s Llibert 

els dlss, l lo ja 
a l ac:àbar amb 
sa nostra. Està 
dient a . tothom 
'uniforme.-

. Mentre parlem 

l comandant del 
deral Ibèric. L'altre 

e Guerra, és de les 
panyia. Els altres oficials 
'Estat Català i del Partit 

a!eix està pla da joves 
Ien els principis que 

ciplina, comandament 
únic, reserves, a partits o organitza-
cions. Tots estan q,ertals de Catalunya 
l els altres pobl ~ l. Tots els caps i 

ontesta, somrient-. Jo no tinc famllia. Vivia per acl oficial, han com /éfò avui esmercen 
aquests perquè em sembla que el que fan est.\ molt ·pacientment el sinistra, aques · de P.ins del Vallès, 

uan al front... reserva d'heroisme, on ~T" esperança del nostre l:xè;cit Popular, que 
-Però -l'interrompem-, quants anys tens? ha de salvaNlOS i decidir ràpidament la victòria si continuem seguint 
-Divuit -respon, or~ ÓSA}cñnfv~~ e~ffi1'atê~:t ctJ1tt:rrctgab.~!5 disciplina. 



'j,t,'lii 
T'AL com s1ha,ia anunciat, el dia 25, a 

les onz2 del matí, tenia lloc al T2atre 
Neu el gran miling d'inauguració d2 l' A-
liança cfe la Dona Jove a Barcelona. 

Les joventuts 1U1a vegada més ens do-
nen l'exemple. Eri aquests moments, quan 
totes les forces antlfeixlsl~ neces,iten es-
tar unides per tal d'acabar amb la provo-
cació feixista i l'ansietat de noves guerres, 
les dones joves de CataJ1U1ya han comprès 
que solament una Aliança Nacional de to-
tes les dones les posaria en perfecta con-
idició. per a realitzar la gran t~ca que els 
p~rtoca. 

Els parlaments de les companyes van d2-
mostrar aquest sentiment de responsabíli· 
ta( no solament davant els problemes de 
la guerra, sinó també davant l'esdevenidor 
de la clona. El:es volen no solament fer el 
màxim esforç per a ajudar a guanyar la 
guerra, siJló que també volen, per Llur com-
prensió actual, preparar el carni per l'eman-
cipació total de Ja dona. Pimsen tamW en 
Ja necessitat de crear un poble fort i per 
això en llur programe s'ocupen de la im-
portància de l'esport de manera que ni 
físicament la dona es trobi en un pla In-
ferior en les lluites de demà. 

Cultura intel·lectual i cultura física: heus 
ad el programa constructiu de les dones 
joves. 

La. presidència del mitlng estava oonstl· 
Luïda per joventuts de les enlitat11 segnents: 
Esquerra Republicana, Estat Català, La 
Falç, Partit Socialista Unificat, Sindicat del 
Vestit (U. G. T.), Servei. de la Llar, F. 
E. T. E., F. N. E. C.. G. E. M. Darrera 
la tribuna presidencial una gran bandera 
catalana, símbol d'unitat, servia. de dosser 
als retrats dels nostTes Presidents Fran-
cesc .Macià i Lluís Compangs. 

fniclà l'acte la banda Vorolxilof. 
L'acte fou radiat per Jes emissores lo-

cals, 
Montserrat Matlíner, presldenta de l'A· 

Jianç& Naci.onal de Ja Dona Jove, obrí l'ac-
te &mb breus p!11lful€s l seguidament parlà 
Anna Font, per la F. N. E. C., Ja qual 
exposà que l'objectíu de la novlt ~titet era 
enfortir els JJigams entre tota la joventut 
femenina catalana. 

• 

Carme Planas, de la J:wentut La Falç, 
ta una crida a totes les dones perquè in-
gressin s la nova entitat. 

Matilde Muñor, pel Sindicat de la Llar 
(U. G. T.), propugna també per Ja unió de 
totes les dones. Diu. que l' AUança Nacional 
de la Dona Jove pot presentar-se com un 
exemple d'unitat. 

Margarida Abril, per les obreres tèxtils, 
remarca que cal emprendre una campanya 
per a atraure's les dones que encara ro-
manen indiferents al profund moviment so-
cial que comporta la guerra. Afirma que 
l'Aliança Nacional de la Dona Jove està 
en tot moment al costat del Govern de la 
Generalitat i que els presideix la bandera 
catalana perquè és la bandera de la unitat. 

Evoca l'heroisme de la dona madrilenya, 
i diu que Jes dones també han de sacri-
ficar .se per a guanyar la guerra. Anuncia, 
finalment, ta ce:ebracló d'una Conferència 
Nacional de la Dona Jove. 

Una companya d'Estat Català pronun· 
cia breus paraules fent ressaltar l'obliga-
ció que té la <lona de mobilitzar-se a la 
rereguarda per a acomplir aquella tasca 
que no. poden efectuar els homes que han 
anat al front de batalla. 

Pepela Rovira, d'Izquierda Republicana, 
destaca la influència que el clericalismi 
ultramuntà lingué en la gestació l en l'exe-
cució de la sublevació militar del 19 de 
Juliol. 

Tot seguit féu ús de la paraula Teresa 
Pamies, per les J. S. U. 

Diu que hi ha milers i milers de dones 
que no han comprès encara el veritable ~a-
ràcter d'aquesta guerra i les seves reper-
cussions en Ja societat de demà. 

«La guerra -afegeix- no la guanyaran 

solament els homes dzl 
lrcnt, sinó també l'acció 
de la èona a la rira• 
guarCa. l·lem C:e m:>bilit-
zar to!a la massa lndlf2-
rent de ncies catalanes 
que encara no han fet 
res per a la guerra .• 
Fa una crida a totes les 
C:ones Joves de Catalunya 

perquè ingressin al Casal de Ja Dona Jo-
ve «que -óiu- crearem amb e¡ sup:>rt del 
Govern d2 Ja Generalitat •. 

Per úllim s'adreça als concurrents el mi-
nistre óe la República, Jaume Aiguader. 

«Us porto -comença dient- una saluta-
ció ccrdial del President de Catalunya, 
Lluís Ccmpanys, que 110 ha pogut assistir, 
ccm era el seu desig, a aquest acte. 

Calia que les dones de Catalunya dones-
sin mostres d'organilzadó en aquests m:>· 
ments tràgics i a la vegada gloriosos que 
estem vivint. Calla que la dona fes ús de 
Is llibertat i dels drets que li han estat 
reconeguts. 

La República us féu iguals als homes. 
Catalunya us donà encara moltes més lli-
bertats. Teniu en aquests momenls l'alta 
missió de guanyar la pau l fer d'aquesta 
pau una obra de justícia i de dignitat hu-
mana. 

Dones joves : vosaltres heu d2 conlri· 
buir a laborar els nous principis. Hem 
d'alliberar-nos, però també hem d'ajudar 
a alliberar els nostres geriíÍans que són 
encara liranllzats pel feixisme ... 

Acabà dient que l-Oies les dones estaia: 
nes que siguin mares l les qu~ esperen 
ésser-ho han d'oferir llurs fills a Catah.t· 
ny'a per la llibertat, la justlcia i l'allibe-· 
rament total dels homes. 

Tots els oradors toren 
aplaudits i l'acte s'acabà 
amb visques al President 
Companys i a l'Aliança Na-
cional de la Dona Jove 



TROSSOS DE CAllTIS 
rebec» l 'he posada a la paret de la cambra dels emboli«, enganuda 
amb pastetes. 

Si no fos que estàs ferll (no és un, . excusa per a feslejar infermeres 
condescendents l), .ii, què el diria .. , (T'ho d:ré «,1lte$ veu$» 41-uan seràs 
davant meu.)» · 

. j<Ets cruel, els cruel l els cruel. El deus pensar que s6c un tros de 
'1uto, Ho, company camarada soldat l Que el penedei"es cS'haver-me 

:a_llò c{el pe16 l Millor. Jo em penedeixo de moltes coses i callo, l 
9,llmlo et punt. · 
Jo . el .Moldria com un d 'aquests que van p !l cure,; i que l'hagin 

111~dalla 

"' - '":' \ J. 

• •.1. ...... ~UR A ~,.,,, .. ... 
ª'!1~~~-~·¡¡;,.11";aria Teresa Vllf'net. -- =-~ 

Mercè Rodoreda. 1 

Carme Montoriol i.)'\ig, pel 
Grup Sindico/ d'E,criptors Ca, 

oñ, (C. N.-T,), 
Marco, per 

l'Agrupació d'E,criptori Cota• 
Ions (U. G, T.J. 

Josep M. Francès, 

© Archivos Estatales, cultura gab.es 



11 nostre Primer de Maiú 
EN temps d'actuació clandestina, en apropar-se 

el Primer de Maig, trucaven tímidament, però 
fatalment, a la nostra porta dos homes d'as· 
pecte inofensiu. 

Després d'ensenyar-nos, somrients, un paper 
blanc, en el que es donava l'ordre d'arrestar, per 
exemple, a Joan López i Martínez, s'enduien de-
tinguts tots els homes que es deien Joan i tots els 
que portaven els cognoms de López o de Martí-
nez, tant si es deien Pere com si es deien Josep o 
Francesc, anul·lant, amb aquest o altres procedi-
ments anàlegs, els nostres més actius militants; 
malgrat tot, les manifestacions, els mítings, els ma-
nifestos projectats tiraven avant sempre, i la classe 
treballadora el dia Primer de Maig, any darrera 
any, reiterava l'heroica prometença de fe en la 
seva pròpia causa i jurava impedir per tots els 
mitjans que el feixisme guanyés noves posicions. 

Aquest any no vindrà la policia a cercar-nos a 
cosa. Entre les moltes coses que pòrtem conquis· 
todes hi ha l'adhesió a la nostra causa de bona 
part dels guàrdies i policies, av11i companys nos· 
tres lleials i abnegats en la lluita contra el feixis· 
me, i la incorporació a llurs files d'un gran nombre 
de nois del poble. Aquest any no hi haurà deten· 
dons, ni haurem de fer el recompte de les nostres 
forces, ni serà dia de festa, ni haurem de jugar-nos 
la vida en manifestacions il·legals. Aquest Primer 
de Maig tindrà un significat espe<:ial. 

En el front, les bales, els obusos, les bombes 
xiularan i esclataran exactament igual que els 
altres dies, l la reraguàrda, per tal de palesar la 
seva solidaritat amb el front, treballarà amb més 
intensitat, especialment en les indústries de guerra, · 
on s'ha de multiplicar més i més l'esforç, i farà 
lliurament del seu jornal al Govern per a despe· 
ses de guerra. 

Avui, Primer ~e Maig, és el dia de la Unitat: les 
dues centrals sindicals, U. G. T. i C. N. T., celebro· 
ran nombrosíssims octes de conjunt, en els que fra-
ternitzaran marxistes, anarquistes i tots els antifei-
xistes en general. Les dones estem particularment 
satisfetes de l'acord pres pels dos Comitès Regio-
nals U. G. T. i C. N. T. i desitgem que cada dia 
s'accentuï més el corrent de cordialitat i respecte 
mutu que avui anima els companys d'ambdues 
organitzacions sindicals. Perquè estem convençu-
des de què lo unificació és la base del triomf, 
nosaltres excitem els dirigents de la C. N. T. i de 
la U. G. T. a treballar de comú acord en aquest 
sentit, i avui, Primer de Maig, és precisament la 
data més indicada per a afermar el nostre incre-
bantable desig d'unitat. 

Malgrat q11e el Primer de Maig és una data in-
ternacional, en els altres països tindrà una influèn-
cia ibèrica. 

Avui els països que contemplen amb admirati6 
la nostra lluita, que del nostre triomf n'esperen el 
principi de llur salvació, reforçaran llur solidaritat 
envers el poble hispànic i llur fe en el nostre 
triomf, manifestant-se totes les ciutats i pobles 
a favor d'Ibèria i de les seves llibertats. El prole-
tariat i les capes populars d'aquests pobles refor-
çaran l'ajut moral i material envers la nostra Re· 
pública i condemnaran enèrgicament el feixisme 
que vol apropiar-se de la nostra pàtria. la 
U. R. S. S. i Mèxic, els dos magnífics pobles que 
tan valentament .s'han posat al nostre costat, llui-
taran amb nosaltres el Primer de Maig. 

El nostre Primer .de Maig és, doncs, un Primer 
de Maig de grans esperances i.d'immenses pers· 
pédives, amb aquestes quatre consignes: lluito, 
treball, unitat i solidaritat. 

lluita en el front, treba l en la ~eraguarda, uní· 
tat en les forces treballadores i populars, solidari-
tat envers tots els pobles de la nostra República: 
apunta el sol de la gran victòria. 
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Soldo ni a1npo· 
ll•s que con• 
f•n•n sirum1. 

A la U. R, S. S. les do· 
nei son odmosos o totci 
mona de !reball l po, 
don elegir llluromont la 
profe u l6 que m itlor 
s'ovingU'i omb llurs gu1• 
tos. Heus oci uno stoio· 
novhtoj en la conslruc• 
tió de1 Gran Metro de 
Mosco11, lttibollont amb 
Un martell ongla, • 

El Primer de Maig, a la U 
morac/6, de Joia, d'a/e 

proplesfo 

. S. s., serà dia de festa, de comme• 
la de tot un poble qu,e amb el seu 
va saber-se alllberar. 
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És una amabfe i delicada frase que el codi civil a 
l MAGINEU-VOS per un instant un individu que pr 

planet¡¡ menys absurd i menys ingrat que el nostre, 
regularment l'idioma castellà, però no el sentit de la 
Imagineu-vos aixf mateix aquest intel·ligent fill de Júp, 
ami:> un- codi civil espanyol entre el; d its i llegint 
lítat l'article 237, que ve a dir, si fa no fa, el que seg 

•No pueden ser tutores: los que han sido pe:1ados 
estafa, falsedad, corrupció:i da menores, escanda(o pú 
tienen mala co:iducta y cuya forma de vivir se descono 
gos del menor q_ue ha da ser tutalado, los comercia 
de mala fe y las mujeres.» 

l estem convençuts qµe ja no us serà tan difícil d'i 
nyot;i. · i el comentari de. l'intel·ligent fill de Júpiter, Satur 
sevol dels estels de la Via làctia: 

- •Mujeres•? Sens dubte es Irada d'alguna altra mena 
criminalitat... El legislador espanyol ha obrat plausiblement 
menors de la. perniciosa influència de •mu;eres», corruptors 
tussa ... Uff l Cuines «pintes• l-

N O, companyes~ el codi civil no ens atorga tampoc la 
fiança per tal que les dones, d'una manera general, port 

les funcions de la. tutoria. 

Damunt de Catalunya planen nombrosos 
g rups de negres aus, que amenacen el 
triomf de la. causa obrera i antifejxista. 

Són els incontrolats, mot amb què es de-
signen, en la parla, d'avui, els homes {tue 
al5ans en dèiem lladres ¡ assassins. 

Vídimes d'aquests criminals, van caient 
cada dia els millors lluitadors de les nos-
tres organi.lzaci.ons a."ltifeixistes. 

Avui ha caigut Roldan Cortada, un ac. 
livista abnegat del P. S. U., quie tenia una 
autèntica reputació revolucionària. 

GARANTIA 
-S11nbla g eni moll fiña. 
-Finíu 1mol No .. ,,, "•" 

"'ªi ni a to cuo del corb'6. -

Crims d 
impunes. C 
del poble! 
lats• l 

B pob!e 
tació amb m 
Cortada, ho 
protesta, con 
assassins del 
nen! Martínez 
de la Hispan 
ranta-cinc tra 
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Char/ie Chap/in, el <gent/eman,, ha volgut éS$er i ho 
estot l'actor de/ Poble, Perquè ho sentit batego, e/ cor de/ 
ablo dio, do la '"'ª '••••,a ••pidh,at;•a,. Jo,io, d•, •• , "• -., •• 'ª' ., ••• l'odm;,., ¡ ••• , ••• , ••• "''º"' 

com el més definitiu de/ cinema - el/ renuncio o lo seva 
prestància, per o dei1<or Pas a aquella flgureto de les so • •• , ..... ,,,.d.' ¡ ,1o11.,.,, "'" , •• ,,. ¡ 'ª" '""ª· 'ª" pregonament trista alhora ... 

El/ serè¡ Per sempre e/ vagabond que no té on coure's 
mort, e/ clàssic desheretat de lo fortuna, encara que el/o li 
ª"''º"' 'ª'' •l, ""' dao., r.,.,. pòrio "•P,o P•"•o•II, 
perqu~ <fot li és Vedat>, foragita, d'o~reu, encoro que els 

''ª"' hamo, -•l, ••, Papola,. d.,_,,, d'•II- l'haoan, 
¡ •"haaa,;, •mb •l ••• <oma,1,. Ell, ••mp,. ol •Cha,t;o, 
<ampooy '••illa,ablo dl,t, ""' <ol-fobo,adon, '" paga , ...... , •• ,, ª" º'""· p., 110,g ,.. .,,., , ••••• , d ...... 

qoo h; hag; '"'• •Rim, l •Rim, ... ,¡ qo, aa ,at ,.,.,, . ., oaa. 
••aa, amb ,1. "''•••kl, •M1.,., <haptfo, ,; p,¡ da,,., ,a, gonius emp/eat a /'«studio>. 

fil ...... ..,,., ... ,, ,·,. d"'ª'ª' ª'"'º'""ª· l 'ª pod;. 
,,,., d'all,a "ª""ª· l'hamo ••, Papofa, dol mó, ¡••,/a. ,,1·1;,,., dot ''•••a oa, •am,10, am;~¡, do, do f'all,o baada 

do ma,. ¡ do '"'"· 1 aa,ato,, '"•IUm ,t"" •am,¡""· <am un trofeu magnífic i enca. 

,aljada, ... Solo,, Cha,t;.¡ TANISCHKA 

r 



IMAGINEU-VOS per un moment, amigues, c;ue, en lloc 
de viure ur.a guerra esgarri/om, vivim ura e '.apa mansa 

i agradívola de la vida corrent. Que us disposeu a assistir 
a festes i cerimò"'lias, recepcions i balls. En avinenteses 
així se acudiria, be, segur, consultar els figurins de les 
darreres publicacions de modes i trar ac;uells c¡ue millor 
s·avi'nguessin amb el vostre gust l la vostra figura. Però 
vol el destí que, mal que us pesi, sigueu a:lriu; l espec-
tadores no pas de balls de socie!at ni «reveillons», sii,ó 
d'una de les més terrib:es t·agèd:es que mai hagin pogut 
trasbalsar cap poble. A!eshores us cal cercar, també, figu· 
rins, per tal de triar models amb e ls quals revestir la 
vostra ànima. l no és certament en les revistes de Paris 
on els trobareu, sinó en les planes de la història . 

Sense à.nim de donar-nos-les de doctoreJ> i només amb 
el bon desig d'establir un paral·lel entra les reaccions da 
la dona d'ahir i la d'avui, davant ca!amitats anàlogues, 
volem retreure diverses actituds de les qlle són atribuïdes 
a les doneS d'Esparta, assenya!adament les mares. • 

Ha estat molt repetit que la República Aristocràtica de 
Licurgo era una mena de «conveni guerrer•. Allí tot nei-
xia, creixia i es multiplicava peC1sant en la guerra. Esser 
espartà i he.me de pau era quelcom tan inadmissible com 
4sser «va'encià i home ce bé•, se;¡ons a!guns llenguallargs 
l'opinió dels Quals no és pas la nostra. 

Sabem dels esparta'ls que e ren molt poc enraonadors, 
però quan parlaven solien «fer frases•. Tantes, que la 
historia en va plena, fins el punt de fer-nos malpensar si llur laco-
nisme er& una coqueteria. 

També s'ha parlat molt de la virtut dels esparla,s i de les esparta-
nes. En això hi ha un bon tros d'exageració. Tanmateix, deixem aquest 
lema d,_ la virtut per u11 altre dia, i avui consagrem-nos al tempera-
ment be1·1icista de les dones davant la gusrra i la intervenció en 
ella de llurs familiars. 

Els espartans e ren geni ferrenya, poc a:niga de J'.elegànci3 i de l'art, 
però esclava del tremp i de la força. «Les dones hi gaudien -escriu 
Schomann en «Antiguitats gregues»- de ma¡or consideració qua a la 
resta de Grècia. Llur educa~i6 les apropava més al, ho'lles i estaven 
avesades, des de petites, a senlir-!e ciu!adanss i prendre viu interès 
en els alers públics ... » 

Quant a coratge, patriotisme i abnegació, no cadien gens a l'altre 
sexe. Estaven segures de perfànyer a una raça superior. Aixf, quan 
dones d'altres estats grecs s'admiraven que les espartanss fossin es-
coltades pels homes en moments greus, alies respo.1íen: •També som 
les úniques que posem «home,• al món.» Ta:it n'estaven d'orgulloses 
que se sentien exigents. 

Plutarc, e l biògré!I i moralista grec, en els seus «Apotegmes de lacede-
mòni~ desconegudeso, aplega un seguit de fets anecdòtics que són cu-
rioslssims i ens il·lustren força quant a la psicologia dels habitants 
del Peloponès. 

Heus ací unes quantes, collide; a l'atz3r: 
Una mare s'a.saben!a que el seu fill ha fugit davant l'enemic. «Hom 

fa córrer -li escriu- una versió lletja del teu capteniment. Cal que 
te'n purifiquis o que moris.» 

Una altra, en rebre la nova de ld mort del fill, combatent, replica, 
impàvida: «Ja ho sabia que el vaig engendrar mortal.» 

Afegim-hi, encara, l'acomiadament de consuetud en sortir els fills cap 
a la guerra: «Torna amb l'escut o damunt de l'esculo, és a dir, mort. 

«Si el meu fill mor, que ocupi el lloc el seu germà», s'escridassa 
ura altra dona que s'assabenta de la tenacitat del primogènit en de-
fensar unü posició. 

Una lacedemònia -segueix contant Plu!arc- va trametre a la guerra 
els seu~ cinc fills i esperava amb ansie!at noticies de la batalla. «Qui-
nes noves portes?• va preguntar al primer que arribà. «Els teus cinc 
fills són morts.» •No et pregunto això -féu la mare-. Vull saber qui 
ha gua;iyat.» «Nosaljres.» «Aixi, podem lloar els déus.» 

Contaríem i no acabaríem d'aquest poble singular, eixut, retret i 
combatiu. Però no és el nostre propòsit fatigar les lectores amb in-
aCélbable~ i engolades conferències. Hem volgut, només, posar de 
manifest el menyspreu per la vida que presidia les anomenades virtuts 
espartanes i la impassibilitat amb quò les dones llíuraven els fills a 
la mort. No voldríem pas QU8 les nostres amigues devinguessin tan 
terriblement indiferents, però si cal que molles dones, conscients de 
llur responsabilitat històrica, no s'oposin a què llurs fills acudin a la 
crida do la Llibertat. A tes fredes mares espartanes que se sacrificaren 
sense dolor voldríem oposar les conscients mares catalanes que, ado-
lorides i tot, saben sacrificar-se per la Causa. 

J. M. FRANCES 

En Guillem a l'illa volcànica 
N O li avia acabat Ull de Vidre de pro.nun-

cíar aquesta paraula quan el cCentau-
re•. balancejant-se escandatosa~nt, llançà 
Guillermó contra el moble que estava co-
bert amb el mocador de la Xina, que cai-
gué per terra a conseqüència del cop. Gui-
llermó, al mateix temps que veia les estre-
lles, lfngué ocasió de veure què era aquell 
moble. Una mírada radiant hauria estat 
l'expressió dels seus ulls si hagués pogut 
contemplar aquell moble en un estat nor-
mal, però estava tan trastornat pel cop i 
per altra banda et vaixell continuava amb 
tan terribles balanceigs de bat>or a estrl-
bor, que el nostre protagonista només s'o-
cupava de recuperar la seva posició normal 
en terra. Et vaixell· s'aixecava tot saltant. 
Ull de Vidre cridava, tot arrossegant Gut-

llermó cap a coberta amb el desig de se-
parar-Jo del moble mlsteriós. Un cop alii, 
començà a dona r ordres: 

-Arrieu les veles, de pressa. del con-
trari, pels trons del cel, tindrem un dis-
gust.-

El segon de bord continuava ferm en el 
seu lloc, sense que s'alterés la seva Jesomia. 
Els màslils del vaixell sostenien amb difi-
cultat les vetes inflades de tat manera pel 
vent, que semblava que d'un moment a 
l'altre anaven a reb<?iltar. Pet pal mestre 
pugen els homes de la tripulació, quan de 
sobte un cop de mar horrorós arrenca el 
pel i se l'emporta, amb tots els homes, en 
mig d'unes onades monstruoses. 

(Conlinvarà.) 
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va. El pare, vestit d'america-
na i pantalons d'un mateix 
color fosc, espardenyes blan-
ques, molt netes, duia un pa-
raigua penjat al braç i donava 
la sensació d'un home que té 
a casa seva dona feinera i ep-
dreçada. El noi duia un maletí 
de mà que semblava contenir 
poc pes. La nena, amb el braç 
dret, sostenia un fardell bas-
tant voluminós que recolzava 
damunt el costat, on encara 
no apuntava la curva de la ca-
dera. L'embalum del fardell, 
tant o niés que el seu pes, 
dificultava la marxa de la 
nena. La joia del meu esperit 
va ésser-ne, de sobte, alte· 
rada. 

El grup s'aturà i vaig atu-
rar-me jo també. La nena va 
posar el fardell de.munt la 
terra neta de la pluja de la nit 
l assecada per l'escolament 
natural de l'aigua degut a la 
inclinació del sòl. Vaig respi-
rar com alleugerida de l'alieu· 
geriment de la nena. 

Al cap d'un minut llarg, l 
atrtb la meva més gran estupt-
tacció, vaig veure corn l'hofhe 
que semblava ell pare acondi-
cionava el fardell damunt el 
cap de la mateixa criatura. El 
grup, de nou en marxa, for-
mava un tríptic simbòlic. El 
pare, lliure de tota càrrega, 
amb la majestat de l'antic pa-
triarca. El noi, amb el maleti-
het, saltirona_nt admirat entorn 
al pare, amb l'obscura apl?~ 
t~ncia d'ésser-li igual demà; 
tneiitre la doneta en germen; 
carregada amb el fardell, po-
sava les seves febles forces i 
tota la serietat i atenció de 
qu~ eren capaços els se~s deu 
o om;e anys a sostenir da-
munt la testa i a apuntalar, en 

L 'autòmnibus que, sortint de la cíutaf, segueix la carretera par¡:il·lela ai un gest d'àmfora del braç dret, 
mar m'havia deixat al peu d'una via que puja costa amunt amb aire i el f~txuc fardell. 

nom de passeig. Una tristesa i una indig-
En aquell matí de primavera del 193;; el passeíg, vorejat ,d'acàcies fio- nació alhora varen enterbo-

rides, estenia la seva cinta dins un panoramà nftid( de natura renovada per lir-me aquell matí clar d'abril. 
la primavera i purificada per la pluja de 1a nit anterior. Malgrat la humiltat Als quatre anys d'aquella 
de les casetes que, amb discontinu'itat, el limitaven a banda i banda, aquell penosa impressió el meu pen-
aire primaveral, aquella nitidesa i les tofes verdes i blanques de les aaàcies sarrlent agitat es P.regunta: La 
·florides feiel1' d'aquella via un p~sseig senyorívol, de petita vila eur'opea: guerra i la revolucjd seran 

Mentre els meus passos, lentament,· pujaven la costa, l'esperit meu prou per què aqu~ll home ab-
vofava optimista, esperançat, vers un demà clar i joiós per a la nostra diqui del dret de la força, per 
terra . La República tenia dos anyets justos i miràvem confiats vers ella com què totes l~s dones de terres 
ver.s el portal obert a tots els aires renovadors. . ibèriques tinguin una més alfa 

En tombar el primeF recolze del camí, un grup, a certa distància, se'in . condició social? . 
féu visible. Un home alf, ben plantat. Unà riena d·estafura corresponent Éstascadetu,demi,deto~ 
a uns deu o onze anys i un noi aproximadament igual, A mesura que, tes; com- M . p· d FOLCH 
per Ja ma¡ot rapidesa del meu pas, m'anava apropant, el grup es preèisa- pany a t ana 1 8 
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SENSE V&nir a tomb, sense saber per què, el preu dels queviures s'està posant ols 
núvols. les malaurades mestresses de casa que tenim marit i tres o quatre petits o 

qui alimentar passem angúnies i m:ils de cop ol mercat per tal que el nostre pressupost 
, 110 sigui ultropassat. l després encara el marit rondino! <Fideus coda dial , cVeiom quin 
Aàia faràs carn!> «Tant que m'agraden els calamarsos!> Oh! Quins capricis més ca-
prfciosos tenen els senyors homes! Pero si per atzar un dia cedim i fem un extroor¡¡linori 
a taula, ja els tenim tota la setmana· remugant i parlant de les despeses astronòmiques 
que costa el pis, i el mercat, i el gas i l'electricitat. Res, tot un programat 

Però per una vegada havem de convenir que els nostres marits tenen raó. Tot està 
coríssim, i especialment aquells articles que es produeixen abundantíssims en les proxi-
mitats de Barcelona, els llegums per exemple. Per què s'apuja el preu de les verdures i 
els llegums? Podria explicar-se (·augment de preu en els prochscles que hem de portar 
de !"estranger, o bé en aquells que únicament es donen en les zones de la nostra pàtria 
en poder dels feixistes estrangers i dels genero Is renegats, però mai no es podrà justi-
ficar que. articles produïts per nosaltres mateixos, al Prat de Llobregat per exemple, 
arribin a les exorbitants quantitats que se'ns demanen per les carxofes o les coliAors· 
l què direm del pa? Quan la Generalitat ven la forina als Aequers exqctament al mateix 
preu que abans del 19 de juliol (i perdent-hi pessetes en benefici del poble), per què el 
pa es ven al públic a cinc rals el quilo? l què direm dels ous? 

la raó, però, és ben clara: hi ha uns individus, i fins i tat alguna col·lectivitat, que 
estan lucrant-se amb el dolor i la sang que la guerra ocasiona o la nostra pàtria. Hi ho 
qui M fo ri<: à cosia del sacrifld i la misèria del poble. Són els especuladors, els acapa-
radors, les ous de rapinya de sempre, que ora s'han disfressat de «roigs•:ïPer a poder 
fer llur agost a l'empar de les víctima s que costa la transformació social que es porto 
a cap,. 

Contra aquests «aprofitadors> sense consciència les dones hem de ll11itar, però llui-
tar amb unes armas eficaces i que no ens perjudiquin a nosaltres mateixes. les mani-
festacions d'aquests dies passats, juslíssimes en quant a la protesta que plantejaven, 
esdevenen contraproduents respecte al resultat. Veiam, què es guanya amb fer malbé 
sacs sencers d'arròs, de patates, de cigrons, etcètera, quan realment aquests queviures 
escassegen? Que- escassegin més, que hi hagi més demandes que ofertes, que és el que 
determina una compe!ència entre els compradors, que encara avui, en el règim econò-
mic que forçosament vivim, pot origin<1r una puja dels preus. No: les 11'\0nifestacions 
que no se sap qui les prQvoca, les que produeixen disturbis i destrueixen articles que 
ens són necessaris, no poden ésser jamai una solució als obusos dels especuladors. la 
solució ha d'ésser una altra. Tenim un Govern i una Justícia Popular que poden molt 
ben arranjar l'afer. 

Que es crei el delicte. d·especulació i que uns tribunals castiguin els aproAtadors de 
Ill$ circumstàncies. Ròpidament, en quinze dies, pot ésser arranjat tot, i es podrà donar 
satisfacció a un sentir ben just de les dones - de totes les dones- qu.e tenim posades 
totes les nostres esperances en el Govern de la Generalitat i en la Justícia del Poble. 

AGROPACíÓ 
DE DON ES AN• 
TIFEIXISTES DE 
CORNELLA. -
Fe s tival ,p,o 
cGuord•r la 
Ajut lafonlll d• 
Re,og uordo•. 

O N E R A L E N A? 
Amb grata sorpresa hem rebut aquesta lletra: 

«Madrid, El Pardo, 14 d'abril del 1937. 
Estimades companyes: 

Fou decidí( amb tanta rapidesa el meu 
viatge, que no vaig tenir temps de pregun-
tar-vos si volíeu quelcom. He vingut a fer 
treballs per al pèriòdíc. Ja estan fets. I he de-
cidit enviar-vos-els i restar ací. Però no pas 
a Madrid, ja que al fi i al cap no valdria la 
pena, sin6 al frpnt. He ingressat a 1a Com-
panyia de GiLerrillers del comandant Ca-
rrasco. Es l'antitanquista. I ací estic ja fa 
uns cinc dies. Ja res no pot fer-me sortir d'ací, 
La disciplina és quelcom s~ri6s. I no puc fer 
com a Aragó, que sempre que volian m'en-
viaven de nou a Barcelona. 

Ara sl que no sé quan retornaré aqu(. Si 
tinc sort-, quan la guerra sigui finida. 

A Madrid hi ha una moral de guerra ad-
mira ble. Estem molt contents de què es co-
menci a atacar per l'Aragó. Era absolu ta-
ment necessari. 

Doneu molts records a tots els companys. 
Bé, rebeu tot el meu afecte en una forta 

abraçada. 

Bona sort, Lena! 
LENA IMBERT.-. 

NOTICIARI 
D E L S 

POBLES 

CALDES DE MONT-
BUI. - Les dones han 
portat a cap la forma-
ció dels grups de 
COMPANYA, la inicia-
tiva de les quals s'ho 
vist saludada amb 
l'èxit de cinquanta 
subscripcions. A més, amb llur esforç ha estat inaugurada 
la Casa de Repòs ~lina Odena,. 

GIRONA.- Ha estot constituït et Comitè de Dones An· 
tifeixistes, am9 representació de totes les organitzacions 
antifeixistes. · 

MARTORELL-Existeix un Comitè d'Ajut ols Refugiats, 
C. N. T.-U. G, T., que ho aple~at més de tres cents in-
fants i dones de San Sebastian I Madrid. En els tallers, 
les dones treballen tantes matèries com són necessàries 
per al front. 

L'ALIANCA NACIONAL DE LA DONA AL CAMP DE 
CA T ALUNYA. - A ALCARRAZ més de vuit centes dones 
responen a lo crida d'Aliança Nacional de lo Dono. Es 
un poble! agrícola de la província de Lleida. El Casal de 
la Dona serà la Granja Avícola, on toles les dones contri• 
buiran a criar aviram perquè al front, hospitals i guar-
deries no follin ous, 

A SEROS hi ho una fàbrica de conserves muntada pel 
poble, o través de l'Aliança de ta Dona; impulsarà lo 
producció de les conserves i 
també crearà una granja. Caritat MEiCADER 
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DIRECCIÓ 1 
PI I MARGALL, 
Telefon 74309 
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Mario BALDÓ DE TORRES 
Mario Dolors BARGALLÓ 
Aurora BERTRANA 
Corme CONDE 
Concepció CATASÚS 
Candelaria ESCOLA 
Motilde HUICI 
Anno MURIA 
Corme MONTORIOL 
Morgorido NELKEN 
,PASIONARIA> 

_, Froncesco PRAT 
Mario PI DE FOLCH 

-' Merce RODOREDA 
O lsolino VILADOT 
u Mario Teresa VERNET 

l.s donoa d•I 
poblo dufonl 
f11 borrlc.odH. 

REDACTORES 
Moría llu'iso BARG~S 
leno IMBERT 
Montserrat MARTINEZ 
EJ.oino R. MALASECHEVARRÍA 

L(S DON(S 
Al COSTAT D(L GOVtDN 
SOBRE Cotalunyo ho plogut song. 

Tol d'uno, lo serenitol deis corrers, deis 
comins, deis comps, de les correleres, ha 

eslot torbodo. S'hon vist plens de morts i 
ferils. 

Hi ha hogut trets, bombes, tones i ossolts. 
S'ho dilopidat i:n material bel·Jic preciós, 
indispensable ols fronts. Amb oquest mole· 
riol hon esto! ossossinols militonls obrers, de 
fermo rectitud revolucionario, i componys de 
lo for~o público, provodoment oddictes o lo 
nostro causo. • 

l lo noslro sensibilitot de dones ho esto! 
torturado, mollroctodo ... Aro portem dol i 
tristeso o !'animo ... 

1 tot per qué? 
Perque el feixisme, que existei)I tombé o 

Cotolunyo, on octuo omb silenci i omb ostú-
cio, s'ho inflltrol o lotes les orgonitzocions. 
Des d'elles ho monegot habilment per o 
crear en certs grups un clima d'exolloció 
molt propici ols fets sognonls. Lo conducto 
deis elemenls més difícils de controlar (deis 
que no occeplen els ocords Je llurs orgonit· 
zocions) ho enfortit lo posició deis pravo· 
codors, olhoro que debifitovo el Govern. 

Com o conseqüencio de llur tosco, certs 
grups s'hon ol~ot contra el Govern de lo 
Oenerolitol. Aquest ol~oment ha esto! obro 
del feixisme. Perqué o qui convenio? Solo· 
mentol feixisme. Lo son~ escolado, les mu· 
nicions perdudes, lo discordia que es volio 
difundir pero emmetzinor lo unitot i lo con· 
fusió deis componys del front d'Aro96 eren 
un ovontotge indiscutible per ols fe,xistes i 
un bon moment per o otocor-nos ol front i 
o lo reroguarda. 

El nostre deure de dones del poble i de 
dones antifeixisles ero i és ojudor el Go-
vern. El nostre deure ero i és condemnor un 
moviment que ha compromes lo victoria an-
tifeixista i el triomf de la nostro Revoluci6 
popular. El nostre deure era i és posar-nos 
en guardia contro tots els que, aberra o en-
cobertament, aloben l'al~amenl contra e l 
Govern de lo Generalitot. 

Dones, complim omb el nostre deure. 
Visco el Govern de lo Generolitot de Co-
tolunyal 

Les armes, al G ove r n 
d e I a G e n e r a I i t a .t ., 
Govern del poble 

roMPAt.f'f A, que éso migo sincera de lo 
\ . _ unitot proletaria i de lo unitot onti-
- fei)listo, registro omb joia tots els mo· 

viments col'lectius que són signe d'apropo-
ment entre els dos sectors sindicals i entre 
les diferents voriants de l'ontifeixisme. Pero 
COMPANYA, que és la revisto de lo dona, 
té extraordinario repercussió tot el que suc-
ceeix en oquest terreny. 1 heus ací perqué 
ovui, en informar les nostres lectores d'al-
gunes octivitots conjuntes de les componyes 
ceneteistes i ugeteistes, ho fem amb el cor 
en l'oire, plenes d'esplendorosa joia i d'uno 
confiado esperon~a. 

EL Primer de Maig, les dones de la U. G. T. 
i ele la C. N. T. celebraren un míling al 

Teotre Olympia. Un míting que fou un exit 
en tots els ospectes. Vo ésser organitzot en 
vint-i-quatre hores, i fou l'únic ocle que hi 
hagué o Barcelona i o Catalunyo el dio de-
dica.! a la closse obrera. 

Un exemple de la formo com es féu la 
propagando, octivíssima i revolucionario, el 
tenim en l•i <;omponye1 Concepció lianyo, 
Margorida Abril, Felissa, Eloina, Soledat i 
Llibertat Picornell, que, o punt de comen~or 
el míting, onaven encara per teatres i balls, 
interrompent l'orquestra i els que allí es di• 
vertien, i invitant-los per mitja deis altoveus 
deis contors o acudir al míting. 

Pronunciaren sentits discursos en pro de 
lo unitat Isabel Azuaro i Dolars Piero, de lo 
U. G. T., i Nito Nauel i Pilor Grongel, de la 
C. N. T. Presidiren llibertat Ródenas i Cori-
to! Mercader. Les oradores, ultra fer uno 
crida lírico i expressiva a la unitat, que !ro-
ba un resso ,incer en tots els concurrents a 
l'acte, demostraren també que les dones no 
volem lo unitat buido, la unitat topic;, la uni-
tot contemplativa, sinó la unitat fertil, la 
unitot dinamice, lo unitot omb un programo, 

la • un1tat 
lo vnifot que faci guonyar la guerra i la re-
voluci6. 

OURANT el passot ol~oment, les mateixes 
dones orgonitzodores del míting esmen-

tot prosseguiren cordiolment llurs relaciona. 
Nosoltres, les dones, veiérem immediata-

ment, i omb claredat, que aquells trets que 
feien estremir Barcelona ens allunyoven de 
la victoria, que aquelles barricades podien 
convertir-se en el triomf de lo reacció i del 
feixisme. 1 novament les dones de la U. G. T. 
i de lo C. N. T. s'aproparen. la veu prego• 
nomen! hum ano i commogudo de Nito 
Nouel i els arguments irrebatibles de Dolors 
Piera, en recomonor, per radiodifusió, que 
cessés el foc i que tothom tornés a !rebo-
llar, contribuiren indiscutiblement o treure 
més d'un company de la sevo obcecoció. 

NOSALTRES volíem que Barcelona tornés 
o entrar en l'ordre revolucionori que 

ens sembla indispensable per a guonyar lo 
botolla empresa contra el feixisme. Per 
aixo, quan es digué que hom tornés a tre• 
ballar, :ens llan~arem al correr en grups. 
lnvitavem a posar en marxa la ciutot paro-
litzada. Férem obrir les batigues, i flns oixe-
carem les portes nosaltres mateixes. 

les borricades eren el darrer reducte deis 
insurrectes, i a elles ens diriglrem nosoltres, 
ceneteistes i ugeteistes, seguides d'oltres do-
nes del poble que participoven al nostre 
dolor i a la nostro indignoció. Anovern o 
desfer-les. Separarem els sacs de sorro, 
treguérem tolxos i oconsegulrem que es re-
tiressin olguns fusells. Per les Rambles, el 
poble ens aplaudía i omb lo sevo simpatía 
ens ofermova en 111 comí empres, o sigui en 
el comí de la unitot, pel qual estem dispo-
sodes o continuar, conven~udes de que és 
el comí de lo victoria. 



--

de Cata\unya Aspectes 

V:::>LDRÍEM fer remarcar al lector la importancia que tenen Com podreu jutja1/"v6s moteixa, les seccions de ciencies, 
per o la vida deis poblets les petites biblioteques popu· filologia, filosofía". i literatura cQtolono es troben tombé 

lars que hi són creodes, sense oltre ajut 9.ficial que aquell for~:_ c .. ~. m_e!,tes'.' l. 
que pot donar-les-hi d'uno manera entusiasta, pero- de,gro,. ~-" 

" :iodament insuficient i precaria, llur municipi. -L'acolliment d'aquestq,f)oélríem dir-ne nova inauguroció 
Moltes d ºoquestes biblioteq.ués rurols, molgrat llur vida de lo biblioteca, feto de..cbra al poble i per al poble, fou 

nterior, no goire brillont, pero sí for~a·~fi~i.ept en el que fa magnífica i recomp.~a perl'exit més falaguer, tont al que 
referencia al seu rodi d'acció soqal, per a lo qutif·~ _J.9 re{~ bono acollido c:om a lo simpatía que ovui ha 
c:reades, e ns donen un esbós d'aquelles realitats que ha de desvetllat, Puc ossegurar•vos, sense por d'ésser desmentida, 
superar Catalunyo el dio que, acabada la guerra, recobri en que aquesta institució és ja, avui, una necessitat dintre l'am-
el seu nou ritme aquella petsonalitot característica de la bient general de lo nostra vila.-
sen_sibilitat cultural de les seves mosses pppulars. 1 ara, resumint la tasca positiva d'aquestes populars ins-

Aquesta lluito cruento, desencadenada per lo follia tituc:ions, nosaltres direm que els camperols troben, dins 
d'uns- <nac:ionals> renegats, porta en el sev si, malgrat tota d'aquestes humils biblioteques rvrals, un recés espiritual per 
la tragic:::i dolor del moment, unes consoladores demostra- a e!ls i per a llurs infants, aquests infonts per als quals la 
cions d'aquella espirituolitat esmentada. guerra forja un esdevenidor més lluminós i equilibrat. 

En aquestes hores algides, a Catolunya, en aquest sen- Tu, c:omponya ciutadana, que ignores aquestes peti· 
tlt, han esclatat'f!ori meravelloses. tes coses deis ínfims llogarrets de la nostra terra i lo veri· 

Mentre a les ciutats rebels ha estat possible cridar estul- table valva que representen per a la cultura de casa 
toment c¡Abajo la :nteligencial», ac:í els c:atalans han proc:urat nostra aquestes parets i aquests !libres, i el socrific:i constan! 
fer-ne un expQnent per a pales.ar lo nostra capac:itot de i anonim de llurs bibliotecaries, mestres de psicología 
poble evite. rural,, ets la cridada a ojudor moral i materialment oques· 

Es per oixo que hem cregut interessant aportar o les ta benemerita obra de ciutadonia popular, incrementont 
planes de COMPANYA la impressió d'una d'aquestes petites i propogont arreu de Catalunya aqu·estes bibliote· 
biblioteques rurals, jo que innegoblement esdevenen també ques. 
uno for~a en l'engranatge del perfecdonament col·lectiu que No cal oblidar que, ajudont l'expoMió de la cultura Q la 
viu laten! dintre l'entranya del nostre poble. reroguardo, cooperem sense cap mena de dubte, també, a 

He triat lo Biblioteca Popular de Vallgorguino, poblet la defensa de la llibertat. 
agrícola que pertany a lo demorcoció del Valles Oriental i Antonia TORRENT i MARTORI 
que no té més de set cents habitants, per o que avui us porli Arenys de Munt 
a través d'oquestes planes. La 
c:ompanya Diviu, bibliotecaria 
encarregada de la mateixa, 
acc:epto omablement el nostre 
interrogatori. 

- ... ? 
-Aquesta biblíotec:a per-

tonyio o la parroquia i, c:om és 
natural, la sevo activ;tat es re-
duia a un sol secter de ro poblo• 
ció. En arribar el l 9 de jt11iol í 
fer-se la incautació corres• 
ponent per port del Municipi1 
va ésser revisado, reorgonit-
zada i posodo, C'om o patri· 
moni col'lectiu, al servei del 
poble. 

- ... ? 
- Sí: durant la seva revisió1 

el Comité antifeixiste local, do-
nant proves del seu amor a la 
cultura, va aportar-hi una bona 
col·fecció de llibres, entre- ells 
un nodrit lot d'obres classíques-. 

---
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UN magl'\iflc ediflcl vermell, amb 
una vista esplendida sobre la 

ciutat, de la que poques fabrique:; 
poden gaudir. . 

El comlte de fabrica ens rep 
amb gran cordialitat, 1:1 formen 
dotze membres, i - nota simpati-
ca que els companys ens fon re· 
marcar- vuit d!ells són dones, 

Ens expliquen que, havent-hi 
ma joria de dones a la fabrica 
era just que fossin represento~ 
des en el comite en la matelxa 
proporció. 

Esperem que oquest exem· 
ple sera seguit. Els componys 
d'aquesta fabrica han donat 
una pravo de comprensió que 
parla en favor d'ells. 

Deixant de banda un secta 
risme secular, h~n treballat 

POLVOS 

ADERAS . 
ORIENTE 

• 
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prescindint de prejudicis, realitzant, omb els mitjons que tenen o llur obost, 
el milloroment de tots els trebollodors" de la fabrico. 

Homes: continueu o judortt les componyes; doneu-los llocs de respon- 1 
sobilitot, que elles exerciran o mb entusiasme. Hi ha d'hover col-loboroció \ 
de l'home omb la dona en el treboll i en la llar. 

Abolim les competencies, i el nostre esfor~ en sortira multiplicot. 
Visitem els despatxos, en els quals en a ltres temps només hi hovia 

homes. Aro tots els llocs que les noves lleves han deixat vaconts són 
ocupots per dones. 

Després anem a visita r els menjadors col·lectius i els vestidors. 
Arreu es nota uno gran preocupoció de la netedat, del confort i 
de la higiene. Se sent l'estimoció que els obrers tenen o la sevo 
fa brica. 

En entrar ols tallers ens interesso saber si allí jo hi ha dones 
que ocupin llocs que fins ara ocupaven els homes. Els com-
panys ens presenten una noio jove, Eulalia Mansa, que unta J,,.,,_--. 
els telers, la qual ens diu que algunes companyes jo 
s'ocupen de plegar les peces, treball que fins ora no feien 
sinó els homes. 

Parlem amb la companya Adela ido Rey, que .fo qua-
ranto sis anys que treballa o la mateixa fabrica

1 
i li 

preguntem que pensa de la guerra i quino ha d'ésser 
la conducto deis treballadors en els moments actuols. 

-Jo penso -respon- que oro més que mai hem 
de trebatlor for~a per a demostrar que els obrers 
sabem fer anar les fabriques i intensificar la pro-
ducció per tal que no manqui res. Nosaltres 
-afegeix - en tots els moments que hem tin-
gut sense poder fer treballar tots els telers de 
la fabrico, per no perdre el temps i per tal de 
contribuir o ojudor els nostres companys clel 
front, hem confeccionot molts sueters per al So-
cors Roig Internacional, i ho féiem amb gran 
estusiosme. -

La companya Elviro Bogoria, una velleto de se-
tanta dos anys, ens parlo amb un entusiasme que moltes 
vegodes la joventut ha perdut, ~o que demostra que, molgrat la 
sevo edot, el seu cor s'ha conservot jove. Ens diu que per a ello la 
fabrica ho és tot; que soloment pensa en l'hora de trobarse davont deis 
seus telers; que si ella pogués no trebollaria vuit hores, sinó deu o dotze, 
perque els pobrets que estan al front no monquin de res. Esto contenta 
d'haver viscut els moments actuals, perque són presogi concret del millora-
ment de tot el poble, i diu que lo guerra lo guonyorem, que no és possible 
oltro coso, que viu oconhortoda per oquest pensoment i que per aixo cal 
que tots ojudem. 

No ens oturorem o ressenyor aquesto fabrico perque a Cotalunyo, on 
ta nts telers i fabriques textils funcionen, tots les coneixem. 

Ací no es f ila; lo sedo arriba, en rodets, d'altres fabriques de filots; úni-
cament es teixeix. · 

Els telers són molt perfeccionats, sobretot aquells que fon les mostres per a ls teixits moderns. 
Tot aixo ens ho expliquen els componys del comite, i nosoltres escoltem 

amb interes totes les explicocions perque, molgrat coneixer el funcionoment 
en general, cado fabrica té la seva personoiitat i alguno característica 
nova. Demés, la indústria textil és uno de les mes interessants i, per aixo, uno 
de les que hom no es cansa mai de veure. 

Els componys del comite ens varen ensenyor els refugis amb que comp-
t~n ~er a casos d'otac oeri. Són ols soterronis de la fabrica. T ombé han pre-
~1st I orgonitzat la defensa. T enen llurs caps de secció, llums de petroli 
instol·lats i uno farmociola omb tot el que cal en aquests cosos . 

. Per últim varem visitar el laborotori, que és el tercer d'Europa en quont a 1
~ insta l·lació. Ens varen ensenyor com funcionen els aporells, els microsco-p,s, els pesa-fils, etcetero. 

Quan jo morxavem, els componys ens varen obsequiar omb dol~os i una 
c~po de xampany, i, per o demostrar-nos que pensaven en tot, ens va ren fE'r 
v,s,tor la biblioteca que eston instol·lont per a esborjo i culturo deis obrers. 

Cent m·il homes han de deixar 
llur treball per a incorporar-se 
al gloriós exercit popular. 
Es necessiten CENT Mil dones 

Nosaltres, des d e les 
p agines del nostre pe-
ri o di c, re como nem o 
oquests compa nys q ue 
segueixin pel comí que 
han triot, q ue és el veri-
toble comí de l'emanci-
poció de lo classe trebo -
llodoro, mitjon~ont lo 
quol trobarem lo pau i 
la cultura per als nos-
tres fill s , en uno so-

Per cada fabrica on tre-
Per a ocupar 
Vols ésser tu 

llurs 
una 

vacants. 
d'elle s? cietot més comprensivo . • 1 

Coritat MERCADER d e r I a p e r a S 
© Archivos Estátales, cultura.gob.es 

ballin dones, una guar-
f i II s. 
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QUE 11 61JERRI 
BI IRINSFIRHAT 
(Conlinuaci6) 

CAPITOL 11 

LA IN<;OMPRENSIÓ . 
Em transportoren a/un hospital de sang, junt 

ornb el company que fou ferit ol meu costot. 
Els no,tres llib e,taven una mico seporots. EII 
eilovd molt mdlalt, lo febre II hovio pujot i du· 
rant uns dies hom cregué que es moño. Alesho· 
res volg comprendre que l'e,tlmovo, que oquell 
d io que vorem c6rrer junt, eta moteixos perills, 
que vorem estar junts o punt!de morir sota les 
bales feixistes, oquell dio eras hovio opropot 
més que si hoguéuim viscut mesas plegots. 
Me l'estlmovo I tenia por que es morls. 

Al costal meu hi hovio un compony feril o les 
dues comes; n'hi voren hover de tallar uno. lo 
conformitot d'oquest xicot m'odmirovo; no le· 
nio oltre sentlment per lo seva propio desgro• 
cib que la de no poder continuar la lluito. Es 
deio Pablo. En veure les meves onsies, trocla 
d'oconsolar-me, pero no ho feio com jo estovo 
ocostumodo; les seves poroules eren tot uno 
ensenyon~o per o mi. Espontbnioment jo hovio 
onot a lo llulto, pero que sabio del veritoble 
sentit l grondeso d'oquesto lluito? 

Pablo m'ho explicovo amb pociéncio, rient 

una mica de la mevo ignorancia i deis meus 
-:lescobriments. Pero poc o poc onava compre· 
nent perqué hi hovio homes disposols o socri-
flcar constontmenl no ,olament llurs vides, com 
,ucceio oro en mig ;d'un entu, iosme general, 
,in6 odhuc llurs llibertots. EII em vo polesor 
l'esterilitot deis meus plors i angoixes pel 
company que jo eslimavo; que oquells no eren 
moments de ploror; que en lo nostro terro es 
jugavo lo sor! de milions d'éssers humons; que 
eolio ésser forts i no molmetre forces en con· 
goixe, personols. Le, seves explicocions, ol co· 
men~omont, em sembloven uno mico despro· 
veides d'humanitol; més lord les voig compren· 
dre i uno gran llum es vo fer en mi ... 

Els dies possoven. Jo jo m'oixecovo i el meu 
compony estovo més bé. El perill hovio possot. 
Vorem resoldre oleshores casar-nos o l'hospitol 
moteix. 

Oesprés d'unes·setmones d'onsies i olegries 
possodes junts, duran! les quols jo hovio recu· 
perol les meves forces, uno primero discussi6 
vo venir o enlerbolir lo{nostro felicitol. 

En el fronl d'Arog6 demonoven gent. Jo em 
vaig oferlr;"necessitovo fer quelcom m(u per o 
lo revoluci6, pero el meu company, que jo creia 
moll revolucionari, vo mostror-se incomprensiu. 
Endebades Pablo li feio veure l'egoisme de la 
sevo posici6. la lluito secular entre l'home i la 
dono sorgio un cop més. l'home volia lmposor 
lo sevo autoritat i fer reconéixer lo sevo supe-
rioritat. Els precs, les discussions, le, explico· 
cions, de res no servien. 

Voig discutir el meu cos amb Pablo; em dolio 
veure que un revolucionari com el meu com-
pany, que tontes proves hovia donot de lo se· 
vo obnegoció, trobés ovui pretextos per o ollu-
nyor-me del meu deure; pogués veure omb 
sotisfocci6 que jo reprengué, aquello vida que 
ell moleix ton sovint hovio condemnat en oltres. 
Jo sentio el deure d'onor ol front o ojudor els 
componys coiguts, i oixí ho voig dir o Pablo. 

Creus - em vo dir ell que és allí on ve-
ritoblemenl lu pots prestar més grons serveis a 
la revoluci6? 

- És clor que sí voig conteslor . Oemo-
nen infermeres al fron~ jo sé que tinc prou do· 
mini de mi moteixa per a dominar els meus 
nervis en cos de perill i per consegüonl cree 
que és olla on dec ésser. Ultro aixo, m'acompo· 
nya l'entusiasme que tu moteix hos sobut 
inculcor·me, Jo que aro ni tu ni el meu compony 
no podeu anar-hi, jo vull prendre el voslre lloc i 
camplir amb el meu deure tan bé com sopiga. 

Vés·te'n, dones, sense mirar enrero; fes el 
socriflci de lo seporoció, encora que el teu 
company s'hi oposi. Poi ésser que de moment 
no ho vulgui comprendre perqué esto obceco!, 
pero un dio no llunyo no soloment et compren· 
dro, sinó que t'estimaro més. No li diguis res 
més i marxo. 

T risto, pero resollo, em voig inscriure pero 
actuar en un hospital de 
sang al fronl d'Arago. MARI NA 

Bases 

.. 
CALtATS 

MIN(RVA 
(EMPllESA COL·LECTIVITZADAJ 

• 
Escollit assorti -
mént pera senyor, 
senyora nen 

Preguem a les col'laboradares d e COMPA-
NYA quo onviin llurs treballs literaris escrits 

a máquina i a mb dos espais. 

Edicions Mediterrania 
us invita a visitar la parada que 
amb motiu de la Fira del Llibre t¡n, 
dra a Z'establiment Oasis, carrer de 
la Canuda, 4, els dies 3, 4 i 5 de juny. 

Aurero Bertrano: 
El M a rro c • ena u al I fa n iU/c 

Jo,ep M.• Franciw 
R a torn a l s o l 

Joan Oller i Robosso: 
Amb a l ba c o a mb les dents 

Joan Sontomaria: 
Ada m I E va {obra finalista preml Creiulls 1936) 
NOVETAT• 
Francesc Pil\edo i Verdoguen 
El treso r de /ea done• d'a /gua {contes) 

Les Edlcloos Medlterrllola , pera estimulor la 
lecturo i l'omor ol !libre, sortejaro diversos 
lots de LITERATURA, EXCURSIONISME i altres, 
entre els compradors, ols quals lliuraro un nú-
mero per cado 5 pessetes de compro que 

,ealitrin en la sevo parada. 

• 
JURAT El grandl6s 

Concurs de 
COMPANYA 

Primero. l'assumple de lo novel·lo es desenro tlloró en l'acluol ambient 
de 9uerro i revolució popular. 

Segono. l 'outor houró d'ésser uno dono. 

Mario Teresa Vernet. 
Merco Rodoredo. 

-de-
novel•les 
curtes 
d'autor 
femen/ 

Tercero. les obres houron d'ésser inildiles i escritas en catold. Tindron 
uno oxtensió mfnima de cent quortilles o maquina. 

Quorla. Cobra premiado ierd publicada como fulleló a COMPANYA. 
Cinqueno. El premi consisfiró en cinc centes pessetes en metdl"lic. El 

Jurot podrd desi,:¡nor o/tres obres que lombé seron publicados com a fulle-
tó a COMPANYA. 

Sisena. les obres houron de presenlor·se o lo redocció de COMPA· 
NYA, Passeig de Pi i Margofl, 64, omb indicoció de nom i adre~a de l'auta· 
ro, obons de les nou del vespre del dio 30 de juny proxim. El veredicte dol 
Jurol es ford públic el dio 
19 de jullol del 1937. Sorcelono, IS d'obril del 1937, 
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Carme Monloriol I Pvlg, pel 
Grup Sindical d'Escriptors Ca· 
talons (C. N. T.). 

Rofoel T 01is i Morco, pe, 
r Agrupo ció d'Escriptors Coto• 
lons (U. G. T.). 

Josep M. Fronc6s. 



ELS ESTUDIANTS 
EN PEU DE GUERRA 
PER molt te mps, la joventut estudiantil 

fou considerada com un secto r a 
part de la joventut obrera. Ha existit 
certa desconflan~a envers nosaltres per-
que I' estructura docent ha fet que la pre-
paració intel-lectual estigués reservada 
gairebé sempre a determinades cla sses. 
1, per a ltra banda, l'estudiant tampoc no 
va for gaire per a mereixer la conflan~a 
que se li negava, jo que de la gran mas-
so estudiantil tan sois una ínfima minoría 
va profunditzar en els problemes polí-
tics. 

Pero, malgrat ésser petit i malgrat 
mancar-ti en absolut la conflan~a d'una 
massa amb la qual volia identificar-se, 
aquest nucli d'estudiants conscients de 
llur responsabil itat va saber atreure's el 
gran nucli que vivia apartdt de la vida 
política, fent-li reconeixer la seva res-
ponsabilitat i capacitant-lo en tot el que 
fou possible per a la gran lluita que 
ha comen~at i que acabaro solament 
després de l'emancipació definitiva del 
poble. 

Pero aquestes 
octivitats estu, 
diantils eren to-
talment descone-
gudes foro de llur 
radi d'acció. Ha 
estat necessari 
que vingués el 19 
de juliol, que es 
produís la revolto 
fe ixi sta, per a 
que tot el poble i 
particularment e l 

de Madrid comprengués que els estu-
diants estoven amb ell, que els estu-
diants no l'abandonaven i que la fogo-
sitat jovenívola no temia la barbarie 
feixista. 1 a ixí, amb aquest foc joven~o 
i amb la pensa exaltada, que no tem el 
peril~ han mort dirigents nostres tan des-
tacots com Carrasco, López i Cuartero. 

La sang d'aquests companys, barre-
jada amb la de llurs germans proletaris, 
crea el símbol de la unió entre intel·lec-
tuals i obrers. El pobla de Madrid, que 
va reconeixer en aquest símbol la rea-
lització deis seus anhels, e ns va olla rgar 
la ma i ens va unir als seus destins de 
classe. 

Pero .a ixo no és suficient. És neces-
sori que també e l poble de Catalunya 
e ns a llargui la seva ma. l pera q ue a ixo 
s'esdevingui nosaltres li direm que a Ca-
tolunya també lluitem omb ell, que 
també la nostra organització ha per· 
dut els heroics lluitadors de T a rra· 
gona i que també els nostres dirigents, 
després d 'abandonar llurs !loes, s'opres· 
saren a ocupar els llocs que els g uar-
daven llurs germans de · les trinxeres. 

Nosaltres no volem que la nostra 
lluita romangui per més temps descone· 
guda. Volem que el símbol d'unió que 
ha creat el poble de Madrid amb la 
sang vessado en el seus fronts sigui 
l'exemple que ens guii' en la creació del 
nostre símbol d'unió amb la sang vesso-
da pels nostres herois de T orragona. 1 
volem que, així unides per la barre'!ª 
,de llurs sangs, la classe intel·lectual i a 
classe obrera marxin amb pos ferm fi ns 
assolir llurs an- GI. . CERVERA hels: LA VICTO- or,a 
RIA I LA CULTURA. (Su .. tltla d'Atll .. 161 PtO,.l••da •• ,. º"''' r , t11dlu tlt1 w ......... , 

EN GUILLEM A L'ILLA VOLCANI 
(Co11ti1111ad 6.) 

Guillermó, horrorltzat. aparla els ulls 
del pal trencal i s•aferra amb lotes les 
seves forces a una corda que troba en el 
seu caml. Mentrestant J'embarcacló prosse-
gueix el seu carni amb violencia incalcu-
lable, peró no tan de pressa com les goles 
d'a igua que aixeca. esropint-les llun¡¡ en 
linia recta, a gran distancia. La mar entra 
en efervescencia i es posa també en joc 
l'electrlcila t. Esc:ata el tro; serpentela el 
l lamp. De soble el limó es trenca i e[ val-
xell se'n va a la deriva, cada vegada amb 
una velocllal més vertiginosa. De tant en 
tant altres bornes segueixen el mateix ca-
mí que els del pal mestre. La llum esqueixa 
els ulls; el tro malmet les oides; els crits 
deis homes ferils o que desaparelxen acle-
paren !'animo. I el vaixell, sense direcció 
1 a una veJocilal que esparvera, avan~a. 
avanca... On va? 

G~itle~mó· ob;í el~ uÍts ¡· els· flxÁ at' C{!l: 
Era de nít i fela calor. 1\1 seu costat wt 
era silenci. Amb sorpresa s'adonil que el ' 
balanceig normol del ~alxell havlo cessat. 
En traclar d'lnoorporar.se, uns dolors ter-
ribles a la cama dreta il varen fer ~cor- . 

dar les escenes esgar-
rifoses de la tempes-
ta. que havla dur a t 
lres dies i que havla 
acabal amb l'enfonsa-
men t del vaixell i el 
nautragi de la resta 
de la lrlpulac!ó. Gui-
llermó es veia encara 
llancant-se a la mar 
amb ULI de Vidre, a 
l'ehsems que sentia 
com aquest anava do-
nant-U els últims con, 
sells. 

On era U11 de Vl-
dre, que tan bé s'ha-
via comportat amb eJI? 
On eren els attres Id -
pulan ts · del vaixell? J 
el moble ooberl a rnb 
el mocador de la Xlna? 
Cada vegada fela mes 
cal~ r . Malgrat to\, 
Guillermó es va rl!· 
o:>rdar que tenia estó· 
mee; més ooncreta-
ment, que tenia gana. 

(Co11fi,111aru.J 

La Colonia de la F. N. E. C. 
al Montseny 

PAU, salut i cultural Lluny de l'estrepit 
deis canons i les bombes ¡ue eb 

arrencaren de llurs cases i de 'escs:1.lf 
de llurs pares, pel miracle de la f.r-ater-
nitat antifeixista, floreix el doic somrís 
en els rastres infantils deis nens refu-
giats. Sota el signe de la nova era, els 
estudiants ofrenen llur col·laboració en 
la lluíto ternble contra la béstia que sa-
crifica vides i més vides per a sostenir 
uns privilegis que repugnen al sentiment 
del segle i que ha venut el nostre sol a 
Hitler i a Mussolini. És inútil llur cega obs• 
tinació, i la fotografla que il'lustra aques-
ta pagina,sana i aspro, com foto la mun-
tanya del Montseny, on els fraternals 
desvetllaments de les noies estudiants 
fon oblidar als petits la tragedia que els 
arranca de llurs llars, mostra la fe in-
destructible en el triomf, que els retor-
nara sans de cos i d'esperit aJs bra~os 
d 'aqueJls que els esperen. 

Noticiari estudiantil 

ElS G. E. M. FEM UNA CRIDA a totes 
les organitzacions estudiantils per a 

que segueixin l'exemple i formin e ls 
grups «Amigues de COMPANYA, dintre 
dites organitzacions. A l'ensems pre-
guem que facin u.s de la pagina cedida 
als estudiants per a la publicació de 
notes i trebaJls de les respectives orga 
nitza cions. 

Els e studiants, en l'organització del 
«Casal del Soldab., demanem la col·Ja. 
boroció de tothom. 

Es prega a tates les companyes es-
rudiants que vulguin participar e n el 
quadre escenic format pels grups estu-
diantils marxistas amb l'objecte de pro-
pagar la cultura per mitja de les obres 
socials, que passin pel nostre local so-
ciaJ, Corts Catalan~, 633 . 
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VAGA A LA INDUSTRIA DEL CINEM A 

tA 

M ÉS rQpidament que e ls centres concentrics que pro• 
dueix en un lloc tranquil la coiguda d'uno pedro, més 

' ropidament que les ones oc6stique¡, s'expandeixen les 
inquietud, humanes. 

Ja ho veieu ... A Hollywood hi ho, o hi ha hagut, vaga, 
La inquietud nostro ha arribot tombé flns o ells. Els que 
treballen en la indústria del cinema volen que llur sindical 
sigui reconegut, que se'ls concedeixi la categoría de ve• 
ritables obrers, a la qua! tenen dret indubtablement. 
lmagineu·vos el que significa una vaga a Hollywood: 
csunlights,> opogah, escenaris buits, ccomerao orbes i 
ccameromenn omb la visera de lo gorra al lloc on se lo 
situen els altres mortals ... 1 com que els nord·americans 
ho fan tot a l'engros, i ens han dit i redil que cada minut 
de la ciutat del cinema aignifica un milió de dolars ... , 
milions i milions de dolars perduts miserablement, men· 
tre tots els magnats del sete art s'estiren els cobells. 

- Responsables! Cerquem eh responsable si Aquests 
endimoniots inquieb que tot ho embullen ... i que no es 
deixen donar gal per llebrel Els de sempre, natural· 
ment: Robert Montgomery, oquest dioble de James 
Cogney, Chester Morris, Boris Karloff l... JOAN CRA W • 
FO~OI No falla, no podio fallar! Amb aquells ulls rro es 
poi lenir esperit 'feixisto de cap de les moneres ... 1, de-
mós, des del primer moment va dir que tola lo sevo sim• 
patio ero amb els lluitodors de lo Iberia lliure i ontifei-
xisto. Els germons Lumiére ens volguin! Aro jo no hi som 
o temps. Si ho hoguéssim sabut obans de que ella esde-
vingués l'actriu de les mosses, hourfem manipulo! d'una 
oltra formo aquest element perillós! -

No, evidentment, no hi són o temps. Joon Crawford 
ha lluito t mosso i ha compres mosso el que e ro la vida. 
Ara en el seu rastre hi ha tola lo serenar que donen els 
criteris fermoment bosots. Els senyors mognots poden 
rosegor-se éls punys, si 

s ~·6Ul~l!J~t!li. ~fimes TANISCHKA 
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DUEN la manca decidida, la petjada ferma, el front 
alt i l'esguard al ·lluny. Són joves musculats, 
bells i simples. Avancen com aquell que sap el 

que vol i per on s'hi va. 
Tot i tothom s'atura a llur pas. 
Els infants els envegen. 
Els homes vells els esguarden entendrits. 
Els joves s'esquitllen com per amagar la vergonya 

de no ésser entre ells. 
Les dones els anem seguint no solament amb els 

ulls, sin6 amb el cor, com si a cada punta de baione-
,a hi flamegés el nostre organ flamejant. · 

«Ells saben on van i el que volen» hem dit, i 
nosaltres també ho sabem. 

Volen i volem la llibertat i la independencia de 
la nostra tena. Volen i volem exterminar els italians 

i els alemanys feixistes que han envait el nostre país. 
Volen i volem afermar definitivament els avan9os 
conseguits perla nostra revolució popular. Volen i 
volem el triomf i final victoriós d'aquesta guerra. 
I per aixo volen i volem un exercit popular regular, 
a disposició d'un sol Estat Major que dirigeixi les 
operacions en conjunt en tots els fronts; un exercit 
popular nacional per a tota la Iberia i no de determi-
nats partits o organitzacions, que facin la guerra i la 
revoluci6 per llur propi compte; un exercit popular 
amb una disciplina d'acer, que .acati i compleixi les 
ordres de l'alt comandament. 

I aquests soldats nous passen amb la simplicitat 
de llur desig, pur, camí de la realització. 

Com s'esgarrifa la nostra carn de mares i d 'amants! 
Com voldríem penjar-nos a llu1s colls ferms i apre· 

tar els nostres llavis amb llurs llavisl Interposar-nos 
entre aquell esguard tant seriós i la llunyana fila 
esgarrifosa! 

Pero una for9a immensa ens atura, clava els nos-
tres peus a l'asfalt, fa emmudir les nostres hoques, 
evapora la llagrima que volia amarar-nos els ulls ... 
Ens mosseguem els llavis ... I ells van passant. 



SOTA LA PLUJA 
CONTE PER 

p AUSADAMENT, marcan! uns passos ferms i 
acompassats, Llibeitat caminava per l'asfalt 

mulla!; amb les seves botes russes altes fins 
a genoll i el seu impermeable negre, atc;at 
el coll sobre el manat de cabells recollíts al 
clatell, la boina ensorrada fins a fes orelles, 
les mans a les .butxaques. 

La Diagonal eslava deserta sota aquella plu-
ja. Damunt la llarga llenca d'asfalt que s' es-
fumava, lluny, a través de la cortina d'aigua, 
només la figura solitaria de la noia, regalimant 
per tots els plecs del seu impermeable. 

Els arbres, feixucs d'aigua, decantaven el 
fullam. Les branques ploraneres deis desmais 
s'esfilagarsaven fins a !erra en uns rajolins 
ve(ds, mig fulla, mig aigua. 1 els pobres bancs 
de fusta, nus i mullats, aguantaven el xlifec 
encarcarats, desesperats, al mig de la gracia 
deis éssers vegetals que es doblegaven lllln-
guidament al batre de la pluja. 

La carena era una massa flon¡a, negrosa, 
alla lluny, passats els camps semiurbans, dar-
rera la pluja i fa boira esqueixada. 

1 l'horitzó, alla a fa fi del passeig d'asfolt, 
s'acoforia una mica amb la resplandor d'un 
crepuscle vergonyós que s'iniciava darrera els 
núvols. Nomé.s una claror rosada que a renes 
amorosia al capdamunt el brilf pfomós de pas-
seig; i per tot el cel una dofc;a llum gris-
perla, que es fonia amb suavitats de ploma. 

De !ant en tan! passava un cotxe pel mig 
de la Diagonal. Els vidres entelats no deixa-
ven veure fa cara deis que anaven a dins; 
fa bandera, xopa, entortolfigava al pal efs seus 
colors revofucionaris; les rodes esquitxaven 
violentament. l darrera seu deixava una es-
tela de soroll que es fonia. 

El ros1re de Llibertat era una flama en la 
boira. Bruna i galles xuclades, un sote expres-
siu al front, un plec voluntariós a la boca 
pal·lid,1, i uns ulls grossos, tenebrosos, inquiets, 
febrosencs. Uns ulls que consumien la cara. 
Uns ulls on cremava lota la vida interna d'a-· 
quell cos nerviós. Uns ulls que devoraven .el 
paisatge. Uns ulls que tremolaven, bategaven, 
respiraven. Uns ulls que absorbien l'univers i 
cridaven sensacions. 

Sota els ulls, el pas rltmic, ferm, calmós. 
Inquietud i volunlat. 

li agradava a Lliberlat caminar sota la 
plujal 

-El món, mulla!, té un altre aspecte. Sem-
bla mé.s bo- diu la noia entre de-.ts, i mig 
somriu, i els ulls se Ji engrandeixen. 

Sen! la pluja. La respira. N'escoHa la mú-
sica. 

Ouan era petita, com que no la deixaven 
sorlír al carrer quan plovia, encastava el nas 
als vidres i mirava com queia l'aigua i com 
s' arrossegava per sobre les pedres, do)c;a com 
una caricia. Li agradava tant, que s'bi passava 
hores arran deis vidres. • 

1 quan l'en volien treure, cridava amb frui-
ció, aplanan! les mans damunt del vjdre: 

-Mira, tot es mulla, tot es mulla 1 
-Poca-solfa 1- rondinaven. 
Pero ella a penes no ho se:itia, i alc;ava 

el rostre menut, menjat pels ulls, cap al cel, 
que vessava. 

Ouan treballa, la primera cosa que volgué 
comprar-se fou un impermeable i unes sa-
bates de goma, per no haver de témer la 
pluja i poder posar-s'hi a sota per veure-la 
bé, per fruir-la, per sentir-la. 

1 quan plovia se n'anava sola, ben sola, 
a vallar per la ciutat. Cercava els gr11ns car-
rers asfaltats, perque les coses vjvents s'hi 
reflectien i l'aigua hi queia com damunt d'un 
mirall i aixecava milers de goteles com agu-
lles ... To! el carrer, fins a esfumar-se, punxat 
d'agulletes d'aigua! 1 els arbres llunyans dins 
de la pluja semblaven de gassa. 1 l'horitzó 
tenia tons de nacre. Ouan comenc;aven a en-
cendre els llums, la !erra els reflectia, 1 el 
cel era rosat i groguenc. 

Llibertat es sentía sola, perque la gent que 
passava, malhumorada, tenia feina a mirar a 
!erra per a evitar els sots. Només ella alc.ava 
el ~oslre vers el cel; només ella eixamplava 
els ulls per a absorbir lot aquell panorama 
de ciutat i de pluja; només ella caminava 
calmosament, assaborint cada passa amb de-
lectanc;a sensual. A vegades, involuntariament, 
deia algun mol a mitja veu, pero ni:igú no 
se'n adonava; lothom te:iia prou feina i prou 
enuig sota els paraigües. Era ben sola! 1 els 
ulls se li encenien amb febre -una febre de 
goig, de posseir i fruir el món ella sola- i 
sentía una esgarrifanc;a de lliurar-se a la ,pluja, 
que lot ho embolcalla amb una caricia impe-
riosa i dolc;a, que lo! ho transforma com si 
l'amor hi passés. 

1 avui que plovia d'una manera la:'l bonica, 
seguit. seguí!, sense parar, pluja menuda, ni 
massa forta ni massa fina, amb música gentil 
com un gemec de plaer, prolonga!, ressonant 

-sob,e lotes les coses que la pluja amorosia ... 
Avui que la llum era tan dolc;a i que el cre-
puscle s' apropava... Avui que sabia a prop un 
gran passeig d'asfall amb arbres llangorosos i 
ample espai a l'entorn ... Avui, Lliberlat féu una 
pausa a la seva vida activa, abandona toles 
les coses que des de tants mesas manle:'lien en 
tensió tots els seus nervis, plega les mans, 
oblida i se n'ana sota la pluja. 

Diagonal enlla, la !erra era més sincera en 
el seu abra e; amb la pluja, I' espai era més 
gran, la música més tendra perque les plantes 
feien d'arpa. 

No passava ningú. 
Només la pluja, els arbres, el sol de reflexos 

i la llum gris-perla. Per a ella sola, que ho 
contemplava·, ho respirava. 

-Que bona és la pluja ! Com repica la ler-
ra l Ja encene"I un llum ... El veig a !erra, em-
mirallat. L'horilzó és més rosa, ara. Ja es pon 
el sol. Sóc felic; !-

1 alc;a eis ulls al cel. 
Plovia, plovia ... 
Escampa la mirada. Tot eren suavitats i len-

drors sola l'aigua que poleix. 
-Oue és 6onic el món quan ploul-
R.essonaren xipolle:anl un~ 

altres passos, més lorts , 
més rapids, damunl l'asfalt 
mulla! de la Diagonal. 

D'una avingudá later<1l ha-
vía sorlil un home. S' apro-
pava, ara, de cara a Lliber-
tat. Era un milicib. Devia 
baixar de la caserna. 

La jaqueta de cuir, mu-
llada, lluia. Un ble de ca-
bells mullats, enganxat al 
lront, li degotava sobre el 
nas. 

Es lixa en la noia i ra-
lenll el pas. El sorprenien 
els ulls febrosos. 

Ella s'adona d'ell qvan el 
tenia a prop. T,oba que la 
seva figura era e;caien!, lo-
ta lluent d'aigua. 

La mirava sorpr~s i som-
reia. s· atura. 

-Qn vas, tan soli,, i,mb -aquesta pluja ?-
Tenia una veu que harmonitzava amb el can! 

de l'aigua. Tenia un rostre suau com les fulles 
mullades. La pluja regalimava pels sécs de la 
seva jaqueta de cuir ... 

Lliberlat s'atura. El mira com mirava el P"'-
satge, amb els ulls tan oberls que engolien 
Somrigué. S'arronsa d'espatlles. 

-Mira, a multar-me, com lotes les coses, 
com lu ... -

1 s'hi acosla més. Com si s'acostés a ur 
arbre carregat de pluja. 

El milicia Ji rodeja la cintura amb el 
hrac;. 

-Ets bonica ... -
Pero la veu se li longué a la darrera siHab3 

perque sentí d'aprop la cremor deis ulls de 
Llibertat. 

Ella II posa la ma sobre l'espatlla. Com s, 
el conegués de sempre. Com si aquell home 
hagués nascut de la pluja, d' aquella pluja que 
ella .eslimava. La féu estremir sentir el con-
tacte del cuir mulla!. Ouan ell la prengué amb 
tots dos b,a~os, ella, poc a poc, li toe.\ la 
cara i també la trob.li mullada; mig clogué 
els ulls, de goig. Ajuntaren les boques sotll 
la benedic;ció de !'aigua. 1 ella, amb un ésclat 
d'alegria, li volt.li el coll amb els brac;os. Ha-
vía lrobat )'amor de la pluja 1 

Ell I' arrossega Jora del passe,g, cap als 
camps ja foscos. Lliberlat seguí, docil, enci-
sada. S'arreceraren ran d'u:i marge Caigue,en 
a !erra abrac;ats. L'home encamava els arbres, 
els camps, l'asfalt, el crepuscle del dia de 
pluja Uibertat es lliurll a l'univers en plu¡a. 
Sentía les goles d'aigua que li queien sobre 
els genolls ... 

Després, era fose i ja no plovia Es se¡Sa-
raren, 

-Com te dius?- li preguntavi\ ell, per 
compliment. 

-Vés- i l'empenyé , el féu marxar 
Romangué sola amb el record. La pluja l'ha-

via estimada .. 

• 



OK l'amorf 
Es possible qoe encara hi hagi escep-

lics? Dabtar un sol instan! de que l'amor 
ens poi empenyer a realítzar toles les follies ... l 
Negar que la forc;a de l'amor és definitiva, 
omnipotent, suprema ... ! 

Fixeu-vos bé en aixo: lot i saben! el pa 
que s'hi dóna I de quina manera les ha de 
tractar el Codi civil quan s'hagin casal, les 
dones fan un cop de cap i es casen! 1 go-
sareu somriure quan torneu a se:1tir parlar de 
la forc;a de l'amod 

Creiem si.acerament que, amb referencia a 
blceps, al petiJ Eros no hi ha qui li passi la 
ma per la cara. De la. primera embestida és 
capac; de deixar «knock-out» a, Heracles I a 
tots els gegants del Canada que facin •catch 
as catch can», 

D'altra forma no es comprendria com 
les dones es decid.eixen a casar-se. El Codi 
civil -sempre tan manyac i cordial envers 
nosaltres- té, reglamentan! el malrimoni, el 
crileri, de que la muller és el grumet, i el 
marit, l'almírall de !'armada. Ella -natural-
ment- ha de demanar permís per a bellugar 
les cellas, i témer el seu terrible c:astig si 
s'atreveix a tenir singlo! sense la se,r.i auto-
rització. 

Sempre ens hem imaginat el tipus de maril 
que descríu el Codi civil com una mena d'ho-
me paleolltic retornan! a la caverna conjuga! 
aureola! de l'autoritat j el prestigi que propor-
cionen els q"alre mamuts occils e:, un mall, 
o com un esgarriiós senyor «de horca y cu-
chillo», o com un Napoleonet en miniatura. 
Al costal de semblant Iluminaria és logic que 
la personalitat de la dona restí anuHada en 
absll)lul. Ouan ell dóna un cop de puny a la 
toula, fenl trontollar lotes les copes guarda-
des al buf.et, i deixo anar un deis seus i~-
pressionanls «A casa mano jo!», sería un m,-
racle que ella no s' amagués, tremolan!, a sota 
d'algún moble. 

Per sorl, la llei és una cd6a i la vida prllc:-
lica n'és una altra. A la vida practica de tot 
se'n fa de més i de menys... Flns ens han 
arr.ibat a oides casos en aué -oh il·legalilal 
de les il·legalUatsl- el que $'atnaga);'a a sola 
deis mQi)les em el maril. 

CADA cop qve llegim aquesta secció del 
Cod, que es titula «De los derechos y obli-
gaciones entre marido '{ mujer». ens re-

cordem d' aquel! individu eixerit que es repartía 
a •parls iguals• els guanys amb un soci: «Deu 
per a mi j un pe, a l1t¡ i ari,. aJ revés per-
que vegis que 110 t'enganyo; un per a tu 
¡ deu per a mi.• 

La · diferencia existen! entre fo historieta 1 
el cas nostre és que l'altre responia, mirant 
11stor<l\'.líssfm el resulta! de l'opercl(;i6; "Es ex-

fraord,nari I Si no ho haguessis lel d.w .. ,1 "'"''• 
pens.i que no m'ho hauria cregut mail• 1 no,-
altres diem, en canvi: «Senyors ¡uristes, se-
nyors dictadorets de butxaca: ja fa temps que 
us hem vist el joc. A nosaltres, amb paHiatius, 
no. Si ens hem resigna! ha esta! perque l'am-
bienl, le.~ circumstancies o l'amor -oh l'amor!-
var ésser més forts en aquella ocasió que les 
nostres legrtimes ansies d'independencia.• 

El lítol de la secci6 hauriq d'·fa,er, en rea-
litat, «De los derechos éel mdrido y las obli-
gaciones de la mujer» ... Moll més exacte. Pero 
ja ens fem c:arrec de que cobrir les formes 
és sempre convenient... i de que els legisles 
també tenen escrúpols. Cal dissimular. El reac-
cionarisme ha dissimulat sempre -millor o 
piljor- el menyspreu que experimentava en-
vers la feblesa de la dona amb el que s'ano-
mena galanleria o cavallerosilat. Ha blasmal 
els afanys d'independibació femenina, ridicu-
litzant-los, qualificant-los d'impropis ... 1 ha lloat, 
en canvi, una serie de missions «essencialment 
de dona» fins als rúvc1,, dient que elles ja 
eren a bastamenr c::mpensadores ... , pero que 
per res del món c;a-, home no voldria canviar 
per les seves. 

No, no poi ba!ar-se el malrimoni en aquest 
desequilibri, en aquesta tiranía de l'un sobre 
l'altre. Comprensió, ajuda, respecte mutu: heus 
acl les tres paraules en que ha de basar-se 
la unió perfecta d'un home i una dona. Aixl 
ho enlén la Revoluci6, i ho ha concedí! a 
tot Iberia, com ja abans una llei del Parla-
menl Catala ho havia concedit a Catalunya. 

Aquest tema -el de la situació lega de 
la dona casada- era massa extens i massa 
pregon per a poder, en aquesl article, fer 
altra cosa que generalilzar. Ja concrelarem en 
el proxim. Alesllores, després d'aquesl pream-
bul, ja ens dedicarem de ple a l'examen deis 
preceptes, que, sortosamenl, ja no és una 
dissecció en carn viva, sinó una autopsia ... 

Maria Lluisa ALGARRA 

El calvari de dues dones 

L'odi6s procés contra !renta cinc revolucio-
naris brasilenys va lenir el seu eplleg el 
dia 8 de maig, 

Caries Prestes ha estat condemnat a setze 
anys l voil mesos de presó; Harry Berger, a 
tretze anys i quatre me sos; Groldl, secrelari 
del partil comunista argenlí, a calorze anys 
j dos mesos, i Lleó Juli Vallee, a qualre 
anys i lqualre mesos. AC\\Jest procés ha esta! 
un simulacre de judici. El rnaleix jutge, Ma• 

chado, va dec!a·ar pocs dies abans «que no 
era necessari per a condemnar els extremistes 
l'aportació de preves de carrec i que els jul-
ges decidirien segons llurs opbio~s•. 

Els acusals estaven debilitats per llargs me· 
sos d' empresonament. No van len ir cap ad-
vocal per a defensar-los. El presiden! feixista 
Vargas havia fet expulsar el celebre advocat 
america David Levinson. 

La condemnació d'aquells que lluitaren per 
I' alliberament nacional de la seva patria és 
una provocació a la conscitncia universal. Tols 
els catalans recordem amb emoció dues do-
nes que viuen d ies de dol i desesperació: 
la ma.re I la germana de Lluís Caries Prestes. 
Aauelles dones admirables, que recorregueren 
el món demananl a lols els homes lliures 
l'ajut per al fill i el germa, avui encara con-
fíen en l'esforc; de tots els anlifeixistes intel· 
lectuals, obrers, demócrater;, i de tols els ho-
mes que senten l'anhel de justicia social, i 
sobretot confien en l'es(orc; de toles les dones 
del mór(, i adrecen un prec especial a les 
dones espanyoles i calala:1es, que avui lluiten 
pe, la conquista de llurs llibertats, per a aue 
ajudin amb llurs energiques protestes a fer 
sorlir de la presó el fill i germa, ja que els 
leixistes els hi han !anca! per a evitar la vic-
toria del poble sobre l'opressió. 

Oue les protestes aflueixin! S'ha de salvar 
Prestes de les urpes d'En Vargas; se l'ha de 
fer sortir de la presó brasilenya ! 

A la mare i la germa-
na de Caries Prestes 

BENV.OLGUDES companyes: 
Ara fa alguns mesos que vosaltres pas· 

sareu . per Catalunya en dolorosa pere-
grinació. Vinguéreu a demaner-nos la nostra 
ajuda moral per a treure de la presó, on 
eslava ignominiosamenl !.anca!, Caries Prestes. 
Uavors les dones catalanes respongueren que 
sempre • eslaven de la vostra banda per la 
causa de la !liberta!. 

Avui, i;!ies de dol i de lluila han plana! 
damunt la nostra patria. Els homes amb les 
armes a les mans i les dones amb llur co-

ralge mostren que eslan disposals a defensar 
les llibertals contra el feixisme invasor I cri· 
minal que vol fer del noslre poble un feude 
de les seves ambicions imperialisles. 

Ningú millor que les dones espanyoles i 
catalanes per a comprendre avui el voslre 
doldt i les voslres angúnies. Es per aixo que 
per mitja del periodic femen[ l anlifeixista 
COMPANYA volem fer arribar lins a yosaltres 
la nostra adhesió j· la nostra protesta indig-
nada enfronl de la lragica farsa que condem-
ni: a Lluís Caries Prestes j als seus companys 
de lluita a llargs anys de captiveri. 

Les dones catalanes faran tot allb que es-
tigui a llur abast per tal que la iniqua sen-
tencia resli sense efecte. Sapigueu que tant 
a Espanya com II Calalunya donarem un cop 
mortal al feixisme, amb el qua! esperem en-
derrocar-lo definilivament i procurar a la nos-
Ira amada !erra, aixl com a tots els pobles 
del món, hores de pau i de lliberlat. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



reol· laboraeió espon-
tanib de les obreres 
En aquesta seccí6 p11blicarem els trebo/Is 
que les abreres catalanes ens env,rn 

f!ontpanyes del front i la reraiuarda: e REC que lindreu present la gran revolució francesa, que, igual que lo nostro, no fou mirado en principi, per les potencies 
d'Europo, més que com o obiecte de mofo i de menyspreu. 

lo guerra y les intrigues, lo persecució i /'espionotge, és ols mitjons que oro s'opelo, com oleshores s'opeld, per o contenir 
oques! gron moviment i ofegor les noslres opinions. 

Unitol y disciplino com les que adoptaren els nos/res germons froncesos. Si no voleu onomenor-ho disciplino, dieu-ne obligoció 
o deu,e, i tombé sortirem lriurlfonts en aquest cos, com ells hí sorti,en, i 1/iurorem al món sencer de lo gangreno feíxisto que l'ame-
no<;o. Amb aixo minvoríem la litdníco lluilo on es veu brollar lo song de les nostres volenles ;ovenfuts, que la donen amb 
entusiasme perque soben que omb ello defensert lo noble causo de lo llibertot de lots els poisos, i per oíxo se les veu 
1/uitor en pugno incessont contra el feixisme internocionol invasor. 

Endovont, dones, que unils vence,eml 
l 'Europo i el món enler esperen omb interes creixent el desenllo~ d'aquesto formidable croado. 
Unim-nos tots i vencerem, que encaro hi som o temps d'impedir que esdoti el valed que omeno<;o enfonsor lo ferro en 

un terrible coos de mort i de miseria, d'on sois podrd treure•la /'empento constructivo i corotjoso d'una for<;o jove i sano: o/ 
proletoriot en estreto olionc;o omb les copes honrodes del poble ontifeixisto. 

Uno Componyo del SINDICA T DE LA LLAR 

J:luitar per a 11eneer 

P AS o pos, els homes que senlen dins seu un onhel noble de /liberto/ s'obren comf en mig de lo borbdrie i l'opressió. Res 
no els obot, res no els otemorifzo. Avancen segurs de llur lriomf, solo uno olenodo d'oire frese, neto de prejudicis de 

costo; llurs rostres es fon bells en lo lluito constont, cruo i oferrissodo, que ha morco! amb lrels durs de corotge i de· 
cisió. 

Sobre les runes dºun possot adiós, e/Is han bostit els fonomenfs d'uno socielot més justo i més humano. No hi han esco· 
timol milions. llur song ha eslol vessodo generosament pel sol de Madrid, d'Arogó, de Mdlago ... / /'empento heroico de 1/ur 
fortitud ha ossenyolot el comí de lo victoria, precursora de les més bel/es reolitzocions, que esborrord els dies de dolor I de 
les miseries humanes, lo que ocolllrd solo un moteix sastre les dnimes germanes de l'ontifeixisme universal i que, o l"impuls 
de lo sevo Forc;o obossegodoro, esbondird els odis, lliurord el món del jou ofrós d'uno societot boixo i denigran!, fenl-lo orrí· 
bar o lo 1/ibertot conquerido omb l'esfor<; sup,em deis noslres bro<;os. 

VOLS SABER QUI ETS? 
Secció grafologica de C O M PAN Y A 
RES POSTES 
MARL-TERE F. - El que primer s'observa en 

el vostre grafisme és una formidable depres-
sió anímica. lristesa. abatiment i desequili-
b,i nerviós molt intens, pero temporal. In 
tehigencia clara, pero no cultivada. lmagi-
nació, encara que fatigada i desorde.nada, 
degut a la influencia d'aquell pessímisme de 
que parlavem. Mol! orgull personal, acom-
panyat de susceptibilítat, de timidesa i d'una 
estranya por de «desento:iar,. i de semblar 
"menys que els altres». Una excitació gra-
dual que us condueix, de tan! en tant, amb 
impaciencies sobtades i sorprenenl.s. Tam-
bé, de tant en tan!, ganes d'ésser «mala 
persona•, qoe no reixen. Bondat, encara que 
amb un xíc d'egoisme. Sensibilitat, que la 
vostra timidesa no us deixa manifestar. ln-
genuitat, bona fe. Poca e.'lergia: us deixeu 
endur per les circumstancies i pel crileri deis 
altres. Una petíta tendencia a la llaminadu-
ra. S'ou xerraire, encara que us reserveu els 
verilables sentiments. 

M.o MARTA M. - Amb la vostra audacia, la 
voslra tenacitat I la vostra ambició no hi 
poi haver res a la vida que se us resis-
teixi, i mol~ menys la ploma: així mateix 
podeu dir-ho a les voslres companyes. E'n-
davant, dones, i "º defalliu. No hi ha dubte 

CUPÓ-VAL per uno consulta 

• Envieu·nos, olmenys, dues cuÓr· 
lilles escriles omb tinto i en po· 
per sense rolllor, o lo secc/6 
Vols sabefqui ets? de COMPANYA 
Posselg de Pi y Margal/ , 64 

que sou vanitosa, pero en el vostre cas no 
poi considerar-se com un defecte. Sou molt 
optimista, i especialment, d 'una manera des-
enfrenada, quan empreneu les coses. Sou 
egoísta. Entre facecies i veres persevereu 
en les empreses fins aconseguir el que vo-
leu. Despreocupació, desordre. Sensualitat, 
Sou amable i teniu do de gents, pero quan 
se us acaba la paciencia esclateu sense 
contemplacions. No deixeu minvar mai el 
voslre entusiasme. EII poi conduir-vos a tots 
els exits. • 

MAD i MADDIA 

NOVES SECCIONS 
A més de les seccions que coneixeu, COM-

PANY A té el projecte d'ofrenar-vos-en 
tres de noves, dedicades a la dona. 

Una, sobre biografíes de dones iHustres, 
nacionals i estrangeres; ·una allra, sobre les 
activitats practiques i espirituals de la llar, i 
la darrera, sobre heroines anonimes. 

COMPANYA es proposa, p4¡1r mitja d'aque.s-
tes tres seccions, enlairar el nivell cultural de 
les nostres lectores, alhora que encoratjar-les 
(bo i mostrant-les,.hi aquests alls exemples) en 
flur treball, en llur constbncia, en llur ferme-
sa i en llur esperit de llibertat i de sacrifici. 

La primera de les diles seccions projectara 
damunt les dones del poble una me.na de 
claror guiadora, que les amararll d' orgull con-
9enere i d'esperanc;a en dies millors. 

La segona els donarll tola mena de consells 
practics, al mateix temps Que petits i simpa-
tics guiatges sobre l'embelliment econ~mic de 
llurs interiors. 

La tercera i més interessant, creiem, o si-
gui la d~dicada a heroi nes obscures, servirll 
per a fer coneixer les vides humils ¡, exem-
plars de toles aquelles dones que lreballen 
i lluiten heroicament, sense aspirar (oh supre-
ma grandesa !) a esdevenir ni celebres ni tan 
solament conegudes. 

Les redactores de COMPANYA, encoratja• 

Marino SANFELIU 

des per llur amor al poble, desitgen cercar i 
!robar allí on sigui aquestes germanes .¡ima• 
gades, que del matr al vespre viuen en la 
lluita, en el treball, en la constllncia més be-
lla, sovint, gairebé sempre, sense altra recom• 
pensa que la satisfacció de llurs consciencies 
salislete_s i de llurs cors honrals. 

COMPANYA creu que fara un bé a les 
unes i a les altres presentant-les, per mit¡a 
de la npslra revista, unides í agermanades, 



NOTICIARI 
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cCOMPANYAI 
COMPANYAh 

Aqu•1to gontil 
noia, d • I' AHon,a 
do to Dono Jov•, 
ven •tia solo, pelt 
corten, olguhs con· 
t1nors. d•oxomplar, 
do la no,tro teviito. 

Grbcio,, como• 
rodal 

Les amigues de COMPANYA 
SABADELL. S'ho constituit el grup d'amigues de COMPANYA amb dones d'Es· 

querra Republicana de Catalunya, Esta! Catala, etcétera, i publiquen en els 
pariadics e"rits de prop Jgando de la nostra revista. 

ARTESA DE SEGRE. -S'ha constitu"it un grup d'amigues, integral per Reís Guiu, 
responsable, i Providencia Artigues, llu"isa Pallarés, Teresa Guiu I Anlonia Trilla. 

CALO!:$ DE MONTBUI. - Hi ho un grup d'amigues de COMPANYA, formal per 
Corm3 Carner, responsable, i Joana Molla, Moría Viloró i Rosa Xalabarder. 

CANET DE MAR. - Existeilt un grup d'amigues de COMPANYA, constituit par Her· 
minia Carné i Raig, responsable, i Pilar Ferrer Pla, Josefa Gonzólez, Dolors 
Gonzólez, Josefina Ricart, Joaquima lcart, Victoria Pujo!, Cinta Vilo, Floren· 
tina Vergés i Maria Blanc. • 

LLEIDA. - S'ho constituit un grup d'amigues amb elements femenins d'Es1-:it Ca· 
tala, del P. S. U. i de !'Esquerra Republicana. 

SINDICAT DE LA LLAR. - Ho queda! formal el grup d'amigues amb les campa· 
nyes següents: Matilde Muñoz, Elvira Enrique, Covodongo Menéndez, Mario 
Roge!, Marce Cuberes, Lauro Rodríguez, Assumpció García i Cancepció Mor· 
tínez. . · 

GRUPS D'AMIGUES DE cCOMPANYA• ALS INSTITUTS. - INSTITUT SALMES: 
Dolors Fusté, Marina Ferre, i L. Sónchez.-lNSTITUí SALMERÓN: Magdalena 
Marino, Froncesca Marsa! i Corme Merino. - lNSTITUT MARAGALL: Núria 
Baé:hs, Josefina Forré, Adriana legumberri i Maria Teresa Vida!. INSTITUT 
PI I MARGALL: Aurora Gascons, Corme Sales j Encarneció Sauri. Grup res• 
ponsable: Carme Merino, Margarido Ferrar i Glorio Cervera. 

Corme Gordo, de 
lo Comhsorlo de 
Sanltof de Guerra 
d• Tortolbo, que 
treballa omb no• 
table eftcí6nclo o 
l'orgoniuoci6 10• 
nitltrio del front 

d'Atog6, 

Oe1pr61 de la ior·· 
nodo r1ormof 40 e l 
lreboJJ volunto,i 
pej hoM, AqUHIH 
odfftirobl•• done, 
do Sobodell C\IHn 
per o ll componr,• 
qve tlafenae n o 
no1tro p6trlo f fes 
no1tre1 lllbertot,. 

DELS POBLES 

CANET DE MAR. El Socors Roig Internacional, en la 
diada del Primer de Moig, va or11onitzar una gron vet· 
!lada musical, a profit deis hosp1tols de song, o corree 
de lo Banda Municipal de Barcelona, dirigida pel 
mestre Lomotle de Grignon. 

VILASECA. - S'ho constituit l'Alian~a NacionOI de l:>ones, 
omb represenloció de tots el, sectors ontifeillistes. 

A ALMENAR, PUIG·GROS, GRANADELLA, PONS, BOR· 
GES BLANQUES, JUNEDA, MOLLERUSA, BELLVIS i 
TERMENS imperen les mateilles ganes de guonyor 
lo guerra. 

A TORREGROSSA hi ha uno col'leolivitdl on vuit fomflies 
lrebollen de sol o sol per tal de fer donar o lo !erro 
triple collito. Sis homes d'oquestes vuit fomílies són 
al front. en aquesto col·Jectivitot es formara uno gran• 
jd per o poder proporcionar ols malolts i als infants 
61s oliments que necessitin. 

CORNELLA. - Hi ha uno gl/ar'derio de dones ontifeillistes. 

PINS DEL VALLES. Els Kicols de Pins són omics de 
COMPANYA i ojuden la no,tro revisto utílitzont tot• 
els mitjons a llur obost. 

VILANOVA I LA GELTRÚ. Els grupt d 'omigues de COM, 
PANY A, integrots per dones d'Estat Ca tola, Esquerro 
i J. S. U., entre molles altres !loables tasques, han por· 
tal a terme lo constitució de grups de xoc a les fobri• 
ques i per o proporcionar !libre, als ho•pitals. 

Ant6nio ¡l\lvor• 
cío, de Sobo• 
doll, l'odhe,16 1 
IOctiflci de lo 
quol perla cou• 
• o ontif•l,clsto 
1etvei x d" u tí• 
mvl o m oll• • 
don• •· O'•n~i\ 
d • I movJment, 
hb ltoballol 
Qtnb rot omor, 
•Mu1io1m• i in .. 
tet'lig8ncio. 
Plrtony o lo CO• 
togo,io de IH 
,ve no .-, ren• 
deixen i 0110• 
leixen 'º fito 
morcado. cost{ 
.i q,,o ~o,11. 





La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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OIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ , 
PI I MARGAll, 64, principal, dreta 
Telef~ 74309 : BARCELONA 

<I) Maria BALDÓ DE TORRES 
w Maria Dalars BARGALLÓ 
"' Aurora BERTRANA 
o Carme CONDE 
o Ca~cepció CATASÚS 

Candelaria ESCOLA < . Matilde HUICI 
"' Anna MURIA 
o Carme MONTORIOL 
CD Margarida NELKEN 
< <PASIONARIA> 
-' Francesca PRAT 

Maria PI DE FOLCH 
-' Merce RODOREDA 
o lsolina VILADOT 
u Maria Teresa VERNET 

R E D A e T o R E s 
Maria lluisa BARGÉS 
lena IMBERT 
Montserrat MARTÍNEZ 
Eloina R. MALASECHEVARRÍA 

Campe roles! 
ENS valen robar la nostra !erro! Ens valen 

robar la !erra que conreo el bra~ viril 
del maril; la que dóna reposa l'avi que 

lo rego tontas vegodes omb la suor del 1eu 
fronl; la que fa sorgir els prats verds i l'herba 
sana que pasturen les vaques - font blanca 
d 'aliment per als nostres fllls - ; la que fa de 
pare! a la noslra llar i de celler als noslres 
vins; la que va concebre i engendrar lo sar• 
dana, la munyeira, la jota, l'arreusku; la que 
ens parí a nosaltres; la que partem dintre i 
foro de l'onima, com un polsim enganxotols 
cabells. 

1 en, la valen robar uns generols troidors 
que, junt amb l'olto banca, l'alta derecia i 
uns terralinents que no tenen de lo terra al-
Ira cosa que el suc que xuden als obrers 
camperols, han teixit un consorci contra 4tl 
poble i les seves llibertols. 

Ells es sabien impotents per o orrobossar• 
nos la !erro nostro d'lberia. Ells temien l'o-
llau de l'exercit en comí de la dorar i del 
progrés. 1 per oixo concertaren omb els fei-
xistes itolians i olemanys, al preu que vol· 
guessin1 amb leJ condicjons que morquessin. 

les aones camperoles d 'lbl\rio iobe!l el 
que elles han dona! a la terro. Saben el que 
és treballar-la de sol o sol. El que suposo 
passar per damunt deis mateixos terrouos 
generacians i generacions de llurs familiars 
amb un sol proposit: lenir la !erro seva, te-
nir els fruits seus. Ben seus, parque ning6 més 
que llurs ulls han seguit ovids el curs de la 
collita. Parque només llurs mons s'han endu· 
rit de tont cenyir l'eino. Perque només ells 
hon sobut remoure les entranyes de la !erro 
flns o fer-lo estremir omb un deslliuroment 
nodrit i generós. 1 per oixo ells poden com· 
prendre més l'obast i la importancia de la 
nostro guerra. El somni d'onys i onys esto reo-
litzot. lo !erra i els fruits estan en mons deis 
comperols. Grocies al 19 de Julio!. Grades 
o les derrotes inAigides ols agressors. A 
11esfor~ deis nostras combotents. 

Pero no podem entretenir·nos. Col fortifl· 
cor aquesto magnífico conquesto, 1 no parar 
fins o estendre-lo pels quotre bmbits de lo 
nostro penin¡ula, Altroment seria sofrir la 
maleixo sort de les comperoles d'Abissínia, 
escornides tothora, ultrotjodes, vexodes. Ex· 
posodes sempre o ésser cnomés> uno jogui· 
nq de plaer i unes bésties domestiques. A 
veure els nostres fllls 
predestinats o ésser IAc11t,o on lo p69lno 13.1 

Cinc mil pessetes per a 
I' Ajut Infantil de Reraguarda 
Un gest exemplar deis trebaUadors i tre-
balladores deis Magatzems Alemanys 

SENTIM riure i xiuxiuejar ... En1 hi alancen uno mi-
co. Hi ha molles no1es; gairebé tates porten un 

ves1it blonc:; semblo com si 01nessin d'uniforme. 
l'amic que ens acompanya ens presento la res-

ponsable del taller. Es diu Francesco Riera, i l,n, 
explico com funciono lo sevo secció de confecció 
per a dona i nen. 

- ... ? 
- Tenim molla fe en la victoria - ens diu, molt 

seguro de les seves paraule,- . Per aixo treballem 
tant i estem disposades a fer tot el que colgui per 
o conseguir-lo. Fins oro - continua- hem col·Jo· 

• borot en el treball voluntari. Mentre els companys 
van o fer fortificacions els diumenges, nosaltres 
restem ací, al taller, fent robo per a l'Ajut Infantil 
de Reroguorda i per ols refugiots de guerra. -

Mentre Francesca esta porlant, s'hon anat acos-
tant les oltres noies del toller. 

~Is fem algunes preguntes, que ollas contesten 
planes d'un optimisme propi de llur juventut i de 
llur convicció ontifeixisto. 

- -2 
- Aquest ony no pensem fer vocanc., -dl11,ti, 

toles olhoro-. Hem ocordot suprimir-In i dedicar, 
les al treball voluntori. 

- -.1 
-Estem completoment d'aa,n:1 amb el Govem 

de /a Rep6blico -ens diu Enriqueto, 11na rnall«· 
quino refugiada- . Nosaltres som i serem les pri· 
meres en fer complir els decnrts que dicti el Go-
vem, sobretot el decret de mobilit%ació, perque, si 
volem guanyor lo guems,co1Uiderem indispensable 
lo creoció rapido de l'Exercit Popular Regular.-

les seves componyes de treball ratifiquen 
aques1es parouleL 

- Encara que no ho sembli -continua l'Enri-
queto- , nosaltres, en oquests magotzems, fem una 
gran campanyo contra els embascots. No deil{a· 
rem que en res1i ni un.-

les altn,s noies van fent llurs comentaris. Ens 
hauria plagut possar tot el moti omb aqueste, no-
ies tan entusiostes, pero l'omic que ens ocompa-
nya ens fa avinent que jo éJ hora de visitar les al· 
tres seccions. 

Ens acomiadem d'elles., prometent-les-hi que 
tamarem o visitar-le, per a completar les nostnts 
impressions sobre llurs octivitats, ensems que elles 
diuen que no deixaran de treballor toles les horas 
que calgui i d'occeptar tolo meno de JOCriflcis, per 
dolorosos que siguin, per tal d'Qocelerar el triomf 
de lo nostra guerra I de la 
nostro revolució popular. Uibertat PICORNELL 



les 
DESACORD. Els momenls lo historio deis quols vivim hon poso! o l'obost 

deis meslres temes educocionols que, si volguéssim emprar un lexic técnic, en 
diríem <centres d'interén; ens referim o lo guerra i o lo revolució. 

Els meslres, pero, no ocoben de posar-se d'ocord en quont o utilitzor-los. 
Uns creuen indiscutible et fer-lo, objecte d'estudi; d'oltres opinen que han de . 
restar proscrits al treboll infantil. 

Els primers basen Uur creen~o en conside,or-los com uno reolitot que lo 
moinod:, viu i o l'ombient r,e lo quol no se lo poi sostreure en uno escalo vivo 
i nova. 

Eis que els ollunyen d~ lo intervenció fofantii' fonomenten llur criteri en un 
eslol sentime(ltol que ,.yol opo(tor Jels nois dolors, ongoixes,' inquie\uds i 
trogédies. ' • 

O:>INIÓ PERSONAL I RAONAMENT. - Aporentment oquesh:oire és més 
huma. Molgrol oixo, nosoltres, pero, ens decontem cap ols primers i diem: 
l'escolor ha de tenir consciéndo de lo guerra i de lo revolució: per Ion!, les ha 
de conéixer i, en conseqüéncio, estudiar-les. Per o justificar aquesto opinió 
tenim les següenls roons: 

En els morñents octuols l'infont rep contínuoment estímuls externs i interns, 
d'uno i oltro, per, 

o) Se0$0cions visuo/s: uniformes militors, ombulancies, infermeres, cortetls, 
distintius, bonderes, armes, comions omb queviures, hospitots de song, grovots ... 
b) Sensocions oudifives: b radio, comentoris o lo llar i ol correr, himnes, lexic 
específlc (trinxeres, poropets, obús, ovon~odeto, fortificoció, concentrocions, 
requisar, incautar, col·lectivittor, sociolitzor, etcétera), sirenes, explosions ... 
e) Percepcions de coire psico/ogic: moneo i reslricció de queviures, monifesto-
cions, pugnes entre les orgonitzocions, diflcultots d'ordre economic, devosto-
cions, deslrucció de vides humanes, violéncies .. 

Per tots oquests estímuls l'infanf de cinc o deu onys odquireix intuició, enea· 
ro que no lo copsi cloroment, d'uno onormolilot. 

Deis deu ols cotorze lo intuició es transformo en observoció agudo i lot 
seguit esdevé interés, gosoríem dir obsessió, flns al punt d'obsorbir loto oltro 
modolitol intel·lectiva o sensible. D'oixo ens en donem ben bé compte els que 
dins el dos d'uno escalo convivim omb infonts. 

Al costal d'oixo col considerar: 
Primer, que l'escolo és lo cél·lula social de t'infont; segon, que l'escolo com-

plemento les impressions que el noi rep o lo llar i al correr; tercer, que l'escolo 
és el loborolori on el noi transformo les sensocions que rep ?,eas i senli· 
ments i en occions. D'oltro banda cal lenir en comple que u~SS'ólcfj¡)~rodo 
o les modernes concepcions educotives, entre ollres cose~J líc6d'ésser: ~CIJ~· 
doro de t'observoció de l'infonl; b) respecluoso omb és Jdees que l'il\Í8)\ 
odquireix com fruit de les seves invesligocions personols; 
c) conolitzodoro d'oquesles idees per tal que rutllin dir1J Jo 
plo d'equilot, justício, ponderoció, humonisme i, en fl, de tc:ih 
els grons, volors morols. 

DEDUCCIÓ.-Per lont, i deduclivoment, l'es· 
colo ben orientado, el meslre conscient no 
poden sostreure's o lo lli~ó· ocasional que lo 
historio els presento i en lo quol l'infont s'en-
dinso per volunlot propio, otreto per l'ombient 

que el vallo. Negligrr-lo, defugir-lo o escoiror-lo equivaldría o 
uno fallido de consideroció d'oquello escalo de tipus educoliu 
social que les evolucions pedogogiques modernes, ocordodes 
omb l'oven~ de lo civilitzoció, fo lemps han estructural; parque 
serio tont com deixor de voloritzor l'infont com un element social 
que té el seu món i que omb dret indiscutible el vol conéixer. 

ORIENTACIÓ. - És innegable que oprofltor fets tragics, sog· 
nonts, crue~_bosots en negocions de l'esperit huma, per o fer 
lli~ons infontils ·és quelcom de diflcultot goirebé insuperable; és 
evident, pero, que lo tro~o del mestre poi llimor oresles i pulir 
contells. Per o ossolir oixo nosoltres ens hem fixot els punls de 
partido següenls: o) donar ols fels de lo guerra i de lo revolució 
valor documental i com o tal estudiar-los en els especies historie, 
geogrofic i d~c que presenten; b) seporór-ne tot el que sigui tru -
culéncio, exogeroció, sodisme i curiositot morboso. Els fets són de 
tal magnitud que per si sois es sobren pero provocar lo indignoció 
de tolo consciencia honrado; c) conolitzor les observocions infontils 
vers un sentit de sereno oprecioció i judicoció, destriodores del que 
s'ho de defensor, del que col odmetre i del que hom ha de rebutjor; 
d) fono mentor sobre oques! destrioment lo consecució d'uno moral, 
d'equitol, de justício, de sinceritot, de volentio, de germonor, 
copo~ de superar l'home que hi ha en lot infont. 

INTERROGANT. - No podrio ésser oquest l'únic o el millorvio· 
rony pero arribar o uno humonitot lliure, justo, fraterno, obolidoro 

de lo guerra i entro· 
nitzodoro de lo pou? Morfo BALDÓ DE TORRES 



... 

PER a que l'Exercit Popular Regular, clau indiscutible de ta victoria, sigui un fet:; per a 
que puguin incorporar-se als fronts de lluita i a les casernes tots els compre.sos ey 
la mobilització; per a que a la reraguarda no restin desatesos l'agricultura, la indll!-

tria, l'art, la ciencia; per a que l'economia es mantingui ferma~ sense ressentir-se de la 
guerra, necessitem, urgentment, rapidament, cent mil dones! 

Els instruments de treball que els homes deixen pel foself no poden esdevenir inac,. 
tius, eixorcs ... Altres mans habils han de prendre'ls, parque prossegueixin en llur tasca 
constructora i fecundo, més que mai ara, parque vivim la Guerra i la Revoluci6 popular. 

1 aquestes mans habils han d'ésser de dona. 1 dones les que, conscientment, eficient-
ment, condueiJ<in l'economia de la nostra terra per camins floreixents i prospers, en el 
timó de la fabrica, del laboratori, del taller, de la clínica, del camp_ 

Es precís, dones, capacitar la dona per a que formi aquest altre front fortíssim de lluita. 
Readaptar-la a les tasques que els homes han deixat per l'arma i la trinxera. la Conselle-
ria de Treball ha empres la realització d'aquest programa formidable. Es donaran classes 
teoriques a les Escoles de Readaptació al TrebalJ, i classes practiques a les mateixes fqbri-
ques. Sera una realitat viva i plena: cent mil dones actives, capacitadas, segures de llur efi-
ciencia, que lluitaran també en llur front fortíssim, oferint tota llur ajuda a lo causa del poble. 

No existei~ cap raó que justifiqui l'atur obrar en aquests moments. 1, no obsta11t., 
tenim inflnitat dé dones que han vist desapareixer el consumidor de la indústria a la que 
es dedicaven i, per tant, la indústria lflc;tteixc;,, L' escassesa de materies primes redueix a 
la meitat l'activitat de gran part deis nostras centres fabrils. Pero, per altra banda, les 
indústries de guerra exigeixen milers d'obreres per a que portin a terme els treballs aspe· 
cífics d'aquests moments bel·lics i ocupin els llocs deis que han esdiJVingut soldats de 
l'Exercit Popul~ir. Repetim, dones: cap raó no justifica l'atur obrer en aquests moments. 

Totes les que, per llu'r ofici, estan ara inqctives, és precís que passin a un altre ofici, 
que es readaptin, que acudin a la crida de lo conveniencia col-lectiva., de la causa anti-
feixista, de la Conselleria de Treball i de COMPANYA. El reaju~t~ la salvació de reconqT 
mia, és a les vostres mans, dones de Catalunya. 

f OR'41DAILE &1UITA . f iMININA 
AL\ ISTATS IIHITj D'AMERICA 

LES dones deis obrers, als Estats Units d'America, ajuden 
eftca~ment llurs marits que·lluiten per a organitzar llur 

sindical. 
Margaret Cowl, una ferma lluitadora socialista, ha passat 

un parell de mesos entre Flint, Michigan i Detroit, observant, 
per mig deis medis obrers, la formidable vaga deis cons-
tructors d'putomobils, en la qual prengué ,:-art un nombre 
importantfssim de treballadors. A 'flint n'hi havia quaranta 
mil; a Detroit, seixanta set mil. 

Aquests obrers obtinguer'en una vidoria esclatant en 
obligar al trust de l'automobil a accedir a llurs aspiracions• 

El trust de l'automobil esta format per la mejor part de 
banquers del país. En reconeixer el sindicat deis treballadors 
de l'automobil, els flnancers han tingut un gest molt signi· 
ficatiu. 

· Ourant la vaga, Margaret Cowl visqué moments intensís-

sims en els quals les· dones mostraren llur energia. A un 
moment donat, aquestes dones s'agafaren fortament de les 
mons, davant pet' davont de la gran porta de la fabrica, 
i barraren el pos a la policía, formant un comí per a que els 
obrers sortissin sense ésser molestats. 

Aquest gest de les dones féu fer un tomb a la vaga. Va 
decantar-la a favor deis obrers. 

En el moment cuh:ninant de la vaga es reberen noves 
d'Espanya. Les americanes, en assabentar-se que el poble 
espanyol estova acorralant la canalla feixista, en fQren molt 
contentes, i a ixo les encoratja a seguir resistint. 

Aquest1s dones, igual que llurs germanes congitneres 
d'Espanya, lluiten costat per costat deis homes. 

Allí s'adre~aven al gran trust de banquers; ad ens adre-
cem als feixistes, pero el nostre crit potent és el mat~: 

NO PASSARANI 



DOS ACTORS DE LA «WARNER» QUE 
ESTIMEN LA IBERIA ANTIFEIXISlA 

NO fo goíres setmones que Errol Flynn, el ro· 
mantic i heroic e Copita Blood•, ho estot entre 
nosaltres, i ho visitat els fronts de guerra repu· 

blicons. Flynn he vingul, en representoció de tots 
e Is oclors ontifeixistes i del personal obrer deis 
estudios•, o palesor llur absoluta simpolio envers 
la noslro causo. 1, per o demostrar que aquesta 
solidoritol no existeix soloment de poroulo, ho fet 
donoció de cinc cenls mil dolors, recollits entre els 
obrers cinematografics de Hollywood, i Sette Do· 
vis, Paul Muni, Joan Crawford, Franchot Tone, 
Charlol, James Cagney, Ronold Colman, Fredric 
March i el moteix Errol Flynn. 

Bette Oovis, lo intel·ligent oclriu, primer premi 
d"inlerpreloció de l'ony 1935, ho esto! també uno 
de les primeres en respondre a la crido per o 
ajudor lo Iberio lliure. Ello, que per ésser essenciol• 
ment humano segueix des de lo frívolo ciutol del 
cinema els moviments d'emancipoció deis pobles 
i ho repetit ora i odés el seu republiconisme fervo· 
rós, no podio respondre o lo pregunto formulada 
~Miss Oovis, qué penseu de lo guerra o Esponyah 
més que oixí: cHo de triomfor i triomforo lo Re· 
pública, noturalment! 1 hem d'ajudor·la totsl...> 

SABEU QUE ... 

... Selle Oovis es diu reolment Ruth Elizobeth 
Oovis, i que el nom de Selle li fou posal per les 
seves componyes de col·legi? 

... volio ésser infermero, p&rO desistí perqué es 
desmaio en assistir o lo primero guorició? 

... per o triomfor o Hollywood hogué de tenyir-se de 
ros plotí el seu cobell costony? 

... en qüestió de modes no dóno o París uno importan· 
cío extraordinario, i compro lotes les seves robes a Holly· 
wood? 

... nedo ton bé que és l'único dono que poseeix lo quo• 
lificoció de guardo so/vovides o lo plotjo d'Ogunquit? 

... esto considerado com lo millor octriu cinemotogro· 
fice del 1935? 

... Errol Flynn és descendenl directe, per port de more, 
de Fletcher Christian, personotge principal de lo novel·lo 
i film histories cRebet·lió o bord•? 

... ha portal uno existencia aventurero i he eslot pes-
cador de perles, cercador d'or i copilb de vaixell mer-
conl ols mars del sudi 

... esto emmulleral omb lo popular actriu francesa lily 
Oomito? 

... n'ha tingul prou omb cEI copilo Blopd> per o fér•se 
popularíuim? 

TANISCHKA 

© Archivos Estatales. cultura.gob.es 
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(P~TIT CONTI: A L 'ES TIL ORIENTAL) 

per AURORA BERlRANA 

LELLA Saicfa tenia setze> anys quan efs: 
seus. pares lai donaren a Si Mokhlilir 
el Taleb., que desitjava emmullerar-s'hi. 

[ella Saida. era. bella com un crepuscle 
matinal. Tenia. la. pell suau, !).llHida, amb. 
tonalitats de vori, i uns ulls llargs, pro-
furrds, esllangulls ¡: amorosos. No calia siA6, 
Que el seu esguard es posés dintre l'es-
guard d'un home per a q_ue !'home emma,-
laltf s d'amor, 

les mans de Lella Saida eren com dues 
fulles de magnolia t aixl maleix flexibles, 
doblegadisses i perfumades. 

!.ella. Saida no coneixia encara !'amor, 
per bé. que ella era. tot amor sense adonar:-
se~h. 

Pero Si Mokhtar eJ Taleb havia deixat 
enrera l!edat de les passions. Els seus ufís 
grisos romanien apagats. enfront de la beu• 
tat femenina. Solament els iHuminava en-
cara. t:ambició, Cure, el desig de venjan~ ... 
Allrament adquirir una nova dona sempre 
fa bonic, sobretot si la dona és bella. 
pertany a familia distihqíaa. 

A Europa, els milionaris, després d"Ut\, 
bon negocl o d'una operacló bancllria ben 
reeixida, compren una P.intura, una porce,. 
llam1, un Joiell per a l'amigueta ... Si Mokh,, 
tar el Taleb mercadejil una, dona, 

EII s'estimava tan poc la, P,etita criatura 
gentil, fresca, vincladissa i suau, com els 
mífionaris la pintura, fil P.<)rcellana o el 
foiell, pero la vanitat deis h'ome~ no és 
exclusiva. de cenes latituds Ji J'iirab era tan 
delitós d'llugmentar la seva coHecció de 
dones com els altres lluc coHecx:íó d'ob• 
Jectes preciosos,, 

Aixl· fou com una matlnada• tot perfum r 
h11rmonia la petlta lella Saida entr.\ a for• 
mar part de l'h.a~em del noble i poderós 
Si Mokhtár el Talcl:P. 

L. nit destim,da a l'himeneu Saida es-

per.\ el seu amo í senyor, tremolan! de por 
i de f.\stjc; $ot(! e!$ $flYS ptapeits, c:o-
berta de ioies i marejada de perfums, la 
verge romania imm.obil i dgida, amb les 
mans plegades sobre el pil, com un ca• 
GIAver. 

Pero Allah llO havia marca! la seva ho-
ra. Si Mokhtar el 1 aleb s'acontenta d'aca-
ronar les mans de Leila. Aixeca el vel que 
li cobria el roslre i li ltega la ~ali.\ freda 
i esblaimada. Després palp.\ el seu cos, 
s'alurll un moment sobre els pits, que eren 
com dues fruites verdoses; va somriure va• 
gament i la deixll. 

leUa Saida en fou sacsejada de cap a 
peus. Els primers contactes amb el mascle, 
per bé que indecisos i balbs, l'ompllen 
d'imprecisos desigs . d'amor, alhora c¡ue una 
esgarrifan<;a de f.\stiic l'aparlava de l'únic 
home que tenia dret de posseir-la. 

Aixl fou com leila Saida, la flor mé.s 
bella de l'h'arem de Si Mokhtar el Taleb, 
pass.\ pel dolor I la vergonya d'ésser ern• 
marid11da l v~ge. 

Pero els ulls llargs I profunds de la bella 
criatura. seguíen solcant els cors rnasculins. 
Per molt amagada que el gel6s I lmpotent 
Si Mokhtar la servés, els rnascles rondaven 
al seu entom, les passíons s'abrandaven i 
prG>P. d'ella neixia el negi¡it. 

Si Mokhlar no ignorava c¡ue la caiguda 
de Saida era fatal. La seva beltesa I el 
seu desig tenien u~ fori;a comparable a 
la del simun. en, el «cheíkli cadl•, amb 
lota ía seva autorilat I el seu domini, no 
podría deturar el des!!, com no P.<>dia de• 
turar les estacions ni els obscurs designis 
d'Allañ'. Voli;r, perb, retardar ac¡uest fet. 
S'hí oposana amb toles les seves forces. 
perque Saida era seva i el deure d'un ma• 
rit és vetllar per l'honor de la casa, pel 
damunt d,e la vida i de la mort. de les 11· 

lusions i de les necessi-
tats d'una fembra ¡ més 
encara, pel damunl deis 
propis sen!iments. 

Tot amb tot, Saida co-
negué la gran esgarri-
fan<;a. El seu prlmer tasi 
d'amor fou ardent corn 
les hores de julio! i dolc; 
com el perfum del lles· 
saml. l'escollit fou un ge-
gant senegales amb arra-
cadas d'or i argollas als 
lurmells. Tenla la pell 
com coure lluent, pero. 
els seus ulls eren suaus, 
amorosos, ardents i sub· 
misos. 

Chaid Tarki (aquest era 
el nom de l'amant) vivia 
en la propia casa de 
Saida. Era un esclau del 
•Cheikh Cadl». 

Cuan el noble i pode-
rós Si Mokhtar el Taleb 
s'assabenla de la infide-
litat de Saida, al mateix 
temps que de la condí-
ció del rival, sentl una 
flamarada d'indignació. La 
darrera de les seves mu-
llers era l'amistan<;ada 
d'un deis seus propis es-
claus l 

Si Mokhtar el Taleb 
fou Inflexible, com es• 
cau a un noble i po-

derós senyor musulma. 
Va vigilar-los. Els sorprengué quan es 

lliuraven ~és dolc; deis nectars. Els feu 
agafar en plena embriaguesa. 

A Chaid Tarki li cremaren els ulls per 
~dre del senyor. Aixl no pod:ia mai més 
enamorar-se d'una dona de l'amo. 

Leila Saida fou empresonada. La dugue• 
ren a Dar el Jued, entre beduine.s i pros• 
tihJtes, on plorll llarg, llarg temps, els seus 
curts i trllgics emors. 

EL GRANDIOS CONCURS DE 

COMPANYA 
DE NOVEL·LES CURTES 

D'AUTOR FEMEN( 

BASES 
Primero. L·ouumpte de la noweMa es deHnrotllarc\ 

en l'octuol omb1ent de guerra I revoluci6 popular. 
S•gono. rautor hourb d'6ner uno dono. 
Tare.ero. lH obre-1 hauron d'6u er fn6ditH ¡ .. c,ite1 

en cotolit, Tlndron uno exten1i6 mínimo de cent qvor• 
tille, o mbqu1no. 

Quorto. L"obro premiado 1erb pubHcodd co'" o 
fullet6 o COMPANYA. 

Cinquena. El premi conslttlrb en dncce"te, p~uetH 
en metc?al'lk. El Jurol podrb designar ollrH obr•• que 
tombé Hton publlcodet como fulletó o COMPANYA, 

Si1eno. los obre, houron de presentor•H o la r•· 
docci6 do COMl'ANYA, Pouelg de PI I Morgoh, 64, 
omb tndlcoci6 de nom I odr•so de l'outoro, abona de 
let nou del vupre dal dio 30 de Juny pr6xim, El vero .. 
dicte del Jurol e• forb pvbllc el dio t9 de juliol d el \9)7, 

Borcelono, 15 d'ob,11 dol 1937 

JURAT 
Mario T•r11a V•rn•t--M•rc• R:odor•do. - Corm• 

Montoriol I Pul9, pel Grup Sindical d'Eac,lptort Colo, 
ton, IC, N, T.1. -Rofoel To1l1 1 Morco, pot l'Agrupocl6 
d'E>erlpton Cololon• (U, G . T.). - JoH p M, fronch, 
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DE VESTITS? 
Heus od l'eatiu qu• 1'ac,0S10 i omb oll oquell problema ton femení que on1 fo ox· 

clamor o totesl Qut\ •• portorb oquosto tomporoda, Qui em compr~re, Gui m·oscou• 
ti> m6,l 

Fin• oro oquest problema tenio uno soluci6 moh slmple i molt ploonh os r•duio 
o Jo feino, por cert gen, desogrodoblo, de vishor botiguu i consultor r•vistes d• me,.. 
des. pero dot·orminor les nostres odquisicion1, sense ollro preocupud6 que lo d'esco·· 
llir •ntre nombrosH robot boniquu i de bon preu, Oiuortodoment lei circumstClnciH 
han conviot; lo manco de primores matluie, s'ha troduil en un ine'('itobt• encoriment 
de IH rob.u, que no resulten jo o l"obost do tothom, Col, dones, pensar quo goirob6 
tatos nosollros hour,m do llmltor tu nostre, compre,, troctont, en el pouiblo, d'opro• 
fitor els vostita do l"utiu poa.sot. 

R•conec que lol ponpoctivo no 01dov6 ton ogrado·so com lo d1odq8if,¡, novotots 
d'último hora, ultro olx6, ole vostíta porlots duro ni una lemporodo resten \'.n\~t"nont 
deslluitt, espociolmont on llur part superior, coso quo fo m6s d~oQ!S'1fGll(1o_Uur 
oprofltomont. .. -,,~ 

Molgrot tot, oquests inconvonient1 poden 61.101 1uperots fOcilment o~b ~1'~ 1 
d'eaginy, poci6ncio i bon gust, qualitats que assoloixon lo mojar port d~les-donl,1de 
coso no11ro. 1 COMPANYA us ofudorO, omb ploer, por tal quo poguou sorlir dird¡os 
del vo,lr• comtls. 

FIXEU-VOS bé en els models que il'lustren oquest orticle, creots 
especiolment pero les lectores de COMPANYA. S6n senzillo· 
ment exquisits, i llurs línies, d'uno sobrio elegonc,o, no tenen 

res a envejar o les creacions que ens arriben de París en la present 
temporada, amb l'ofegit6, per nosaltres importontfssim, que tots 
aquests models poden confeccionar-se oprofltant i reforman! focilment els nost res vestits de l'any 
possot, mitjon~ont uno despeso sumoment redu'ido. 

Seguroment que o coso vostro tindreu alguna comiso del vostre pare, morit o germo que her estot 
deixodo de bando perqué esto un xic usado del coll o de les monegues. Tolleu-li lo port deslluido, 
i omb lo resto us podeu confeccionar uno bruseto <tchemisier> com lo que us presentem; és o rotlles 
blanques i bloves, omb botons blaus i petites butxoques soto lo cintura. 

Segueix un jovenívol model de fil blou pal·lid, omb l_es manegues i butxoques de fll blanc, i el mo-
nograma oplicot en blou morí. Resulto indicadíssim pero oprofltor o reformar quolsevol vestit vell de fil. 

El tercer model és escoient pero modernitzor ogrodoblement un vestit fose de sedo. és blou morí i 
ens mostra un original i otovoridor guarní! a les manegµes i o l'esmotxoduro, obtingut per l'oplicoci6 
de flors blonques, que es poden retallar d'olgun vestit estompot deixol per inservible. 

El model que hi ha ol peu del grovot ens d6na lo idea pero aprofltor un vestit vell de fil blonc, que 
converlirem en uno elegonl toldillo, que completara molt bé ono brusela fosco. Lo del dibuix és blou 
morí, igual que els botons i butxaques de lo toldillo. 

1, per o ocobor, un vestit negre, de sedo, que oprofltorem perfectoment lronsformont-lo en un 
model de reflnoda novelo! omb l'oplicaci6 de petits volonts de punta blanca a l'esmotxoduro, i 
moneguPs i cinvell. 

Lo nostro conversa flneix oqul, volgudes componyes. El meu desig és que les indicocions que 
us foig us ogrodin i us siguin veritoblemenl útils. 1, si oixí és, jo tarnorem o lrobor•nos per mitja 
de COMPANYA, l'omiga sincero 
de toles les dones de Catolunyo. Júlio JIMENO DE DUTRAS 

VOLS SABER QUI ETS?=== 
Secci6 grafologica 
de COMPANYA 

RES POSTES 
A. B. - T ot en la vostra escriptura és ex-

uberan!, vibran!, intens. S'hi ,emarca el re-
flex de la vostra exaltaci6 etema. Sou tan 
emotiva i sensible com emo.!iu i sensible e s 
pot ésser al m6n, i també idealista, entu-
siasta, impulsiva i bohemia. Teniu un Jo i 
un esperil d'independencia magnilica ment 

1 CUPÓ-VAL per una consulta 

• Envieu·nos, olmenys, dues quor· 
tilles escrites amb tinto í en pa-
per sense rotllor, o la secció 
Vols saber qui ets? de COMPANYA 
Posseig de Pi i Margoll, 64 

desenrotllals, i heu passal la vida rebelanl-
vos. Malgral els enlrebancs, el voslte opli-
misme mai no s'esborra. Sou generosa, culta 
i artista. Us teniu a vós mateixa en forc;a 
bon concepte. Sou variable, despota i un 
xic ag ressiva. Un deis vost,es deporls pre-
dilectes és captar-vos la gen! que us en-
volta. 

FRANCESCA S. - Potser el que més avía! es 
nota en .el voslre grafisme i sorpren el ma-
leix grafoleg és la misant,opia. Descanfieu 
de la humonilal, malgrat dissimular-ho. Apa-
rentment sou comunicativa, franca l socia-
ble, pero amagueu la voslra autentica per-
sonalilat en lo! mamen!. Cuasi segur que 
preferirieu vlure en una illa deserta, pero 
com que aixo no us és possible, com que 
teniu mol! orguli personal, pose u tot I' esforc; 
en superar-voo i •arribar». Sou inlel-ligent, 
culta i imaginativa; aixo us ha le! esdevenir 
més ambiciosa I més auda<; encara. Sou tan 
constan! com us permet ésser el vost,e ner-
viosisme. Mal geni. Prodigalilal, amor al con-
fort. Sentil de l'esletica. 

SOLOROD TELAP. - No hi ha dubte que 
sou la moderaci6 í l'equilibri person1fi-
cals: us plau locar sempre de peus a 
!erra, i, de fet, hi toqueu. Teniu un ca-
racler energk i ma'.erialista, C\anlibohemi10, 
endolcil per un tracle cordial i simpalic, 
complaent i docil, que us serveix per a 
captar-vos la gen! i aconseguir aixl el 
que voleu : l' acer sota el vellut. Sou mol! 
bona noia, amb un alt conceple de la 
digni'.at j del deure. No voleu mostrar-vos 
massa sensible --aixo no convé al vostre 
equilibri-, i us en penediu si de primer 
antuvi us hi heu mostrat. Ets treballs ja 
publícats eJs arxivem. 

AMARIL YS. - Només en donar la primera 
uliada rapida a la vostra signatura ja sa-
blem que éreu malJiada sobre toles les 
coses. lmagineu-vos, dones, el nostre som-
riure en llegir el contingut de la lletra. 
La grafología, companya, no lalll, i vol-
d rí em ésser els millors gralolegs del m6n 
per a demostrar-vos-ha. Sou ampulosa, 
exagerada. Presumido, i potser i tot deis 
que diuen «A mi no hi ha qui m'enredi» . 
Vo uble, inco•s'an!; suaument, gentilment, 
neurastenica. Tan aviat amb un entusias-
me que treu foc com amb el practicisme 
més esceptic. No podem precisar que, 
pero enyareu quelcom. Sau rebel, sen-
sual i ego~ta. Teniu un tracte mol! agra-
dable i una simpa ia vi rolada i forQa atrac-
tiva. 

MAD i MADDIA 
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A 
odievo, lslomovo, Gregorievo, tristes fembres ouzbek, todjik o tuk· 

me , oca qloso de dio i de nit, vi\>int entre cossole5 i otuells ol fons de lo co· 
bo,O ,abe•• d• poll d• com•II, ••lo""'º fa•"••••• do f•••· Col'" .,d, 

, .., ....... ,'".pico', ",, ••""' ., ................ , ••. ,..,, .... ,., 

c(»jes, l"únic o~ment del pobre . .. ......... , .. , .. , ....... ,,.,.,.,, ........... ~··· ............... , .. 

\gro o!, ofer no anova m:isso p aner. El regoteig desunio 
les dues bandes, L'avi del promés intervingu6, i aixl maleix la ger· 
mano de lo more, que era més rica que ello. Oiflcu\lah de c\asse! 

Dio darrera dio no feren més que besconvíor fineses í mentí• 
des. \.'un volio enlluernar l'ollre. El pare dº Abidovo vonovo lo 
bellM=> de la noio; els oltrc:, llur moleºil diner. 

lo tomílio d'Abidovo ero pobro - com toh eh ,ogesos d~' 
m:>n -, la m"lre e ro vello, molgrol eh se.IS trenlo cinc ony,. 
Hovia poril deu fills domunt lo duro terra . 

Q uutre, moriren. 
No 

d11es de l'horem o \as ese.laves de l'emir o del \(ha, Pero és el morit que cobro, cor lo dono no poi posar-se en contacte omb l'exle· 

01, El comer~ és coso d'homesl Quon són ¡ovenetes, llovors que no poden arribar o soti1fer lo gano, encoro 
"'" ,1 """ d• ,omoia< '" \'omo<, p, .... • All•h •" ,1, ,.,;, '" m•ril bell i ,io 

A.BIOQVA, CHADIEVA, ISI.A.MOVA i GREGORIEVA., quotre noms oriental Somnis, .. 
0011.es ombolcollodes en un vel, criotures humils que un morit de cer1o ed 

;iendre quon tenien dotze onys, ¡ovenetes omb el cor tu rmentol. 
En 1918, o l'Asio Central va córrer una bromo que s'ho empor1ovo to!. 

Els roios comanden - deíen els homes. 
_ Qui són els roios~ -les dones, o¡upides en rotllones, discutien opossíonodoment. 
Des d'o\eshores lo submiuió i \'amor ¡o no són prou per o deturor l'ovi 

tomprendre. AICHA, lo p9tito tuniciono, que fo un ony estenio robo ol terral, esgu 
lo vido trep\dant de lo vilo. Ahir les dones es manifestaren omb crits de 
sense comprendre'n goirebé lo s\gnificoció. 

, - Digo'm, és veritot que porles en públic~ 
- Noturo\mentl 
- t·ast\men més els homes~ 
- Nol -
,,;ixo oboixo el cap. 
_ Qué et fon, dones, els homes1 
- M'escoltenl -Aixo s'espolso la treno omb \ncredulilol. Com voleu que comprengui lo h 

d'Avidovo1 · 
A 8\DOVA... .o sevo more lo crido un dio o l'horo que solio tornor el pore 
ff\ sobre el seu ose omb \es comes pengim-penjom. lonl \'ose com l'home feien 

bono figuro. tots dos onoven lip, i ben beguts. 
- El flll Sozou vol mulleror•tel-Ello \o ho sospitovo. Feio un mes que lo more Sozou hovio vingut o mesuro 

treno, o exominor el nocre de les ,eves dents, o po\p-or·li les cuixes; fins hovio 
lo sevo mo, carregodo d'onells, sobre lo punto deis pits d' Abidovo. 

Oesprés ... se n'ero onodo. Des d'oquell momenl lo more d'Avidovo mostro \es fesomies menys ferre 
Codo moti donavo un poc més d'oliment o lo pelito, que ho ocr.eptova olegre 

lo resistencio de lo fomllio, el melge !!i· 
gué, sense goire estronyeso, pero trislo· 
ment: Moridotge premotur, uno bello 
plonto molmeso en ple:io exponsiól-

Aixl, lo ro~o s'empobreix i omeno~o 
desaparéixer. 

A VUl h~ sor!it un sol nou. Abidovo, 
Chod,.,vo, lslomovo, Gregoríevo i 

milions d'oltres ocupen oro fu ncions so· 
ciols omb pleno responsobilitot. 

Membre del comité execuliu, presi· 
dento d'un soviet importont (com Abido· 
vo), cop politic d'uno regió (com Chodie· 
vo), orgonilzodoro d'emuloció social 
femenino o l'Asio Central. 

1 molles d'oltres que eston ol front 
J d'institucions de sonitot i de culturo. 

Oirigeixen sonotoris nocturns, on les 
predisposodes o lo tuberculosi poden, 
en nombre de dues centes, onor o possor 
!ronquil·loment les nits; 11iuron1-se oixl de 
l'otmosfero empobrido deis suburbis. 

Més lord, ela homes d'un contó, les dones d'un ollre, ;'oiu· 
piren novoment enfront d els_plots curulls d'orros i de moltó. 
Eren més de dos cents. Agoforen el inenior o mons plenes 

cHoml>; lo piloteto lliscovo galo ovoll, comí de \' es· 

Qu<'" el rou motinol humitejo el front dais comensols se 

Hi ha, demés, l'lnstitut par ols Tubercu· 
lasos de Somorcondo, que persegueix lo 'º"º immenso de preservor lo ¡oventut. 
Allí són solvots milers d'éssers humons 
por uno orgonitzoci6 molt estreto 
d"equips i de dispensoris reportits o tro· 
vés de tot el territori. 

l'enumeroci6 deis ovontotges enor· 
mes que ho trobot lo dono o 1' Asio Cen· 
trol, deguts ol Govern soviélic. serio 
extensíuimo. Soloment direm que lo 
borborie i l'esclovotge hon de1opore9ut 
d'?~uelles controdes i que lo felicito!, per 
m1t10 de lo llibertot, de lo higiene i de lo 
culturo, ho il'luminot lo vido d 'oquelles 

tómoc. 
n'onoMn toll, \'un dorrero l'ollre . Oeix'lren sol l'omullerol 
de nou, qúe pagué córrer p rop lo pali'o esposo (oq·Jall 
tr@'º de frescor que lo vetllo encoro ¡ugovo\. otilo Abidovo, quin desengonyl L'espos !e,,io 

u~ ~ es més eren domunl e l \oc; de 
• ·S&~I seu omorl olrimonil Pobro Abidovol dones. 



•• tttttOS 
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LAS verde• caracolas del espanto, Y 1•• atronado· 
res ,..upnull•• del terror, y el viscoso latg•·••ul ded• 
del ,..ied•-·· 11Cor1ed, ,oiñ••• corred por \os o.,nin•• 
li,..pi•• de pólV•••• sin ~erab••• ""'ºha~os, t~davla, 
hacia 1•• aguas uanqu,1•• serena• del s,\encio Y de 

la ,qidaU 11Corred, chiquillo• a \os que bu•••" la• púas de 
la• ª"'etralladora•I\ ¡Dejad at,áé a \os ho"'bre•, desoid 
a la• ..,u¡er.,, no e,cuchéi• otra Vo• ,¡ue la del viento, 
\ad• las besti•• san•• i vital••• la v .. de la cos,ti· 
nuidad oósndca, desbaratándose • vue•"ª"'º'pal· 
das, pero•• SI perenne ,..ás allá del corre•l AqUI, la 14uerte, aqul, lo Neg<Oi .qui. la auerr•· 
¡¡Cosred, niños, con el mañana\\ 

11 
LA t.uta de tu vientre era un verde ,aoi"'º que 
basab• tu ..,adre, que besab• yo ºº" \abi•• nuevos 
y dulces, abriéndote la ri•• del go•• con nu••"º jú· 

bil• da besarte- · Ya es••"'ºª \as dos paradas ant• tu yelo, ¡Ou• un• 
..,uerte ..,últiple, en"'ª,añad• de cascote• Y d• trili• 
ta, te h• desgarrad• de la vid• en <l,ue te arboláb•"'º'' ¡AY, ,..ue•lO niñ• en tlor d• .. ucaresl ¡Ay, chiqul• 
no de sangte deapasrainada\ 

i QUB no grit•" \as ,iren•• sobre 1•• trémula& .,.. 
;,tas de \as oainpanas de oto\ ¡Que s• quieb"'" todas la• al•• que ,.¡an el 06-· 
"º cielo de \as noches ina\as\ ¡Que no re""'ten en b•••' negras lo• cUiJ>dr•• por 

Ul 

donde se detta\1\ª el odio\ ¡.E• que tod•• o\vid•'°" la• cuna,, \as •""as don· 
de den sol••• y solos canta"• \os ni'"º'? Cattnel\ coNDi 
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TOTS els dies que la llum crea, a menys que la mi.Illena de la 
pluja els arrapés la roba a les caros· i els peus a la terra, els 
nois del barri, des del·marrec de set o vuit anys sense escota 

fins als joves adolescents de quinze o setze anys sense feina, tots 
jugaven amb un delit que donava enveja. 

A uns metres sota nivell de la calcada, un terreny sense edifi-
car, per obra i gracia d'aquella llavor d'homes en afany de joc, era 
tot el dia converfü en camp de futbol, .ring de boxa i aplec de mai-
nada. Sense perill d'automobils ni camions, tiquella infancia i jove 
adolescencia varonil donava flexibilitat als músculs i torca a la 
sang a copia de cosses a la pilota i de cops de puny entre ells. Si 

la ment no es nutria, els pulmons 
aspiraven bons aires i els nervis es 
tonificaven. 

A les hores en que jo hi passa-
va no hi solía haver espectadors. 
Només, de vegades, algunes ne-
nes, a dalt, a la voravia. Unes, se-
guint el joc amb un interes ratllant 
a l'avidesa. Altres, passives, en un 
capficament indefinible. Sovint, 
aixo sí, damunt llurs bracos de 
dones en herba, el pes de l'infant 
sense forces encara per a sostenir-
se. 

Aquell dia, una només, d'uns 
vuit o nou anys, dreta a la calca-
da, feia d'espectadora. Tenia un 
menut als bracos i se r endevina-
va conscient del perill que el des-
munt on es trobava el camp signi-
ficava. Se'n mantenía a prudent 
distancia, malgrat ésser d' aquella 

,nena d' espectadores que seguien 
el joc amb avidesa. 

Me la mirava i. .. J'estimava, 
compadint-la. De sobte, una dona 
madura, arnb la ma aleada en in-
tenció amena9adora i uns mots es-
tridents: «¡Demonio de cría! ¡Uno 
no puede fiarse de ella ni unos mi-
nutos!» Sorpresa per la meva mi-
rada atenta, la ma irada de la bona 
dona s'havia abaixat i, com aver-
gonyida: «¡Es que, mire usted, una 
tiene tanto que hacer con los 
críos ... 1 L.e dices que no se mueva 
de allí, que vigile la leche que de-
jo al tuego, y na ...• vertida. ¡Qué 
vida más perra!» 

Ouarderies, jardins d'infancia, 
escoles .... Bé és prou tragic que 
hagi estat necessaria fofa una guer-
ra i una revolució per a fer-los 
possibles a la mesura de les nos-
tres necessitatsl Pero no seria de 
més que comencéssim a posar en 
practica l'«Ajuda't, que el ce! t'aju-
dara». 

Si el menut no hagués nascut, 
tu, petita dona, filleta meva, pot-
ser jugaries també; almenys no 
tindries la prematura servitud del 
germanet als bracos. 

Educació sexual, mater:nitat 
conscient, has d'ensenyar-ho, 
COMPANYAI 

MARIA P1 De FOLCH 
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EN GUILLEM A 
L'ILLA VOLCÁNICA 

(Continuoció) 
A lo sevo dreta hi hovia una palmera, i 

Guillem s'aixecovo pera encaminar-se vers 
ello, quan la seva ma va entropessar omb 
un embolum petit. Platons! Magnlflc manoll 
de platons recentment arrencats, segons 
indicova la roma de lo que penjaven i que 
en Guillem tenia en una mo mentre omb 
l'oltro es portovo o lo boca uno d'oquelles 
fruites. Els tres dies que feio que no menja· 
vo res li impedien d'empossar·se l'aliment, 
pero poc o poc anova engolint trossets de 
platon. Un, dos, tres ... el si begués oiguo? 
Aixo m'ojudoria o engolir, seguroment.> Era 
precís cercar una font. Lo color opretovo 
codo vegado més; es feia inaguantable. En 
Guillem estovo caber! de suor. Aigua, o igual 
Novament en Guillem volgué incorporar-se 
per a deixor el Iros de sorra que li havia 
servil de llit, pero, oh providencial, allí al 
seu costal moteix una ma precobudo i cu-
rosa hovia deixat uno cantimplora curullo 
i oromatitzodo omb olgunes goles d'anís. 
Si la troballo deis platans havio corprf,s el 
protagonista d'aquest cante, lo trobolla de 
l'aigua el deixa encaro més admira!. Qui 
vetllovo per ell en aquella illa tan calenta, 
on no opareixio ni un habitan!? Tal volto 
serio UII de Vidre? Tal volto hi houria fodes? 
En Guillem no creia en miracles. Lo sevo vi-
do havia estot duro i estovo acostumat o 
veure que salomen! !'home poi resoldre les 
necessitats i els problemes de l'home. 

(ContinuardJ 
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Les amigues de 
COMPANYA 
CAMBRILS. - Fins oro ojudo-

vo lo nostro revisto lo 
companyo Leonides Co-
sodo i Riera, que omb 
gron entusiasme propa-
!¡IOVO entre les comperoles 
1 morineres de Cambrils 
lo nostro COMPANYA. 
D'ovui en ovonl dues do-
n es més refor~oron 
oques! trebo 11: Xinto Mou-
,¡ i Camilo Fornecre. Mol-
les grocies. 

ULLDEMOLINS.- Dej1llt al 
sabotatge de que som 
objecte, els números an-

teriors no han arribal o Ulldemolins. les dones reben omb 
molla alegrio el número 5 de COMPANYA i nomenen imme-
diatamenl tres componyes que es responsobilitzen de la 
~enda i col:lobaroció, Ade'o Allen, Maria Esposo, del S. R. l., 
1 Corono Frgueres. Molt d'éxit, camarodes! 

VILANOVA I LA GELTRÚ. - Les componyes del grup d'Amigues 
hon ccnseguit que lo rodiodifusió de la locolitot els doni el 
seu suport pera lo propagando de COMPANYA. Des d'ocí 
repetim el nostre més sincer ograiment ols bons companys 
de Rodio Vilonovo i lo Geltrú. 

MONTBLANC.- S'ha constituit el grup d'Amigues omb Rosa 
Blové, Emílio Triei i Maria Huguet, 

TORTOSA. - L'éxit de COMPANYA o Tortoso es deu o quatre 
componyes decidides i simpotiques: Teresa Espuny de So-
baté, que ens ojuda entre les infermeres; Corme Aleixondre 
i Empar Mortf, admirables comorodes del Téxtil, ben cone· 
gudes en les vagues de dones,que introdueixen COMPANYA 
o les fabriques, i la companyo Trilles, responsable del grup 
formol omb les dues comorodes onteriors. Endovont, Tortosol 

lA RAPITA DELS ALFACS. - S'ho formol el grup omb diverses 
componyes de lo Mútua Femenino, entre les que figuren 
Angela Sonz i Cholenn i Concepció Múrcia, mestresso de lo 
locolitot. 

MANLLEU.- De vinl·i·cinc exemplars que venien, han possot o 
vendre'n cent vint-i-cinc. Lo componya Mario Puig, omigo 
de COMPANYA, mereix tola la nostro odmiració pel bon 
treball q_ue porto o cap. l li donem, no foltovo més! 

CAMPEROLES! 
(Acobomonl do la p69lno 2.¡ 

Comperol•, ¡ p11cado .. 
tes d'un pobfe de la cos-
to escolt•n un mHing 
llampoc do COMPANYA. 

NOTICIARI 
DELS POBLES 

CORNUDELLA. - Les dones vo:en oji:élar el front i tenen un toller pe~ a fer ves-
tuori per ols que lluiten. En: reb..n les componyes Corme Abelló ¡ Pomies, Ro-
seto Joonpere i Tereso Abelló, que omb gron entusiosme ens parlen de llur 
obro. Necessiten feino, i nosoltres ens encorregorem de trametre llur petició 
o Reus. Eston orgonitzont un gran míting de dones per al diumenge 19, en el 
que hi prendro port uno d'elles. 

GANDESA. - Magdalena Amades, Antonia, Consol i Maria Soun, ens canten quel-
com de l'actuació de les dones durant les trogiques jornodes de l'ol~ament de 
maig. Les dones del poble volien defensar llurs homes, que estoven sitiots en 
una plo~a, disposodes al socriftci moxim, o exposor volentomenl llur vida; les 
dones mo!¡lnfflques de Gandesa es llan~oren a l correr i es col"locoren entre, 
sitiots i sil10dors, overgonyint i moldont els que s'oixecoven en contra del 
Govern. 

BILBAO HEROIC 
En aquests tragícs moments de prova, 
et prometem amb solemnítat ajudar--te 
amb tots els procediments que tinguem 
al nostre· abast. 

futurs combotents contra uns germons prole· 
toris d'oltres !erres que res no els hon fet. A 
sentir com ens endinsorien en les tenebres 
de l'esclovatge, de la incultura, de lo barbo-
rie ... 

Comperolesl Col fer un gran esfor~. El fei-
xisme deslrueix el més sogrot d1beria. Ens 
hem de salvar no,allresi hem desalvor la nos· 
tro terro. Hem dit lluitoromb coratge i fer llui-
tar els nostres homes. S'han de remoure els 
pobles i llon~or les compones als quatre vents 
perque orribin al cor i al cervell de lolr els 
catolons q_.ue vulguin lluitar pero Ruorir Ibe-
rio d'oquesta cruel maloltia quo I omena~o, 
formont o les rengleres de l'Exércit Populor 
Regular, mentre nosoltres incrementem les 
brigades de la producció pero que no man· 
qui rea ols lluitadors del fronl, ols feril$ deis 
noslres hospitols i ols noslres infantons. 

No podem permetre,. costi el que costi, 
cjuo els irivasors ens robin la torra conqueri· 
da omb lo sang del nostres germans. No ho 
podem permetre, ·o més, perque sobem que, 
c:¡u'an vingui la calmo que hauro.dut la victo-
rra, lo fesomia del nostre camp conviara ro• 
dicolment. . · 

rima floriran pobles nous que por\oron una 
noto d'olegria a ' la gama polifónico del nos-
lre poisatje. . , 

Deixoreu d'ajupir lo vostro esqueno en 
les jornades dures de l'eitiu. Els lroctors 
erl)onciparon la dona camperola, fent-la una 
autentica trebo fiadora de lo terro. Lo feina 
s'ocobaro abans i quedaron hores peral sa-
ber i per a fruir de l'art i les coses belles qua 
ovui només estan reservades a les ciutots. 

Sera com vosal,tres voldreu que sigui. Amb 
gronges blanques i polides, com els vostres 
gerricons plens de llet; on dossiflcoreu l'ovi-
rom per colorí i per roces. Amb escales ale-
gres com la rialla deis vostres fllls, diri¡ides 

·· por mestres ¡oves d'esperit i d'optim1sme. 
Amb guarderres on deixareu lronquil·les ola 
voslres menuts quon us n 'oneu al trebo 11. 

Els rius passaron per on vosoltres voldreu. 
Acabarem omb la tristeso de les nostres fer-
res ouedegades. Plantarem boscos ollf on 
calgui. En els IIOC$ on la tarro sigui més uber• 

Pero primer cal guanyor lo guerro i occep-
tor uns quants socriflcis, componyes campe-
roles. Hem de donar la darrera empenta, i 
per aixo volem que ens hi ojudeu, formont 
omb nosoltres, les donu de la ciutot, el bloc 
gronftic de la unitat femenino antifelxist9 
que empenyero els nostres companys cop o 
la victoria decisiva oontro els crim:nols invo-
sors. 
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rotJCACIÓ ffsico femenino: temo vostíssim en possibilitots de reo· e lit:zoció en projectes¡ pero pobre, migro!, ple d'esfor<;os este-
rils, si exominem els resultots obtinguts o coso nostro flns el 19 de 

julio1. 
Oblidem, dones, les diflcultots, les incomprensions que sempre ens 

han obstoculit:zot lo tosco, i conflem en l'esdevenidor, segures que 
oro serem compreses i ojudodes, donem o l'educoció físico femenino 
tolo lo imporioncio que té, puix que d'ello dopen, en gran port, lo 
for<;o i lo bellesa de lo noslro ro,;o. 

Lo dono té, en efecte, en oques! sentit, uno doble responsobititot, 
uno doble missió: ésser lo more sano i forto de fltls forts i sons. 

o~s de lo sevo més tendro joventut hem de considerar lo nena 
com unu f!Jluro more, i per tol que sigui uno bono more en tots els 
sentits, no podem de cap manero negligir lo sevo educoció físico, lo 
quol en certs ospectes es diferencio de lo del noi. 

Així ho vo reconeixer el Comissoriot d'Educoció Físico i Esports 
quon, en crear, ol mes de desembre del 1936, l'institul pero lo for-
moció de professors, va obrir lombé les seves portes o les dones i va 
incloure en el seu programo les clossss especiols de gimnastico 
femenino. 

Aquest primer curs de l'lnslilul Cotola d'Educoció Físico és seguil 
per uno vinteno de componyes, que seron les futures professores; les 
prime res, o Cotolunyo, o les que ho esto! oferto l'oportunilol d'odqui-
rir, de manero oficial i gratuito, els coneixemenls indispensables per 
o educar físicomenl els infonts i els odults. 

Per tal que oquests coneixemenls puguin ésser oplicots omb loto 

eficocio es . 
•erv . Pere,n .. e, de le¡ que sero 
~''tons ind;, esco/es ; d In Poiots o/ 
d esport Pensob/es e Pob/e e/ 

e/ce1 , Porc,, . .' con, són s 
1, . ero, on I Ptscine, ,cornps 

º'9110 e so/, ¡• . ' •01ori11 e/ern Pllgufo é 01re, /'e ~s, ents not sser 11,.,. spo, ¡ 
Odquirir lo tº'' Per o , tlzo1, con¡ 

lo I ben ov;:; º;( lo be//e,:onservor o 
nostro iov , tnlre 1110/t . 101' •entits fllntut Podro Poc, ony, 

U. R. S. s., 0111b lo efe/ po/º"'Petir e; 
Procfuccion, q~e lont Od .• 9errno, lo 

Et, nostre c(~e_rnotogrt'rem en les 
Perfecto- 1 d1r1gen, h fique,. 
P , .. ,ent I on o és,e Roe /o cornpr. 
te/·/ r de,//¡'"od cu/toro fl . es 

"'10o/ 1¡ " 0 de J Stco no e//s i:onfl Vo/ern .. o cu/toro ¡ em vn Pob¡ n. 
que •e-p ' Porticu/or e fort, e - "' re h ll'lent 1 , n .. ,orge d ovre111 e, don . e cer, ••101 d . es, 

Pre¡udici, ; . •s octivitot, ª'"0 de, of 
A,n· '9norancio 'o cou,o de 

tndo V ALLS • 

CERQUEM LA SALUT PER 
L'EXERCICI 

1. Oreta. S•poreu els bra,o, 1 estireu•los fortam•"'' com ai Yol• 
gu6ulu allor9or-lo1 m6s, delx•u•lo, coure exhalol'lt ftnf l'Vllim ole. 

2. EttJ.ntoleu uno mO en olgun lfoc,. ohtequeu 'º como de CfHlol, 
,espiront fort. Feu •I matelx omb l'oltto como. Heu d'e1t1to, I•~ 
come• com •b bro~o1: fortament. 

3. Auegudo. Et cos ben drtt, •f• ;enoll, flextonat,, ,11 pt\11 
ben pion,. A.vancou incUnont tia ;eno11s d'un costot ¡ despr,, dt 
l"ollrt conservant•fo, ,empre ben o¡ui,tob, 

~. la matolxo pq1lcl6 que lo do n,ímero 3, perlo el1 peu, 1 oh 
gtnoll1 lleugeroment ttporob l l•s mona don,unt deis genolf,. feu 
relli1cor ltntornent lo, ,nona ol llorg de le, cul~u I po1cu l'etquena 
o tura, per6 comen~onl perle, ve,1,bre1 lnftriors: dt l'e1queno, 
i oíd, poco poc, fln, que ol cop toquJ o terro, retorneu o lo primtro 
po,lcld, 

5, Ventre o ferro, bro~os ollorgols domunl dtl cap, ovoncev 
ettiront ti bu,,. 

6. Lo moleixo posici6. Alxequ•'I I dHpr61 oboixeu •I• bra,01, 
o! bu11 1 el cap, . 

7. Dreto. Alxequeu,vo, domu11t la pur,lo deis p1u•, dupr,, 
ftexlon1v le, comes. Comencev per fer el movlm1nt cinc vegodet, 
que onireu ougmenlant doapr6s. 

8. SoJreu Jleugeroment, "º"fº"' ft11lbl1m1nt IH comu de 
COJfot, uno despr6, dt t'oltro, 

9. Ruplrev profundan,ont n~, qu• lo r•spiracló tornl o 6sser 
lronqull"fo, 



Ho10 
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DONES MADRILENYES: SALUT! , 
ES uno de tontes nits del ossedi o Madrid. Domunt 

lo ciutot es desencadeno toto lo fúrio enemigo. 
S'otoca amb violencia, amb desesperació, posant en 
joc tota la maquinaria infernal inventada pels homes 
per a occir homes. Pero Madrid es resisteix. Un altre 
atoe, i nova resistencia. Del cervell .deis capitostos 
facciosos, brolla aleshores una idea 'tfíabolica. Pen-
sen: «Els combatents de Madrid no es rendiron. És 
precís vence'ls assassinant la població civil, aterrint 
les dones perque presionin en l'onim deis homes.;, 
1 lo ideo es posa en practica immediotament. 

Domunt les coses madrilenyes oporeix la imotge 
espantable deis avions negres, que deixen coure 
gran nombre de bombes incendiáries. Ja ho ogofot 
el foc en olguns edificis. 1, d'oquells, mena~a amb 
propagar-se o oltres. 1 es precís extingir-lo, extingir-lol 
Molgrat lo pluja de metralla, malgrot la vida moteixo. 
Aleshores, l' inoudit: oporeixen algunes dones cimb 
golledes, i dorrero d'oquelles, oltres i altres. Soto la 
metralla, i o velocitot increíble, s'emplenen les galle-
des d'aiguo que es llon~a sobre els edificis sinistrats. 
1 s'emplenen un oltre i un altre cop. Fins a conseguir 
el proposit. Han estot moltes hores de treball i d'an-
goixa. Pero ningú no es queixo. Algunes han sofert 
en llur carn la mossegada del foc enemic. Les altres 
han tornat de nou als seus llocs de treball. 

1 ningú no sap com es diuen. Són les madrilenyes 
anonimes, les lluitadores incansables, les que es ne-
guen a abandonar .Madrid, on han de potir fom i _. 
privocions, per tenir un lloc a lo lluito. Són les que-
nodrien els barris obrers, convertits ovui en runes, 
S6n les lluitoc;fcr~s innominodes, que treballen i so-
freixen en silE¡nci . 

. Em mortel(ejo el cervell lo frase ton repetidg: 
A1~da Modridl Ajudo Euzcadil Perque les dones ma-
dnlenyes i les dones vascas, han passot privacions i 
fom. Faml I nosaltres, malgrat l'ajut prestat, no hem 
sabut impedir-hol , 

És per oixo que en pensar en aquestes dones. 
obreres, enflaquides per lo fam i la sofren~a, omb el 
rastre i les mons emmascorots pel fum, nosoltres, les 
dones de reroguorda, perfumodes, lluint els nostres 
nous vestits primoverals, experimen 
t~!"' quelcom oixí com un rubor... Júlia AL VAREZ 





La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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Eentims 

Aquesta dona, de La Rapita d' Alfacs, apren de pescar per a 
mantenir els saus fillets q11an el marit se n'hagi d'anar al front. 
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L LUÍS 
Un heroi, entre tonts ... 

LA tordo és d'uno dolceso tolo es· 
tivol. Montjuic s'enjoio omb 
els seus verds tendres, omb les 

seves ovingudes floridas, omb el 
seu cel mediterroni ... 

Possen porelles enllo~odes, in-
;.,,:, ~, fonts jogoners, colomins esverots ... 

E11 l'oire vibro l'omor, lo joio de 
viure, l'esperon~o ... 

ijom oblido lo guarro. Pero lo 
g11erro ES. lo veiem tot d'uno, omb 
el seu seguici de sofrences, d'odis, 
de rnort ... 

En lo frondositot deis orbres 
clel por e bo rcelonés hi ho un hos-
pitol .de song, on els homes, clo-
vots en un llit, ponteixen, espe-

ren, moren ... 
M'he atonsot o quolsevol d'ells. Per qué 

hourio tríot? Tots són humils herois del poble 
que hon ofrenot llurs vides per lo llibertot, i 
oro_, son QCÍ, encodenots pel sofriment. 

Uuís Oíoz, un entre tonts. li diuen cel co· 
mondonb. Perqué cel comondont>? Tont se 
voll El que jo vu11 és comprendre el dolor 
humo, les vibrocions humones ... 

Uuls bloz, un entre tonts .. , 

D f AZ 
Em somriu omb oquello dol 

ceso jovenívolo, omb oquell 
ogro'iment inconscient del que 
veu otonsor-se un possible 
omic quon hom romon estocot 
o un jo~, mentre ol deforo 
lo primovero pessigollejo el 
món i fo les fulles tendres i 
commovedores, i els ocells 
xerrotejodors, i els homes en-
omorots. 

lluís Oíoz, un flequer, flll 
de Modrid, un poc orgullós i 
un poc ingenu, content de lo 
mevo otenció. 

Mentre porlo em somriu. 
Va ésser ol front de Mo-

drid, en sortir d'uno trinxero 
pero anar o cercor municion,. 
Feio estono que se li hovien 
acabo! i el tinent el commino-
va o sortir, pero les gronodes 
petaven qui-sop,lo, 1 lluís 
tenia por. Ho confesso ingé-
nuoment, honrodoment. A lo fl 
va decidir-se. No ha11io fet en· 
coro deu posses quan lo gra-
nada 110 coure·li o un metre 
escas. EII, es11erat, no sopigué 
fugir. l'horripilant ortefocte 
rodavo fotolment devés ell. 
Se'I va sentir entre les comes 

sense odonar-se'n, 
i en tocor·li un peu 'f:. ... 
va esclotar. Va es- , • l' ,:¡r:.. 
clator,omb una f!o- , ,"": • • ...,. 
maroda i un soroll _ • c.,,' 1 

die+ 
esgarrifosos, i lluís va sentir-se 
$0<:orrimot, ofegot, defollent ... Jo no 110 sen-
tir res més flns que va trobor-se o l'hospitol. 
Fou o Uclés, o lo pro11íncio de Cuenca. 

Primero operoció. El pobre xicot estovo 
crivellot de metrollo. Quon comen~o110 o 
milloror l'hogueren de treure o corre•cuita 
perqué arriboven nous ferits i no hi hovio 
prou llits o J'hospitol. 

El dugueren o Voléncio. 
Segono operoció. Mentre !'estovan ope· 

ront, els ovions feixistes deixoven onar le, 
bombes per damunt la ciutat indefenso. En 
coigueren o l'hospitol. lluís les sentio petar 
allí mateix, mentre el, cirurgions seguien 
llur tosco. 

Aleshores el duQueren o Borcelono. 
Tercero operoc,ó. Moi no ocoboven de 

treure·li taló lo metrolla que duio dintre el 
cos. Se li vo infectar una cama. EII penso 
que l'anovo o perdre. Jo plorova oquell 
membre importont, que serveix, entre al-
tres coses, pero bollar xotis castissos omb 
uno porello odient. 

Fo sis mesos sencers que 
s'arrossego pels llihdelshospi· 
tals, pero oixó no li fa perdre 
l'optimisme; m'ho d iu somrient 
i esperan~ot, aro q ue fo es 
veu les dues comes solvodes. 

Afegeix que desitja tornor 
al front, defensor Modrid, con-
tribuir en el que p ugui a la 
independéncio ibérico. Tato 
lo ,evo famllio és a Madrid, i 
no valen abandonor-lo. cAcl 
hem de vencer o morir - d iu• 
en- . Quan hom veu que li 
envoeixen lo terro que hom 
estimo ... !> Pero Lluls tremola 
per la sevo more. lo pobra 
dono jo és velleta I lluís 16 
par que, en arribor e ls avions, 
no puguí córrer o lo recerca 
d'un refugui. cSi cai911és - diu, 
preocupo!- , podría trencar· 
se uno coma o obrir-se e l 
cop ... > A lluls no se li ocut que 
les granades puguin tocar 

aquell ésser eslimat que vol romondre o 
Modrid costi el que costi. No: lluís té con-
fion~o en els refugis, té conflon~.<! e~ ~Is ofi-
cio Is, té conflan~o en lo poblacto c1111I... Els 
ulls II riuen, li riuen sempre1 malgrot lo coi-
xero, malgrat l'abséncia d éssers eslimots ... 

- Quan arribi o Modrid - diu , com 
abro~aré la meva germano! l'eslimo tont ... 1 
l lo pobro more ... -

Se li humitegen els ulls. 
Heus ací l'onhe1 d'oquest xicot, ben sim-

ple, ben noturol i tombé ben jusi. Estimor lo 
fomllio, estimor lo terra, desit1ar l'amor i la 
pou, defensar lo patria ... Viure í morir sim• 
plement, honrodoment ... EII, lluís Oíoz, un 
entre tants, és !'home en el quol jo cree i en 
el quol espero. 

-A reveure, lluís Díaz, 1 !i!rocies ... ·-
EII creu que aquest cgroc,eu va odre~at 

a l'horeto de xerrada que hem tingut. 
- Oh, de res - diu, complagut d'hover 

pouot una estono i d'ha11er-se odonat !JUe 
tot un diarl valia parlar d'ell i publicor·h lo 
fotogrofia. Pero oquell cgracien meu no 
onavo odre~at a lo porto omical de lluís 
01oz: anava odre~ot o lo sevo honrodo, he• 
roico i onónimo defensa de la !erra i de les 
lliberla Is 
del poble. Aurora BERTRANA 

En un mes, preparaci6 de vint 
mil dones per a les indústries 
més relacionad~s amb la guerra. 

· En data propera es celebrara 
a Barcelona un gran congrés del 
Socors Roig Internacional, EL 
CONGRÉS DE LA UNITAT. 



A Belgica hl ha hagut tota una selmana d'actes femenins a favor de la 
Iberia antifeixista i democratica. Discursos, manifestacions, pancartes 
amb mots abrandats d'enlusiasme, recapta per a tramesa de queviures 

i de robes per als refugiats ... 
És una prova més de com el món sencer vibra d'admiració enfront del 

valen! poble iberic. 
D'arreu de la !erra ens arriben missatges d'encoratjament. Malgrat la farsa 

Indigna de la No-lntervenció i de l'esclatant fallida de la Societat de Nacions, 
el proletaria! d'Europa, d'Asia i d'America ens allarga les mans al crit ferm de 
RESISTIU I VENCEREMI 

A París s'esta preparan! un deis acles femenins antifeixistes més impor-
tants del món. Hi assistiran representants de tots els paTsos. 

Es tracta de «Journées d'Amitié lnternationale>, en les quals prendran part 
activa tot de dones importants d'arreu, sota el doble lema 
PERLA DEFENSA DELS DRETS DE LA DONA I DE L'INFANT 
PER LA DEFENSA OE LA PAU I OE LA LLIBERT.AT 

Aquests actes, que varen comencar el 30 de juny i duraran fins el 18 de juliol 
estan organitzats pel Comite Mundial de Dones. 

Noms tan il·lustres com els d'lrene Joliot-Curie, preml Nobel de Química: 
Magdalena Charnaux, aviadora; G. Araquista in, en nom d'Espanya, perno ano-
menar-ne més, figuren al Comite d'Honor. 

Entre ers temes de fes conferencies es destaquen: 
e Les fem mes dans les événements d'Espagne>, per Dolors lbarruri; «Les fem-

mes dans les fonctions municipales>, per Clara Bari, Elena Langevin I Cecilia 
Vassart; cLe,s femmes dans les fonclions parlamentaires>, per Elíen Wilklnson 
i Francesca Plamlnkova, i «Les femmes dans les fonctions gouvernamentales>, 
per una deleg sda sovietica. 

També hi haura una conferencia pro-Espanya republicana. 
Tenim notrcies que aquesta gran manifest ció femenina sera d'Una trans-

cendencl(I lota part1eular, degut als moments d'intensa emoció que viu el tnón 
seneer davanl la guerra espanyola. 

Sabem que els Comites de Dones Antif~xí$les de Catalunya hi seran de-
gudament reoresenlats. 



1 
el lreball de la dona &n[Lf8iUJIID~o 

CAMPEROL 

En un mes, preparació de vint 
il dones per a les indlfstries més 

re cionades amb la guerra. 
© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



PER A PRODUIR MÉS I MILLOR 

EN la fabric«"Pirelli. Abaos, a mans ivns italians feixis-
tcs. Avui, a mans deis obrcrs que la treballen. 

El Grup d'Amigues de COMPANYA vol formar una 
brigada de xoc. Les obreres Maria Sellarés, Assumpció Es-
cobar, Dolors Rius i Guadalupe Caballero ens parlen de 
llur iniciativa. 

GuAD\LUPE CABALLERO, de les Juven tuts Socialistes }Jnl• 
ficades. Parla fogosa i plena de fe~ 

- La nostra brigada treballatA més bé que ningú, la 
qua! cosa esdevé molt dificil, c r les obreres d'aqul han 
acceptat tot de sacrificls. Tre~!Jen quaranta vui. t hores 
i solament en cobren quaranta· les vuit que resten són per 
al front. Les dones tam~ fe els torns de nit. Quan hi 
havia el burges alxó estava prohibit, pero ara, com que 
és per a nosaltres. renunciem a tot per tal de guanyar 
aviat la guerra. 

La nostra brigada de xoc la volem per a produir més 
i per a millorar la producció. Jo faig tubs de goma, i vuJl 
fer-ne cada día alguns més que ahir. Més i millor. -

Assut11>c10 EscottAu, d'Esquerra Republicana: 
- Treballo des de les cinc del mati fins les dues de la 

tarda. No em fa res, peró, tornar a les tres de la tarda a la 
fabrica i romandre-hi fins les set del ves pre. Més treballen 
al front!-

DOLORS Rrus, de la U.G.T. Dona modesta i silenciosa: 
-Faig rotllanes de goma per a conserves. Són molt 

útils al front, perque el que mengen més els nostres com,. 
panys són conserves. Per aíxó cada dia n'he de fer més, 
més i més. I també cal que cada dia el meu treball es per-
(eccioní, car d'altra manera les rotllanes es trenquen en des.-
tapar la caixa de conserves i aleshores hom no pot obiir-
les. -

MARIA SELLARts, de la C. N. T. Gest optimista i segur: 
- Mentre els homes lluiten al front, nosaltres, acf, 

f uem anar les fabriques. Han de mauar les lleves a 
l'Exercit Popular Regular, ben aviat, quant més aviat hi 
vagin. més aviat guanyarem la guerra. 

-No tens company? 
- Tinc promes i ja ha estat al front. Pero si cal que vagi 

oovament a lluitar jo no el desanimaré pas. Pera mi fóra 
un honor i una glOria tenir-lo a la guerra. Mentrestant jo 
treballaré am totes las mevas forces. -

OBRERES de la Brigada COMPANYA: 
En.davant amb la vostra iniciativa. Catalunya ha 

de menester que se Ji estalvii'n materies primes. Cal 
que augmenti la seva 
producció. Cal que 
millori el seu rendi-
ment. Si rApidament 
us convertiu en obre-
res qlfalificades, en 
« stajanovistes», el 
vostre nom roman-
dra escrit en la his-
tória de Ja llibertat 
i del progrés com el 
nom d'un deis pro-
letaris que varen sal-
var Espanya, Cata-
lunya i Bascónfa del 
crJm i de la barbarie 
feixlstes. 

Endavant, com-
panyesl 

VISCA LA BRI-
GADA DE XOC DE 
«COMPANYA»I 



~orlant amb .Matilde '11.uici 

M ATILDE Huici, l'advocada espa-
nyola, del Consell Superior de 
Protecció de Menors, delega-

da d'Espanya al Comite del Nen a 
la Societat de Nacions i pensionada 
pel Govern de la República a la 
U. R. S. S., ha esta! a Barcelona, no 
fa gaires dies, de pas en un deis seus 
viatges. Aprofi:anl l'esdevenime,t, hem 
anal a parlar amb ella. Hom en lreu 
sempre profit de la conversa amb una 
dona tan i.,teHigent, tan exquisida i 
tan pregonament sensible com Ma-
tilde Huici. 

-De fet, ho han conseguit -ens 
dlu-, Es meravelfosa la comprensió 
ctlle deis nens té la Rússia sovíetica. 
Certamen!, no hi han pll!nyut esfor-
~os, senlit comú, diners , ; inteHigt, -
cia. 1 han arribat ll conclusions fom, .• 
dables ... -

Nosaltres, a cont: acor, estem •"b-
mergils encara en la rutba i e 'l ,a 
incomprensi6. U demanem, pler,es 
d'inte,es, quines són aquestes con-
clusions. 

Ella, lota gentilesa, ha satisfet am-
plement la nostra aspiració, 1 de mica 
en mica hem anal submerght-nos en 
el corren! arrabassador de les parau-
les. Parlem de molles coses. Pero tot 
d'una ence!em un lema suggestiu qua 
ja no hem de deixar: l'infa:'lt. El gran 
lema, el tema immens, apassiona,t, 
abassegador, 1 és un plaer t, ac:a, d' ell 
amb Matilde Huici, la qual copsa, 
amb la !eva sub'i'i'at i finor d'espe-
dt, tots els matisos, tots els replacs 
de la psicología infantil. 

Ella opina que no s'han compres els 
infants fins ara. Oue el món sencer 
ha tingut un co:,cepte erra! da !'ani-
ma del nen, i que no s'ha encaparrat 
ni poc ni massa en cercar els camins 
que podien conduir--hi. Aleshoras e:1s 
diu que és sois la U. R. S. S. lo que 
sembla que s'ha preocupa! seriosa-
ment d'aquest problema. A /a U. R. 
S. S. es lluita i es treballa per arri-
bar a comprendre i interpretar l'infant. 

-Senzillament: que la perso,alltat 
de l'infanl ha de respedar-se sempre, 
<1eixant que existeixi per ella mate,-
xa; estimar- la i estudiar-1.,, Molts 
creuen que l'ídeal és qu,e els infa-.ts 
esdevJnguin •home:lefs», amb una se-
rie de quafílats manllevades als adults, 
lransformant-los en una lameritabfe i 
lrista caricalura de f'home fet. Aixo 
és convertir l'infa:it en Victima de 
l'<1dult. A les velles pedagogies l'adult 
s'erigeix en ésser supertor, en u, pe-
destal de ridícuf orgull, i no es dig-
na prendre l'infanf !eríosament, ob-
servar-lo i interpretar les seves sin-
gulars reaccions, !'existencia de les 
quals ni tan sois sospifa.-

Assentim. 
-Ouins mitjans empre:, efs russos 

per a desviar-se d'aquest criferi? 
-Oh, no n'estalvie:, capl Heu da 

pensar que hi ha un verltable luxe 
de ma!erial pedagogic. L'educació 
de l'infant és lota ella flexible, pe, 
a emmotllar-se al polimotfisme da 
la mainada. S'han deslerrat lotes las 



NO tot és comerc; en un d'oquests monu-
mentals edifkis de les nostres ovingudes 
barceloneses. Hi enlreu. D'antuvi, senliu 

la xerrameca deis venedors i deis compradors, 
Veieu els loulells, darrero els quals el de-

penden! s'inclino, poli! i servicial, enfront de lo 
doma indecisa o desmen¡'odo, que !ria, remeno. 
pregunto, inquireix, voci ·lo i flnolment compro 
o no compro, segons !'humor, segons l'estot del 
portomonedes, segons l'atroctiu de lo mercode-
fio. 

Deixeu oques! enrenou i us endinseu per 
l'ediflci, escalo omunt. 

Encaro toulells, encaro comer<;, encaro odmi-
nistroció. 

Més omunl, més omunt ... 
1 tot d'uno "opseu• !'ánimo de lo coso, des• 

cobriu l'esperit pel seu contó més refino!: 
l'ideol. 

Qué fóro el món sense l'ideol? 
Diners, dirters, esclovotge, sofriment... Heus 

oci el que ha ~stot flns ovui. Aro, pero, hom 
so,r.! que dins d'oquests temples del comer,; poi 

· esclotor una llum vrvíssimc. ::n ~¡ cor d'oquest 
grup d'homes que fon ano, de dolt o boix tot 
l'engronotge comercial hi vibro un desig de 
cuituro, un onhel hu,nc11itori i democratic. 

Els componys de lo coso v ,lorciell no non 
perdut moi de visto que estem en guerra. 1 
s'hon despres generosoment d'un cinc per cent 
de llur sou, que ha sumot cent vint-i•vuit mil 

UNA CA ~A COM(D(IAL IDtALITZADA 
pessetes, les quols s'hon donot pero despeses 
de guerra, 

Han esfat uns grans cof·laborodors d'Ajut 
Infantil de Reroguordo. S"hon donot comple 
de l que suposo aquesto mognifko institució, i 
del deure que tenim tots els cotalons de recor-
dar-nos que o Cotolunyo hi ha milers de nens 
refugiots que necessiten l'ojul de tots. 

Ells han eslot els que han fet girar ols borce-
lonins els ulls de coro o Astúries, vers oquests 
miners heroics que llu iten omb un broó iniguo· 
loble. cAstúries! Col ojudor Aslúries!• han cri-
dot. 1 han comen~ot o donar exemple orgo-
nitzont un mogniflc festival per a obtenir mit-
jons i muntont omb llur esfor<; uno colonia de 
vint-i-cinc nens osturions o Moio. 

les dependentes de lo coso Vilordell, que 
hon hogut de romondre tolo lo jornada o peu 
dret dorrero del toulell, Ogl•onlont 
més d'uno les impertinencies de les 
compradores, quon és l'horo de plegar 
no senten lo fatigo del dio perqué 
soben que no tenen drel o sentir-lo 
mentre iinguin componys en les lrin-
xeres que donen 'lur vida per lo 
causo. 1 llovors comencen uno oltro 
tosco: fer robo per ols noslres combo· 
tenis. 

Fon més, encaro, aquestes dones 
odmirobles de lo coso Vilordell: vuit 
d'elles donen setmonolment llur song 
per o lo lronsfusió ols hospitols. 

Els ciutodons indiferents que pos-
sen dovont per dovont d'oquesto cosa 
i que es miren oquelles dones i homes 
que entren o trebollor, ignoren els 
socriflcis, l'omor i l'esperit desi~te-
ressot i humonilori que els guia. Es o 
dir, lo port dol<;o i pleno de llurs vi-
des: l'ideol. 

1 després de lo converso que ens 
ha fet sabedores de lotes aquestes 
dadas in1Gi'&$sonls, passem a visito, 
l'escola. 

No us semblo que uno coso comer-
cial que ha pensat i ha reolitzot od-
miroblement lo ideo d'inslruir els Alls 
deis empleots no és uno coso vul-
gar? 

Duran! el dio, l'escola infantil está 
oberto als nens i nenes deis depen-
dents, i, cop a l lord, als moteixos em-
pleots. 

Hem visito! quotre oules del'ciaso-
ment netes, polides, ben oirejodes i 
esquisidomenl decorades. 

:A codo uno d'elles s'hi dóna un en-

senyoment diferent: calcul mercantil, onglés, 
francés, cotola ... 

HI reben ensenyoment uns cent empleots. Al 
p rimer curs de francés hi ha inscrits uns qua-
ronto olumnes. 

l'omoble compony que ens guío o través de 
les sa les ens moslro, omb simple sotisfqcció, la 
sola d'ocles, on jo e ls dependenls i dependen-
tes de lo coso han pogul oir lo veu d'o lguns 
deis nostres intel"lectuols més deslocots. 

Projectes? 
Demoneul 

Quon la guerra s'acobi, quon haguem ven· 
~ut el feixisme, llovors ... De moment, lo preocu-
pació de tots nosaltres és lo moteixo: trebollor, 
treballor, sacrificar-nos tots,per o orribor a la 
victoria flnol, al triomf 
definitiu de lo llibertot. Maria ALBA 

EN GUILLEM A L'ILLA VOLCÁNICA 
( Continuació) 

Pero on era UII de Vidre? Comen~o a cridar- lo. 
- UII de Vid re ... UII de Vid re ... - murmuro suau-

ment, poruc. 
No res més que el silenci li respongué. 
- UII de Vidrel UII de Vidre!- continua, pujant de to. 
-UII de Vidre!! UII de Vidrell- crido, angoixós. 
Com enyorava ara el seu company! Com houria vol-

gut tenir-lo propl 
Pero el seu crit ressonova paorós, esgorrifodor, bar-

rejat amb el tro llunya de l'onoda que s'esberlovo con-
tra !'invisible i ferreny roquisser. 

Guillem torna a tenir por. 
«Quino solitud - pensa- . Ara recordo que érem en 

ple Pacífic i que milers i milers d ' illes el poblen. S6c da-
munt d 'una d'aquestes terres misteriosas -seguí rao-
nont mentolment-. No col 
fer més sinó esp9rar la llum (Continúo a la pagino 14) 



es es¡,a,denyn b anques came-

de¡preocupa-
L'orodora In Ira uiHitza. 
-No hem v,ng a demanar-vos res: no som senyo-

re'.e• elec!oreres. 
Tan perwas,u, n convincenl vol fer ésse, el seu to, 

tan en~rg¡e el u gesl, que, zasl, ¡a esla I En aixecar 
els br~os tanta violencia, la camarada Martí es 
copbu II co ra la seva volunlal, dintre de l'aigua on 
se I Iras nlanl l'arros. Pero, seise immular-Se, pros-
segue,x s d'alll, igual oue al camp i a la ciulat, el 

ing. Aquest Inciden! i les rao:,s que dóna !'oradora fon 
enlo ,enaixer la confi11ni;a a fes campero!es, que des d'aquest 

momenl, i ¡a toles dintre de l'aigua, demostre, llvr s,m-
palia envers COMPANYA i la se"a ta:ca cul.u,al i orien-
tadora. enganyeu.-

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



nom,es rfgides, lredes i arídes. Per tal 
que existeixi una autentica comprensió deis 
alumne.s, per eada quinze d'ells hi ha 
almenys un mestre. Després, perqué vegeu 
flns a quin punt arriba a la Unió Soviética 
la preocupacró i el respecte pe, l'infant, 
es fa de les esco/es veritab/es llars, i són 
compefents diefetics els que preparen els dpats deis menuts. 

-1 els principis basics de l'educació, quins són? 

-Oh, sí. / és una de les instifucions més 
reeixides, sabeu? lmagineu-vos que és e/ 
desrnenfiment rotund de/ crlterl deis altres 
paisos: «es prenen seriosament e/s invents 
deis infants.» Segons on, aixo semblaria 
com una mena de blasfemia. Pero a ta 
U. R. S. S., no. Els infants, estimulats, lre-
ballen, inventen, i aquesta facultar creado-
ra mai no es menysprea, i semp,e s'a/ena 

-En primer lloc, l'estetica. Sempre, sem-
pre l'estefica/ Es una obsessió, una obses-
sió sana i benefactora, la que la U. R. S. S. 
sent pe, la be/lesa. la vol sempre, a tof 
arreu, com un plae.r I com un estlmu/ a 
l'educació, al lreba/1... Fins a les fabriques 
ha crea! reconets bells i acollidors... Saben 
a basfament I' eficiencia de la be Ilesa com • 
a metode indirecle d'ap/icaci6 ... 

-S'inculquen als lnfanls les idees en les 
quals es desenvo/upa el régim sovietic? 

-Sí, naturalment. E/Is vo/en fer una hu-
manifat forta i benaurada i pugen els in-
lanls en e/s principis, que barrejafs a la carn 
i a la sang signifiquen la redempció. Per 

1 aprofifa: Una alfra de les formes da/ res-
l)ecfe a l'infant. 1 després hl ha e/ !catre .. 

-Oh, par/eu-nos-en/ 
-Feu bé d'inferessar-vos. Es quasi bé 

bé que respectan! sempre, com ja hem dit, 
la Persona/ita! del nen. Els inculquen /a 
idea del valor del propi esfor~, fent que 
s'adonguin de que és només amb e/1 que 
abastaran el Que desitgen, i la de la soli-
darilat, aJut i amor a/s a/tres. Es curios/ssim 
veure com a l'escolll!, a l'hora de llevar-se, 
/'infant de set anys vesfeix el de quafre / 
P<>rrta a terme lot el -que /'altre no pot en-cara rea/ifzar. 

u11 Prodigi, A la U. R. S. S. hi ha almenys 
cent leafres exc/usivamenf pe, a i:ilants, 
amb obres e/s arguments de les q"a/s han 
construit e/s infanfs mateixos, entre tots. 
E/Is Cri:iquen, lan observacions, donen sug. 
ge,encies... l'obra s'esfrena a/ leatre d'as-
saig, i a /11 represenfació assisteixen els in-
fants i 1/urs professors. Menfre la represen. 
lació dura, els mesfres-psicolegs passen pe, 
entre e/s infants, i anoten les diversas re. 
accions que en e/Is produeix /'obra. D'aci 
en su,t la classificació deis nens i la d~ 
ferm;nació de /'espectac/e Que e/s convé: 
a/s excessivamenf excitables se'fs donen 
obres serenes, i a/s apatics, quadres rapids 
i moguts. Pero mai, i II cap d'el/s, coses lrucu/enfes. 

-Ho heu di! justament: quasi bé un prodigil-

-Hem senm parlar deis «cercles d ' ín-
ventors•... Es cert que exisfeixen l 

Pero hi ha en e/s u/Is de Mali/de Huic; 
un optimisme que se'ns encomana, i ens 
fa Pensar que aquest prodig; aviat sera 
lambé una rea/itat a fa nosfra !erra, d 'ho-rilzons 1/iures 

i amples . .• 
1AN1SCHK • 

Estatales, cultura.gob.es 



CAN ALITZANT l'impuls gener6s de 1es dones, que desitgen 
d 'una manera ferma i decidida col'laborar activament amb 

llur esfor9 a guanyar la guerra, la Conselleria de Treball ha dut 
a terme una tasca que ha de satisfer els desitjos de les dones an-
tifeixistes que volen incorporar-se a la lluita en una forma activa. 

Ens entrevistem amb les compan yes Díaz i Péres Enciso, que 
col'laboren amb dita Conselleria en l'estructuraci6 definitiva del 
projecte d'adaptació professional femenina. 

-En quina forma desenvolupeu aquest projecte? 
-Fem una diferenciació entre les indústries necessaries a la 

guerrA, que han d'ésser primerament ateses, suprimint adhuc les 
que considerem superfluas, com les perfumeries, bomboneries, 
etcetera. 

-On seran establertes les escoles? 
-Segons la dificultat deis oficis, establim les escoles dintre 

els mateixos tallers o fabriques, d'una manera practica en el ma• 
teix aprenentatge, comen algun ofici de la F. O. S. I. G. A l'Es• 
cola del Treball els oficis que, per llur tecnicisme, exigeixen ma• 
jor capacitació, com que les necessitats del moment ho requerei• 
"en. pensem dedicar un nombre més gran de dones a les activi· 
tats susceptibles de poder ésser substituides sense gaire dificul• 
tat, per tal que els homes puguin incorporar-se immediatame,:i2 
al front, sense afeblir la bona marxa deis serveis de reraguarda. 

-Els sindioats col·laboren aclivament en aquest projecte? 
-Comptem amb l'ajut de tots els dompanys deis sindicats, que 

aporten llurs valuoses orientacions. 
-Aquest projecte té alguna línia d'orientació remarcable? 
-Hem impulsat, en primer lloc, un pla de dignificació de la 

dona, tenint en compte les necessitats del moment, el principi 
d'«igual treball, igual salari», A més, propugnem la necessitat de 
fancat els music-halls, dancings, cabarets, etcetera. 

En el nostre projecte es reglamenten tots els casos que puguin 
i,resenlar-se, hactanl així de superar les dificullats que podrien 
sorgir en un moment donat. 

La divulgació oficial d'aques!I projecte sera cosa de poos dies, 
car els moments exigeixen procedir amb una gran rapidesa pet 
a fet possible la mobilització de les lleves. -

Ens acomiadem de les companyes que1 amb un fervent desig 
de col·Iaboració en la guerra, porten a cap l'organització d'un 
deis punts més essencials del Pla de la Victoria. Capacitar en el 
termini maxim de tres mesos cent mil dones per a substituir els 
hom-es, Elles creuen que aquesta capaoitació podra ésser portada 
a cap en menys temps, comptant amb la voluntat de les dones i 
amb l'ajut incondicional deis companys deis sindicats. Durant 
aquest mes ha de portar-se a terme la preparaci6 de vint mil dones. 
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A OUELLA ciulat, en temps de pau, lin• 
gu6 les nils ciares com díes. Pero la 
guerra i l'esclavatge hi havien obo-

cat lotes les ombres. 
Ara, en davallar per la penden! de la 

tarda lrísla, la cíutat anava submergínt-se 
en una foscor absoluta, de,..sa í negro-bla-
vissa que tol ho engo'io, í tsemb1ava poder• 
se palpar amb les mans esteses. Ero uno 
tenebra feixuga, que sois molt de lluny en 
lluny s'endolcia amb una llenca de claror 
fugíssera i tlmida. La por a l'alac aeri de 
l'•enemic• havia lornat orbs els fanals urbans 
i fet cloure balcons i finestres per º" po-
gués escolar-se un raig de llum. 1 le SO· 
fren~a, el lottor i l'ansía dolorosa que exis-
tía dins les Uars, lancades i barrades, tras-
puava pels mu,s, sortia al carrer i es bar-
rejava amb l'ombra com una aroma de 
tragedia. 

Sobretol en aquell barrí on era situat 
l'eslal major de la ciulat ljronitzad:i la fosca 
1 el silenci pesaven amb una angoixo in-
tensa. Més que en cap altre lloc, la nit 
semblava allí tinta que amagava les pa-
rels de les cases, lancava els ulls alegrois 
de les f,nestres, envaio els reco"s i incor-
porava cado cosa a fo seva entronya si,..is-
tra. Algun vianant circulavo, a les palpen-
tes, impressionat pel resso estrany dosvet-
llat d'un extrem a l'altre del carrer per 
les seves passes i por la fregadissa amb 
el venl de les branques deis arbres invi-
sibles... De vegades cantava, com els in-
fants que han de caminar per un passadís 
obscur. La seva veu, caragolanl-se en l'ai-
re, agafova relleu de cosa solida ... 

1 fou tot d'un plegat, a )'hora més quie-
ta, mentre quasi tothom dormía llur son 
tortura! de pesombres, ouan comen<;,\ a 
sentir-• la melodia blincadissa, lleugera, 
que com una sageta fina foradava les tene-
bres, ocaronava el silenci i s'eifílava amunt, 
com si volgués coquete¡ar amb els estels. 
Algú xiulava. 1 era meravellosa lo perfec-
ci6, la gentileso del xiulot dolcissim, mo-
dulan!, un xic burleta, les notes sentimen-
tals d'olguna can~ó novo, el ritme mip ro-

mllnlic, mig e,bojorra1, d'una música ím• 
pprtdda i intr11nscee1denlal. 

Alto sovinle¡ll No cada nit, pero si amb 
froquencío. Els so!dats de gullrdia a I' edí-
flc1 de l'estat mojor oien el x1ulet melo-
diós serpentejar en la fosca. Alesho,es 
som,e,en i escoltnven~ 

-Sents? Ja el tenim acr ... Deu ésser mio 
cgu,11111> .. , Sempre xlula a c1questa hora ... 

-Calla! Ho fo bé!-
Romanien escoltont flns que cessava Els 

plaia. Uns cops, l'ha,moniosa sageta era 
feble i frisia, com un sospir o punt d'ei<• 
lingir-se. Altres, s'al,;ovo vibran! i joios11, 
com mofant-se de la iosc;a hoslll i terrible .. 

PER .. J'e51at major les co<,es no p0dien 
anar més molal1'ent. Afs f,o,..!s de guer-
ra propers a lo cíulat tiroriitzada una 

perillosíssimo i !orla reacció de l'exercit 
deis •maleits liberols• s'accentuava, de dia 
en dia. L'"enemlc• semb'ovo reveslit d'una 
fo•c;a r.ova I al:as!egado·e, i entau·o,a uns 
combats rllpids, fu· !osos, que deixaven molt 
mal parades les posicions deis que no es 
consideroven ni 1iberals ni moleits. Con-
tínuament la línia deis fronts es cectificava 
i anova apropont-se a la ciutal, se:1se que 
cap retor~ ni cap estrategia fossin capac;os 
d'evltar-ho. Hom veia les cares sorrudes 
de 111 gen! unifottnada i el gest agre i 
molhumorat deis que portaven «eslrelfeso 
a la manega... 1, com en u" misleriós mi• 
rall d'inversió, hom veia també que aques-
tes expressions es reflectien en llum d'op-, 
tlmisme i esplendor d'esperon~a en · 1a fe. 
somia deis carrers, el rastre del poble i 
en la transpare,cia de l'emb,ent. 

Els cmaleits liberals• donaven moft so-
vint uns inesperats i eficients cops d'au• 
dbcia que neguitejaven l'estot major d'una 
manera indescriptible. No queien en els 
paranys més curosamenl preparats; feien 
fracassar les operocions mllitors tramados 
i portades II terme amb minuciositat mll-
xima... Es muntll un servei rigorosíssim de 
contraespionatge. L'•enemic• avan,;ova. Hom 
ce,cll, hom vi13l!b, hom investiga... L' cene-
mlc• ¡:>rossegu1a la seva ofensiva indeturo-
ble... Els agents del servei esco,collaren, 
detingueren amunt i avall, 11 drela i• a es-
querra; martiritzaren amb una rabia sorda 
i impotent ... La lluila era ja als suburbis de 
la ciutat... Es senlien les desc.\rregues, el 
soroll de I' esclot del s o busos, la tremolo, 
seco i rapida de les. melrollodoros ... 

Es descob,r. 
Algú s'havi11 fix11t en el xiulct esvelt i 

b'incadrs. Observaren i comprovaren. Cado 
cop que e11 s'agilava melangiosament en 
la densilat negro-blavissa, I' ost,ategia se• 
creta de l'estat major era tr<.lida, conegu-
do de l'crenemic• i enderrocodo, esdafai::fo, 
desfeto ... 

Era difícil localilzar- lo. Poro els agenls 
del servei de controespionatge es Uanc;a-
ren a 111 recerco, com gossos carnissers als 

quals s'ha mulla! les n11rius amb le sang 
df! la vfclima. 1 lrobaren. 

1:113 q11as1 els somrigué qu;in deixaren 
caure lo ma brutal damunt de la seva es-
patlla feble. E,11 una noieta pllHida, amb 
uns gran ulls suaus j U"II boca blanca i 
lronico. Ouan la conduien, escoltava an-
slosamont, com .si os tractés de música di-
vina, el soroll del combat, que sonava 
cada vog.:ida més oprop. La jutja,en o cui:a-
corrents, temen! :io ésser ja a lemps de 
fe,-ho Abocaren en olla tol Uur odi, lota 
llur ~ed de venjon~. L'acusaren d'espio-
natge, de tralció I d'ésser la culpable ex-
clusivo de la •lomentable siluació militar 
del momenb. Ella no pronuncill un sol mol. 
Es limlla o somriure burleta i afirma amb 
el cap, corn si volgu1h di, cJa podeu estar-
ne ben ~gurs!~. Fou co~emnada a mort, 
llovors que la lluilb amb els •moloils li-
berals• ¡o tacava de roig l'empodrol deis 
carrers .. 

Ananl cap al soplic:i, ella xiulavo. Les 
notes més ¡oioses i més dares sortien deis 
seus llavis plegats. Era feli~. amb una fe-
licita! immensa que no li cabía a l'anima, 
que se II abocava als ulls i se H expandia 
per tot el rostre. Estova orgullosa, enva-
nida del seu destf i de lo sevo mor!. Ella ... 
ella solo significava la rialla i l'horitzó irn-
mens de mi'ers, i milers, ; milers d'éssers ... 
Era pfoent i era bonic morir aixll 

La veu de •Focl• i la descarrega elxor-
dadora deis fusells. El xiulet s'estronca. 

A foro, els crits de joia deis «moleils 
liberals• i del poble soncer, que els hi 
entortolligava els bra~os al coll f els be-
sava, amb besos d'alegria salats de !la-
grimes. 

Hi hagué una breu resi;lenci11 a la porta 
del poli de les execucions. L'estimot •ene-
mic• hi irrumpí com un hurac.!I. No hi eren 
a temps I S'inclineren sobre el cos inerl. 
Prengueren la noia delicadoment en els 
brat;os, com si lemo!sin desvetllar-la; li 
acoro.,aren e!s cabelfs rossos, com si an·.:,;.. 
xessin la testo d'un infanl adoro!... Pero 
l'exp,ossió que llegiren a la carela pl!Hida 
els dissipll la lrislesa. Ella somreia Tenia 
els ulls closos, com si dottnís el mós me-
ravcllós deis somnis. 

Mario Lluisa ALGARRA 
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llna 11t!na dtJ 1ii Hl~loi 
t9tJon~riJ«,~eJA 'fJ 

UNA ma petiteta surt a través de 
les reixes, demanant solidaritat a tots 
aquells que tenen sentiments humans. 

Fa sis mesos. des del seu naixe-
ment, una nena es troba dins les gra-
pes de la Gestapo. és una nena ben 
bonica, amb grans ulls blaus i un 
somriure infinitament dol9 ... 

Quin «crim horrorós» ha comes? 
El d'ésser la filia d'Olga Prestes i 
de Lluís Caries Prestes, l'heroi na-
cional del Brasil. Res mésl 

El govern d'En Var~as, sota la 
pressió deis imperialistes, deis feixis-
tes i deis militars feudals, va deportar 
Oiga a Alemanya. Anneta Prestes 
nasqué, dones, a la presó de la Ges-
tapo i allí ha romas fins ara! Oiga 
porta !'uniforme de la presó, c~m si 
fos una condemnada. 

Viu mal alimentada, se sent feble 
i no pot donar a la seva nena allo que 
la criatureta necessita. Anneta surt a 
l'aire frese solament mitja líora cada 
dia. 

Olga no ha comes cap crim. Va 
marxar a Alemanya molt temps aba ns 
de l'advenimen1 del govern actual. 
Aquest govern no Ji ha intentar cap 
procés. Aleshores, per que la retenen 
a la presó des de fa vuit mesos? 

Prestes estima profundament la 
seva dona i la seva filia. Per que el 
govern del Brasil els ha separat? És 
un crim estimar la seva famI1ia? 

Nosaltres, dones de Catalunya, 
voldrfem que tots els homes de senti-
ments enlairats demanessin l' allibe-
rament d'Annefa Prestes i de la seva 
mare; nosaltres preguem que se'ls 
permeti de juntar-se amb la mare del 
seu company. 

Llibertat per a Anneta Prestes i la 
seva marel 



' Emp.• Col.ª 
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l TOTA MENA DE NOVETATS PER A DONA. 

PASSEl6 PI I MAR6ALL, 27 
1 r:J~m~m 

En Guillem a l'iHa volcanica 
(Continuoció de lo pagino 10) 

del dio. Llovors sobré de cert per quins vioronys el destí 
em meno.> 

Tot d'uno s'esgorrifa. Se li acudí que moltes d'oquelles 
illes eren poblodes per caníbals. 

Ohl Tragic, espoventoble, horrid destíl Tot just ocobova 
de lliuror-se de les furients onades, quon anavo o coure o 
mons deis ontropofogs. 

Torna o coure retut domunt deis polets i s'odormí, enfe· 
brat i fomolenc. 

• •• 

Oh merovello! El dial 
Guillem boda els ullets. Oh! Més merovella encaro: una 

bodio profundo, bonyodo pel roig color de toronjo del sol 
ixent, circumdado de turons vellutats, cobricelodo per lo sua-
vitat d'un cel blau-rosa delicadíssim. Darrero del vailet s'es· 
tenia una boscúrio que s'esmunyia per una vall. 

Arbresl Arbresl Arbres! Tota uno borrejá d'esponerosos 
polmers i d'ufonosos castonyers del tropic, immensos bam-
bús, tendríssims bononers. Per ci i per lla temptadores fruites 
penjaven de les branques: guoiabes rodonetes i grogoses, 
popoies turgents i brillants, roi'ms otapeits de banones! ... 

No hi moncoven tampoc les flors: hibiscus esclatonts com 

fonals, gordenies de flaire embriagadora, tulipons de moti· 
sos voriots, roses salvotges, botons groes ... 

l 'oreig matinal escompava el perfum de tonto meravello 
i les narius del pobre naufrag s'omplien d'oromes delicodes. 

- Ai, more! -sospira Guillem, mig esporuguit- . Yols-t'hi 
jugar que m'he ofogat i aro sóc al cel?-

Pero, froncament, tenia qui-sap-lo gano i oixo no resulta 
pos mossa espiritual. 

- Em semblo que ¡:-odré tostar alguno d' aquestes fruites, 
que no fon coro de pertanyer o un determinot propietori. En 
tot cas, la gent ací és d'ollo més confiado. Ni porets, ni fllfer· 
ros, ni cledes ... -

S 'oix~ca un bon xic enrompot i se n'ono cap al primer 
arbre, que resulta un guaiaber. 

- Sé: si algú em fo retrets, jo li respondré que sóc nau-
frag i que la fom em feia córrer. -

S'atipa de fruita, sense que ni anima vivent s'otansés. 
Ni vist ni o'it. 
Oh! Quin goig! Que bona la fruital 
És veritot que el bro~ li feia mal, pero, val, mentre tingués 

oliments i no arribessin els caníbals ... 
No havio ocobat de pensar aixo, quan un redoble de 

timbal el féu estremir. Veritoblement, oquell resso espanta-
vo. Era llunya, p~ro esgorrifós. Aquell ritme polesavo quel-
com d'indeflnible, pero extroordinarioment esporuguidor. 

Lo por, l'espant i la curiositat entraren tot d'uno en el cor 
del minyó. El seu primer impuls fou córrer. Fugir! Fugir! Pero 
on onirio que els coníbols no el descobrissin? 

Desitjava vivament de salvar-se, pero també coneixer la 
veritat de tot aquell enrenou. 1 si hi anés? 

Soloment en pensar-hi • 
el pit se li omplí d'urc. (Continuara) 



GIRONA.-EI Comite de Do· 
nes Antifeixistes de Giro• 
na va organitzar un festi-
val a favor d'Euzkadi. 

Dues centes dones d'aquest 
comlte s'han ofert al Sin· 
dicat Agrícola pera anar 

' al camp a substituir els 
homes joves que fon la co· 
!lita. El Sindical ha accep. 
tal aquest oferiment per a 
quan s'efectu·i la incorpo· 
roció a les cosernes deis 
companys de les lleves 
cridades pel Govern. 

SABADELL. lo Secció Fe· 
menino del Círcol Repu. 
blico Federal ho fet lliuro· 
ment de dues centes pes· 
seles, import líquid d'un 
festival o favor d'Euzkodi. 

LA RAPITA DELS ALFACS. 
lo Mótua de Dones, que 
compto omb nou centes 
aflliades, esto orgonitzant 
unes closses pero anoffo. 
beles, sol·licitodes per les 
dones del poble. 

CUPÓ - VAL per una consulta 

• Envieu·nos, a/menys, dues quar· 
ti/les escriles amb linfa i en pa• 
per sense rol/lar, o la ,ecció 
Vols saber qui ets? de COMPANYA 
Posseig de Pi i Marga/1, 64 

NOTICIARI 
DELS 

POBLES 

SABADELL. El Grup d'Amigues ha pujot lo vendo de COMPANYA Ans 
o mil tres cents exemplors. Lo nostro més sincero felicitoció i ogroiment. 

FALSET. Les companyes del grup han elevot les subscripcions de la nostro 
revisto de vint o quoronto. 

MANLLEU.- Després d'una conferencio de lo comoroda Piero i en mig d'un 
g ron entusiasme, les componyes de Manlleu han activot més la venda i 
han orribat o distribuir, en lloc de cinquonta, cent vint·i•cinc exemplors. 

VILAFRANCA DEL PENEDES. - D'aquest número les companyes n'han de· 
manot vint exemplars més que de !'anterior. 

QUADRE D'HONOR DELS NOSTRES G~UPS. - 1.•r Barcelona, Sindicot de 
la llar. - 2.•• Monuelo Pascual, meconografo. 3.•• Sobadell. Grup 
d'Amigues. 

En oquest quodre que iniciem ovui publicarem quinzenalment els 
noms de les companyes i deis grups que millar trebollin pero la nostra 
revista. 

VOLS SABER QUI ETS? 
Secció grafologica de COMP ANY A 

R ES POSTA 
MYA. - Companyo, sou un sac de sentimentalisme i d'emotivitot, que us foro més nos:, 

que servei en aquesta dura vida. Degut al sentimentalisme, que borregeu en tots els vos-
tres acles com un critornello• invariable, passeu moles eS,ones de misontropio, de tris-
tesa, de descorotjoment. A voltes teniu lo sensació de que esleu «solo i desemparado•, 
i oixo us produeix com una reacci6 de malhumor violent, d'iro, d'impociencia i d'allres-
sivitat, perc¡ue sou extraordinariament susceptible. Sou notoblemenl bona, i molt ingenua 
i credula. El millar conse ll que creiem que se us poi donar és de que us ho·prengueu 
tot un xic més a lo «fresca> ... 

Les dones catalanes no oblidaran mai l'alt exemple d 'heroisme i de 
saorifici del nostre germa poble baso. 
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Compan114 
' 

DIRECCIÓ I ADMINISTR~CIÓ, 
PI I MARGALL, 64, principal, dreta 
Teléfo11 7.4309 BARCelONA 

REDACTORES 
Moriq lluiso ALGARRA 
Auroro B·RTRANA 
R. Eloino MALASECHEVARRiA 

COL·LABORAOORES 

Amb tu camina sol per l'ampla via 
ur, pensame:'11 valerós que cavalca 
dalt d'un núvol bl;iu de lanta~ia 
per I¡¡ ruta rogenca del món. 
Mentre deixonda el teu cant la metralla. 
en el front, 
regne· de la lluita, 
crema i esclata 
el solc profund que fon l'acer 
i el coratge és posa! a prova de morter! 
A peu i amb cor al<;al 

- ..ji! teu costal 
.,. un himne que s'enlaira 

!f)~r it, 
op ""'}uit pas a !'aire 
1 .i/t ci1CW111:iá 1 
1:6~ veu sagrada, ronca l profunda, 

· dels teus _g~rmans, que coregen 
l'himne dels esclaus de la !erra, 
l'himne del front, el! ic de guerra 1 
Més dur que el día 
més lort que el ca 
el teu can! ,.. / ' 

,..~ ' penetra i ~.ef / . 
. •· "' ....._.._ ~.Ja ·éan<;ó d11 fa pi! 

1 

esc;plten de lu¡
1 

l 
la flama en cesa 

,,.-- .. - '-.. F~!!_Y, ]¡ JI 
,~ --· -~oodesa, jf 

• ets c¡,marad¡· qíe ,admiren la noblesa 
dfl ,feu cor, . 
q'* mai d cau i mor 
, és patria fort esa. 
Espill de valentía, 
Fannyl, Fannyl, 
c¡¡marada holandes!I, 
que el sol cremant, que és guia, 
iHumini la leva rul¡¡ c;id¡¡ dia ! 

FRANCINA 

' 

Morio ~ALDÓ DE TORRES e Morio Dolors BARGALLÓ e ,orme CONDE e Concepció CATASÚS • Condelorio 
ESCOLA O Matilde HUICI ' Anr,o MURIA e Corme MQNTORIOL e Morgorido NELKEN • •PASIONARIA~ 
Fronc:esco PRAT • @oAn!!li!~OO<fs4tatal:e§?~!Bta~gt'.3~~e'~ADOT • Maria Teresa VERNET 



• 
ARA fa un any que Barcelona despertava reso ament i t esdeve-

nia mur de contenció contra el qual s'estabellava la cació deis 
militan feixistea que volien convertir Catalunya i Espanya en una ona-

da de vergonya i d'esclavatge. 
Em tot el poble que lluitava. Aml>-tés ente, amb les urpH. Anarquis-

tes al c:ostaf deis comunistes. Republicans 6nmig deis brera i e la tor98 
pública. Tots junts bastint la magna 8P>OlltQia t¡ue situa B tcelo en un lloc 
de primera magnitud i qua deaostra 1encer qu la capacita!, la forc;:a 
d'un poble, és invencible quen aquest p ile té co vi · ns arrelades i 
ideals ferms de superació, Tots plegats donant la pri eral ran llic;ó al fei-
xisme foll i insensaf que es lliurava a una aventura lan el abellada com 
aquella, barrejaot mútuament la sa.ng de cara a l'enem· llant així el 
pacte sagraf de guerra a mort fins a conseguir la victo · ll¡ns a reduit 
totalment les bandes insuneccionals. 

Des d'aquells moments, Barcelona, motor de Cat i! ou l'•speran-
c;:a de tots els antifeixistes. Li sabien les seves enorJnes P.º ·lats. Li co-
neixien les se ves pagines de lluita c:Ql\Ua l'opressió cap1t"l'~•,?11,les gestes 
heroiques de lluita proletaria. I confiaven en la se aec,rt . 

Pero manca un complementa aquella diada.simbolic,::-...,,~·~id'aque-
lles hores de comb afe · ssaJ en sortis la unitat sag,.da t:, :el poble. 
Unitat sincera i lleial que c;;ong,o lés u a acoió mwua, q fes n er en 
l'esperit de tots una o sessió gair ' ' c:p: guanyar la a. ue ~osés 

.¡iohlla reraguarda en fe sió, Oue centuphqu :1a produccio ots els ot&res. 
realitat que he viscut durant aquest any ens ha eme~af mo\tes 

f1098 Hem bastit un fof1'1idable Exercit que ha obtingut grans exits al front 
C-e,nfre i al front del Sud. Hem aixecat la moral de Catalunya. Hem aca-
amb els incoptrolafs i amb ets gangsters de la revolució. 

oventut 'barcelonina fía demoslrat als campero Is la seva solidaritaf 
,.,. ..... _ ...... noble i generós, esborrant-li així aquell regust amarg de les in-

\te duran.t els primers temps de la revolució se'ls havien fet, sem-
• e i la desconfianc;a. 

,....,,,.,,...ANY A remarca amb joia l'aportació de les noies en aquestes 
bri1gaLCli~ c:le<treball deis diumenges d'estiu. 

&da'.lunya a poo a poo es redrec;:a. La d.utat del 19 de julio! toma a 
sembrar ce>nfianpa i seguretat. 

O. :ANY A recull avui la gran conquesta femenina obtinguda fa 
.L nalitzador del Govern del Front Popular i la ·iniciativa de 

r de Treball, company Vidiella, han plasma! en un decret 
tut d'Adaptacio Professional de la Dona. Aquest decret 

de drets d'ambdós sexes en la producció i en la remunera~ 
treball, igualtat de sou.» Facilita l'emancipacip economi~ 
se nanental de la seva emancipació social i política. 

;utt¡pe, el voluntaria! femení que ha de tonifica les trinxe-

es fa seva la crida llanc;ada. Que,,cap don 
preparin a l'allistament! A ésser pteal A 

~., ..... .a.A, en aquest 19 de juliol, evoca els caiguts. 1 
,gest s u,amenta en no deixar llur mort sense venj 
,llur1 mares i a ly.rs esposes que les dones de Catalunya, des 

·nn, declaren 1'1 guerra sense treva als covards que s'amag 
· a lluitar com llurs familiars. 

MPANYA avui llan9a dues consignes que la massl\ 
rit: . 
:els emboscatsl 

$e per a formar a les ,alitats del treball fi 
l\o eixl 

e juliol ho reclama! 
l\ll\ a ho necessital 



NO es concep una do va-
garosa al csun-p.-8 mateix 
ritme C:Wc:,fic;lia de toto llar 

pogeso porta llurs hostes a uno 
octivitat constant. Des que el sol 
s'ol~a per tes crestes ve'ines de 1 
masía fins que la negra nit am 
la sevo colmq ho omple tot, lo do 
no ha d'otendre petits i grons qud 
fers. Té o e ' rec seu i sota la sev 
responsobilitat la casa, el bestiar, 
l'odministr ció, etcetera, concep-
tes simples si voleu, pero que en-
clouen un sen fi de problemas np 
sempre a l'abost - e les octuals 
circumstancies- de le mans que 

J.tfi~ M .. Gf'i1a, ni recór-
e u na collita 

~~ ~~; ~~~ gn,atica . En molts /. vida de les motei-
ones es posa en perill, 

no poden ésser ben ateses, 
ni degudament troctodes, en ca-
sos de mololties, per metges es~ 
pecialitzots, sin6 que van a rou-
re - per no poder pagar- en 
mans de curanderos que no fa 
més que precipit Lur merf." 
· S'ho d'--·--"'minor, dones, lo 

dbno de comp a lo preporació 
del treb 11, en la confian~o que 
sempre n sortira triomfodora. Té 
la para lo el Govern de lo Ge~ 
neralit t. D'ell depen lo reolitzo~ 
ti6 s·, com esperem, concedeix 
ld"sevo 
o judo. Montserrat MIQUEL 



anar-se'n a un amagat caseriu 
on podio desenvolupar unes 
octivitats artístiques adients al 
seu caracter i als seus gus-
tos. 

' Sabem, també, que és un 
fervent enamorat deis grans mú· 
síes i que ell mateix toca admi-
rablement el violí. 

Odia els aplaudiments i 
esta conven~ut que sortir a !'es-
cena per a rebre'ls, bo i fent in-
clinacions de cap i prodigant 
somriures als seus admiradors, 
és una gran inferioritat. 
' És un lector assidu de Gor-
ki, Shakespeore i Tolstoi, sense 
oblidor alguns autors moderns. 

Aquest breu esbós biogro-
fic de Paul Muni permetra als 
nostras llegidors de fer-se corree 
de lo importancia que lo sim-
patio d'un home semblant sig-
nifica moralment per a la causa 
antifeixista. 

, 

QUEST gran artista del poble, conegut 
arreu del món per la seva sinceritat i 
honradesa artística, va fer darrerament 
unes declarocions d'adhesi6 al poble 
espanyol antifeixi'sto. 

Vo dir que la ~evq mqxin,a aspiració fóro 
encarnar el protagonista d'un film que repre, 
sentés un heroi del poble espanyol, en la 
seva lluita actual en pro de les llibertats huma-
nes. 

El seu interes i la seva simpotia a l'Espanya 
antifeixista ha estat també palesada per un im-
portant donatiu a favor deis refugiots, 

La seva maxima ambició és cor,tínuar lo 
seva carrera pels viaranys que elJ mateix s'ha 
forjat, és a dir, no fer més que els papers que 
s'adiuen amb la seva propia personalitat. 

Hem sobut que més d'una vegada ha re-
nunciat a contractas molt ben remuoerats per 



-~ • 

Ha passat com un astre i ens ha 
deixat més clars i com embolcallats 
en la seva cauda de llum. 

Ha passat un infant ... 
Somreia, i ens ha fet el present 

d'un somriure sense malfcies, que 
nosaltres oblidarem en el regne per-
dut de la infantesa, i ens l'ha fet 
tetrobar. 

Ha passat un infant ... 
el seu pas fa encara mereixedora la terra de primaveres de flors i de noves aurores. 

Ah, la llic;:6 profitosa, la llic;:6 profunda, invitadora de tacites reverencies, com un antic Misle-

ri, d' aquest infant que passal ... 

• t " A rma de Creta, els primitius grecs substitu'iren la paraula patria 
per l'altra, més dolc;:a, de mdtria. 

Aix( feren el solar gloriós més idealitzat més amable per a 
llurs fil Is. 

Estimar la patria com una mare vol dir donar a ambdues un 
abast i una categoria maxima en altitud. 

Vol dir fer-les digt1es de lotes les reverencies. Vol dir fer-les 
mereixedores de les més nobles ofrenes. Vol dir fer ingravids 
joiosos tots els sacrificis ... 

JOMAYMA 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



A igualtat d'aptitud física d e 
la dona, igual lreball que l'ha: 
me. A igual treball, Igual sou . 

LA dono ca talono vibro, 1ndignado, el 19 de julio!, do· 
vant la lroició deis militors que vengueren llur patria , 

Vibra, i es disposa a defensor la pou del seus 
fllls, lo lliberlol deis seus companys i la pou de les seves 
llars. ' 

Amb gesl mognífic, lo veiem llon~or•se vo1ento ol 
correr, oixecar borricades i flns i tot anor•se'n cap a l 
front. 

En comprendre que lo sevo presijncio ol front no 
és necessario, rl!torno, decidido I amb entusiasme, als 
trebolls de reraguordo. 1 toles les dones calolanes es 
senlen més unides que mai, dovonr el desig unonime 
de guanyar la guerra. Aquest desig no és jo sotomenl 
un desig: és u11a obsessi6, un onhel suprem. 

Guonyor lo guerrol Aquest és el ctil de les herai· 
ques dones cotolones, que soberen ofrenor llurs fills en 
holocoust de lo llibertat. 

Guanyar lo guerra! Aquesl és el crit de les dones 
que lenen lluis companys ol front; de es noies que veie· 
ren morxor llurs promesas i que valen per o lo joventut 
uno vida feli~. 

Les necessitols de lo guerra reclamen imperiosoment 
lo ropido incorporoció de les dones o les fabriques, ols 
tol lers I o les feines del comp, per, o ocupar els llocs 
abondonots pels homes que von al front. 

1 aquesfo necessitat, profundament sentido, és l'as-
piroci6 supremo de milers de dones do· 
leroses de cooperar, en lo mesura de 
llurs possibililols, a l'alliberomenl de 
lo nostra terro, envoida pel feixisme 
estranger. 

Anhels i inquietuds espll!ndidament 
recollits pel Govern del front Popular 
de Catolunya, a través del Consellet de 
Treboll, ~ofoel Vidiella, representan! 
del P. S. U. C. dinlre del Govern, i 
plosmats en lo creoci6 d'un lnstitul 
d'Adaptació Professionol de lo Dona. 

Moltes són les dones incor¡:iorades 
jo en lo producci6, pero són molles més 
encara les que han de capacitar-se par 
a esdevenir entusiostes soldots de l'e><er-
cit de lo producció, excef·lents obreras 
quolifkodes. 

La nostro aportaci6 al treba ll no 
tindrO solament com o conseqül!nc10 
l'occeleraci6 del triomf de lo guerra 
És lrebollont com es goden conquerir 

les reivindicocions propies de les dones. Quon lo do· 
no sigui lliure economicoment, podro exigir pleno 
menl els seus drets polítics i orribor o lo sevo emon• 
cípoció definitivo. 

1 el decrel ens ofereix l'oportunitol d'equ1poror· 
nos o l'home. A igual treb¡:,11, igual sou. És just que si 
lo dono treballa tont i ton bé com l'home, sigui igual· 
ment retribuido, 

Capacitem·nos per o substituir digr,om9nl els 
companys en el lreboll. Ells o l'Exercit Popolar , nos· 
altres o-l'Exercit de lo Producci6, trebollem in :ansa• 
bles fins oconseguir lo inde· 
pendencio de lo nostro potria 



ºDERIADELC 

omb uns petits m .,,,.,,.::,··-
semblen més fe!i~os 

-Aixo és uno altra 
fet fer l'Ajuntoment? 

a ens d6na 
donar-ll un 

-No; el Municipi no ho ha pogut fer perque fins aro no li 

hem 

veieu. Així hem 
: milloraments deis 

RERDE 
Els infants juguen al pati, xipollejant amb oiguo. 

Al moti, en arribar, els bonyen; al pri cipi 
ogradova, diuen; oro jo hi estan ov so,~.,¡,...:.,'" 

ben bé i no ploren. Hi 
ha prop de tres cents 
infonts, de totes edats 

mides: és guarderio i parvulori o l'horo. 

amb 

ill'tt-.,;Ti:s petits se'n 
del dio si no existissin 

dedicar-se o llurs tasques omb lo tronquil·Jitot espi-
Veiem els infants com dinen. Hi ha uno petita t"itual que dóno el saber que els fills eston degudo-

<more> que, generoso i opnegodp... dpnc¡ !!\enjor mer¡,{ otesos. b SOLEDAT VILA © Arcti1vos c:siaia,es, cu, ura.go .es 



EXPOSICIO PERMA.NfN1 
(¡ - s 

~LS Am,cs de lo Untó Sovietico han instol'lot, ols soterronis del 
metro de lo plac;:o de Cotolunyo, una exposició permanent de 

FotogroFles de lo U. R. S. S., encaminado o donar o coneixer al 
públic borcelones les múltiples focetes espirituols I culturols de 
lo novo República Socialista Sovietico. 

Lo protecció de lo mare i de l'infont; l'orgdnittdció de lo 
1oventut, de l'exercit, de lo pedogogto ... Tot olió, en fi, que de-
mostri els ovenc;os soc1ols de lo U. R. S. S. 

Els Amics de lo Unió Sovietico desitjorien vivoment que els ' 
mestres de les escales barceloneses ocomponyessin llurs deixe-
bles o lo dita exposició permonent i dovont per dovont de les 
eloqüents fotogrofies expliquessin als infonts lo importancia so-
cial i els ovenc;os de lo novo Rússio. 

Les fotografies que publiquem ovui o COMPANYA perto-
nyen o lo col·lecció deis A. de lo U. S. 

Hom pot admirar uno escalo sobre el Dnieper o Kief; un 
ball popular de cossocs, i uno ojudonto de loborotori examinan! 
curosoment uno plantoció. 

COMPANYA desi tjo ols A. de lo U. S. 
l'exit que es mereixen per llur perfecto or· 
gonitzoció i bons desitjos d'enteso espiri-
tua l entre pobles lliures. 



LA PLA<;:A D'ALCANYI<; 

AQUEST poble, de silueto superbo i grocil que es retallo sobre el 
fons lluminós del cel, elevado domunl la verdor deis morges del 
riu, tá uno plo~o d'estil indefinible que semblo un decora! teotrQI, 

omb l'esglésio, lo CosQ de lo Vilo, uno to~re i unes escales. 
1 oro lo plo~o, o lotes hores, semblo un formiguer. Cotxes i co· 

mions hi maniobren i s'hi estacionen. El, milicions, o grups i o coites, s'hi 
possegen, fon rolllo, conversen. lnfonts del poble, infonts refugiots, íu· 
guen, s'empoiten, s'enf\len als colxes. les dones entren i surten de l'es-
glésio omb cistells i poquels. A l'esglésio hi h I el servei de proveiments, 
l'econamot popular; hi ho l'oltor deis llumir.s, l'oltor de lo terrino, el del 
vi, el del sobó ... 

Per lo plo~o volto sempre el cretí del poble, que cerco lo manero 
de fer-se donar deu centims. Lo moinodo li diu que és feixisto. cSerr pre 
onovo o besar lo mo ols copellons» diuen. Pero ell ho explico: clo hacía 
por /a perro.> Ens fo somriure lo moral del cretí; s'ossemblo lont o lo de 
molts que no són cretins ... 1 

Alconyi~ ho quodruplicot els seus hobitonts. És lo guerra! 
1 o lo plo~o d'Alconyi~ tolhom parlo cotolo. 
Uno nit el comió del Comissoriol de Propagando, 

omb el seu servei de cínemo, rodio i impremto perol 
front, s'oturo al mig de la plo~a. Pengen lo pontollo do· 
vont de la fo~ano teatral de l'A ·¡untomenl. Projeclen <Els 
morins de Cronstodb. Soto el ce estelo!, en et poble a les 
fosques un llumel blou re,piro quietomenl olla boix, 
dins d'un correr eslret - , l'oltaveu canto i les figures de 
llum vingudos de lo llunyono U. R. S. S. es mouen en el 
llen~ ... Són els rodomons deis lemps moderns. 

PLANÚRIES ARAGONESES 

Possodes les ribes ufanes del Guadalope, lo corre· 
tero d'Hijor s'allorga per les plonúries alerrossQdes, 
estérils, del boix Arogo. El mes de moig ha fet néixer, 
entre les herbes inúlils, grosses reselles de roig encés. 
A les vares d'un ponto es gronxen els vímets i voleien en 
núvol els mosquí Is. 

Híjor. A r .. ntrodo, el pare mobil; dotzenes de cotxes 
i comions, uns senc'ers, ollres esvenírots. Pels correri, mi-
licions. A les coses, oflcines de guerra. Comondoncio. 
Hospital. Cosernes. 

lo carretero segueix en direc:ció o les ovan~ades. lo 
l'lanúria és més erma i més grisa. S 'estén, !liso, colba, 
flns o l'ttoritzó, on hi ha els cous negres de les trinxeres 
feíxistes. Només s'olcen els pals del telégrof. 

De Ion! en tonl hi ho un clot o lo !erro, uno ferido 
SE;Co omb les vares en pols; l'hon fet els conons feixistes. 
H, ho dies que els abusos, xiulonl, rolllen sovínt oques! 
gran cel llis de lo plonúrio ossolellodo I esventren lo 
lerro. 

Al mig de lo piona, les coses d'Azo,lo ens borren 411 
pos, boixes, lerroses, pobres. Són de lo Oivisió, oro. Del 

Untp,.e•••Gns 
i paiaatles 

poble o penes quedo ningú. lo plo~o on en ollres temps 
devien festejar les porelles cbolurros>, oro semblo el 
poli d 'uno caserna. Hi ha cotxes plens de pols i de fong, 
comions que descorreguen, milicions que fumen de coro 
al sol, un moro omb el fes vermell, la borla fregont-lí lo 
gallo i un mocador roig i negre al coll, que menío ldron-
ges - és un volunlori i ens somriu, om-b un omple som· 
riure, quan possem. 

Des del capdavoll d'un correr mirem lo plano. Allo, 
al mig de !'estepa oro¡jonesa, hi ha les nostres lrinxe-
res ovon~odes, hi ha els nostres germons que possen dies 
i dies dins de lo lerra, sota el cel llis que rotllo el xiulor 
de les bales, en uno monotonia ocido de fomilioritot 
omb lo mort, fent de muralla que lonco i defensa el ben-
e$IOr que nosoltres ens procurem olla boix, o les ciulols; 
fent-nos de bra~ protector duran! els noslres arrouxa· 
menl_f. i el! noslres desgove!!s ... Com us hem d 'estar 
ogro1ts, esllmals germansl 

Anno MURIA 

-© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



--,.A~i;J~ DE PLUJA 
C O N TE 

per RODOREDA 

q\Otr 

ormo · rac.onor tapot amb· uno c:ortlna que r:on, s 
omb oiro do pcssor jo quaio o torro·...,, c:bpgiru ) 
l '"º es miro al mirall, ~'"''~ del quol ol, ~º" ,, Is 
i 1v.a an de vo, ~o·, fon \)'erds. J mi,~ • corr()r 

lori i l'curo q-# cou, losso, do"ll'M lo poro! d, . 
front 

Vindrb omb oqu4f1 tornps? 1 on&llo al no, ol 
v-d:1 q e \ -::n! 1a on rQdono. 

Ch 11 q1,e vindro ! Ello no hovi<> dormit en tolo 
o "it pensont-hi. N'hovio 5,0n1;¡ por:or t~nt, obons 

do conó1tor -~ f molgrot o;,l,. no e, fou docobudo 
en <sor i plcsonlot. No qua íos boll. El ces pritn 
i o rostro coesot p¡,rb m~, oh ulls en els quaf, hl 

""º' o lo¡. sot! 
Uonccvan do'IJ'l>linuls Com que lo loróo del dio 

olxi~s ia plovi!I lbonoil abril i los ,0101 wmbodos 
¡,or I a guoJ oll l'hov,o CKOmponyodo 09ofant,lo pel 
bio~ o•t,omanl el poroiguo no al, hpvtkr 'iopct. l~ 
l'!bnogo do I allno costo! por º"º· vo quede, ben 
•opo f '"' el bol, de l'obric. Hovl&n co mino! pro<· 
10101r •nt, so~ Ir r poroulos p01 o Íor -c<>n1<erso, 

,1 d9ui jo hcvic d• venir. 
L'cltra cmic, el m s eompony d'oficino Altoll, 

qu, oro qui ols hovio pnosontal. 1 hov,c advertida. 
mig lont bromo. 

-No te l'oscoltis. sin6. eslcrbs potdudo. T6 un 
gron esconden! damunl dols febles cors lomon,ns ... -

Efeclivomont. Ello moi no hovio ponsot to n! on 
cap oltro home, Somroio tr,st. 

-Aqul -pensovo- radico el mojo, perill. Porqué 
jo -deio Ido- s6c fbcil o l'omoci6, o I' ontondriment; 
i oro m'ogolo por porqué s6 que oques! cap ros no 
sorio joc ..• -

Mirb el reltctgo. ol correr oltro vagado, lo cam. 
brc que s·onfo,qu,c ... ll vin9u6 temen~o. 1 ols mols 
d1t l'amic quo H produien uno sansoc,6 dosploent: 

-Té un gran oscendenl domunl deis cors leme• 
nins ... -

Si l'omic sabio ,quo oro irrosistiblo entro ols ron• 
gles lemen,ns 6s q ue H devio conéitor molles d'o· 
ventvres ... 

-Done. no! No sor6 uno oltro!-
1 odvé un sonlimonl do roboHi6 contra dol sou 

sontimentolismo, contto les conc,ossions 'al cor, que 
moi no sop que os lo. 

1 pron l'obric. S'ondinsc an lo plujc. on ol co11or, 
soto del poroiguo. 

Do primar lo sabio l'oiro ton frosc. lo remar do 
los gatos menudos ropiccnl damunt lo soda livonl 
dol poroiguo. l'oiguo centro los podros, menjodos 
poi, cnys, dol correr. 11:scont fins o íicor-so o lo clo· 
v()guaro . 

1 oro !robo qo11 ho e,•ot mo11 covcrdo EII va dir 
11 qao os f ·o vel q e · eolio na 90 •• Porb 
h que poi fot q<ie oll I ho dlg h olio havio do 
e,,dir on •otos 'os cosos? 

Torno enroro un1 quonls po ios. El cel 6s 9ñ1, 1:n 
t?..,.1bo1 " e.ar or poua un echo omb a qJitxoi de 
~ g ocr re.cord. 1 01 deixo ommonor per onc1s do 
lo ple, ~oto 1inc por los gatos quo co~on do s p 
to, d o 101 born,llos 

Cod•• cap ,aporto r,,6s do coso ..,.o. Amb on¡o. 
romollf remembro a >OVO combro: 0"1b o gorro do 
1.., 11 ,rs, ol llibre tal ,1 comonwt, la cooi,, doi> 
lfomiM rocord d ue preiont do fa ony, l o cop,o 
lo convorso lotas 1.,. t.6nsoc,on, qua s ho dol,ot po • 
dre 

Pot~ s, e1 torno o ,oure \! p,090rb que no tcrn 
m'1 o ca,o seva ... 1 41 1, ha e,crlvic? A><ol Uno o• 
tro. O~? 0..at·e rnob ccmptols ... l.i prego-q o.. Li 
,uplico.. li demono ... Vull... No vul quo ving I mtt. 
Porqul, no v.(t '"º' uno mbs en lo 'listo I argo do 
noms." Serlo ton obsurd com domo.trar 9010,10. Mol· 
borato, ro s¡¡w, +ionqoiHitot lmo,ior por un fe• do 
noguits ombog,dors. Nol o~,n mol tot pl;,gol. Ho 
fot "'º" b6 d'onor-sd'r, do CGSO par o lu¡¡lr do lo 
tornptoci6 d'obrír lo porto. s; ella tolo solo fos d.ics 
pouono$, oncoi.:o r.a i o, folicitotio 

S.,nt possos do•roro &eu, Ell? 
r si !'l>ogu6, vista scrt:r de coso? El co, li bol no-

mk de pensor,hi. 
Porb els "°"ºs as pcrdon. U vo rocon~c. Gula dol-

dro que no hog1 asto! olll li donori:i l0¡1IH d'o~-
plicocicn1. i omb una gron sincarilal .. , 

lo plujo s·encruoll. Uuny. loéoron los sol, Trovo, 
wnm l'oiro humit ; quodoron perclúdo1 ontro ols seos 
cobolls. Si podio ogcfar-lo, amb o mb lliuro i di,• 
"Quietos! No us mogueu llns quo m'hour6 roponsot. i 
fo r4 los cosot tolmont 111no persono ossonyodo ... " Al 
hclovonl! Guo? N,b._ El S4ny, Ah .•. 

Som el tomp• do 101 lulip81. lo plufo, :o:n do,, 
tombor-los! ... 

1 tot d'uno, uno veu : 
-Gue sop quino horo 6s? 
-Guo7 
-Quino hcro bs?-
Diu quo no ho sop. i l'homo so'n va co11or onllb. 

Vos si olio no sop quino horo 6s: justomonl los sol, 
quo oll jo deu hovor pujol l'oscolo truco! o lo por-
to del pis buil. 

"Porque tu no sops que 6, estar onomorol i quo 
deixin d'ostimor-le ... " Aquollo amigo quo oro lo,o 
lonl do fomp• quo no havic vis! 1, ho vo dir, pia-
ron! do•o•porodomenl. que Ido n'hovic resta! d'ollb 
m6s impros,ionodo. 

"Porqué tu no sops que 6s onomcrar•so i quo ol 
doixin d'ostimar ... " Hovio oslot molclto; ols melgos 
porlovon de novrostenio, d'injoccicns ... ; perb Ido pon· 
sova quo tot plegal oro onycromant ... i plcnyic l'omi• 
go. obons ton optimista. Ion volentc, ccm ,i omb una 
dentellado s'ho9u6s de menjor el món omb mar i lol. 

n rnacer. 
Saturo: he, 1111 prcu camr ondavo"t · ce drb lo, 

siar anrora. 
S'odono que 10 no plcu porqul> uno no o quo ano 

dovon• seu ho '""col ol J)Oroiguo. S ha ovo.,,t o e, 
h ,m,tol dea ooss t ;o no amoTno. 

St o hoguós sortit do cosa probob umo"t 
d,ñc: 

-s·g om omlcs7 
-S,ouom-ho!-
Movr o esto! too vohomon t on lo 

• ho.,rro cgofot lo mll • Oeixor-
Perb fo" da ont ... 

r 1p,,slo qiH e 
onor era bo 
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DE pas cap a Valencia, on es celebro el I Congrés lnternacio b'I per a 
la Defensa de la <.ulturo, han passat er Barcelona import nts perso· 

nalitats del món intel·lectual europeu. 
Ultra el famós escriptqr frances And/é Malraux; l'itolia nni, antifei· 

xisto conven-;ut; Muhlestein, que ha co1egut l'ombra de 1<3 presó duront 
un gropat de mesos per hover publica un manifest de si ¡patio o l'Espo· 
nyo republicano; Alexis Tolstoi i oltres membres represent tius, tinguérem 
ocasió de saludar algunas dones il ustres, les quols ns prometeren 
uno interviu per a COMPANY A en tornar o possor er Barcelona, de 
retorn de Valencia. 

Heus ací lo 111exicana Blanco L' io Trejo (en conv rsa amb el profes-
sor Secro Hunter), escriptora de g~ n tolent, que porJa uno solutació per o 
les dones espanyoles, de part de President Carde11as. Els seus contes per 
a infonts han tingut un exit escla ant a Mexic. 

Blanca Lidia Trajo ha obtin ut cinc vegades ¡onsecutives el premi del 
Ministeri d'lnstrucció Pública de seu país. Entre lfs seves obres notables es 
destaca «Faules Revolucionari s>, obro dedicada al general Miaja, envers 
el qual -ens diu !'autora- s nten les dones exicanes una gran ofecci6. 

Publiquem també la foto rofia de dues' 
nes més, també molt conegucles, de les que o-
noren actuolment lo nostro terra omb llur f:>re-
sencio: la russo Adrio Bo e, autora de one· 
guts poemes infantil6, i lo secretorio téc ca de 
l'Associoció d'Eseriptors uss~s, traduct a deis 
grons escriptors sovietic al frances. 

Benvingudes a la ostro Catolu yo hospi_-
talorio aquestes il·lust es estronger,s, que en 
els moments octuals, n signiflcoti s per o lo 
democracia mundial han volgut ostrar llur 
simpotio i odhesió a a cultura no ra i a la cou· 
so ontifeixista. 

' Blanca Lidia Trela I Serro Hunter 

Jaume Corte~ao I Anna S!tegers 



En 

Guillen, 

a 

l'illa 

volcanica 
(Continuoció) 

GUILLEM, decidit, comen~o de camina r. S'adre~6 01 lloc 
d'on venien els ecos deis tlmbols. D'ontuvi, ovon~o per 

la plotja, després s'oriento devés l'entrodo d'una frondoso 
voll. Allí es sentien molt millor els redobles; odhuc pareixio 
percebre's cloroment el murmuri d'unes veus estronyes i 
profundes. 

Altre cop tingué por, el nostre heroi. Pero lo sevo decisió 
ero fermo. Féu el cor fort i seguí cominont. 

Lo fronda ero tont i tont otopeida qve el pobre xicot 
s'esgarrifovo o codo segon per por d'untl sorpresa. 

Moterialment s'esmunyio soto el brancom, entre els es· 
borzers. 

1 l'eco de les veus i deis timbols s'apropovo. Guillem es-
tova jo o punt de cercar un amogatoll per tal de veure sen· 
se ésser vist. Cofia, pero, atonsor-se encaro. Fer el cor fort. 

Tot d'uno, li semblo o Guillem que les veus eren ton o 
prop que no hovio de fer més que dues o tres posses per o 
trobar-se de ple dins lo reunió. Amb infinites precoucions, 
s'esmunyí entre lo brosta. Avan~ovo a poc o poc per no 
ésser vist ni oi"t. 

De poc si no llan~o uno gran exclamació d'espant. Els 
seus pobres ulls acobaven de topar-se amb el mes fer deis 
espectacles. 

Un cercle d'homes voltavo un cercle de dones i oquest 
darrer en voltava un d'infants. Tots estoven seguts per ter-
ra, omb les comes plegodes i els ulls baixos, com en un 
prec. Mentre els homes repicaven els timbals i deixaven 
anar conts d'ollo més estranys i esgarrifosos, les dones pi· 
caven de mans, ollargoven els bra~os, movien el cap a toll 
de pendo!. .. 
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EL DIQUE FLO TANTE 
A VDA. PUERTA DEL ANGEL, 9 
(ANUDA, 45 y 47. · T. 14693 
BARCELONA 

" ESPECIALIDADES DEL VESTIR 
PARA 

SEÑORA, CABALLERO Y NII\JOS 

Un home s·e stova a l mig d e tot, nu, dret, coronal de fu-
lle s i tot pintot i decorat de blonc i blau. Aquesta mena de 
capitost pa rlavo a la multitud de tont en tant. Deixava anar 
uns crits estridents i autoritoris, bo i assenyalant un paquet 
que romanía per terra . Guillem s'estremí d'horror eR odonar· 
se del que o q uell estrony embolic representovo. Ero nogens· 
menys que un home ll igot. 1, per més emoció, !'home ero 
blonc. Gu:llem ocobavo de descobrir que es troctovo d 'UII 
de Vidra! 

Q ue onaven o fer o mb ell? Quines obscures i molourodes 
intencions portoven els coníbols respecte de l'ontic moriner? 

Guillem sentí que lo pell se li tornova de gallino. 
«Que dissortot sóc! - penso- . No hourio pogut tenir lo 

bono estruga d'onor o roure o una illa hospitalaria, en lloc 
de naufragar prop les platges d'una ferro de ferotges ontro-
pofogs?> Perque, no hi havio dubte, oquells homes tenien 
la intenció de rostir el pobre UII de Vidre. Altrament no 
l'hourien pos empaquetot. 

El pobre Guillem es tornova boig pensont quino en fario 
per a salvar el seu omic. <Salvar?» Jo tindria prou sort si 
s'escopova ell mateix de les flomes i d 'ésser assaborit pels 
terribles oceonics. 

De moment no podio fer res més sinó esperar. Esperar i 
contemplar I' alarmador espectocle. 

A for~a de fixor· s'hi, en Guillem descobrí que el seu po-
bre compony posava una caro qui-sap-lo llastimosa. L'únic 
ull de !'home voltovo oterroritzat d\m cantó o l'altre, cercont 
un auxili completament if·fusori. Adhuc pareixio que mirés si 
veia venir el seu petit compony. 

En oquell moment, Guillem pensó q ue havia estot de sort, 
que tal volto la seva petito persono hovia romas embolcolla -
do d'ombres al mig de lo tempestuosa nit, i que a aixo de-
vio la seva llibertot. 

Tot d'uno Guillem va tornar o esgarrifor•se. Heus ocí que 
els coníbals encenien una gron foguero al bEMI mig del rotllo. 

L'home que poreixio el capitost va engegor un altre dis-
curs, i el cor d 'homes, de dones i d'infonts l'a companya a mb 
riollades i crits esfereidors. 

Q uon el foc fou ben obrondot, els coníbols ogaforen 
UII de Vidre i l'enganxoren a una perxo. 

El cor de Guillem feio uns bots que semblavo que li a nés 
a escapar del pit. Colio fer quelcom i de seguido. No sabia 
que determinar, pero estova ben decidit a sortir del seu 
omagatall i distreure els caníbals, exposont·se a que e l ros· 
tíssin o ell mateix, abans q ue consentir que tiressin endova nt 
l'esgorrifosa cerimonio. 

D'un bol es planta al bell mig de la cla riona. 
Els so lvotges llo n<;oren un crit estrident, que repercutí per 

to ta lo boscúria. Com podio ésser que oquet:s homes ferot-
ges i sanguinaris tinguessin por d'un voilet? (Seguird) 
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1,e, don•• del S. R \. que por o ,., f<ivollto" inh"en" o lo despreocupoció més absurdo. 

QES del19 de \olio\, quon<o,nen<á Com no podio ,nen Y• d' •""' 
lo g,on 1,ogedio-'lue,¡,mbokollo ,'hon oplegot o «ntenon de ,nilen 

el no•t<• poble, \e, done,l>hon di•· din> d'oqueM o,gonii.od6 e.en>· 
tingit en toto uno g,on xo« d'octi· plo, d'oiul i ,otido<itot que •• el So· 
vital• que no de,me,eix•• del""'º' 'º" Roig \nte<nodonol (Secci6 Coto· 
men" g,eu• que 1<oves>em i de fon \ono) i de• de le• ,eve• ,eng\e,e• 
lo lleg-..._do que le, don•• de (o o•· hon esté•, con> convenio, llun ootivi • 
tro terro no servien .per o ~es ~ts en totes aquelles consignes que ,4 ~odien o¡udor o guonyor lo 

defensar lo \\ibertot. 
/ ~~~~~iots, ampuloncies ol tront, 

queviures o Madrid, o Euzkodi, o¡ut 
a tots els fronts, guorderies, coses de 
re~os, ojut o les brigodes internocio· 
nols, hospitols de song ... Per tot, les 
dones hon o¡udot o fer possible 
aquesto obro que prestigio el S. R. l. 
i parlo tont o favor de les nostres 
dones, lo sensibilitot de les quols és 
avui més agudifzado que moi. 

Col seguir en lo tosco, que cado 
dio vo enfortint-se més, i no podríem 
fer-ho millor que, o través de coda 
nucli antifeixisto d'oiudo,odherint-nos 
totes \es done$ ol proper Congrés de 
lo Unif1cació de lo Solidoritot, potro· 
cinot, pe\ S. R. l. i que tindro \loe en 
lo segono quinzena d'oquest mes. 

Pel prestigi de Cotolunyo, unim· 
nos en tots els ordres i lo victoria 
sero nostrol Mario Dolors BARGALLÓ 

Socors Roi5t Internacional o Mollet A Mo.llet, la recopto a domicili reo· 
\itzoda pe\ Socors Roig \nter· 

'"""'º· , M•'"'' ,,. ""''"'' ., •"º •·••'•''' •• co"'!'"'~· ;·,,,.,,., ,., , ••• ,,,,, ... ,., ... ,,, ., .......... , ..... v .. d.,,.,. Co••• Uodo, Roo•''º ,,, ... u,m ...... ' 

lombó so, oom•'"' o••"" omb •"" '"' \o, b,.god•.' d~ •?' d "'' •'' ;••••"'' •" lo refugiado oe Modrid Puro Góme:.. . . , . ""º •11• ,11,.,,. ,..,.,,., b<iood" .,.,0 , 0 ,mod" po< '°""'°"do\ P. S, U., d•!" J. S. U 
G"P do oo•Pº''" d• \o U. G, T, O'ooo .. b,ioo d• "'''"' do Rou<,S'° omb O'" ,,.,,..,m• h" "'°"" 1'\mp<><• d',, d~ do ,ofo<I i o'ho• lo• l\i,<om••• ol G~o<• d• lo G•"""'°' po< ,o! q,o 

nocional, o profü de l'heroic poble 
d'Euzkodi, dono el resultat de pesse· 
tes 2.189'7 5. Amb oquest motiu, Mollet ho mos· 
trot uno vegodo més el seu antifei· 
xisme i ha polesot tombé el seu amor 
i odmiroció envers el nobles germons 

sigui destinot o lo compro d'ormomen\, © Archivos Esta tale s, 
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T ERE ero lo companyo responsable del 
coruell d'empreso. Uno noio trebollodo· 

ro, <onscienl; uno bono I veritoble ontifei-
.xisto, desiljoso de fer triomfor el proletoriat 

:,t femení. 
Per oixo tal vegodd era mol visto de les oltres componyes, enc_aro 

im;onscienls de la gravetot del mamen! i cregudes que ,la guer.ro I lo 
revolució volio dir mandrejar, passar-se-la bé i viure en una semuncons-

,. -:;iéndo d'esbarjos i desordre,. 
A qui admiroven elles era o Maru, uno rosso oxigenado, de pell 

· brqno torrado pel sol, que omb lo seva hipocresla i manyagueries hu 
1ci tenia lotes enc1sades. 

Aquestá Moru, ultra predicar lo llibertot i l'abolició de l'esclovotge, es 
dedicovo cl'amo~al o sobotejor la fqbrica i o distreure les trebolladores 
pera que produ1nin poc. 

Aquell molí, mentre T ere estovo copflcado com sempre domunt del 
.seú teler, es sentí uno veu que deio: 

- Terel Vino, donol Deixo-lo estar la feino. A tu sí que no !'ha canviol 
lo revolució. -

Ero Moru, omb lo mirada maliciosa que s'enduio els esguards i les 
1lmpQties de les companyes. 

Tere no escoltovo lo veu i el riure omorot de ressononcies ironiques 
de 111 malo lrebollodora ni de les seves companyes. 

' Tere tenia feino. 
Pel seu coparró de noio de vint onys, ple d'il·lusions, ungit de desigs, 

· frisós de cobejonces-, una imotge prenio peu, s'engrondio, es feio visible 
~mb loto lo sevo magnitud. 

Un home, oqueU que li odre,;o un somriure omple omb un deix de 
~icordio als ulls, aquel! que un dio li vingué o dir que marxovo ol fronl ... : 
que ti eslrenyé omb for,;o les mons ... , omb el quol, sense saber com n1 
per que, es !robaren enllo,;ots en una obro,;oda que fongué llurs vides ... 
Ello, en acomiodor•se'n, omb el somriure ols llovis, havio sentil que uno 
!lagrimo perlejavo sobre les seves galles rosodes de cormí. 

... EIII ... lo guerra! Lo fito de tots els seus onhels i de toles les seves 
il'lusions .. . 

Ell lluilbvo per !o llibertot. Ello trebollovo per al dio de lo victoria. 
1 Tere, endlnsoda en el mar deis seus pensoments, que l'omplen d'or· 

gull i de for,;a, no escollo lo veu meloso de Moru, lo noio de pell bruno 
torrado pel sol, ni el riure estridenl de les companyes. 

Ella !rebollo. 
En un recó de fabrico lo xerromeco, coda cop més aguda, trenca el 

ritme conslant i seguil del leler de Tere. 
Ningú no !rebollo.~ 
Com sempre, es c1-lebren reuníons, es tramen complots, es diuen 

nom• per o un nou consell d'e111preso. Horn desitja substituir Tere, de 
lo quol ningú no n'esto content. Es un veritoble sofareig. 

Lo veu de Maru és lo noto corocterístíco de l'enrenou de codo dio. 
Proul diu . Ací no es treballa més. Potser sí que s'ho ha cre$uf 

aquella tivodo i corregocla de fums, que d'en,;o que és cdoll> és pit1or 
que els ontics burgesos. l:s que s'ho feto no ,'ha fet lo revolució; crido, 
indigooda. 

Molt bé ... Moll bé ... - diuen toles. 
l!iolles, comentoris, crits i mots incomprensibles díts o mitjo veu 

Anorquio. Oesordre complet. 
( 

c ... Revolució ... , Tere no ha e 
els llovis de Moru. 

cRevolució ... és el treboll feixuc de 
dema de més amples horitzons. Revolució. 
lluiten per o conquerir pom o pom lo llibertol 
d'un ideal que porten orrelot o l'onimo.> 

1 Tere no ho compres•ben bé el que deio Maru por 
. . ........ 
Han possot dies. Lo fabrico seguei.x com abans. Al poli, ols posso-

dissos, o tots els recons de la coso, fresso, remar de poroules, riolles i 
ocudits de mol gust. . . . . . . 

Els lelers enyoren el rond1ne1g alegre que unes mons hob1ls 1mpn-
mien a llurs cossos. 

Soloment Tere1 lo'fflosseto insignificont, olla ol fans, oproflta lotes les 
hores del dio. 
· Lo s¡uerro Ji suggerei.x estampes d'obnegoció i de sacrifici . 

Avu1 ho morxot el seu germa. 
Lo sevo more l'ha obra~ado i, sense que lo bono dono li hagi di! res, 

Tere ho ho compres tot: ha de suplir el que ha morxot. 
Avui es quedara o trebollor més hores. 
S'ha fet fose. 
Només el teler de Tere ressona feblement en loto lo solo. 
Uno ombro es retallo perlo flnestro del ce lobert. 
Tere s'opropa o la finestra. Arrecerodo o lo parel, miro d'esquitllen· 

les a lo port de faro. 
«Morul On vo Moru? Comino de puntetes i semblo portar uno coso 

fosco o les mons ... > 
Tere lo segueix, temorenco. 
Moru vigilo, s'oturo o codo pos. Tem. Vocil'lo. Respiro l'olre frese de 

la nit i segueix cominonl. , . 
Trovesso polis. Obre omb compte lo porto de la salo de les moqu1· 

nes. Es perd en lo foscor. 
Tere ho opressol el pos; no lo perd de visto. Veu Moru que, omb un 

somriure molevol, irisot de llompegueigs de troició, ho de1xot o terro, 
allí o lo solo de les maquines, deis estris de treboll redemptor; uno 
bombo de 9ron potencia omb uno llorgo melxo jo encesa. 

Tere s'h1 precipito, Agofo l'explosiu omb mo fermo i apoga d'un buf 
la flama que l'onovo o fer esclolor. 

Uno exclomoció de fero acorrolodo, plena de rabio i terror, surt de 
lo gola ?ª Moru, que tremolo de ponic. 

les componyes rede.gen Tere. No soben com ?groir-li el seu _ "' ' 
Si tu no t'hoguess1s quedot a lrebollor... h d1uen, 

1 en llurs ulls s'hi llegeix loto l'odmiració que senlen perlo componyo 
bono que ha fet del treball !'único armo de solvoció, i l'heroisme de lo 
quol ho salvot lo fabrico i el lreboll i el po de toles. 

Avui els telers dringuen com cascavells o mons de les trebollodores, 
conven,;udes. A Moru no l'hon pogudo lrobor. . 

Tere no en recordo d 'oquello nit sinó el crit horrible ~e _lo traidora 1 
un cop de porto energic i sonar que ressono en tolo lo fobrrca. 

Moru, la noio de pell bruno torrado pel sol, com tots els covords, 
fugí després del seu 
follit intent criminal MARINA SANFELIU 
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E D 1 T o R 1 A L 
PER a la dona no hi havia mai descans. Després de la jo,nada de la fabrica 

o del taller, comenc;:ava la desesperant jornada de la llar. Preparar el 
sopar, rentar la mainada, anar a comprar, posar el menut al llit ... Fregar, 

planxar, ·esterrejar ... Un trafec constant, sense repos i sense fi, que acaba va 
per rendir el cos i l'esperit. Ficar-se al llit a mitja nit, llevar-se a les cinc, 
sense una fugida, sense una esperanc;:a de goig. 

«No est11va preparada.» «Hom no 1i havia ensenyat altra cosa.» «No 
servia pera res més.» I encara que la veu de la seva consciencia d'oprimida 
li deia que tot allo era fals, injust, criminal, la dona espanyola seguia dins 
la doble explotació com a proletaria i com a dona. 

Fins que la revolució popular iniciada el -19 de julio! del 1936 comenc;:a 
de salvar-nos. D'antuvi, les lleis polítiques i civils ens feren tola mena de 
promeses i declaracions falagueres, pero nosaltres ja sabíem una cosa, apresa 
dolorosament llavors de la concessió del vol femení: sabíem que sense alli-
berament economic no hi ha emancipació possible. Ens interessava -qui ho 
dubta?- l'emancipació enfront del marit, la igualtat de drets civils i polítics 
enfront de l'home, poder esdevenir metgesses, advocades, enginyeres ... 
Perb ens interessava molt més la igualtat dins la fabrica a l 'hora del treball 
i també a l'hora de la paga. Per que nosaltres no podíem, sinó excepcional-
ment, sortir de la nostra secció? Per que nosaltres no podíem aprendre el 
treball mateix que feia el company X? Per ventura nosaltres no arribaríem 
a ésser tan habils com ell? Per que, treballant el mateix nombre d'hores que 
ells i fent la mateixa feina, a l'hora de la paga ens donaven amb prou feines 
la meitat del que donaven a ells? 

Amb tot, la sang deis nostres fill s, deis nostres companys, del poble 
antifeixista en general, no sera vessada inútilment; al contrari, poc a poc 
comenc;:a a avanc;:ar-nos quelcom del que sera el dema de la viotbria. 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjan,ant l'actual Conseller del 
Treball, Rafael Vidiella, ha vingut a remeiar !'espantosa injusticia que pla• 
nava damunt de la dona obrera. D'ara endavant podrem aspirar al treball 
qult més ens abelleixi dins la branca que més ens convingui, amb un sou 
identic al de l'home. Solament ens exigeixen que sapiguem bé el nostre 
ofioi. Essent el nostre Govern un govern de Front Popular, del poble i per 
al poble, ha pres toles les mesures per a qu~ les dones que ho desitgin 
puguin fer l'aprenentatge de l 'ofici que triin -i aixo sense despeses de cap 
mena- dina l'Institut d'Adaptació de la Dona. Aquest institut és una escola 
femenina, on la dona apren rapidament a treballar. Des d'alli passa a ocupar 
un lloc en la producció, amb el mateix sou que l'home, i a substituir-lo quan 
aquest es converteixi en soldat del gloriós Exercit Popular Regular. 

L'Institut d'Adaptació Professional de la Dona obre un ample horitz6 
de perspectives a una infinitat de dones que fins avui es desesperaven 
sense saber qu¡ fer en la llar: permet d 'augmentar llurs ingressos a molles 
obreres mal retribuides i amb aixa enlairar el nivell de llur viure, dismi-
nuint el treball enerva11t de les feines domestiques; possibilita la incon,o-
ració a les nostres indústries de guerra de mi\ers i milers de bra9os més, 
que ens manquen per a proveir el nostre Exercit Popular Regular. 1 no dei-
xaríem d'escriure si volguéssim detallar tots els aven~os que aquest institut 
procurara a les dones catalanes. 

COMP ANY A felicita tot el Govern de la Generalitat, i especialment el 
company Rafael Vidiella, per la manera encertada de recollir i encaminar 
els fervents desitjos de les dones catalanes. 

I nosaltres, dones ·1otes, hem de demostrar la nostra adhesió a aquest 
Govem que ha sabut comprendre qui» era el veritable cami de !'emancipa• 
ció femenina: la capacitació i el treball dignament retribuit, que ens per-
meti viure amb els nostres fills i amb els nostres marits una vida benau• 
rada i útil a la col"lectivitat, a la guena i a la revolució del poble. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 
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NO parlem jo d'Einstein, ni d~ Korl Mo;x, ni de _zweig, 
ni de Freud: onem o referir-nos o I esfera mes pe· 

tito i humil del cinema. També en ello, com en lotes 
les orts i en tates les ciéncies, els semiles han conquerir, 
omb llur prodigioso ftexibilitol espi ritual, els llocs pre· 
eminents. 

Tenim els noms de Poul Muni, de Ricardo Car· 
tez, d'Eddie Conlor; lenim lo personolitot magnífico 
d'uno Louise• Roiner, primer premi d"interpreloció; lo 
sensibilitat única d·Elizobeth Bergner, menudo i 
intenso Colerina de Rú$Sia i protagonista incomparo· 
ble de cNo em deixis, ... 1 de tonts i lonls d'oltres 
prestigis que odmirem pregonomenl, fins que un 
dio, d'uno manero occidental, sabem per que: cAh, 
noturolment ... , si és jueul, 

No es poi negar, per mol! que els antisemites 
pugnin i escampin llur tactico verinosa, llur xeno· 
fobia innoble, Israel no sois no inspiro menys· 
preu, sinó envejo, i en lenim lo provo en els 
moteixos ontisemiles. Cerquem les orrels de 
tots els odis, observem el que odia injustifica· 
dament: compto t i debotut, no trobarem més 
que un conlingut miserable de despit i de por. 

Feixisme o negoció d'intel·ligéncio, odio 
els jueus. A Alemonyo els ha perseguit 
sense humonitot, sense trevo, i codo un 
d'ells, pel sol delicre de pertanyer o una 
ra~o més flexible i més fino, ha hagut de 
viure uno terrible odisseo d·angoixo i 
1ofren~o. El 'hitlerisme s'ho monifestot 
d·una manero bestial, eslúpidoment son· 
guinori, enemic deis isroelites. 1 loto 
aquesto virulent hostililat ho estot 
abocado a Alemonya per miljo d'ofo• 
rismes que es fon oprendre de me· 
morio ols infonts oris i que van de 
boca en boca corn si fossin porou· 
les sogrades: 

cEls jueus són criminols, ogressius, dimoni1 ormo humono.> 
•El puny a lo gorjo al jueu abjecte., 
;Per sempre foro de lo llei els jueus.• 

,. e.Qui lluito contro els jueus, lluita contro el diable; qui ven,;: el diable, conque• 
teix el ce(., 

cNo podem 'riega, que el jueu sigui un .Suer humo. Peró tombé lo pu,;:o és un 
onÍ1J1d) d'espéc,e repugnont.• 

1 menrre ells vogin recitan! lots els oforfsmes ontisemites v.eritobles cómpri-
; mits de tolo lo lo cretinitot d'un ,,gim , nosoltres prosse;guirem estudian! ciencia 

/ 1de jv~us, odmi,orem orl de j1fe1fs, llegirem omb délectoció' obres de jueus i esco· 

(j. lhreln amb preferencia é'ls flfms interpretots pér jueus. Sense comptor omb 
/:. 1 ploer que ens proporciono ·sober que amb a ixo ens d iferenciem , ~f I deis feixÍstes. Per nosoltres, codo coso queens diferencio 

t , d·ells és com una meno de condecoroció. 
TANISCHKA 



JOVE 
dones de Cotolunyo en \'esperit de l'ontiteixisme, del pro· 

grés i de lo c:ulluro. Endovonl, dones de Cotolunyo! Com les vostres germo· 
nes d'Esponyo, o lluitor fins o venc:er el feixisme i obtenir 
pero o nostro ¡oventut uno vida més olegre i felic; . L. l. 

Resolucions que presenta la 1.ª CONFERENCIA 
N AClONAL DE LA DONA JOVE, celebrada els 

d\es 30 i 31 de ju\iol del 1931. 

\.• les noies de l'AllAN<;A NACIONAL DE LA DONA 
JOVE lluitoron fermoment per les llibertots nocionols i so· 

ciols de Cololunyo. 2,ª L'AUAN<;A rep omb ¡oio el decret de lo Consellerio 
de "freboll en el que fo referendo ols instituis de reodopto· 
c:ió professioYiol de lo dono, en els que ens c:onc:edeix lo 
moteixo lguoltal de dret,. Ho recolzarem i ho defensarem 
decididamenl per ésser una de les boses per \es quals ve 
trebollant lo nostro AllAN<;A, 3.ª Que es legolitzi plenomenl lo situoció de les noves fo· 
mllies i s'implonti el subsidi de lo moternitot o corree• 

de l'Estat. 4.º l'AllAN<;A s'odre<;o ol Govern de lo Generolitot de 
Catolunyo per o demonor-li <\ue recolzl els clubs de fobri· 
c:o, veritobles llors de les no1es trebo\ladores i uno de les 
armes més formidables per o poder crear uno ¡oventul cul• 
to omb coneixemenh tecnics deis quols ha estol monc:odo 

f\ns aro, s.• En el que fo referendo o les noslres noles c:amperoles, 
que ami-- tonl d'entusiosme vénen treballonl des deis 
c:amps .;1e producció pel triomf immedial de lo gu~rra, de· 
monem iguolment \' oiul oficial per arriba r a lo creoció de 
grong"-• ogrícoles, que han d 'ésse r o l' ensems la veritoble 
esc:ol" on les noies comperoles puguin elevar Uun coneixe· 
ments técnics i culturols. 6.ª les noies de l'AllAN<;A trebollorem omb tot el nostre 
entusia,me per lo creoció de guorderies infonlils o tots els 
\loes de trebo\\ ¡o que considerem que aqueslo és uno de 
les boses principals, sense lo quol moltes dones no podrien 
portor o terme el decrel de lo Conse\lerio de "freball. De· 
monem, dones, en oques! aspecle, al Govern de Catolunyo, 
que ens presli lo sevo co\'laboroció incondicional. 
7 .• l' ALlAN <;A aspiro o ésser uno orgonitzoci6 de noies 
fortes i sones¡ per ossolir-ho, un deis mit¡ons mé s formido· 
bles és l'esporl. Por a ixo reclomem al Comissoriol d'Educo· 
ció Físico i E.sport que posi o\ seu abas! toles les tocilitoh 
que siguin necessories per oconseguir-ho. • 

L
ES don" ""'ºn" son oel•b"' lo p,lm"º Conl"'"''º Modonol. 1 p•• pnm"º ~godo 
,'h" ,.,n;,, ,on" dl,lln<ló d'\d,ologlo> ni .,ndóndo>, dl,po,od•• o ""'"' go,mo,1· 
,o!mon• ""' p,oblomo> 1 o "ºb" ol <0ml i•" P'' o <0l'\ob0<0' d',no mono<O 

Oologod" ""'"' d• foS,\q••• 1 """'• ,.,,,,.n1on" gonofo•• d• lo, don•• <0me•· efectlVO al triomf de lo guerra. ,ol,., fo<on .,,;s,. o lo "º'"'ndo II,< ,., ,In<'" ; ,ni,,\o,lo, lo cl>lldo ,., do I" don" 
"'º"n" q,,,o\on to,,,. d\g"' doh <0mbol•n" q,o 1o• ho ,o<<ifiqoon on ol f,on,. 

8."' l ' AllAN<;A NACIONAL DE lA DONA JOVE creu qu" 
un deis mitjons més g rons i imprescindibles per o guonyor 
lo guerro és lo unitot de tolo lo ¡oventut ovonc;odo i pro· 
gressivo que ospiro o un esdevenidor de pou, de treboll i de 
culturo. Uuitorem, dones, sense escotimor cap esforc; per o 
in1plontor o ( ... tolunyo l'orgonitzoció únko de tolo lo 

iovcntul. ' • Que es recolzi per port del Govern tot el plo de tre · 
boll que presento I' ALIANCA, 

1, o\ "'"' d• 1., don"""'""',., don" do Vo,.n<lo; do Mod•ld ,,non o olo<l<·no> 
Uurs experiencias, o par\or-nos de llurs lluites, deis dies viscuts 
per lo ¡oventul modrilenyo en \'heroico defenso de Madrid, on \es 
don31, en mig deis obusos que queien implocobles i deis irices· 
pnh bombardeigs, conttnuoven trebollollant, fobriconl inconso· 
ble-nen! per ols brous soldots de lo R3público. "f ates c:iincidiren en lo necessitol de no escatimar cop esforc; 
per o gu:inyar ro?idoment lo gu?rro. D'enrolor 10:es les dones 
cota Iones en \es tasques de• I' Alionc;o o través de les Coses de 
\o Dono Jove. D'educor infinito! de componyes que grac:ies o un 
ragi 11 injusl no coneixen ni \es primeras l\etres. Preparar immediatomenl uno ¡oventul famenino fario i culto, 
omb condicions de substituir els homes en e ls trebo\\s de rero· 
guordo, d'ocupor dignomenl un lloc en l'exercil de \o producció, 
de conquerir o lo ñ, pero sempre, \'olliberoció ton pregonarnent 

En ocobor, p resentaren les conclusions següents per les quols desitjodo. 
uitora l' Alionc;o Nocional de lo Dono Jove. 

coNCl USIONS 
Esperem de \'entusiasme de les nostres dones i de lo copocilot 

de \lurs dirigents que ben oviot ouoliron lo reolitz:oció d'un ve· 
ritoble i arnple moviment feme n[ enco rninol o educar totes les 
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Lliberlot PICORNELL 
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INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DEL C. M.F. 
lo companya Bernodette Cottoneo s'odre~a o 

les congressistes. Diu que el proposit del (omite 
Mundial de Dones és la unió eslreto i perfectc, de 
lotes elles, sense distincions ni categories, per o 
poder lluitor oixí conjuntament amb loto eficiencia 
contra l'enemic comú. 

Tenim el deure, inojornoble, opremiont, d'unir-nos, 
ides serem una for~o benefactora i incon-

Ajuntar les dones i empenyer-les devers 
, com o una sola personalitot, és una for-

all que mereix tot el nostre desvetllament 
que ni un soi instant hem de negligir. 

1 per quina raó és tan necessario la unió nostra? 

fe pode,rosíssim? 
PeE· r ens és precis crear oquest moviment 

ha bando que - malgrot tots els 
esfor~os deis misogins- lo nostro influencio en lo 
vida social és formidable i que el feixisme sera ven-
~t orreu del mórf quon arreu del"món les mosses fe-
menines el detestin i el combotin olhoro, sota uno 

ote¡xo disciplino. 1 sobem per l'oltro que, dissorto-
és lo dona moteixa lo que ha de fer-se el 
de redempció. 

, ___ .. S" uno tristo veritot, pero veritot o lo fi. Ningú 
no s'amoinara mossa, ningú no lluitara teno~ment 
perque se'ns atarguin els drets que ens corresponen. 
Som nosoltres, les dones, dones, les que ens hem 
d'amoínor i hem de lluitor per lo conveniencia nos'-
tra i la deis nostres fllls. 

Analitzeu, si no, quino ha estot l'octitud deis 
partits polítics. Els de dreta han utilitzat i utilitzen les 
dones com a instrument d'espionatge, de propagan• 
do, etcetera. Pero no és lo intel·ligencio ni lo capo-

• citot femenin:i el que els partits de dreto cerquen 
c:om o col·loborodores, sinó, principolment el <sex-
appeal>. Sigui com sigui, fon servir lo dona, o el seu 
csex-appedl>, per a l'obtenció de llurs fins polítics, 
pero moi no li agroeixen elevant-la de nivell jurídic, 
coso que serio per ells una violoció de principis o 
uno mena de socrilegí. El moteix esdevé omb el fei-
-~isme: sol·licito humilment, servilment, l'ojut femení 

er o entronitzor-se, i un cop ho ha oconseguit rele-
la dono o dorrer terme, negont-li adhuc els 
ntotges més elementols. 

1 els partits d'esquerrc? lo veritot, tombé lo 
tristo veritat, componyes... lnclouen la solució de lo 
situoció de lo dono en llurs programes; parlen, pro-
meten ... , pero res no cristal·litzo a l'horo de les coses 
practiques. Les dones no militen ni es desenvolupen 
de bon tros en la política -llevot d'un sol país, lo 
U. R. S. S.- com han de desenvolupar-se en lo vida. 

Arribem, dones, i una vegodo més, a lo conclu-
sió que per o obtenir els nostres drets, per combatre 
omb.tota lo nostra for~a lo guerra i el feixisme, hem 
de procurar lo unitat i formar un gran moviment de 
dones, perque no podem reflor-nos de ningú més. 

Els portits d'eiquerra, per lo unió, han fet els 
Fronts Populors. Una coso semblont és el que podem 
fer nosoltres, les dones. Podem unir-nos omb les 
pociflstes cent per cent, de bona fe, perque elles 
també professen l'odi a lo guerra. Amb les cotoli-
ques veritobles, autentiques, que ens poden ojudar 
molt en el nostre treboll. Amb les republicones, amb 
les comunistes, amb les socialistes. 

1 no rebutjarem cop element femení de bona fe 
que se'ns opropi si els seus f1ns són també els nostres 
f1ns, perque un deis primers objectius del C. M. F. és 
unir les dones, i nosoltres, per o !rebollar conjunta-
ment, recordem tot el que ens uneix i deixem de creu-
re en !'existencia de tot el que podrio separar-nos. 

No som ni un sindical ni un partil polític: som 
només un moviment, un nexe entre lotes les dones, 
per o obtenir orreu del món lo pau, lo llibertat, el tre-
ball i les justes reivindicacions de la dono i l'infant. 

More: El teu fill és necessari C!I front per a defensar la 
patria i la revolució del poble. Aquesta guerra la fem per 
a nosaltres. Ja no es tracta de defensar les mines d'un 
gran senyor, ni de venjar un agravi inferit a un rei, ni de 
despullar a homes de color de llurs terres, ni de con-
quistar un nou mercat per a engrossir la butxaca deis 
capitalistes nacionals. Es tracto del que és nostre, de nos-
altres mateixas, del que pertany al nostre poble. Són 
les nostras mines el que defensem; és l'agravi al poble 
el que el poble venja amb justicia; són el nostre sol i les 
ri.ostres riqueses el que no valem lliurar a Alemanya i a 
Italia feixistes; és la nostra propia cultura la que volem 

salvar de la barbarie hitleriana i mussoliniana. 
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FOU en un poble del front aragones, en un de tants hospítals de 
sang instaHats gracias a l'esfo«; inesgotable i entusiasta d'un g,a-
pat de noies i de nois, els quals han realitzat el miracle de con-

vertir un vell casal en hospital . Allí els nostras b,aus soldats són sot-
mesos a delicades operacions quirúrgiques; allí reben, de mans de 
les abnegades i abnegats infermers, les cures que els remetran a la 
vida, que els retornaran a la llar. 

Nosalhes refem amb energía i amb paciencia el que la metralla 
enemiga, cruel i inhumana, ha malmes. 

Els ulls d'aquests homes lerits te,.,en per a nosaltres, que els reb..."m 
amorosas, lota la dolc;a gr3filuC1 que floreix en els nostras cors, com 
una recompensa de les hores d'angúnia, d'espera, de perill i d'impo-
lencia que passem bo i pensant. en ells. 

Jo he viscut horas inesborrables entremig d' aquests heroics soldats 
de la revolució. 

Recordo u,., jove italia, en una de les nostres sales. No troba ni 
pau ni assossec. Els seus ulls esdevenen més gra:'ls a lorc;a de sofri-
ment. la febre els fa brillar d'una manera extraordlnalÍa Els llavis es 
mouen continuament bo i remugan! paraules incomprensibles. Aquest 
murmuri dolorós trenca i omple d'inquietud el silenci de la nit, que 
les respiracions penosas deis malalts poble;i d'un panteix anguniós. 

Ara i adés m'atanso a l'italia amb una espelm3 als dits. Desiljo de 
tot cor que la febre el deixi dormir, pero la febre continua, impla-
cable. Omple el jui del pobre voluntari d'imatges terrorífiques i tor-
luranls. 

-Companya -em diu-, el que m'esdevé ás tan horrible!... Esguarda 
les meves mans; de sobte esdevenen patitas, petiles ... , s'allunyen de 
mi ... , em fugen... Jo tambá esdevinc petít, m'atlunyo ... , m'enlonso ... , 
desapareixo... Mira, mira, companya, ja tornen a mancar! Aixo és es-
paventablel-

Li eixugo el roslre, pel qua! dovallen infinites goletas de suor. El 
laig beure una mica. Pero la seva obsessió continua. Procuro en va 
de tranquiHitzar-lo. L'he d'abandonar perque un altre lerit em reclama. 
Ben .i:IVial torno al costal de l'ifalia. Aquells ulls amarais de febre i 
de pesombre m'atrauen dolorosament. 

Li prego que faci un es/ore; per a lliurar-se de la mania que l'acla-
1,ara. EII, pero, m'agafo una ma í crida: 

- No te'n vagis, companya; t'ho prego ... - . 
Más tard diu que voldria escríure. lnsisteix, prete'nenl que cal que 

ho fac, . No el puc convencer de que no li convé aquest eslorc;. Tanl 
m'ho prega, que penso que serb millo, accedí, a la seva requesta . 

L, duc paper, ploma , tinta. L'escena que segue,x resull!J fa:1tastica 
Els llils ;,pareixen dmb p1ou feines visibles e'! la fosca, amb llur frisia 

carrega de miseria i de dolor. 1 en mig d'aquesl fons dramatic es des-
taca la figura paHida i esprimatxada d'aquest noi, amb les seves lac-
cions demacrades i el roslre groe, desfigura! pel terror de les visions 
horripila,-.ts. 

S'incorpora. Refusa la meva oferta d'escriure sota el seu dictat. Es-
criu penosament. Un nou calvari comenc;a. El seu cervell, trastorna! 
per la febre, no poi arriba, a coordinar les idees. Escriu pe-.osament 
una lletra darrera l'altra: C-a-,-1-o. Ha formal un nom, que repassa 
una i allra vegada a mitja veu, angu:1iosament, amb por d'oblidar al-
guna cosa. 

Deixa d' escriure per a explicar-me que Cario és un germa seu que 
viu a Franc;a. Ara li pbu parlar-me de la familia. 

-He fugit de la Italia feixisla -diu-. Hi he deixat mare I germana 
Oue pagaria per saber quelcom d'ellesl-

Pero la germana no vol saber res d'aquell germa que prefereix 
l'exili a la !irania feixista. No, la germana "'º poi perdonar el gest 
d'aquest xicot que ara roman ajassal, .enfebrat, e:'1 perill de morir sol 
a l'estranger. • 

-La mare -diu el volunlari quan el seu juí poi deslliurar-se de 
les escomases de la febre-. La .marel Que deu fer? 1 la germana r 
Ah I Elles no saben que estic tan liu:1y, sol... i malalt ... 

-No estas sol -li die dol~ment-; estas entre germans que com-
parteixen els teus ideals i aue !'estimen. Si la leva mareta no poi 
assistir-te, ja ho faig jo avui, i dema ho fara una altra companya, amb 
bata I casque! blanc, com jo. Tots larem el que podrem per a alle~-
gerir els teus sofriments i distreure els teus pesombres.-

A la f, s'adorm, amb sobresalts i sospirs, queixes i inqu,etuus. 
Que sola em sentol Em faig l'efecle d'un capila de vaixell sobre 

una mar hostil. Apreto els punys dins les butxaques de la meva bata, 
com ho !aria en el timó, al mig d'una tempeste, amb un sentiment 
de coratge i de desesperacló. 

Estic sola! Sola i impotent en mig d'aquests homes que sofreixen i 
als quals res no puc olrenar. Els die baixet; 

-Coratge, germansl Tots hem de plantar c;ira a l'enem,c; tots hem 
de sacrificar quelcom al nostre ideal. Recordeu aquel! heroic solda! 
deis primers dies. Pre:1eu-lo com a símbol. Evoqueu-lo sovint. El re-
cordeu l El dugueren en u,ia lliter.i, a brac;os deis comp3nys, amb una 
ma de menys, que un obús enemic dC<1bavo d'arre:1car Aixeca en 
l'aire el monyó sangonós i crid<I «No possa,a, 1,., ... 

Ouan lingueu febre, quan sofriu desiHusions, quan us ücbport l'e:1yo-
ranr;a, recordeu aquest hero, 
desconegut i repetiu aquella;, 
parau!es NO PASSARANI-

Vita FELBER 
Oc ltt trt" Roja nnKlt!lD 
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Por una esquina del cielo 
le vuela · la cabellera. 
De pronto, tiembla su frente 
y la angustia se la quema: 
con ellos no va su hermano, 
Solano de pura cepa. 
Y a su espera y a su busca 
la otra Solano se queda. 
¿ Por qué te quedaste sola 
con la noche, con la sierra? 
Tu hermano ya está seguro. 
Tu clara angustia serena. 
No le quedes aquí sola, 
que el enemigo te acecha, 
que tú eres, fusil y rabia, 
como una rosa morena. 
¡Alta Francisca Solano, 
bajo la luna pequeña 1 
Como una luz por el monte, 
Francisca la noche llena. 
Era ya casi mediada 
cuando cayó prisionera. 
Cuatro manos la cogieron 
por los brazos da azucena, 
y bajo la luna rosa, 
amenazando a docenas, 
con sucia palabra zafia, 
a l Espinar se la llevan. 
1 Alta Francisca Solano, 
tus sienes la muerte besan! 
Te llamaban nuestras voces, 
angustiadas en la espera. 

MUERTA El 26 DE JULIO EN 
EL ESPINAR POR LAS BALAS 
FASCISTAS, EN DEFENSA DE 
UNA ESPAÑA JUSTA. 

Tu risa no amparará 
con su calor nuestras venas. 
Hay diez balas y diez manos 
en diez brazos de diez fieras. 
¿ Por qué le quedaste sola 
con la noche, con la sierra l 
Con olros hermanos tuyos 
que un mundo nuevo guerrean, 
te pusieron a una tapia, 
cuerpo de rosa morena. 
Frente a tus ojos brillantes, 
de fusiles una hilera. 
En la boca una sonrisa, 
estabas fuerte y serena 
y al silencio de la noche 
una <lescarga t.e quema. 
1 Alla Francisca Solano, 
bajo la luna pequeña! 
En nuestros labios, el viento, 
que la luna en plata muestra, 
ha derramado caliente.s 
tus voces de la arboleda. 
Tú vives en nuestro pecho 
que la santa lucha ordena. 
Y en el monte sigue siendo 
la estrella soñada y cierta. 
¡ Alla Francisca Solano, 
tú estabas fuerte y serena! 
Por los ojos desmayados 
le pasa la España nueva. 

Francisco GINER 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



FECUNDITI 
BENAURAD 



VOLS SABER QUI ETS? 
Secció grafologica de COMP ANY A 

RESPOSTES 

UNA CATALANA. - Corocterfstico sobresortinl: convis de geni occen-
tuodíssims, veritobles coigudes en un abisme de misontropio, de les 
que no us refeu focilment. Emotivitot, nerviosisme. Uno meno de 
corcó interior; per lo coso rnenys complicado us feu molo song. Mol-
flon~o, reservo. Tot plegot us llevo energio. Molt opossionodo. Amb 
tot, sou perseveran!. Sou senzillo, de costums moderodes I simples. 

UNA ADMIRADORA DELS INFANTS. Molts punts temperomentols 
de contacte omb «Uno cotolono>, pero uno mico més de serenitot i 
moleriolisme. Seguroment potiu d'uno lleugero ofecció cordfoco: pol-
pitocions, etcétera. Esperit estolviodor. Logico. Xerroire. No pos mosso 
constan!. Uno inclinoció o lo febleso que acabo dominont-se omb 
pe~es i trebolls. Cortesio. 

ESTUDIANTINA. No us permeteu el luxe de les rouxes temperomen· 
tols, perqué oixo podrio deslorbor els vostres projectes. Sou enérgico, 
practico i ambicio.so. Sobeu el que voleu i per on s'hi va, i no escoti• 
meu els mitjons per orribor·hi. Activo, fredo i colculodoro. Uno mico 
d'orgull i vonitot o estones perdudes. Bondot, dolceso. No sobeu el 
que són t moles !lunes>, per lo quol coso no col dir que us felicitem. 

MINERVA. Ens demoneu un consell, i nosoltres usen donem un oltre: 
convieu el vostre tipus de !letra. Estéticoment quedo bé, pero grofolo · 
gicoment és del pitjor que podeu imaginar-vos. Aquesto lletro, que heu 
adopto! seguroment perqué cfo bonic>, indico hipocresio extremo, 
egoism~, ortiflciositot, .vonitot, moteriolisme rostrer, molfion~o, mentide· 
rio, etcétera. Jo veieu. Del vostre veritoble «jo> s'hi noten olguns signes, 
com sentit de lo belleso, esperil del deure, tenocitot, energio i imogi-
noció. Creieu-nos: poseu·vos dovont del poper, deixeu que lo mo 
corri espontoniomenl, i oleshores envieu•nos lo provo perqué fem el 
vostre veritoble retrot grofologic. 

R. B. dºA. lndubtoblement, componyo, lo vostro situoció us influeix, i 
és mol! no!urol. Aquest desequilibri de circumstclncies el morqueu o 
lo lletro, on s'hi trobo, en efecte, irritobihtot, impaciencia, dureso i 
uno cerio ospror. Fixeu-vos en si obons de tot oixo féieu lo lletro més 
rod?no. Tombé és indubtoble que obons teníeu més bon cor que o ro, 
Pero no defolliu, amigo: us ossegurem que no teniu coracter de dei-
xor-vos vencer: sou tena~ i, molgrot tot, optimista. Tingueu presenl 
que ni el Desti, gran senyor, poi res contra els 
tossuts i els que posen bono coro o l mol temps. MAD i MADD IA 

En Guillem a l'illa volcanica 
(Continuoció.) 

9aoiota 
VESTIT DE BANY PERFECTE 

~asa Dila,.dell 

HOSPITAL, 36 · 38 
FONT Al'-'ELLA, 17 

VIA DURRUTI, 49 - 51 
Ba .. celotta 

SALMERO N , 17 
CARME , 7 3 

UII de Vidre hovio ben possot o segon terme. Estovo interrom· 
pudt1 de ple. 
Els solvotges comen~oven de creure que se les hovien omb un 
enviot celestial (de l'Olimp Caníbal, esta ciar!). Un déu petit i 
voluntoriós que els monovo q11elcom que ells, els condids sol-
votges, no ocoboven de comprendre, pero que de no obeir 
podrio costar-los d'ollo més cor. 
Tato lo tribu, omb el copitost al dovont, volto Guillem omb 
gran odmiroció. Estoven seriosoment impressionots i conven· 
,uts que oquell semidéu petit i grociós ero vingut pero odver· 
tirios d 'olgun perill o renyor·los per olgun moncoment. 
Guillem, en veure's ton respectot, penso tol d'uno en oprofitor 
aquesto ovinenteso o fovor d'UII de Vidre. 
Tot seguit féu ges! ols solvotges de deslligor el blonc empo-
quetot i o punt 
d'ésser rostit. Ells 
obei'ren tal d'uno, 
omb grón alegria 
d'l:III de Vidre i 
gron sorpresa de 
Guillem, que no 
es creio hover es-
devingut un perso-
notge copo~ d'és• 
ser obe"it per tolo 
uno tri bu de con Í· 
bols. 
Pero el xicot ero 
d'oquells que no 
perden el cap. Mol! 
seriós, completo-
ment amoral del 
seu rol, s'otonso o l 
gro"! copitas!, féu 
senyo al blonc que 

Noturolment, els solvotges no senhen por del voilet; més ovjot sabio· 
ment i uno meno d'encis. 

Aquel! noi blonc i ros, d'ullets vius i decidits i cabellera rinxolodo, 
no s'ossemblovo de res o tot el que els confbols coneixien. 

s'otonsJs, prengué uno mo 
de coco i., d'ombdós i les 
col·loco l'uno domunt l'ol· 
tro. 

Certamen!, semblovo un codell d'home. Pero si ho ero, d'on hovio 
vingut? 

Lo nit possodo ells hovien recollit un cos de blonc, mig efvonit. Se 
l'endugueren bo i consideronl•lo com un enemic presoner. Pero estoven 
completoment certs de no hover vist més que un home. Que venía oro 
o fer ocí oquell esquitx? 

Guillem, entretont, mig desespero! p«o molt decidit, els feio 9rons 
gestos bo i ossenyolont UII de Vidre, el mor, lo fogoino, el copitosl ... 

Ningú no sabio que voldrio dir tal olio. Hi hovio tonto expressió i 
tonto outoritot eo els occionots de Guillem, que lo cerimonla de rostir 

Estrenyé el conjunt omb 
molla ror~o. i ossenyolo o 
tots els solvotges que UII de 
Vidre romonio vinculo! o ells 
per l'estreto que s'ocobovo 
de fer o mb llur copitost. 

Després d'oixo, tal foren 
crits de joio. 

(Continuoró . ) 
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MATARÓ 
Les dones de Motoró hon ins· 

tol·lot un to:ier de confecció de 
vestits destin , ts ols com~otents del 
front per medioció <iel S. R. l. 

Le; dones de Motc.0ó abandonen 
les Jlors per o onor, d1iigenls i vo· 
lenteroses, o !rebollar en prof\t de 
lo overro onlifeixisto. 

LES DONES DE SABADEll TREBAlLEN PER A i.A GUERR;,. 

LES tasques portades a cap pel ~omite d'Eníla~ Fernenl ¡a ~one 
fruit, especialment els cursets d embenadura , cures d urgenc1¡¡ 
els quals han assolit un veritable exit. 

El doctor Moragues és el meslre. Hi cooperen lambé els company· 
sanilaris R. Bosch, J. Rius i J. Mas/erré. 

- Una cinquanlena de companyes, inspirades en un sentil humanitc.r , 
han estudia! amb gran entusiasme, i demostrat haver-lo compres, r 
caire de la guerra a:itilelxista. 

Puc palesar ove els afanys i neguit~ d' aquestes companyes per 
superar-se a si maleixes és gran. No escatimen eslorc;os; adhuc adqu1• 
reii<en llibres per l'estudi teoric. Es merelxen un elogi sincer, puix qu~ 
si bé no els ma'1ca l'ajut, quan el demanen, demostren a baslamem 
llur amor per la causa del poble." També han soH,cilat reemplac;ar el· 
companys sanitaris que són cridats al lront, 

La sol·licltud ha esta! admesa pel Comité Central de la Creu Roj. 
i ja lenim les nostres dones sabadellenques disposades, quan calgu1 
a sorlir al carrer per a donar auxili als ferits i contusos. 

La guerra pren de dla en dia vlaranys dislinls; per aixo les done 
que en els primers moments marxaven al lro,t han compres ara que 
la dona anlileixista ha de cooperar també a la reraguarda, per assolu 
la victoria. 

Sabadell no ha volgut romandre en pla d'i:1/eriorilat. HI ha l'entu 
slasme suíicient par a no escatimar sacrificis, eslorc;os, abnegació 
heroisme, si ca lgués. 

Les companyes del Com,te d'Enllac; Femen! han convertil en reallt.,t 
la unilicacl6 amb els companys de la Creu Roja. Ara cal treballa, pe, 
o que la dona doni el maxlm de rendimenl, en la subslitució de l'home. 

To!es les companyes que formen el Comite d'Enllac; Femeni estan 
satrsfates i joioses de !'obra que han dul a terme. 

autorilats no han escatima! lampoc Jiu, simpati.-. 
1 1 ,f ! 

dcctor Mo:a:¡ues ha estat el ml)she orientador , conscient que les ha 
;1uiat. 

Els companys sanl!aris R. Bosch, J. R,us i J. Mas/erré lambé han CO· 
opera! elica,;ment, dirlgi:it les practiques d'embenadu,ra. 

A tots plegals diem: Salut i coratge, companys! 

UNA CRIDA EMOCIONANT JUSTÍSSIMA 
LA Federoció Nocional d"Associocions Femenines Xineses, presidido 

per lo muller del morisco! Txong·Ko i·Xec, ha odrec;ot uno crido o toles 
les dones del món en lo quol és denunciodo lo invosió de que els jopo· 

nesos fon objecte lo Xino. 
Entre d"oltres coses, el monifest, que esto redoctot en tons de gran ener· 

gio,diu: 
cEl poble xines lluitoró ñns hover reconquistot tot el nostre territori nodo· 

no!. Uuitorem no solomenl per lo Xino, srno tombé per lo jvstício interno· 
cionol i lo seguritot col·lectivo. Demonem o toles les dones del món que ens 
donin llur ojul moral, en nom de lo justício i de lo humonitol.• 

A LES ASSOCIACIONS FEMENINES XINESES 
rN mig de la nostra propia angoixa de dones catalanes en lluita pe, C un ;a.al de llibertat, hem escoHal el cril emocionan! que les dones 

xlneses ha" /et arribar li:-is a :iosaltres pe, mllj.'l d'un man,fest. 
Vosaltres, dones xineses que veieu envaides les voslres t-arres pe, 

l'impeiialisme nip6, d'acord amb el feixisme internacional, podeu donar-
vos compte una vegada mé, deis maneigs inco.,/essables que mouen 
les diplomacies diclatorials. 

Defenseu e l vostre terre-.y amb tola l'an,ma, així com ,osaltres pro• 
melem no cedir ni un sol pa'l'l del noslre propr lerritori, i dav¡¡nt les 
hordes a:;sassines que els íeixistes envíen posem-hi tot el daler dlll 
noslre pit i tot !'entusiasme de la noslra fe. Vosaltres i ,osaltres tenim 
en joc toles aquelles coses que són les raons poderoses que ens pa,-
melen viure amb dlgnital. Val la pena de perdre la vida en llur de-
fensa. 

Lluila afemssada, companyes xinese.s. Endava.,t fins ta victorra, que 
us desilgem to!al i aviat. 

Sabem com .és dolorós veu,e caure els propis fills, devo,ats pe, 
aquest monslre que és la guerra; pero lambé, i per prop!a experi~~-
cla sabem com seria de cruel si els enemlcs de la cultura , de la veri-
fable civililzació arribessin a assolir el lriomí. Ningú no podría estar 
lra.,quil en la seva llar; ningú no podría tenir segura la seva vida 
Tots els noslres pobles serien convertits en u:i immens camp de con-
centració; to! serla rnort, desolació i miseria. La represió més_ vio_lenta, 
el cernalge més cruel I inhumo , l'anihilament de Is consc,enc,a en 
serien les conseqi.rehcies immediates. 

Per alliberar el món deis imperialismes letrics, que necessiten '!"" 
p,escindiblement de la morl per ¡¡ poder alimentar tlu_rs ,_,sans apetols, 
avant, companyes xineses; pel triomf esclatai"II de la ¡ustrc,.-i, la plu 1 
la 11,bertat deis poblest 

Fins il la vostra , la nostra victoria l 
Ccmitb de Dones conrro lo Guuro 



ANY 1 

15 D'AGOST DEL 1937 
Sociotoi Ganuol de Publicocioru 

i Empresa toi·ledivilz.odo, 
8otr•tl, 243-24'1. 8orcolono 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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EL dla 29 s';nou¡u,, • S.badell un Casal d'Am;goo• de COM.· 
PANYA. Ens despt«em a 1• clu111 agaren-se peor I ulud.Jr les 
am1gue5 que tan p<0ht0$,,I tiasco cstln fent per a fa divulgad6 
de la rcvl5ta de la clona c.1talant1. 

Ens ,cben le-s noit"S q\>e fOl'men el Gn,p d'Amigues de CQM ... 
PANYA amb e,noe:1ó I a1eg11.o. 

Ocsprá:s. de v1sh:ir el Casal, t>ttu I bon1c i que btteU on hcwn 
mlr-.1 es remare~ quft' en 1rnen cura Mal\S femenincs, som 1nvitodcs 
1 a.ssis1ir al fttllvat que han Of'8.lt11tnt en pro deis hospital$ de sang 

El toc,I un te:urt- desc~rr: est.\ ple gom a gom de dones, 
,nfan1s ¡ jov("t'lt d',1mbdós se,u:·s. El prosr.ame constSteix en uns Nllets 
4 cirrec d" l'lnsftful CaulA Folk10fic Montsemtt, a1tern.t5 amb 
sardon .. bailad .. l)<ll poole. 

Men11e fom UflO< fo10Qrofie1. conventm omb 101 el grup no',e, 
Q~ ens, envotl~. 

-En qwnts dft!:s heu pteparat aQut-st fcstlval? 
--En urn, s.etmana, re~rtinl progr:amit1 i p.a,rlant per ta radio 

ctu,, un.:t de nosalt,es, a les óonc5 de IM nos.tres org<1nltzac:lons. 
-Deurcu titar sttlsfetéS de ccm us ha r~t el poble, e.ar &s 

Ul'I ve.rdDble exit ! 
--Com no us podeu i1N1gino1r, Tenicm tanto Por del fr-x.\s' 

Llev•• d'Horroro, qoo és d'E R. de C., 1 fltó, del P. S. \J. de C., 
101es los 3h,ts Poi dir-$4 qu,:o no haviem $0rhl mai da Co1S1 s, no 
Crtl pe, ., n.tr al trcball, ol ~,nema, al ball o al tca1re, , , narur.il~nt, 
desccmci)(iem en absolut con, H ían &qutoltt-s coses. Sí wnsult.\vcm 
el-' compan)'S CM les nost,n o,ganltz.«ions, em feicn t~nl0$ CONi-
dc-r.;icton, de poqucs Pf()b.ab11hat5 d'l,ur. que en C'Offll)tés d'encorat-
¡,,,-nos ens esporugulet"I m6s. Hem p.usat ut\l die!$ ve,.,ment Mgui-
10$0$ Quan ens toc.ava patfar pcr rldK>, com que no ho h,;viem fc1 
mei, cns venia febre; pcrO p.,,livem. Quan anire:m a Invitar a le$ 
Autot1rats, '°'ns cngarbu!ósavcn cls mots; mes elles, fent vcure que 
no s'adonavcn del nostrc 1a,1,1mude,g, ens promt'tcren ..,,,s-1,, ~Js 
i,cu». S, no h, son cnu,1 és perquli han h•gut d'ana, a rtbte cinc• 

cent, refugiJtt de Santander que estan per ambar. 1 &n fer I• 
comand.l do IC$ loc.alha11, el.s ~nys. feri1 gr.1:N ctaraíalls pel 
nombre que en dem.tnivem, ens dí¡.ueren que no n'enc1rrcgt.»és$im 
,antes, perq~ dC:Spfis les hauríem de tornar, í no soJamerit no 
n'hett:i 10<n.,t cap, slnó Que hcm hagul d"ou\at a buscat•ne ~-

-1 en lts ,ecapte$ Mis c~rrers heu e,1a1 tan ;afortuNdts? 
-Al matí. si: ningú no rebutfava b Nnderet.:s q~ e.n nom de 

COMPA.NYA se'ts pos.,v.a, Aquesta tar~. pef'O, han estat un >ele 
MM tepa"nls. Als velli, sobtetot, ens costava fo,~a anenar-tos uns 
dntlms. 

-Est-1 ciar. com qUC quasi b4 101s s6n feh,istes!-diu una mo• 
re,oeta postulant. 

-No 6s que s.suin fchtisru--11 rtspon un.a l'&querra--: 
es que s6n vells I ers CO$ta molt d'~dlpt.v-se als momentt PfCSOnts 
• fe-r-se drreic: de les n.ecesshats..q~ ~tim. 

-Si, que gu.anyessin ot, fi>CC10SOS I pOStulcs.sln tes l,e.a;tes; 
veuria c0tn, a nié$ de donar-los dntlrns, Adhuc el1 Gl!Ufll lo baba. 
--.efegeht un.a alt,.,, cnravenxlnada. 

-"-Conléu, _1,u -1, ht diffl'-. ~bMI ccm $0U, estom segu• 
~os quo crx4ra he-u fet tné:s cosa inte-ttssants. 

- Ho hetn fet •mb tot l'amor I tot l'entusfasmc -...em re:spO-
ncn--. Un, COSol que poi~, "° coneixíeu: el Crup d ' Ami&VH de 
COMPANYA de S.badell, 

-No dela fol-.,xcl•mam-, ! ¿qui forma el Ctup d 'Amlgues 
de COMPANYA? 

- Antc)nia Herrero, c.¡p rcsp0fUc'lble (Centre Republid Fedcr11 
E. R. C.>: ...,.,a,ia, Tomo Fit6 IP. S, U. de C.>: T., ... Trep,t 
fAtcneu SindicallStaJ, Francesa Bondia CP. S. U, de C.), Elvira 
Raudc (úsa! d'&quttt• Republlcono • E, R, C.I, Torosa ColQfflOt 
tC..ntte Ropubllc.\ F•de••l - Ftder•lsl, ¡.,..f, Clo.a IU. C. T.I, 
Oo!ors Torr*, Dolor,; l&wl IS. R. 1.l I Elv;ra MM ILllg• La,ca 
Femenina) 

-¿Quanl$ exC!tnp1ars, aproximMiolmf'nt. vcl"M!u do uda númet0 
de COMPANYA? 

-Oe,1 primer en vlrC!m vcndro dos-ccn1s cinquanta; del segon, 
dnc-cen1s, 4 de J'últlm hfm a,rlbat a mU cinc-cents vtnt-i-cinc. 

-¿Amb quina ¡,1fra fínalitat que 1:, die- vendro i p,opog-ir la nos-
''ª re:vtsta: us heu agrup¡t? 

-Amb la fo"n.ar la un16 de toles IM dones: an tlfeixlstes per 
t.tl de fer un.a tasca poHtiCJ' cultural i social ef1clent i DQS.it1v.:s, tal 

Danses i dansoires de casa nostra. 

L' clnstitut Catalo Folklore Montserrat> del 
Comite Catolo pro !:sport Popular, que lont 
d'exit obtingué o Sabodell, ballélnt a be-
nelici déls Hospitals de Sang. 

Sebodell. - Delegada deis venedon del 
mercal de dolt, 

T errassa, - El < Grup d' A,;.igues de 
Companya • que acebo de constituir-
se i que ja treballa amb entusiasme. 

Noslra reporte, l:miliona de Rius, 
amb el «Grup Compenyo• de So-
badell, orgonilzador del le.tival a 
benelici del, Hospitals de Sang. 

© Archivos Estatales, cu 

corn don,r curwts contra l'an.alfabetisme, d1St.Ott.ac:brnent , 
n•h1 ha f«~: cursets de mtanograf11, d'lnferrnere.$. de puerkuhU'. 
ci.wsets tCnk:s c:¡u.o cns pcrfe«ionin C!n ltt nosttts p,ofessioN; crw 
blblloteques. etc:l:tera, 

- 1 conffeu ,eei~J,.r,c? 
--Si, pe.rque totes- estem rnoh ben :,vingudes. Qwn KOtóern ,¡n 
no ,egategem m,tjans ni esfor(os pe, 1 dvr-la • te,me. Un . 

ens reunim, acccptcm les suggo,encte:s bones i refusem les do&tm, 
o de uirc p¡1rtidista, sensc tenir en cornpte qui lts d6na. Oinrre . 
nost,e clos, potític;a de front popular, no de p.at1it . la que 1,-,a 
de fer pcos.stlhisme serlai lmmedlatament cxP4,lls.,&,t, A for•. 
aducuN fa 101 el Que por pct a c,ear•w ,1d,epta;, A B~rce..\o 
ta,mbé ho fcu 1ixf. veri1.a1? 

- •.. ! n 1 ¿corn us ve~n els homes de lts vostrM tt'SC)C<t: 
organltu,cions ? 

--Alsun.s amb molt d'escieptlcisme: nos4hres, pe,O, segure1 ' 
no defraud.,r .. los m.ai, tcnlm p.aci~ncia, i setn$& ,mu.ar en et ttrn( 
de les discus.slons ttn el que PQ<t,rlem les do pe,dre, pc-rqUO ti 
t n saben rné-s, de discutir. que nosahrcs, cl.s damostrar4!:m .lmb i 
nostres actes. fills de la noslra vo1untat decidld.a, el ver e.ami 
seg1Jir ro11 els •ntlfel>cistes $i és qve volem g~)Qt l.t 9ue.,r¡ 1 'r 
ésser vic·ttmc:s de nos,lt~s ,n¡teixo.s. 

Els- ulls llumino,os de la company• q.,. parlo, h,9;n1 de la I". 
s¡inror de l'in1errogatorl, cera les pardles que cstan bt1l.1nt -'f 
galanura i perfecc.ió el c8,1ll de la NvviH . Compad1d.l, poso fi .t • 
ptt-guntes-. T1nm.tlebc, qult mis l)Odria dir-me? 

El festlv1I -ho h<>m sobut després-, ••n llvit fou, ple de "'\ 
l de la intensa v1bracl6 del poblf?, N donat nou•ccn1cs serant1. ,. 
pe:Sset~ amb vint centim.$, que han anat a alleuge,ir, int*3tCS, 
<irrogues deis hospi1•1• 'de song. 

Avan11 companycs de Sabadelll QUI! 11 vostra tas.u. diSN ;, 
!"IMljor fftimul, vagt ump,e stguida dtl soro116s toomf qve: av\u l'f 
as.soUt! 



El I Congrés Nacional de la Dona 
enfortira la unitat antifeixista 

LA guerra ha enlrat, en una situació dec,siva, un factor de la qu .. , es, 
sense cap mena de dubte, la rapidesa. Per a guanyar, s'ha d'aprendre a 
caminar de pressa. De pressa al fron1, quan es tracia d'avan~ar, de pressa 

a la reraguarda quan es tracia de complir els decrets del Covern del Front 
Popular. Ja és hora que les coses aprovades es compleixin, que els acords 
entre les organitzacions es realitzin. Pero ara, immedia1ament, avui mateix: 
cal no perdre un minut, No es poi tolerar que el que 101 el poble aprova, 
desitja i sent, no es plasmi de seguida en realitat efec1iva. Tenim l'exemple 
del ja glonós Exercit Popular, que ha rrigat mesos i mesos en formar-se 
degut a la incomprensió , als injuslificat~ recels d'imporlants sec1ors anti-
feixistes. Un cop hom ha v,s1 els éxits magnifics deis soldats de la República 
a !'ofensiva de Brunete I a la de Belchile, hom poi assegurar fermament que 
les tragedies de Santander i de Bilbao no s'haurien p<oduit d'existir a l'avan-
~da un Exercit de les óptimes caracteristiques del que comencem a 1enir. 

Quelcom semblanl succeeix amb la unitat sindical Es parla, es pacta, 
s'escriu molt sobre la unita t sindical com a mitja per aconseguir rilpidament 
la victória. Peró amb el que s'ha fet no n'hi ha prou. La unitat perla unital, 
per sentimentalisme, perque si, és una posici6 ultraromantica que es satisfa 
amb discursos lirics, pero que no és suficient en aquesls moments que vivim 
d 'ex trema gravelat. la unital sindical, com la unitat antifeixista , ens és 
indispensable avui per a conquistar el triomf i assegurM la Revolució Pf:r 
aquest genere d 'uni1a1 hem de treball.lr tots a la una, de pressa, amb ansia, 
amb celerita1, arden1men1 Tots els antifeixistes, tots els obrers tenen el 
deure d'ajudar en aquest treball, des de 101; els vertexs; en tots e ls moments 
es poi coMaborar en la forja d'aquesta formidable palanca de la victoria. 

les dones, una part nombrosa del poble, hem entes ben ciar aquest deure. 
1 esrem disposades, en la mida de les nost res forces, a cris1alitrar la unitat 
com un programa de guerra. 

la nostra Revista, que expressa el sentir honral deis seus milers de leclors 
i subscriptors, ha lluitat, i !luita ra sempre per a la realització ímmediata d'una 
veritable unitat d'acció, i inclús d'organitzadó entre totes les dones cata-
lanes que vulguin defensar la Patria, la Revolució i els seus fi lls, d& ja inva-
sió d'alemanys ¡ italians feixistes. Volem la unitat de totes les dones com a 
m,1jil de facilitar la unió de tots els Partits i Sindicats. Pero volem una unitat 
real , sobre base concreta i de cara a la guerra. 

El I Congrés Nacional de la Dona, proxim a celebrar-se a Barcelona, plan· 
teja, com a tasca fonamenlal, la d'unir a rotes les dones i enfocar lotes les 
seves actívitats cap a l'a)ut a la guerra. Magnífica idea la d'aquest Congrés! 
La seva realitzacíó ha eslat acordada per la majorla de !es organilzacions, 
i acollida per les dones amb fervor i entusiasme. El Comi te organitzador, 
en el que figuren dones de tots els matiso,; antifeixistes, des de !'anar-
quista f1ns al nacíonallsta, passant pel Partil Socialista Unifica! de 
Catalunya i !'Esquerra Republicana de Catalunya, per no esmentar 
més organitzacions, esta rebent adhesions innombrables i mostres 
de gran simpatia, que prova el pregon sent imen t unionista 
oo les dones de la nostra terra. 

La importancia del Congrés, ens sembla ímmensa, , molt 
gran també la seva oportunitat. Ve a satisfer un profund 
anhel de les dones: la unitat. 1 ajudar, a més, a la 
seva elevació pQlílica i cultural. Els norns i el nombre 
de les dones que assistiran al primer Congrés Na-
clonal, el Comité Organitzador, les signants de 
la convocatoria - les dones de més prestigi a 
tots els sectors professionals de Catalunya-, 
són una garantia definitiva de l'exi1 que 
esperem d' aquest Congrés. 

COMPANYA saluda a les orga-
nitzadores, 1 les excita a prosse-
guor pel cami de la unitat, ferm 
puntal de la victoria. 

Delatar e ls emboscats és un de11-
re que t'imposa la t eva propia 
consciencia revolucionaria 

antifeixista. 



F A molts, molts anys, que els occídentals pensavem en els pai sos asiatics com en terres 
d'enigma. Des de la nlt deis temps, des deis comen~os de les civilitzacions. Erll. el 

«llunya Orienh misteriós deis relats de Pierre Loti i Lafcadi Hearn, de meravellosK 
llegendes, de fes tes de llanternes , cirerers en flor .. 1 admiravem la seva hjstorla milenaria, 
pura i tan oculta. que romangué desconeguda per tot el món durant centúries .. 

Després ens adonarem de la realitat: Xina sofria la tortura de sequies implacables. per 
llargues tempora.des .. . 1 faltava l'arrós. i es morien de fam els infants., . Crans senyors 
oprimien els febles. esclav,tzaven els pobres; era un gran poble treballador, humiliat i 
famolenc ... 1 come~aren les vagues, l coneguérem u,,a revoluc16 a la Xina -la revoluci6 
deis desheretats de la terra-, que al preu de sang, dolor i heroisme sense limlts, sense 
treves ni vaciMacions, avan~ava victoriosa, elaboran! un~ altra )<ina més humana ... 

Ara, Xina esta en guerra. 

~s el feixisme. Com aquí, vol clavar ta seva urpa en el poble xines. t.s el Japó feixista 
que actua: Una a!tra aventura de rapinya del feixisme. Jap6, ajudat pels ahres imperialistes, 
prossegueix les agressions que caracteritzen el •fascio». amb pluja de metralla i sega de 
vides, i vol realltzar .et pla sinistre del general Tanaka, que ja fa sis anys que es oorta 
a terme: prendre Xina per ta for~a; fer-se senyor de tota Asia i penetrar a Europa. 

Pero ells no compten amb la voluntat del poble antlefixista. Units, els fills de Xina, 
de totes les tendencies, que ahir lluitaven entre si, ,mpediran que es repeteixi el crirn de la 
Manxúria, la Mongolia, el Jeho! , arrabassats amb la violéncia. 

No hi fa res que dlguin que voten arribar fins a les mateixes rlberes del rlu Croe. 
A Xina, com aquí, NO PASSA~AN, Encara que, com en el cas d'Espanya, resh inerta la 
Soc,etat de Nacions. Encara que els governs. de les grans potencie, siguln comp!ices del 
delicte immen"s, inenarrable. El poble antifeixista esta en peu per a obstaculitzar l'avan~ 
del monstre. 

1 la dona xinesa -aquella esclava sumisa d' al tres temps-- avu, també lluita. La 
companya de Chan-Kai-Shek, el genera!issim deis exercits xinesos, llan~a el seu crit vlbrant 
de protesta a les dones d'arreu, els diu la tragedia de la seva terra, dernana que I a¡udin. 
La companya Sun-Yat-Sen, membre del Comite Mundial· de Dones contra et Feix,sme , la 
c..;erra, sollkita de tota la rnassa femenina del m6n la collaboracil> íerma I entusiasta. 
1 elles simbo!itzen els milions d'abnegades xineses de lotes les tendencies, que treballen 
per a conquistar la lllbertat. 

Totes les dones del m6n - al costal deis homes honrats- edif,caral) una nova gran 
muralla de Xina, on ha d'estrellar-se et feixlsme. 

Units tots per a respondre al llehguatge de les bales amb el llenguatge <le la sou· 
daritat antifeixista. 

t Orient i Occident - xina Espanya- !Iluminaran l'univers amb un «So! lxent» 
també nou i més ciar. 

Un desertor d'aquesta guerra és un desertor de la Revolució-
No hi cap subterfugi: • és un eontrarevolucionari. 



Como sou ta11 11iña 
no quifo mi Padre, 
cuando fué a la Sierra, 
que lo acompaño,e. 
Como ,ou ton niña. 
no me t11lendi6 nadie 
ruando a grande, grito, 
reclamaba 1111 mdmer. 
Si uo hubiera ido 
camino adelante, 
junto a la cmilicia• 
,,, lo, cindomableo 
110 habrlan podido 
malar " mi padre. 
Me hubieae llevado, 
como rn otro, larde, 
de sol 11 de fiesta. 
por lo, tam(//arrs, 
,entada en s111 hombros 
j11gandó a bc,arl t 
la cabeza r11bin, 
romo ltncla madre, 
antt~ q11r lo, fria, 
nos /<1 (lrrtha1t1it11. 
Si uo h11bieu ,ido 
m61 furrle y md, (lrande, 

me habrlan matado 
primero q11e al padre: 
le h11biue servido 
de escudo mi carne. 
Como 1011 tan niña, 
no p11de solvarle. 
C11ando lo trajeron 
con el pecho ol aire. 
la camisa blanca 
teñida de .angre, 
los ojo, vidriados 
los labios rxa11güe,. 
110 no p11clt 11ada. 
ya no pude hablarle. 
como c11 (;Iros dlat 
de lri,teza, graves. 
e11 que mi• plllabra, 
•<1blct11 curarle. 
Ni ,iq11iera pude 
besar au caddvtr. 
Como ,oy top niña, 
no quisieron darme 
la gloria ,le hurerlc 
ltl guarditc a mi padre 
A/tora e,1011 co11te11ta, 
Tengo ya mi aable 

colgado del cinto, 
cmo110> azul granate, 
botas de campc11ia, 
morri6n de combate. 
Dela11tr de todo• 
1/euo el esta11darte. 
Pionera roja. 
capitana gr(IIC<lr 
dr la tropa chica. 
,me han hecho gigante 
mis propios hermano, 
dr n,ilo. ¡Que nadie 
vuelva II echarme en car, 
mi 11iñez. inane/ 
No má, layrimillas, 
qut no tavM ,angu. 
¡F,n pie. pionrros/ 
¡11ermanos .•in padres! 
¡f/11érfano1 surgidos 
del odio y del h11mbre/ 

También nuestro, p1úios 
sirven de acicate. 
Con al puño en alto. 
sin miedo a la infame 
cnlerva dr moMlruos 
indi911os, cobardes, 
que a t raici611 lograro11 
dejarnos sin padre, 
iremos al frn,lc. 
ai 1111 dla I<,~ gra11des 
1101 llaman. liaremos 
bril/<1r nuestros sablrs 
de papel de pla1a. 
con ig11al coraje 
que si fueran llama, 
de mw~rle, ¡0<lela11te. 

compañero, mloil 
Cuando lo reelame 
con gritos de guerra 
la &paña que nace, 
la E1paña que amaro11 
en s11~ño lo, márlire,. 
la. que 1101 q11i1iero11 
legar nueslfo• padres. 
píoneros. cachorro, 
del odio y del h<1mbre, 
dartmo, por ,i/la 
ltunbién ,wntra ,a11gr,. 

lose An/011/n BALOONTIS 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 
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NtS OtL pQBLt 
LES ºº E LA DEFENSA 
EN EL \:RONl o V A pAS\ ,.,. 

!" aqu"t m.1111itic i confortable 
rctusi s'hi wouc" •Is Uíh on podri 
dtscanu, put del. YtfnH catali qu.1n 

vlnguin •Is .nKlm fe¡xi:Uts. T.1mbó h1 

farmac4wltc. Ha nUt construit omb 
l'e:dof1: d'un, volunUris Am!cs do l.1 
~~'"" P•niva, ajudats ¡Nr la junta 
i roflc:in.a ff Trcball Volunt,ui. 

UN d'aquests darters 
"dies, a la Redacció 
de COMPANYA, 

· .hem rebut la visita. 
de Concepci6, 

dues obreres de la indústria tex-
til, amigues inseparables i fervents incondi-
cionals del nostre periodic. Francesca és una 
noia d'ulls !luminosos i gest viu, ardida i va-
lenta, que ha lluitat el dia 19 de jullol al costal 
del seu marit, als carrérs de Ba;celona. Con-
cepció té alguns anys més i és mare de tres 
infants. El seu morar és un fcic fatiga!, i en el 
rostre dol~ hi ha plecs prematurs. Certamen!, 
ella no ha tingut la vida sempre feli~. Ha esta! 
la seva una existencia ruda de dona d'obrer, 
que ha tingut de sofrir i treballar rnolt per 
mantenir-se a flot. 

Mes ara Concepei6 ha canviat compíetament. 
Ara té una actitud decidida, com la de Fran-
cesca, i ja quan entra, ens diu amb OPtimisme: 

-iSalut, companyes! Venim a anunciar-vos que aixo rutlla! 
-En efecte, rutila admirablcment--anuncia també Francesr.a , no menys xiroia. 
-Qué és el que rutlla? 
-Que vols que sigui, dona? La construcci6 del refugi !-<liuen toles dues al hora 
1 ens explíquen des del comen~ament fins a la fi la feina que elles han realitzat 

en els seus barris: de quina manera han pres la iniciativa de mobllitzar els veins, 
visitant casa per casa, per convencer la gent que també a la reraguarda tothom té el 
deure de participar en la defensa de la nostra terra. 

La seva tasca no ha estat esterll. Hom les ha escolta!, hom 'les ha compres: els 
veins han constituit una Comissi6 de Refugi que s'ha adre~at a les autoritats per tal 
de sollicitar llur assisténcia tecnica. Aquestes han satisfet la petici6, i els hi han 
trames un tecnic I material. 1 actualment, tot el veinat -homes i dones- participen 
febrilment i amb un entusiasme extraordinarí a la construcci6 del refugi. 

El barri és super-poblat, té les cases velles i els carters estrets. Fa PoC temps que 
han estat víctimes del bombardeig assassí deis avions feixistes. Quant COPS, la mateixa 
Concepci6, com rantes altres mares, ha pres, aterrida, els seus fills entre els bra~os. 
sentint l'esclat deis obusos I de les bombes al mig de la nit fosca ! Tot el veiruft ha 
viscut durant nits senceres amb ansietat terrible... Pero aixo ha pa.ssat fa com un 
mal son, com una pesombra . .. Ara es tan en plena activltat, i l'angoixa ha desaparegut 
per a deixar pas a la seguretat en ells mateixos.. . i la construcci6 del refugi ía és 
a les acaballes. 

-1 tor--expJica Concepci6--perque ens sabem defensar nosaltres rnatelxos! 
- Tindries de veure-diu Franceso,-<le quina manera treballo. Llen~o les paletades 

de terra com si no hagués fet altra cosa en la meva vida. 
Concepci6 parla, Pntusiasmada: 
- Si veiessis el meu nen gran! No té més que tretze any,i : ha fet proselitisme entre 

una banda de menuts vagarosos. Tots treballen amb un dellt que d6na goig de veure. 
~s ciar que fan la feina més facil, pero ajuden. 

- Avui jusrament--prossegueix Francesca-he rebut una !letra del meu company, 
que és al front ... Saps, lí contava en una !letra meva tot el que haviem fet... 1 em 
respon que esta orgull6s de mi perque compleixo amb el meu deure i em preocupo per 
la se¡uretat de les famílies obreres . .. 

Sí, company,i, treballeu amb for~a empenta i coratge per la bona causa, com ja 
mllers d 'altres fan amb la seva obra pro-defensa passiva a rnolts barris de Barcelona. 
Som davant d'un fl\Oviment galrebé espontani, que ha d'elxamplar-se I organitzar-se 
sistemilticamenr. ts indispensable la collabor•ció da tot el país per a secundar els es-
fol"fOS do la Junta de Defensa Passiva. Hi ha encara indrets on s'espera que la Junta 
ho fac, tot per ella sola. Naturalment, aquest és un criteri erroni. La Junta tan sois 
pot desplegar la seva assistencia teGnica, veritablement efident, si la poblaci6 collabora 
amb ella i es posa a treballar ella mateixa. Ja en rnolts llocs han sorgit comlssions de 
refugi, molle; de les quals s'han transformat en organitzacions de base deis «Amics 
de la Defensa Passiva». · 

Multipllquem aqucsts esforsos <>n els barri1 populars, als tallers, • les fabriques. 
Tothom comprendra la importancia de la defensa passiva, sobrerot a les indústries 

de guerra, on la seguretat deis obrers va aparellada amb l'asseguran~a de la bona 
manca de la producc,6, tan indispensable per a sostenir el nostre heroic Ex<lrclt POPU-
iar. Que les companyes deis tallers prenguin, també, la bona iniciatíva: cada taller ha 
de tenir el' seu refugi. 

• 

La porta forta i 
cls murs massissos 
que es vcuen en 
aquesta fotografía 
són la salvació do 
milcrs ¡ milers de 
dones i nons. Con-
tra els bombar-
deigs, pe, a defen-
sar Barcelona 
Catalunya. cons .. 
truim 11!fugis 
més refugis. 

A més de la const,ucci6 deis refugis, la defensa 
passiva comporta una serie d'altres tasques, a les quals 
poi la poblaci6 civil desplegar una gran actívitat. Calen 
nombrosos grups de salvament. de servei auxiliar sa-
nitari, d'anti-~as. etc. Es necessita organitz:ar corsets 
per a especialit;zar cossos de voluntaris en aquests 
treballs; es necessita fer confe(encies, dirigides a la 
gran massa, per a divulgar els coneixements indis-
pensables. Aixo s' intensificara rnés i més, com méa 
i més s'intensifiqui i s,eixampli el moviment deis 
Amics de la Defensa Passiva. 

1 la Defensa Passiva, signifio, el maxim d'activi-
tat de la poblaci6 civil. la participaci6 del poble sen-
cer a la lluita antifeixista, i la consolidaci6 de la 
reraguarda, factor important de la victoria. 

Com també, tots els que s'erigeixen contra ella, 
tots els que intenten posar-hi obstacles, tots els que 
escampen el descoratjament i el fatalisme, s6n ene-
mies nostres, cómplices conscients o inconscients ,del 
feixisme. 1 se'ls ha de tractar com mereix Que es 
tracti als adversaris del poble ¡ de la Patria. 

Formem, camarades, els grups deis Amics de la 
Defensa Pasiva. Que tots els antifeixistes hi partici-
pio, sense dlstincí6 política ni sindical, contra l'ene-
mic comú, les ales negres dé Franco i els seus aco-
lits i, la lnvasió estranjera. 

Mobilitsem les masses per a la defensa de la 
Patria! 

MARIA 

P-Hp • ..,M ....... Mtl,&,h ( ,,..... M•lflfh • ..... 
.-ft .-,h 4b,..J,..I, •LI ,-.rillt •t c:.C•lMl ...... , .. le fela.b• • 
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b un honor per a nosaltres, 
dones, tenir els nostres homes 

en l'heroic Exercit Populn. 

N OSAL TRES $ilbem en qui d:-
pcsitem I;, nostra stmpat,a. 
Tal vegada és la intuic,6 

femenina. La qüestí6 és que, ara 
que ha arribar l'hora de les veri-
tats, hem sofert molt poques de-
cepcions, Ells tres -gairebé no 
fóra necessari dir el nom, perque 
s6n els més conegu ts i els més 
admirats- s'havien endu t la nos-
tra afecc,ó incondicional des del 
prime r día , Gary Cooper. Clark 
Cable í Fredríc March eren la ne-
gacíó d 'aquell odíat tipus de «ga-
lan• de cinema Qve t ravessava 
oors amb .nírades de xai morí -
bund, es marcava les ondes I no 
volia sorhr a fer cinema si no 
POrtava la ratlla deis pant¡¡lons 
planxada. 

Ells tres eren la sinceri ta t, el 
gest franc i viril, I' art autentic, el 
rostre pelut quan convenía, la ca-
misa espitregada quan feía fal-
ta ... Per a,xo ens convenceren, i ells foren, des d"aquell dia, els l?redílectes. 

1 ara -f'hora de les verítats. com deiem abans,- s'ha descobert que són anti-
leixistes. Fredric March forma part de la comissi6 organ,t.adora d'una subscrípci6 
pro- Espanya lliure a Hollywood, í Cary Cooper i Clark Cable cuitaren a adherír-s'hi 
i s'han manifestar públicament a favor nosttc . 

1 qui podía dubtar-ho? Ells tres no podien desertar , des,Hus,onar-nos. Per 
alguna cosa els admíravem Decí~idamenr. la 1ntu'ic16 lemen,na no és cap mite . .. 

Pero quan a la cua arriba 
veu que la Quima és més viva : 

Com que no vluen com cal, 
les duen I l'hospít1I. 

TANISCHKA 

A l'endemi, amb molt dclit, 
es desperta a mitja nit. 

Dificultats d'ordre impre-
visible ens obliguen avui a 
suprimir, per una sola ve-
gada, fa presentació en 
colors de la nostra revista. 
Esperem de les nostres 
lectores i amigues sabran 
excusar-nos aquestes difi-

cultats. 



EPfSODtS DE lA PRESA DE BElCHITE· 

«PASIONARIA» 

P,.~1os..uu1o•, uom di: dnlor I Vt•u tlt"l Pohlt J Bnc,1r11ocló plt•nu I pcrfcl·tu dtl Stntlment 
(( 1 dti ptns.or del pohlt t'~p:uwol, ,,ue ~·<'mmlrullo I él\ rrconclx tn cl'aslonnrla•. 

Qunu t11a ¡,ur1u, "'ll ~·c.•5ieooi111. AmlHIÓ't\, Poh1e I din, "''4.•:,i.tlnwo ¡ mlllor tUrfom que 
t"S :occa\len utrt't,;; J>tt urn, profundo I rnútuu adornció. 

Uulon dcmu trnhu1"1c•n-t ·tun 1~u1mh1r ,·,,m cPa<lum1rht>, lnnl 11 l~:,.¡umyu c:ont o l'e'ilTnn~r? 
Jfl hr "''l~t. Jleh. rarrc.•r"I, h.•:r. doiu.•s <ld pnh11· 1u•,•1,.•f1>Jbml·~t· :wbr<- c.Pmdouur1n• pcr tAI 

c1·:1hruc;or•lR, rlt• h<'tiltr•la. N"hc.• v l!'I d'oltrc.•, •1111• 111111u\~ vohr1J vc.•un .... 111, tocnr•lu, convt'n-
ccr•, ctuc• crn d1• c:u·n I c,l'>,o:-., He.• ,cntll c.•on, ~h, h1íuull't rt•l'\1¡.;lat, l';.1wnw11n,·c-n «1 m,,mA 1:.. 
cm1roncnt-lu nmh Hur próflln mur,•. H<' ,·tsl c·I~ ,:olclnt,: el,· 1(,, lrhl:u•re, , •lctorbJor-to. entu-
"'1H, mt1ls, 1 11ct:t•ol11r h•, "11·,·1, 4,•uu,f~H4."i l'Ohr't• t·I crn1111111h111u,ut Uuk I lu dlsch•lfnn mili tar. 
"l't•rnr,~ hu, fl('rb, Ju hu,·ln ,·lst «Pm,ln11urh1i dnraatl1 11 111 1>rr..:6 dumunt uu tao. (14,• tlnllu, 
l)('r' tfc..'Íl'lllit.11 w1un•I m11h•b pohll·. ut¡lh'l'lt•, 1f01w, m111t•lx1•:o.. L'h,• ,·lt-lu nrrlhur (l'A15h)rles 
;uh\l 1111 C<'11tr1tnr ,l'lufouh. hrut .... r1111uHlc~. prc•tulwr,·11lostt:rt1 tt•l~ flJl,i; dc.·1~ mlntr~ de 
1'11<'l11h1'(' tt!'l'htrl:)), l JWli\ltt'•lt" i 01111Hlr-t11, th• lw,:ult•~. ~(}IU ,¡ fos~hl t•ll' ~wUS tlrof)f$ fJll~. 
l :lH' ,·htu, ,·~JIUM1tlt•,f' u ,1,:o.1·r t·m1,rc,¡0111111u, 1•um uttt11Wl\'t1 u Ju <'r ui•llut th• l'1111t1g,, pnlfcl1t, 
ttb Jo, ,•, comu11l~h·-t tJIH.' dt.·.,.1•rl,:,. hu11 l"ft•lll ,,1 C:h1t111¡. llt·~lnu:111. 

1 (,.-. 1Jllf' cPn,ln101rh1• (•-. ,.¡ 1•n1tl1.· muid~. ~nm1·.:- el., v,•urc··)n ,·~ l"rO'IIJU'Nl. t :au~lc.•rllnl 
t l l·I~ ot:4,•U.) \'c.•,1l1,, ~-·IHJlYt• Ut•.:r1•:o,., ,:, l'tm"h•rltut do,_• h•..:. IIU!ool(('"' clUlll'~ d1•I J')Ohll·- ·~· color 
hru ch• 111 !W,·u c.•urn ci:,.; ,,1 mnlt•l;\ •111,• lhwl."<4-11 c•f, 1·n,tr1-~ clt'b uo:o.trtit ~nmprrob. ~l sru 
, 1~1,c·rlt rc,·ntuclutmrr t', 1•,,.,.1h•1•ll N'Hthu-1111111.-I ,h•l prttfc•turlnt ,·on<drnt. m l!l('II uJ 1mt1-
í,•b; h<tu ,··~ l'1tn!OI' 1, In P(11rfu cl1• tot ,,1 11ohh• ,•s1um~·ol. 

ll,¡Jnr~ Jh:1rr11rl I li,:\lll'I ,.\,uut'u 111111 rr'1·11rr<•H,ul d!'I fr,0111s de l'J.::~t. l!t'm tlnttul In 
lnmh'll!'(U fortuu11 •tU,• t•lh"" nmtt,1,r~. , U:o. dc•~wrl\·ls .. lu lt• 11111111, 1*11mllf1.1 ut tll' Jo c•om1udtn 
,h· U.•lrhit,·, 

ELS CANONS DEL BOSC 
t;u 11•,•1 1h• ,·11111>: 1111 altn•; ,su, m1-... ¡ 1 n•o.1 \ l",•ut11r11 tlt•I hhnw .. ·ul,1·t:1 uu ,uhol de 

tro,.:»o~ •h• nw trull11 1 ,•111l1•ut: lll ti•, i¡rn,u ,•1 mur ~·1111ulc•tu, -.•I t•1111ih1 4,•.>.1.•luuiu, dcl'rlmt ! 
·l h·~. unH 1111,.11 ,-,•.ciula r 

~frutr1• 1•, r,.¡•tlrtt•u lu l11H,•rll, ,,1,,. ,,1hlut,. lm1,1wh•11"· C"uin,•utt•u ,•nlrt• dh,: 

l>t· ,,ue •lhthk;i,. tku 1.·,M•1· l t.•t u,¡,wh mur! 
R..¡ ,·I ,·ur cJ•· Ouc.•l¡m: 1wgrt• l ,Ir (t.•rrc,. 
SJ t•IISOf't•¡.;U('IU ~· l,dl ,uf¡.e, Jtt. ,•,•111't'III ,·o,u h1,uu. 

1-::o. rt•tlf'lt•ht u ,•I:_,;. d1,pnrs. J~t,.. Mm,rh•,. cZt'l~t<>• :)QtRt·11. um•lo:,anHmt, él 
hlunc. ,•,1u•ra111t ,·t11u·1·-hi 1'1•,,·orunc ,¡u" 1w1·11t('lr/l dr Ut11wur·~1· u Patnc 
u h• lníuuh•l'ln. lo.11 t<:11:-:ió dc•l,c nrtfllrr, c1·t•b ,, mrsuro tlUt compro,·cn <"l 
fm~·I\, tl1o• llun trc•t:,.. l..;1 i,óh•on, mo~w)(.u di\ rt1Mrc.•,, R..., ~ua I c.·s tremoltt 
,J.., rllhln l tl'lm1>1wlc'od11. Cu l c.•omttllr l'ohJ1.•,..tl11 dt.'I t·o11uu1dumrnl: ohrlr 
IHI u,4 11 llllll l 

L'urllll••rin 1•1wnlh_(.n 01• 1•4,•rcl t'l tNUI'~ 1 lrm•lu de• loeullt:mr-los. Gulr<!hé 
ju hn h:1 ucon..:c.•J(uH. ,\ 1111·11~:, <h· c1ml mc..•trc.•s 111111 lnlln dt.· c:11116 dt•$.lr~u 
allo(uo, 111·lur:-. ,h•l ho:o.r. L'u 1>1 ,.,,,.,.¡ t.•!'t do~•1t1111 111 \'t•11t J 1>cr 1ln1uunl l'olo1• 
th• ht a,óh·c}ru J)rt•1lcu11wu, tu~u\'.m1•11t, lu MIIIU fhdr1· th• la r<.'~11111. 

C:1plh1 1 1>,•r 11u~ rr,r,¡f~trlx tunl m1udlu muh•tcln 1>urct?- prl'),\lllh1 un 
mln)·ó tot ituut i ul tttl 11 1 111•,eohtirt. 

m 4,•u1,iM ju !'-~hu r1•1 ln 11u.f4·b,a 1>rt·M:11uto t t1n, hu 11·ulmt lu l'tOludó: 
,1 In t)Ul"t t ,1~ 111/.,. durn 111•1 •1111• ,'lm,·11, ,,,.,,,· l~l. l•;d dl,ntJnulr In dlitftull'tl\ 
,mtr,· c•llu i nc,inltrc•:,.. 

CUJ)lttl .. ,· tnrni1 d mht)'Ó. 
lllrn: 110 hl ,•c.·i.,C nitro :o.olul'ió •tOt• u1wo1-:1r•110~ .. hl. t" l'lur qur 

Són ,:<h,-()h, drl cump . rude,-. ,·nknts I t'lnr~r~. So $'hH .d'AYnntar? 
1>onc$ $'0.,•011i;111 

Cu lrct t•n,•mk tu bh111c ... n un:, 1>t.'(u I In lnutllH:t,U, Quntre: terlts. Hn 
¡">ns:mt ja Jnn!<i:,,:t1 t<-mp!- t cul 1.lechllr,.ii.,•. F:l tt"l~fon ~nllA t:iimlcolot pel:'I 
1r,tsstb dr metrolh1. J~I cnplth I el coml~~nrl conf~raticlcn. ~tcstz:ocstnnt lu 
tco:tló ul 4,·um1>:mwot nrrlhn uJ ~N• nu\xhnmn. Tol ,·lbrn dtl deslg d'elxJr 
del ho,r f ,Pt,vam:nr c111• ni mur th-'r de;tro.;nr·lO, (;11 .!llng cht co)p(IJ1, 
rl t-<'>r I eh puJu u ht 5C,1rJa. A,·uut 1 AnH'lll t.:n soJdat es recordn de lo 
se,•n 1nonwsn, <11w Justumcn- " n,¡ucsth horn vn u t>M¡lllr el chntlr A IM 
font tlrl :wu t)<>hlt•. Pt-r4 J·ünkn c-n~u que 1'nhstssto110 I:~ rl mur. El mur! 
1'1. Ml"R 1 • 

Pcr (1: l.\,rdn• cl'a\':tHtnt, 1uH.'il rl •1m• pu:-.~l ! 
- Tulku lt.•, hrn1111m·:...I 
- •ru. J)rQJ)Ul'H t."i!'\ &'1t"1l1.Jll:!>l 
m cumt) e•,- trnm>1íornm ,•11 un rormh,~Ul'I . ·rot .~s. ngllllot t res no 

¡trtscntn' eu1> h1con,·<·nfont, m~ pin~ són muttlnt5 o c:c.>n"d~ntla I amh 
tnllf.1 cJ4,• ruC'lllht.l CfUt• S(•nth1u CfUC dtHIÍI\ ele hc'UUI t(.umt llurS br411QUC!ll Rh 
,mftluts. Ell( cumlo1u,; ,11111lt1.•n htm rumt se'h ))OSI\ rJ conluctc. Rn un qunrt 
lul t~S u JlHllt. 

,;111KlÍ no tt\•n:r-u 1pw 1'u,·c1uura ,!11 <llfkll, ,,u,• Ju plnnu i!t trnldora, 
•111c• 1u><kn rt:stur e;11lg,1l~ 1u:r :wmprf' dnnmnt 1u tt'n11 •auc hnn ele traves,at . 

Á'\':tHI ! A,·unt' 
l.u can,,·111111, ,·olwrtu ttei pltl!'( ¡ nlwrtn ni mlg del ho,:c, cmprbl 1o 

m11r'(n. Ulrh, • ., t1uc· ,~ el h<>~•· t•I tf111· u,•1m1o•n. c11w t-'cuJ(rnnddx. Des d~ 
r<,hit ... r,·atuf'I l1ot11 \'om¡•rn"u l'uvun.:. 

\'tnt .. i,clm: uwlr('~. 
t Avuut J A,•:u1t l Cnl 4,•ohrlr t'ol,Jvt•ltu. Cnl tondcrr<M·ur rl mur.) 

C,•ul 11wlrti !-cunto. :,t mcu l'<~tnt, 11n11 , ·cu, 
1 p~~H l·urona l'l'nlf)r<·~u. a,;J mur !11tlt1\ ,• .. mkolnt gri1dtic u PcsfOI'(! 

tll'l:... 1u'):th•,,, ul'llllt·r~. l.n lt\f1111h•tiú '-'~ lluneu u l '11tnc. L'Ol!J«llu hn e.slnt 
,·o1H"r1, m:" ron<>n;io. l"«·1ml1lk1l11:rt1 hn11 tr,mtut lt, forllf1cuclnn5 dt llclchUt• 
dh,tniroul da11111nt ~t'\1 u mruy, •h- ,t,,_'(.r,..ut.'f mt'lr~11 clt' l ' t•nt'mlc, 

1 :,"IIHtl ,\\'nnl! 

UN CAPELLA ARACONlS. QUE ESTAVA AMB ELS FACCIOSOS. 
ES FA REPUBLICÁ 

A111wlln 111t muki~u mm """ '(()llfn'u, ,·..:n Hl"ro<lonfdn de chftturro•t 
, 'm.ll'\.'\'h. ¡ter rilcUn •• , Sari11(0:-.~u. l."Nnh,,.ló ,·olht dt.!tnlt•ntlr l ottit lo, mt'U• 
tlttc!oo 1 11trocll11 ts 1111<- ,,,,. nu~u1lr•·~ cllu\'11 t·f, f tlxl~tr,, . 1"1 ,·ru comen('cl. 
sfm1>h:-ment: 

cAtullCO~ .1.uruu<11.111u,:o.: Soy un ruru dt· T~.'lch11t. l~'\O que cmcntnn dr 
los roJn~ un ('~ , ·rrd111I, A•1111 r,lqy. y hnmwtlt, C'nft~ f"UII rilo~. •~~n q Ur 
cflc,•u 11ut• m11t1111 " loie 1.'Uru~ .• llll(I~ nn ~' ''("rc:foil ... A~f ~,. 1¡u,. nu.11'0~. 
yn lo :c:uh~is.. ,·u nH· luuco rcuuh11cnno 1lurc1u1• !'on mu)' lnu•nA ,ttnte-.• 

-Amh ,u1uest tu 1,01>ulnr 1 ... c,111.lll- rnl( ,Hu cP,~slm111rtn -,·n ~nntlnunr 
1•1 fWIH'llh dt• u,~lrhltt• rl !tNI tlhccurs als 1mr,ua:01eitnn:o. . 

• •• 
hullr('m df' :,¡r,rtlr drl ho,C" 1 flUt• N1J> \'t•urnh dr !'il'KUl1l11, Si nlml"ny ... tfn.. 1.u Jl'flm1•rn oÍL'IINh·u ~mhrt• Arut(Ó hu 1•,t nt tmh·.ulu ,unb In prc~u dt.• 
J.;ut·,:.1111 tC'ln¡,, d"u1•ro1,iu·•ttu,,. 1 tr-.·m·u• c.•l mur... lkh'hltt.• dlu A1,1111n, • 1/Hxio,·clt dt• 1"R1t , umh t•I ~l'U 11t'rot ,-mr, h• 

Són ,,11,1trr huh-rlrs. """l1t• 4,•unu11,,. 1111,· ,•ni t·onsC"r,·nr. ~t·rO "º' t·obrh· "'mnynt trtomh I Jl(lrt'r!'I, J.n 11f,c"fp1hrn, t· l CC'tru t,cr t 1•0 1111 m orn l d e l<'~ 
l'ohkcllu. ,•rnh:rrtJt•or t•I mm. n(>..,lrt•\ lro,><'"i 111111 <'~lnt muf(ntrie• 1 fllhi:tnff(ru, turnlt,\ In 1mUn1 ,..nlrt" 

8nt r~ Bt khitt• 1 lt"' hntc•rtr, 111 wu 1o·m11u11duuw11t 1t"1·"'t~11 u1111 pluuur-11 t•l,c enmbt'lttlohl dt• tot~ t.111 'i("Ctt>r~~ cP"sfonurfj1• !'I( 11•hn annt mc,lt con 
l11ho1oJ11fu l11rl1t. On umuJ(ur"·"•'• ,t,mc-1o1.? m tc•rr1•oy uu tt' Uur.1o. u,·hwnt..t,. INIIO ,t~· tot ti ,1u1• lm \'ftcl I molt 1•,t1,•ro11\'ml11 11~1 1·,·11dcvo1mlñr. 1-!I nMtrr 

<n • 11~;~~·:~.~~reñ'ívos 11ÉI,ta{a l'é~r;n• c'ültu ra .:goó ~esrurnch•rl,lh¡u,•• pr,•c l'4•• P•~ 
11 ,cnu:,~:~:~t. º'.\T'.:.1,:::· A 



r1·NSTJTUJ rf ADAPTACIO PROFESSIONAL 
Df tADONA 

Ens crida a totes perque · ens 1ncorporen1 
' . 

a \a tasca efectiva que e-x.igei-x. \a Guerra 

L 'lnstitut d'Ad aptació p f . 
creat per un De ro ess,onal de 1 
V,diella, ¡ ha cret del Conseller de T a Dona fou 
tiva on hl estat nomenada u reb¡,11. Rafael 

cion~ antifeix· t estan representades na Comissió Execu-E ,s es . rotes les 
ns hem entre. . organina-

a la com,ss,ó . v,stat amb les compa 
era un tema q,a eshm~ntada. Estavem nyes que pertanyen 
do d ue a11,a d"" segures q na a la sev interessar I ue aquest 
i adre~ar-se :,.:;~; transcendencia, ªsi;i;;osrres lectores, 

-Parleu-nos ,11ament a les dont!s car una solució 

COMPANYA us ~na xi~ _de l'institut:_...,ls 
-No és una sol graira. Quina missió h~m d,t-. 

P0C_ -respo a mossió · no porteu? 

d 

n una d' 11 , ens cont ,versa la tase e es, somrient ,. entem amb tan a a fer' 1 1 -. es tan · 1 
-Va. concret . an eficientl amp ia, tan 

p eu-els fe · - er de prom m nósaltres ¡ · de dedicar-se d pte, es tracia de ca , . a ,mpacients. 
fer em= d e manera exclu . pac,1ar la dona A' ...,na es I per s111a a brod ,xv 
¡ons sargitsl no treure a rell . ar es1011alles i 
En temps de· per no saber fer altr u,, el tópic deis mil-

, guerra ne . a cosa ja 'h rend,ment 1 • cess,tem l'e f • s a acaba! 
Asseni'i; n,ax,m profit... s or~ maxim, el maxi,.; 

--Q 
, conven~udes 

uan ex1stei . 
complaent com X un front de guerr 
defensen lotes ~nya de lo Comissió ::-pro~egueix la 
nostre lllibertat s _coses que nosaltres ecutovo--on es 
sacrificis só . patria. dignitat be defensem en el 
11 n pocs El · nauran 1 oc a la trinxe , s homes han d' i;a ' tots els 
oc ra. , . al m . anar a oc 

upaven a la ind • . ate,x temps I upar llur 
quedar vacant Q ustna, al comer~ a'I a pla~a. que ells 

• u,na é 1 ~· a cié -Les dones s a solució? nc,a, no poi 
-Es ciar les.......,d,., puntem nosaltres 

. ..,nes. Elles un . · copcapacltades (•q y uesta 

és missi6 de l'I ra nstitutl r-se a files La • prendran les . table, és cla;, pe~r<_Xtucci6 continuara e,;:~s de treball que l'home h b 
fam N """ ,n to ' "'""' " and~a, , ,1 ,¡;~¡, o p,,a,an le, m>qui= de "'""· ,.,; ~:;;," p,,;nto,i,. Aisi, lo e;;. '.~°'1»' 

.. , , oo " d"'""'' I' e"""· i wit.,, "'· '"'"'· 
-Efectivament • engranatge indust . 1 m la miseria i la 
·-Ah' v · es una tase f ria, ni el . , olom-,· • ~mid,bl• 1 , •=•~i•I n· 

'"' No sol= 1 "" '" ""' l'endi "' que hi ho , ' ' ~,.,,,, Un '."""'· •lnó 1, ooUobo "''.'."' "=-ne' qwnt • ~,.,,,, a c;ons,gna nost rac,o amb l'h • ia» entre sexes 
--Aqu"" lgw"" e " ~' ,A igwl "'"'" _orne. S =ba•> 1, doni; . , •= •="'•"'· 
-També, N=é "'."'" "mbé ,n u , ,g~,I =•· '"" d6ig~ita, de 

~omercials, agrícole/ e,s t'.ndra· en compte\:nt. a I elecci6 d'oficis) 
! adaptar la dona 1 • tecn,cs, en general pt1tud física. L'instit . 
p,ko<écnk P" • '.,~ru ofici, Na<u,alm;.1"~ dona,an '"'"" •b~ '.' p,of= '"""'"'''' 
tote~~a dsabem que n~n;; p:!'td""" .,,¡..,:_ "'"''"n" ,e,an ::.:: ':' de ,,..,.,.; 

, OnM·q"e,. • "·= '"' un •~=o 
-La tindrem' presenta us preguem pe~severeu, pero en . 

de 1, Dona. Som b En, hsm '" ,,;,.~ d 1q"e "°'"~ =P<n" ,.= de COMPANYA Id '"°' fo,.. 1 '°" '. que ,ignific, I' 1 . •M • la fi. e entus,astes dis nst,tut d'Ada t . . posats a construir I p _ac,6 Professional . a soc,etat nova. 



COMPANYA viu en aquests moments una revofucíó --una petita 
revolució exclus,vament seva- intensa, transcendental, importantís-
sima! 

COMPANYA accelera el seu ritme. Es proposa, amb més for~ que 
mai, transformar-se en el portantveu ple d'emoci6, d'interes i de vida 
de la dóna antifeixista catalana! 

COMPANYA esta en vies d'ésser transformada en setmanari. La 
nostra revista va rapidament a assolir horitzons més amples. 

Tot afió que pugui interessar a fes nostres lectores · tindra a COM-
PANYA el seu reconet. Cap de fes activitats femenlnes mundials no 
sera deixada passar sifenciosament per fa nostra revista que s'ocupara 
de tots els tc:nes ; des de la literatura fins a fa política internacional, 
passant per les modes, l'art i els reportatges. 

COMPANYA espera que, com sempre. trc;,bara la coMaboració del 
púbfic que no li ha regatejat fins ara cordialitat ni simpatía. 1 es com-
plau en invitar els seus lectors a qué donguin a fa nostra Redacció tota 

La C.astronOmica ha comcn5at a 
fer ja fa substitució deis homes pe, 
lo¡ companyci. 

Heus aci els cxemples: dones ser-
vinf a taula ¡ companys que miren 
.1mb sorpresa. 

mena d'idees, opinion~ ·¡ suggerencies, que han de redundar en benefici de 
COMPANYA, i transformar-la en aquesta cosa perfecta i vibrant. tant de 
temps somniada. 

COMPANYA els remercia a la bestreta, 

DONEf A TREBAtlAN 
L'lnstitut d'Adaptació Professional de la Dona, entitat oficial-

ment constituida per la Conselleria de Trebal l de la Genera-
litat de Catalunya per tal de canalitzar les activitats professionals 
de les dones antifeixistes de la reraguarda, obre la inscripci6 vo-
luntaria de les dones veines de Barcelona que vulguin aprendre 
les tecniques deis treballs per tal de substituir en un moment 
oportú els treballadors que hagin estat mobilitzats pel servei 
militar. Efs voluntaris són els següents: 

l.' INDOSTRIA 

a) Treballs industria Is de guerra. 
b) lndústries gastronomiques. 
e) lndústries sanitaries. 
d) lndústries qulmiques. 

2.• AGRICULTURA 

al Treballs del camp. 
bl lndústries agrícoles. 

3.' COMER~ 1 ADMINISTRACIO 

a) Dependents d'oficina comercial i de venda. 
bl Empleats administratius. 

Els llocs d'inscripció es troben installats en el eles de l'ESCO-
LA INDUSTRIAL (Urgell. 1871. 

Per a les inscripcions al grup primer, a les Oficines de l'Escola 
Central de Treball. Pera inscriure's al grup segon, a l'Escola Supe-
rior d'Agricultura, i pera la inscripció al grup tercer, a l'lnstitut 
Psicotecnic i al Comite de Dones Ant,feix,stes, Passe,g de P, , 
Margal!. 64, 2.'', 1 .• 
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Dones 
aten ció a Is provocadors 
deis Mercats .. . 1 

Refuseu tofa mena de manifesfacions 1 

EN C.A R A 
EXISTEIXEN 

ELS 

BALLS-TAXIS 

· M OLTA filosofía d'aparador s'ha fet entorn d'aquestes donetes, a voltes gentíls i somrients, d'al. 
t:es, les, mes, ..-.do1lades d'una intensa amargor, dissimulada, esf.umada, potser, per la frivo-
lttat que envolta la riaila ilur, aquesta ríaila que és com un gemec, com l'esgarip d'una fera 
mal fonda ... 

ÉS pe, aixó que ¡¡vui. en parlar-vos d'eiles, voldria abans que tot, desfe, aquesta !legenda arbi-
traria I pueril, que és com un vel, com una ombra paorosa. que enterboleix I adorna a la vegada la 
vada de les dnomcnad~ «taxi-girls» . 

• 
EN EL " e A e A R ET e ATA LA" 

Reclamo, per a poder entrar-hi, la company1a d'uns amics coneixedors del terreny, per haver-
lo trep1trat algunes vegades en tlurs temps ¡ovenívols, quan l'amistat d'una bailarina o entrenado,,. 
qualsevulla era prefertda, per la facilltat ·qut, aixó significava, a la d'una joveneta dndida i innocent 
-en ap.a_re~a almenys~-. que. s, més no, índoia sempre un perill de matrimon, . Avui. perO, les coses 
han canv,at, 1 !'entrenadora i ballarina és -o millor dit hauria d'ésser- tan ,espectable, ja que no, 
per de moment. tan resoectada, com la modisteta o mecanógrafo. 1 consti que amb aíxó vull dir. per 
s, a algú lí semblava bé equivocar-se, que tota dona, pel sol fet d'ésser-ho, té dret que se la respectt, 
1 no com altrament hom podna interpretar, que no se n'hagi de respectar cap ... Pero, deixem-nos 
d'aque<tes qúeshons, un x1c escabroses, que ja arribaran al seu dia. 

L'entrada - de cale- no esta malament. A les parets I al sostre, dibuixos grotescos, imítant un 
Bal-Tabann francés. Al fons, l'orquestra - piano I cinc músícs alterns cada mitja hora- , a l'entorn 
de la sala, tal/lctes I llotges. Les entrenadores, bast,,nt j0ves, xerrotegen i dansen entre elles. Tenen 
un aíre aburge.sat, de x1cotetes 1nofens,ves. No m'estranyaria gen!. que. en els seves converses ínti-
mes, parlessin de promesos i d'amor com una modisteta qualsevulla. Hi ha, pero, cxcepcions. De vega-
des aquestes treuen el nas en els moments més 1noportuns, í donen cada escando! que ni a casa 
l'Angeleta! Perdó, aixó m'ho ha dh un deis cicerones. No té molla importancia, pero, ni precisa ,,.,. 
ballar en un cabaret per a donar escandols a tot drap; sinó, que ho d,gu1n les pntrulles que curen 
de les places ... Aé. deixem alxó. 

Trob.!m cone1xences. Una petita moreneta ens saluda, ben educadament, per cert. ~s amiga d'un deis 
cicerones. QuMi $ense maqu,llatge, , d'una seniille5a corprenédora, no sembla pas una l~xista de dan• 
zing. No, no es a1xi com acostumen a representar-nos-les. Tinc • la seguretat que moltes que se 1<!5 
donen d'impcMutes i sent,mentals no tenen els sentiments n1 la puresa d'an,ma que tenen algune~ 
d'aquestes dones que els nostres pares ens han ensenyat a témer i a menysprcar. ·No doré pos que 
siguin ursulines, pero és que fo IJl) cree que les ursulines, malgrat la clausura, s,gu1n mes honrades 
que aquestes bailarines de cabaret, Potser, d'analítzar-ho .. . 

No vull drr-li Que sóc periodista i que la meva estada aili es deu a un moment de treball més 
que a l'afany de divertir-me. No sé perque, la meva professió, indiscreta, molesta, mantes vegades, 
em repugna una mica. Jo no voldria pas torbar amb les meves paraules la plac1desa d'una vida tn· 
conscient. Per a mi, res tan sagrat com fa i~onscif?ncia . res tan .Jmarg com ei coneixement, ts per 
aixó que callo, de vegades .. . 

Ella, confiada, m'expli~a del seu viure. Cinquanta pessetes i un I O per 100 per ball, no és p;,s 
molt, en aquest temps. Sense comptar que les trepitjades no es paguen .. . i les arrambades tampOC, 
No, no és molt, pero, ¿de que viurien, si un d1a els cabarets arribessin a desapare,xer? El problema, 
no es POI negar, és for,;a canden! . • Jo prou voldria, ttobar-hl una soiuc1ó, pero, quina? Aquí, en mcis 
o en menys, poden conservar un caire de decencia .• . un jornal que els permet subsistrr, bé o mala-
ment ... estimar... fins riure de verhat. .. 

SHANGHAI - GIRLS 
«He recorrido siete mares, en busca de mi Shanghai-Lil. .. • - sembl;, tararejar l'orquestra, un 

jazz, formidable, per cert, que no para un instant. Qued.> una mic;a parada. Alió sembla, talment, 
aquest cabarets que surten al cinema. la pista, encerada, on es reflexa la llum atemperada que neix 
del sosrre, invita a beHugar les cames -no rn'atreveixo a dir «dansarn, perque n'h1 ha que en saben 
tant com jo, o menys, s, aixó és pOSsible- . A l'enfront, com l'escenart d'un reatre, l'orquestra, rode· 
jada de llums mult1colors. A l'entorn, llotges, petitetes, per a dues o tres persones. Bar americá 1 
llumets jaPQnesos. Boníc, molt bonic, i aparentment ple de joia. No me'n fio, pero ¿Es que pot 
haver .. hi- iOia veritabfe, en aquests momcnts, quan els nostres am1cs. els nostres cornpanys, cauen ni 
front I d'un instant a l'altre es corre el perlll de caure també sota la metralla feixista? No, és 1m· 
possible, aquesta alegrta no pot ésser yeritable. Seria estúp,d, criminal. .. 

D1ntre de tet. cm sembla comprensible que hom vuigui divertir-se, puerllment, follament, fins 
a obl1dar aquest espectre nefast, ,nevitable, que qui sap si d'aqui pocs instants ens sortira a l'er,con• 
tre; és comprensible, en !'home jove, ple de vida. que torna avul del fronl de combat ¡ que demá, 
després d'un breu descans. tornara a la ilu1ta amb n0ves energies ... pero no cregueu pas que són 
aquests els que freqüen1en els caharets i les cases de vici, No, no són aquests. Atmenys, no ho son 
en aquests !loes luxosos Ells. els milicians, no poden gastar el que aquí es gasta, ni riure com aquí e7 
riu, sense temor, sense rP.canca . .. Que en saben, aci, de la guerra ; de la resPOnsabtlltat que aquesta 
represen , a ! 

¿Com voleu que aquestes nenes tan bon1ques, tan ben maqu1llades. tan elegants, comprengurn, ca· 
pe1xln el sentit de la nostra guerra, d'aquesta guerra, d'.;lquesta guerra que ha de decidir els nostres 
destint i els d'eiles mateixes, s1 el preu deis tíquets I les consum1c1ons que ad es paguen ha fet, fins 
avui, ,mpossible el seu contacte. ta sevo afin11a1 moral amb els ún1cs Ql.!e POden, que haguessin 
pogut enscr:iyar-los-h, : els obrers? ~s que un obrer, un proletarl, pot paitar aquests preus per un 
instant d'alegria fug1ssera? No. Eslud1antets, ratolins de casa rica, criatures inútils, quan no pern1cio-
ses, han estat els seus me'Stres .•. mestres de dansa i d'~mor; els han exigit una presentacló impe· 
cabl<', lux.xa, sensual, una riall;, sempre a punt, sígul o no fing,da... 1, avu1... Dieu-me, dones, 
vosaltres que les mireu com «vamps. cinematográfiques, que tremoleu en pensar que poden «rcqui• 
sar-vos• el promes o el company, no en tenlu una miqueta de llastimo> 

AIOA MART1 

LA lluita contra la prostitució, és una lluita per a J'all,beració de la dona. 
La U. R. S. S .. que des d'un bell comen~ament ha establert la ,gualtat en drets 

i en deures en la dona, ha atacat et problema de la prostitució d'una manera 
exemplar. 

Ara bé, hi ha un factor essencial en fota emancipació: la independencia económica. 
Sense independencia económica no hi ha alliberament possible. Per a ixó la U. R. S. S. 
allibera des d'un prlncipi economicament la dona .• De res Ji hauria servit a la dona tre-
balladora l'atorgament del vot ni la declaració deis seus drets civils i politics, si J'Estat 
no Ji hagués obert les portes del taller, de la fabrica i les de la Universi tat. La burgesia. 
malgrat haver concedit una certa independencia económica al proletariat masculi, deixa 
de banda la dona, la qual continua essent objecte de mercadeig i fins i tot d'una escan-
dalosa regulació legalista. 1 la seva expressió més clara i més cinicament real ha estat 
la prostituta ... 

La prostitució té la seva arrel en la qüestió economica i concretant en 1'exigüitat 
deis sal¡¡ris femenins i en l'atur for~ós. 

Temps ha que els pa'isos d'Europa han tractat d'eliminar vanament en llur territori 
la prostitució. Tots, per raons de llurs sistemes de govern, han fracassat. Solament la 
U. R. S. S. pot enorgÚllir-se cfhaver resolt aquest problema. ¿J que ha fet la U. R. S. S. 
per a obtenir uns resultats semblants? 

A part de les conseqüencies de l'ordenació economica del país, la U. R. S. S. ha 
lluitat contra la prostitució partint deis següents punts: 

1.' Destrucció deis intermediaris que es lucraven en l'explotació de les dones. A 
aquest fi hom utilitza diverses mesures de caracter penal: empresonar i privar de llurs 
béns a tots els que intervenien en aquests afers. 

2." Menar una activa propaganda contra la demanda. S'inicia una forta campanya 
contra els «compradors de dones», com els anomenaven els joves bolxevics, i tota la 
joventut comunista prenia l'acor9 de renunciar a les prostitutes i fer !listes negres de 
tots els infractors d'aquest acord amb els noms de «compradors de cossos de dona». 

3.' Incorporar a la campanya els metges i investigadors com aliats autentics de 
la lluita ant iveneria. 

4.' Finalment, considerant que la lluita contra la prostitució no és la lluita contra 
la prostituta, per tal de guarir-la, s'establí una xarxa de profilactoris. 

Pero que és un orofi lactori?' És una institució medico-profilactica de lluita contra 
la prostitució i d'ajut a la dona pública. 

!'.lo és un establiment de beneficencia. La reside·nt en un profilactori és un futur 
element sa per a la coUectivitat . Per aixó treballa als tallers del profilactori, percep un 
sou i paga dispesa des del primer dia. 

L'entrada, la permanencia i la sortida deis profilactoris és totalment voluntaria. Nin-
gú no esta obligat a viure ni a entrar alla. Hi ha dones inclús que segueixen el tracta-
ment del profilactori des de fora. 

La direcció deis profilactoris esta formada per un consell en el qual figuren tres 
antigues alumnes que facin vida normal i també algunes pupil,les actuals. 

Un cop al profüactori la dona prostituta, o a punt d'ésser-ho o malalta de veneri 
que ha de seguir un tractament. se la sotmet a una investi-
gació medico-psiquiatrica i immediatament al pla de reeduca-
ció. L'instr,ument d'aquesta reeducació no és altre que el tre-
ball. Si no ha treballat mai se li fa seguir un aprenentatge als 
tallers i si vol pot despla~ar-se a les granges del camp. Així. 
de mica en mica. es forma la nova ética de la dona acollida. 

Et profilactori tampoc no és un internat amb regles fixes. 
Les dones que hi són portades ingressen a les fabriques paula-
tinament, on ent ren en contacte amb obreres i obrers sans, 
contagiant-se així inconscientment de llür moral. 

D'aquesta forma es redre~a la dona fisiológicame(lt i paral-
lelament es desenvolupen en ella totes les seves aptituds latents. 
Per aixó cada profilactori és també una escota on. la instrucció 
és un mot iu fonamental. 

1 q uin ha estat el resultat d aquesta llui ta dura i persiste!:'t? 
Segons el professor, un 83 per cent de prostitutes s'han refor-
~at i són avui alegres constructores de la nova societat. Tant 
es a ixí que e l nombre de profilactoris ha disminuit en un 97 per 
cent en tota la U. R. S. S. en el transcurs deis vuits anys 
darrers. 

UN 83% DE 
PROSTITUTES 
SALVADES 
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UII de Vidre es va oposar a aquesra darrera 
pretensió. Tenia por que ll trenquessin i la qüestió 
estetica el preocupava for~a. 

No s'opos.¼, pero, a que rota la tribu, l'un dar-
rera l'altre, passés i admirés aquel! ull, tan inúttl 
com meravellós. 

D'en~a d'aleshores ja cap deis. salvatges no 
dubtil de la superíoritat deis europeus, puix que 
un d'ells s'havia presenta, a l'illa, caigut del cel 
o envolcallat en una onada, i l'ahre posseia I• 
facultat d'arrancar-se els ulls I mortrar-los als 
amics, sense perdre ni una gota de sang ni passar 
per cap mena de sofre~a. 1 després d'aixo (encara 
més-prodigiósl se'( tornava a collocar a !loe i se. 
gula com si res no fos ! 

Goillem, a l'illa vol~Qnica 

llavors esdevingué que cada diada assenyalada 
nom demanava a UII de Vídre de treure's l'ull i 
mostrar-lo a la concurrencia. Fe! que esdevingué 
celebre en tota l 'illa i moti u d' enveja i admiració 
per a les altres tribus menys sortoses. Fins i tol 
s'escaigué una vegada, que gracies a la gesta in-
comprensible i prodigiosa del blanc, es firma I qui 
diu firma diu concertar, perque d'escriure no en 
sabien I un tractat de pau entre dos tribus de 
llargs anys irreconciliables. 

Els enemics de la tribu on s'esqueia Cuillem 
es decidiren a concertar aquella pau, amb la 
condició que UII de Vidre anlria un o dos cops 
per any a fer una exhibició al camp ex-enemic. 

(Contlnuació. J 

p ERO tor no era fácil malgrat el perill esvait. 
Aquel! mareix vespre, els duguecen a menjar cam humana. No scmniaren ni en 

dissimular-ho. Arribaren amb una cama sencera, 1 la posaren damunt les brases. Ja 
podeu pensar quina esgatrifor ringueren UII de Vidre i el pobre Cuillem! El primer no 
s'hi pensa gens. De por que el roshssm a ell, si no acceptava la menja, hi clava mossegada. 
En senlir sota les dents la carn humana. el pobre avenrurer experimenta una mena de 
defalle~a. Se li ennuvolaren els ulls i l'estómac se li encong, com una esponja asso-
leiada. Aquella espanrosa «cuixa anonima» era la menja més dolenta que havia tastar 
en la seva !larga vida d'aventures. 

Com cosrava d·empassar! No era gaire substanciosa. com si II manqués sal. Cuillem, 
valent-se de la seva «llei divma», va refusar sense pensar-s'hi. 1 UII de Vidre romangué 
esverat , admirar en veure que els salvatges no solament 11 ho permetien, sinó que 
encara semblaven adm1rar-lo I acatar-to mes. •Que complica! resulta l'esperit d·un 
salvarge», SUSpira UII de Vidre mentre tractava d'empassar-se una altra mossada de 
culxa humana. 

El capi1os1 deis caníbals volgué ésser amable amb els estrangers I els mostra un 
diposit de victimes humanes, preparades a ésser rostides. 

L·espantós indígena els explica, per senyes. que 101 alló era fer per a plaure a 
llurs déus. que eren molt complicars albora que exigents. 

Els dos btancs no sabien quina cara posar als gestos explicatius del salvarge. 
llevat d'aquest esgarrifós detall. els dos europeus vivien moh tranqulls. Tenien 

tant menjar com volien i no calia que treballessin, car, ult,-a la superioritat que hom 
concedía a Culltem, UII de Vidre acabava d'obtenir una preponderancia m.,j no som-
niada. El fet esdevingué gracies a un esdeveniment d'alló ,,Mis cómic: 

Un dia, els salvatges veier<:n com i'europeu es treta un ull de dintre la conca ¡ es 
passejava amb l'objecte a la ma. Aixo va semblar-los tan meravellós, que cridaren al 
capitost de la tribu i als sacerdots més notables. Tots plegats cridaven i s'agiraven al 
vol:ant del borni. Vollen veure-li l'ull i fins i tot tocar-lo. 

GRAFOLOGIA 

Tots aquests fets, donaren als blancs un pres-
t igi de no dir. Així fou com hom ofrena a UII de 

Vidre una de les més belles fembres de la tribu per a que s'hi emmaridés. UII 
de Vidre accepta per pur compromís. Pot ben dir-se que l'hi obliga la «raó 
d'Estat». No creia, el bon aventure,, que la seva set d'aventures restés prou 
satisfeta amb un mulleratge tan poc del seu gust. Tenia una mena de por de 
dormir arnb aquella «individua». No es refiava d'ella. Estava conven~ut que ja 
no podria dormir tranquil mai més. i refiat com en altres temps. Sospitava que 
una esposa d'aqucsta casta seria petfectamente capa~ de clavar mossada a un 
membre del marit si un dia se li empescava de tastar la «carn de blanc». 

la jovenalla canibalesca es precipita bosc endins i torna tantost amb ramells, 
amb els quals guarniren els forasters. Cada vegada que passava davant per 
davant de Cuillem se li aturaven i s'apretaven el cor amb la mil, bo i plegant 
un genoll. Ei xicot havia de fer qui sap els esfor~os per aguantar-se el riure. 

Quan els dos blancs estigueren ben anramats es celebra una cerimonia en 
llur honor. Els voltaren cridant i saltironant. Cantaven i dansaven a plaer. 

(Continuará. 1 
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LLETRA. OBERTA 
Jl. LBS 

DONEI DE 
CA.TA.LIJNYA. 

Nosaltres, mtlltants de la U. O. T. i de la C.N.T., 
del Partit Sindicalista, d'Esquerra Republicana de Cata-
lunya, del Partit Socialista Unificat, d'Acció Catalana Re· 
publicana, d'Estat Catala, del P artit Federal lberic i de 
diferents organitzacions femenines, ens hem unit per a 
llan~ar una crida dirigida a vosaltres, que serveíxl per a 
unir-nos i accelerar la Victoriosa fi de la guerra. 

El nostre manifest va dirigit a totes les dones catala-
nes antifeixistes sense dist~<:ió de matisos poltttos. sin, 
dicals, religiosos o filosofios; senáe difereociad.ló d'oficls ni 
d'aptitudll orofessionals. 

Ens dirigim a vosaltres, treballadores de fAbrlques t 
tallers que sostentu amb el vostre esfor~ els heroics cotnl>a .. 
tents de l'Exercit Popular. 

Ens adrecem també a vosaltres, dones honrades del 
poble, que patiu privacions i esglals, que ag~al\teu bor.n, 
bardetg!I i cues, amh esperit aut:úeixista i revolqcJonari. 

J a les vldues. oríes i germanes deis que han caigut 
gloriosameot en la lluita contra els invasors de la terra: 
els feixistes italians i les bArbiµ-es hosts de Hitler. 

I a vosaltres, també. escr'iptores, artisfes, metgesses, 
lnfermeres, advocades, llicenéiades, que fotgéo la cultura i 
obriu nous horitzons a la Humanttat. 

Vosaltres, camperoles1 encara dolorides per anys l 
anys de ferotge explotació1 que envieu a les urbs el pa sal, 
vador dels nostres fills, 

a vosaltres, refugiadea de Castella, d' Astúries, d' An, 
dalusla i d'Euzkadi, que haveu perdut la vbstra llar, el vos' 
tre poble, el vostre sol, 
· a vosaltres, dones anarqulstes, sodalistes, republic:a, 

nes, catalanlstes, sindicalistes, que lluiteu en el front anti, 
feixista per l'emancipació del poble i p1:r l'alliberament 
de les terres bispanlctues, 

a toies vosaltres, doóes·de Catalunya, va dirigit aquest 
manifest; les que el sighem representem una gran majoTia 
de les unltats femenines. 

Ens bem aplegat per a treballar a favor de la fusió de 
totes, per a proposar-vos (~a.a uua si cal) que, pe] da-

. munt ele tot, propugneu la unificadó de totes les agrupa, 
cions femenines. El nostre moviment Undra la for~a d'un 
conjunt d'esfor~os adés dispersos, ara fusiooats en un de 
sol, dins del qual hi baurA lloc pera· totes les que desitgin 
Ileialment ajudar-nos a guanyar la guerra, pera totes les 
que vulguin alliberar,se, per a totes les que anhelin defen-
sar la vida· i el dem.l de llurs fills. 

Us propbsem la untó de totes les dones, per tot el que 
ja hem esmentat i per tots els altres puots que vosaltree 
cregueu necessaris. 

Afi i efecte que totes plegades poguem conversar, que 
l'opinió de cada una sigui atentament escoltada, que les 
vostres iniciatives i les nostres siguin democraticament 
discutides i un tema tan fonamental com la untó femenina 
sigui conscienciosament debatut i estudiat, les que signem 
estero treballant en l' organltzació del 

• r t:onstrts Nacional de ta Dona 
el qual es celebrara a Barcelona els dies 6, 7 i 8 de no, 
vembre del 1937. 

Hi assistiran les més grans figures catalanes, espanyQ--
les i internacionals del moViment femeni. 

Convoquem totes les dones de Catalunya. 

DONES: 
El nostre Congr~s és d'una importancia decisiva per a 

totes. Anem a ~lebrar una reunió de dones, sense prece, 
dents en la hiatória pel seu nombre l per la seva enverga, 
dura, on toles les asststents podran ex posar lliurement llurs 
idees. , , 

En el Congrés tractarem de t-0ts els problemes d unitat, 
de guerra l de hvof ucló en el que es refereix a \es don u. 

Prendrem acords dels quals depén el »ostr-e futur camf. 
Exi,girem per a nosaltres i per als nostres fills els drets 

que 'tV ¡¡ategen encara. 
No ens lliurem a optlmismes falsos. El -nostre allibe, 

rament, un.aspecte de l'emandpacló del-poble, ha d'ésser 
obra de nosaltres ¡natelxes. 

Ens l'hem de conquistar, ens l'hem de plasmar. Nlngú 
no ens fara present graciós de la nostra llibertat. 
_ Hem de lluitar per eUa. 

DONES DE CATALUNYA: • 
Per a contribuir a la Unitat antifeixista. 
Per a treballar per la igualtat de eou amb l'hoftle. 
Per a multiplicar les escoles, les guarderies, sa• 

natoris, etc., pels noetres fills. 
Per a guanyar rapidament la guerra. 
Per a lluitar per les llibertats de Catalunya. 
Pera salvar la Patria de la invaeió feixista. 
Per a emancipar-vos per mitja del treball, apre• 

nent nous oficia. 
Per a substituir els mobiliJzats de guerra. 
Per a plasmar la unió de toles les dones. 

ldberin·vos al Con~rés Nacional de Dones! .. 
Signen aquesta lletra: 

Florentina Aiguadelles, Maria LluYsa Algarra. Ester Antic, 
Isabel .Azuara, Maria Rosa Arquimbau, Maria Baldó, Ma, 
ria Dolors Bargalló, Josefa Belda, Aurora Bertrana, Jose, 
fina 'f>ofarull, Maria Carreté, Teresa Coronel, Angelina 
·Diaz, Candelaria Escola, Teresa Fitó, Mariarida Font, 
Fanny la Holandesa, Maria Teresa Gibert, lena Imbert, 
ObdúUa lmbert, Elolna R. Malasecbevarria, Concepció 
Manyalic, Manuela Marti, Montserrat Martlnez, Carme 
Montoriol, Anna Muria, Carme Nicolau, Teresa Palau, 
Doctora Palma, Angelina Palomas, Teresa Pamies, Maria 
Pérez Enciso, Dolors Piera, Francesca Prat, Maria Llulsa 
Queralt, Soledat Real, Emiliana Rius. Mercé Rodoreda, 
Mercé Saüc, Rosa Segarra, Trinitat Trilles, Josefa Uriz, 
EUsa Uriz, Gabina Viana, Leonor Vifierta d'Aragay, Maria 
Sola de Sellarés. 
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QUE TINDRA LLOC ELS DIES 6, 7 i 8 

DE NOVEMBRE DEL 1937 

AL 

MÚSICA 

M/\TI 
o los nou. 

TARDA 

DISSABTE DIA 6 

Revi1tc> opro\'Q~ o u._. 
donclat... 

Dilcurs do benvlngudO o '•• 
doteqacions foron•,, noc,o-
nah , 1?~h'affgtJ01f f &aluta• 
cioni o lll dtlt911du al 
Congr6o. 

e do, quam d• qualr•. 
Obertura del Cona••• poi 

Pmldont do la c;.~orafital. 

Caneen por t'Or<i"H\'rO Slm-
ll,,,lco de 8or<olono1 cho· 
g,da ¡,el moitr• OSl:P 
FONUIUNAT. 

)IIT 
a dat quorts dt deu. 

CAL INCORPORAJl°LES DO-
NES A TOTES LES 8li\N• 
QUES DEL TRf8AlL 
,,, Mario Ool<>N 11<>rgatl6. 

DIUMENGE DIA 7 
MAtl 
a do, quort, do deu. 

l. 1A PARTICIPACIÓ OE LA 
DONA EN n,ss1srtNCIA 
SOCIAL Por M • LluT!a 
QuuoH 

TARDA 

11.' L'INSTITUT O'ADAPTA• 
Ció PROFESSION/\L DEI.A 
DONA I LES SEVES TAS. 
OUES. Pt1 M. • P41'9t f:'nci· 
so I Cormo Q1.1 n1ano, da--
legado d, lo c. N r. 1 d• 
la U, G. T. on ol mo11tx. 

o do& quarts de quatte.. 
LA UNITATENS DONI\R.\ LA 
VICTORIA. Por Dolor, fiero. 

NIT 

DISCUSSIÓ DE L INFORME pe,¡ TOTES LES DELEGAOES 

a dos quam do d•u 
fo ,va' do Fo '<lorp Ca1111t,. 

OILLUNS DIA 8 
MATI 
a ,1.,. qvam de da11. 

TARDA 

tE5 RElVINDIC/\ClONS AS. 
SOLIDES IEl ti\ DOMA 
EN LA UUITA ANTIH:.I· 
Xl,TA loformonh Morid 
Uulso AJga,ra, d•I Col' lag,l 
d'Ad•rocats 1'1u ISorc•lona -1 
.x•Jvra, dt ' ," IMlboc;ia. 

1 U. PONA EN L'AlllUfi 
RACIO DE CATALUN'(A. 
,., Anno Murl~. 

11. r "' N DESPR6 DEL 
19 DE ,JUOL Por M • Bol• 
/16 d4 To,ro,, S..:rotaria O&-
norol do! C. E. N. U. i 1>ff 
14f,t.T E 

111, SOLUCIONS AL PRO• 
BlEMA DE LA PRosmu-cro P M,0 TorooaGihet1. 

Dlsc..,,•16 per I•• D.,.,,.,d.._ 

a dos quorlt do quatre.. 

NIT 

Ul'I PROBLEM>. DE GUER•A, 
ElS MCCAlS I LES CUES,. 
,., Joo~a Colam, Empor 
Colomo Monuolo Marll • 
Ange!i e: f'aloci,a,. 

a dosquart1 da d•v. 
Valjlada d& FIim So-,mi,:s,. 

A diclc> do Je, •Soga!~ -~ .. 
FINAL 

MAtGA•ITA NW: N f.\attído tlulci I Me,. 
líld• ColllOf h p<tnd,oo ¡,arl tn r•P'ª""'' 16 
dd C-0 ll Nacloool d• 0!.001 AJillftoo• 
d'E,panya 
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~i> 
~C.N.T. 

V t PI i ~• ,on;, v•~ fa u.'R. s. s., on aH;n;. 
ro, en nom del nostre Comite de Do-
nes, a les festes del XX• Aniversari. 

ALant Je parfir 
10Lre el Cooqrét 

expota la tel'a opi-. ,,. 
DIO Je la Unifaf 

ENS intereuovo l'opinió de Pepeto Belda, membre del Comite de Dones contra el 
Feixisme, i uno de tes més intef-ligents i actives organitzodores del I• Congrés Nocio-
nal de lo Dono. Ha respost o toles les preguntes que li hem formulot, omb lo fer-

meso que lo corocteritzo, el concepta segur i oquest inconfusibte to de sinceritot que 
posa o codo gest i o codo paroulo. 

-Pansas que esta a lo nostro ma de dones fer quelcom per lo unitot? 
-lndubloblement. Hom de fer el que jo hourien d'hover fel els homes des d'un 

bon principi: oblidor els portidismes, els ideols de ccopelleto> ... Hi ha quelcom que estci 
per domunt de lol oixo, que ens interessa oro més que quolsevol oltro cosa: guonyor la 
guarro. Quan estem en contacte omb els de les ollres orgonitzocions que lombé lluilen 
al costot nollre, hem d'oblidor o quina perlonyen, i recordar només que som onti-
feixisles. 

-1 que penses omb referencia al primer Congrés Nocional de lo Oonoi 
-Anem o lo formació d'un sol Comite Femenl, i el Congrés és un bon mitja per o 

obtenir-ho. Si no ho oconseguim omb ell, no ho aconseguirem omb res, i con1inuorem 
discutint els uns omb els ollres, en proflt de Franco, naturolment. No comprehc com pot 
onor-se en contra de lo unitot. Jo, que sóc froncoment anarquista, demonorio o tots el, 
que no els interesso treballa, per ello que 6s el que persegueixen amb romandre en lo 
discordia ... 1 potser també d'on vénen i si és cert qua són ton ontifeixistes com ens vo• 
len fer creure. 

-Et sembta que podem arribar a un ocord, nosoltres les dones, malgrot tots els 
onceslrals cpenjamentui 

-Els cpenjomenlo que dius jo estan desocreditals. No som ni millar ni pit¡or •. 
1 ena han demoslrat que tompoc na soben entendre's ce11S> ... Aro tenim el drel de pro-
var nosaltres (un drel que ning6, ni en brames ni en veres, ens poi discutir), i en reeixi-
rem. Hom no poi negar-nos uno sensibilitol més fino, moll útil en el• moments greus com 
•I nostre. 1 ens fa encaro m6s habils l'anar a defensor el que méJ astimem i al que, per 
damunt de tal, ens inleresso. 

BELDA HA ANA T A LA U. R. S. S. 

HI ha anal per o commemorar l'Aniver10ri de la Revolució Russa¡ hi ha onot pera 
veure de prop com ens ajuden i com en, valen els noslres llunyons comorode1. 

Abons de morxor ens dela: 
- No é, un viotge de ploer, jo q1.e no són, oquells, uns temps per o entreteni-

Menls. Es quosl un viotge d'investigoció. Vaig o veure coser, a estudiar lo lronsfonnoci6 
que s'ho portal o terme a ta Unió Soviotico I sobrelol o vaure qui s'ha fet per ols in-
fant, i com va l'emonclpació de lo dono. 

A lo tornado u1 diré la verilol, loto la verital. - tc'I /1 ,h · E t t f 
Bon viatge, Beldo_, menlro fKoerem omb imPOclencio la le,,~cffrl~J. 1 IVOS s a a es' 
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MARL\, Rabat~ i Bcma~ttc C:i.ttaneo ¡wrfunyeñ al 
Comitk d1: l'arl~ \l,lrill 4;; w1a de les millors ora 
dores del C. :\I. F. '1$.;uti11t-ln, hnm es i;ent ~mprc 

Wl xic co,mbabiecalt i ~m\¡ el pcnsam..,nt d~ H:mt de b:> m n'ltl l1ngucs:;i11 gaircs co1111.~llat l~i tia wia cordl:1litat, 
UJ10 simpatia siugnlo.rs cu urlll ,le lcS e~ 'gue fa 
o que <iiu. 

l:ic1npre cs~a disposada o riücnr la se,,a convenien-
cia p.crsoual l'll pto de la <:at\.',a autüelxlsta A.ro que ,·s 
trob.'l ttill:e nosa!Lrcs l'hem 'trok.cl;:i mes jove que etL'J. 
sembli1 aquest jullcl darrcr, al O;,ngrés frauc~. i li h•, 
hem dit. 

011, tp<:titct, naturalment, o.rn wi t.rouo hé ~,ui 
rcspost-. Alcshores esta.va uí:llalta, saps? \"aig Mribar 
mo1t greu ... 

Es cert: ho recordcru. Recordt>m. que M.•Hirt Rabatté, 
operad,t de poc aqnclls clics, ab.'UldouA lo lncllspcTL'lnbb 
con\'olcscenc1.:1 pcr a assistir al Cnul,'t'~ Iutcrnadomil, 
mi era en \'eritat nccessaria, pero no a ngudl ,•,rcu :rc-
11itl1 ben impresa ~n fa u1cmóría fa i1natgo d-, s minub 
de rqiós i les injccdou.,; cutre b.istid:,rs lle ;\!,;tria Rnbatté, 
dcs¡,rés deis scus J>arlrunents sólids i cn&gics. 

l <'ns nL'lnca parmr de Brruadettc Catt.meo, d1: !'extra-
ordinaria Bern:ulette, &cretaria general dd •Comité .'.ll<Jn-

dlal de Fcnuncs• coulm el íci.,dsi!'-e i la .b•1u,rra, que .Porta al 110,trc Primer Cougr6s Kacio;1a.l 
de la nona, ultra la sev,, matcL'Cl UUlprel.'1,Lble presencia. l'ombm tl'Edeue Sl.asova, de G .. b:icl(Q 
1Jud1cuc, d'Alkc ntgccr, de ;\huc Sun \'al &:n ... 

l:.l scu t<.'<:ixít discurs d.? resum del Congté.s lutcmacional solm: la wilt..i.l jn fou public4t 
a CO:\fr.\XY:\ . 

Ilem volgut t:<"-.ollü les sevcs impresslon,; i 1l h'lu !et divcrscs pre gu.nl.€0 
-Con.sidexo 111.'\gn!fira In iclca <l'aquc¡¡l Ccngrés vostrc h,'l d1t : x¡:. pot css.,r més que llll 

gran cxit, ,,¡~tes I' e1nn.,i:-~me, i la labor qm. lú hcu p:,sat. Certamcnt, el 'Congrés és uu m.itjñ im-
inilloral,Jc pcr a arribar a b m1it.it. de tot.c,; k:. anlliebd.stes c:ital:uu~,. J com que fa wütal. és la 
,•ictoria. ca.p de les energies e:.uicr~ad-:-s 110 resu.lt.., uw.lal,'Utlltyada. 

Es r.rerfs que les de n ... s s:r.~onguin del que elo.; hi ,--a aqu.:sta lfufüt: la salyaguard.a de mé, 
prcats 111krcssos. lo trnnqu1l·ltlat de llurs 1Lus, la bc?nauran~.a dcb qui• més <'Stimcn, .. 

.U Primer COllJ!l'<:S '.N'adonol vostre hi ,·ulim cm rcpr<:S(·t\tació de lotes .1t,1ucst~s don~ que, 
malgraL la r1cprobabl' linia de conducta ~g\lidit pds gown1s de lltu:<, ~sos, do.,sitgen Unitar i trc-
hallor :il co.~tat vostrc pd triouú de la Iberia r.:publicana, pctque s obriu les vostrcs hontcres, 
pcrquc se us ajudi fiñs a l'c.~clafamcnt total de 1 encmic. 

No: pcr dcscom11tal que el Primé!' Congrés Nacio!L'tl de Dones no descebrn ningú I amb 
c1 nostrc ~'til contlnuarcm <:ssc.:11t dign~-s de L'\ t:ol·J:,bara-
ció amb uosalt.res dels prcstigís fomcnins inll!Ilmcionn!-'! M.\'RU-Li.uis,, ALGAlut:\ 

Margarita Nelken, que 
auistiro al noslre Con• 
grés en representodó del 
cCamitó Nacional de Mu· 

jereo. 

H El{ parlat jn d'ellcs eles de les pagbic:¡ de CO)CPA~'YA, i U$1Lem dit 
per milja de 1n nostra rc,·ista, 11 totcs les nntifebdstes caw.l.u1c,;, 

com és d'iutcnsa la pcrsonalitat, l '<'lt~'i'gia, com és de fort 1'c11tuslns1,w 
d'aquc:st<:s d,mcs <le mé.~ cnlla de, les nostre.s Iroutcrc:s, qne cori.,;ii-
tuci."\:~ll el ,Co1ulté ~foudíal u.:s Ft:nuues,. D'dll:s <'11..'i ,·~ l'c,.-:emp! ... , l',:s-
t!mul. l lambé, 1.:n gran plU'\.. l't:lllpcnta d'cmpr,n<lle una ta.;ca com la. 

,1t fer gran congréS de dones. Dé es mereixen CJ,UC h?w 
11:uli <l'tllcs mm per w1a. De le~ que h1n rcstat 1 de les 
que lurn vingut. Aqnelles ens animen amb el record; aques• 
tes. amb la preswcia, ambla paraul.a, amh el gest sincer, 

Cotuenccin perles que, a tra~ dé les dlit.o.ncies -nul'lcs 
J>tr la, sol(daritat human.a-, ens trameten llurs bons au-
gurfa pc:r al Primer Congrés Nacional de la Dona. 

Gah!jelk D"eh/ne.. t·no vclleta gcntillssima, aix.erida, 
acthn, que (o pensar en la joventut eterno. Té UllS ulls 
pcnetrQJll.s i vius, 1 una manera de d.ir, tota suau i pers-
pica~. que su~estioua. És la presidenta i l'i\n.im:i del 
1Com.itá :Mondial des Fcmmes•. Tan aviat viatja v.er • 
'f).."ecos\ovar¡túa, com per la 1J. R. S. s .• com per Angla-
tc: ria, escampant arreu la seva paraula i el seu di11a1uis-
:n1~. 

Recor<l...m aquell acte en honor seu, a Pa.rfs, durant el 
Con_grés lntemacional contra 1a Cncrra i el Fcbtisme. 

l·ou nlb.csh?rcs qu.an ens dom\retn realment compte 
de la per,;oualitat de Gabrielle Duchwe. S'havien fct dis-
<'llfSOS !,lJ.o:u1t-la i, malgrat que cap deis e logis uo aQnSt..'l-"ª la 1enlltnt, ella u'estava confusa i avergouyidn. Quan 
par!,'\ ho 1óu traicnt-se merit, manifestant que fins es fcia 
por cllit 111ntcixa per les rnrfssimcs c¡unlitats que horu li 
h:i.vla ~judlcat. 

l pe; a. d1:mostrar-ho, per a fer veure de com havla es-
tat dó_.,'XX: rem.arcable la seva vid.a, de com havla esde-
vingu~~vt scnzill.aml'11t, comen~ a ei..-posar la. se,•a tra-
jrct.ória rJL'\ h.wia na,qcut cutre els bcua1uats i en 1w prill-
cipi ,kwanava grans excuses pel seu error- fou fi. 
lruil.ro¡>:i. Pero esclatA b guer.ra europea. l s'adona que 
¡x,nsava I que scntin com pacifista i com antiimperialista. 
l, naturahuent, es posil a Uuitar contra l'ímpedalis111e i 
contra ,¡.tt- ~erralll 

En a~ iustant W\a veu dé dona emocionada uenca\ 
el sile11ci p:eg-:>11 i respectuós: 

Ohl No és pos aixl e.'l:llcta1nentl Madrune DucMnc 
s'oblida de n·marcar que en aquell temps era perillos!s· 
sim actuar com ella actua.val-

Ui llagué un esclat d'aplaudiments. La presidenta de C. M. F. enCll.m es ,de· 
fcnsa,: 

-Potscr si, peró en tot cas jo no me n'apercebia ... Si valg ésser Jwroica 
fou ben incou.~cie11tment ... -

Aquesta é.~ la venerable Gabrielle DucMne. Li h11 calgut :\SSÍStir al Cougrés 
de Dou.:s l'ranceses a N'iza i aixo ha fet impossiblc la vinguda. al nostre. Pcró la 
sem solll remembran~ ja bastaría pera encoratja.r-nos. 

Cert,mk D11by, He/Jxe La11geui.n. Gertrnd-: é3 una ~onn bonica, ené~gi~ 1 
habil, nascuda a la Suissa alcUlallr,a. Perseguida acam1-s.'lad11mc11t pel h1tler1,q. 
111,•, cllu li h.tt tes¡><>st amb una lluita no mcnys aferrissad'l. 

Tcnim J>l'l..~nt l·•S lt?rcs passades escoltant-la tneutrc: ello en.~ e"-;>lkava_, lllllb 
1111 llengu.,lg" acolorit, 1U1c:cdotes polílic1ne.~ de h scva vicla; 1..1 persccue1ó. els 
mítbl~ ~ccrets, els fulls clandest.ins, les ttapasseries... . 

Quanl a !!<'lene, la filia del profcssor l.ang<?viu, ha consagn¡.t tota l'<,~· 
tencla a treb'\lfar en pro de la causa de la. llib~rtat l de la pau. Pcr a1~ó 
se sent sempre lluitndora I optimista, A.quest mes de novcmbre es celebra 
a París el Congrés de la Regi6 Pariscnca., que: ella ha d'organitzar; aques-
ta és In cat1Sa de que no poguem veure ara entre nosaltres el seu rostre 
ahnpatlc. 

LIS @UE HAN VINGtlJJ'ii" 
SON cinc: Bernadette C.-ittaneo, Irllda Vernon, lifarcelle Leroy, Es· 

tcHn i l.\{aria Rabattl: i ::'llirlam. 
Hild.a Vernon pcrtauy nl C . .M. de Dones d'Anglaterra. Rs el primer 

cop q~e visita llx\ria. Considera exccl'leut la idea del nostrc Cougrés, 1 
ens dm: 

-Sabeu? No to~ les dones d'A.11glaterra estan d'ac~rd. ~mb la. p:>l!-
ticn de míswr Edeu, Jo represento aqu~»st gmu sector anlifeJX.L'it.'l l 1nk~-
--'lcloni~ta angl<'s ... 'tenia\ graM Cs?:"•rance~ ¡m~-irl,;.-s <·ll ,v¡m"lt C'ougr,., 
ca tala per la vostr-. unitat i pcr la vostm \'ictoria ... -

::'llarcc:lle Leroy ens parla de: tota la tasca ele les dones lJelgncs .a fo "'.ºt 
dr l'E-5J?anya republicana, del trcb:.111 infatigable de prcsligi,- coru ,\11ce 
Dcgecr I Isabel Blum ... 

Quant a Estel·la, és italiana I treb.'llla elltre uo:;altres. a la brlga, 

Maria llabotté 

Soldall de fe, Brigadea lntunacionals, f•t• pre•oner, J fugitlu• del 
camp rebel, en lh.1r viaita al cComit6 Mondial des Femmen. 

internacional. Ve també de París, o.n ha presidit un Congrc!s de dones it.alianea 
expat.rlades. • 

-Iú estat un succés -ens diu- eu tots els aspectes ... I un dcls pro• 
blemes més importants de qué s'ha tractat ha estat el de la qüestló es-
pauyola ... -
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.. 
Teresa Coronel 

Obrora de xoc, maquinista de la cosa col'lectivltzada 
«Modes Badia», fa les següents manifestacions respecte del 
(' Congrés Nacional de la Dona: 

-No tinc cap dubte que la dona és un factor lmf?Or· 
tant dlns la lluita, i ella pot molt bé treballar per la umtat. 
D'aquest Congrés en sortira la nostra unitat, indispensabl~ 
pera ajudar els homes a guanyor la guerra. Totes estem lh· 
gades a realitzar aquesta tasca, parque a totes ens interessa 
la victoria.-,., 

' Casa Torrebalat 
' Hem cregut que seria molt interessant coneixer l'opi_nió 

de les companyes del ram textil, i o tal fi ens hem encominat 
a lo casa Torrebalat. 

Telers, rñolts telers, i darrero de i;ado un d'ells, vigilant 
gelosament la roba que es va teixint, uno companya. fn 
ossab~ntor-se que anem a fer un inte1viú i unes fotografies 
per a la,revista COMPANYA, llurs. cares s'enriolen, tot assa-
bentant-nos moltes d'elles que compren sempre la nostra 
revista. Teites ens fon preguntes encaminadas a saber quel-
com del I' Congrés Nacional de la Dona, demostrant un 
gran interes. Un cop satisfeta llur curiositot (pe/ lo qpe ens 
felicitem), contesten a les nostras preguntes, i, com \'~ureu, 
ho fon d'una manera concreto i pred~a: 

-Que penseu que poden ler tes dones per la unifali 
-No parlar mai mol de cap sindicat .ni de cap pdrtit p'o- · 

litic antifeixista. 
-Que opineu en relaci6 al 11 ICongré,s· Nacional de la 

Dona? 
-Creiem que és molt necessari per tal de donqr a co-

neixer la uni6 que existeix entre tates les dones anfifeixistes 
de Catalunya. 

-Creieu que és possible, molgrat les antiguas calúmnies 
al sexe femení, que s'orribi o un ocord entre nosaltres? 

-Si totes hi posem la nostra voluntat, estem segures qua 
orribarem a un acord. Digueu també que desitgem qua 
s'acabi oviat lo guerra, amb el nostre triomf.-

t 
·vestuarl de gu8ffa número 14 

Cinc-cantes dones, qui ho diría? Totes treballen, totes ro· 
manen a llur lloc· ni el més petit aldarull entre elles. Que 
desm1:init.. queda aquello frasE! que no hi po~en h~ver 
dues d~nes juntes! En preguntar s1 entre elles no d1scute1xen 
mai, em contesto una: 

- No, parque pensem que l'estona que perdríem discu-
tint podem oprofttar-la pera fer un oltre capot peral front.-

Magnífic pensoment el d'oquestes componyesl Tont de 
bo totes les dones les imitessinl 

Mentre el fotograf impressiona algunes plaques, els faig 
les següents preguntes: . 

-Que penseu que poden fer les dones perla umtat? 
-Comen~ar ~r unir-nos totes, les dones i oixí donar 

l'exemple ols homes. · 
-Qu~ opineu ,en relac16 al I' Congrés Nacional de la 

Dono? 
-Creiern que és magníflca la celebraci6 d'oquest Con-

grés, ~uix pot contribuir a gupnyar la guerra. 
:-Creieu que- és possible, malgrat les antigues calúmnies 

cd sexe femení, que arribin a un ocord entre elles? 
:-Sí, perque creiem que totes plegades tindrem una mico 

de comprensi6. Digueu a totes les companyes que col trebo-
llar amb fe per tal de 
guanyar la guerra.- C. S. 

-i 
les dones lluitarem al costat deis homes flns a l'esclafament 

complet de franco I deis exerclts mercenaris i de llurs capitostos. 

Visea lo unió de te~ dane1 de Catalunyal Per l'onlhllament del 
feixlsme invoáor. 
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A cada barriada, a cada 
sran fabrica, el seu menjo-
dor col'lectiu i lo sevo gua,.. 
derial 

Dones refugiadas, les do-
nes de Cotolunyo us ajudo-
rem o trobor uno novo llar 
1 vosoltres ens ojudoreu en 
el treboll i lo llu1to comuna 
contra el feixisme ossossfl 

Comperoles, no oblldeu 
que el treboll del comp és un 
treball de guerra. De vosol• 
tres depen en gran port C\ue 
lo tarro, omb els seus fru1ts, 
pertonyi deflnitivoment al 
que lo treballa! 

La unitat de totes les do-
nes del poble és uno arma • 
formidable de la victoria! : 

Isabel A Xuora 

Donesl Vigileu i de-
nuncieu els emboscats 
i els feixistes que 
s'amaguen. D'aquesta 
manera estalviareu les 
vides deis vostres ma-
rits, germans i com• 
panysl 

-Cree: q1J 
lln acord 8 P0 dem de c:on. ~mb fofes 1°rrlbar 0 _,_ ~c:,., 11 • es d, "">nc:s c:omp e:, o onfif. . one• 

xer ranc: rendran qu. e1xista, 
IJnifaf i ors és desa,r Fer n,5;. 
traba// afavorir ¡• 'C:fflar lo a mo/t h-'b. enem,c Per igual treball, 

Igual saíari; tant els ho-
me, c,om les dones! 

q1Ji, no ar "b u ilmenf ' q1J• 
P0(11Je ." em a IJ P•r a 
~el• b:; 'fiomfar omb ,.ar:ord I 

x1ns de/ Pob/ ac://itat. e. • Gab¡na \rt. 
d',· -Lo me tono, 

PI ERA 
fllpo "º o · de 10 

6ar.110• Pllli6 '• DOLORS 
(ConselleH de Cultura de l'!Jtmtllllant de Bmelonn) 

"º•t,., '64Po116 e/ 110.,/1/J• he,,. 
le/·f¡ge 8;1fo,ro abljilot IJ e . •en 11, 
mame nc,a Pe • ' lo n1111 e/a me nt, ºmb r a fret, Olfro • 

0 ,:;._Per la •or:,;n. ollar F. in. Mcinuela Martr 
.. 9 lluJ, ¡ llos/ro ,:¡ i he,0 !'· 

l•A• o .,¡ t,i cot1, r•• 

LA nostra Consellera esta tola atrafegada, a ¡unta• e "''º· 0, Fina -La unltat e, pot / es deu 
aconsaguir. Cree que podem 
posar-nos immediatamant 
d'ocord entre les dones que te· 
nen fills, garmon1 o companys 
a/ fr~nt. T ambá oc:onseguirem 
lo un,tat entre les obrere, ; /e, 
oltres onfifeixlstes cotci/ane, 
perque lluitem fofas par la ma: 
tebeo causa, i oixo ens porta 
fatolment, a frobar•nos tote; 
funles al costal deis comarade,, 
,ompre endavant vars lo pau 
Jo /libertol i el prográ,. ' 

ment, voltado d'un bell munt de papeu; s esta prepa• 
ront !'obertura d'uns menjador, pero infont• 1 Dolor, 

Piera treballa aclivament en oixo. 
- Es precia -ens diu- que s'incorporin milers i milert de don•• a 

les fabriques, ols tallers; pero per oixo hem d'osseguror obans o le, 
mores el manjar de llurs fllls i donar•los-hi la aeguretat de que no per· 
dran hores l més hores fent cues. 

- Prendra el Congré• alguno reaolució en aquest sentit?- 11 hem 
pregunto!. - És d'esperar que del Congrés ~n sortiran acordt sobre tot el que 
veritablement interliua a la dona I ningú no negara que el flll ~· una 
de les r;Óstres preocupacions fonomentals. A les dones ens une1x, per 
damunt de tot, la nostra situació en el treball; en, uneix la. lluita, el 
deaig d'ajudar els homes i el Govern per a guanyar la guerra I la revo• 
lució. El feixisme, enemic com6 de tots, és enemic decidit de l'emancipa• 
ció de la dona, i nosoltres hem de lluitar contra ell, al costat del poble 
que combot en defensa de les seves llibertats. 

-Per a que servirio la unió de les donesi 
- Primer de tot, farlem molt més facil el treball del Fronl Popular i 

o l'ensems lindríem una arma'formidable per o la 11uila i la independen• 
cía de lo nostro terra. Pero, al mateix temps, en• ,erviria per a obtenir 
les nostras reivindicacion5. 

Aixo significa per una port, el lliuroment de noua soldots al nostre 
Exercit Popular, ~I qual representara un nou oven,; ,ropidfuim. vers la 
victoria de les nostre1 armes. Es ciar, dones, que lo incorporac1ó de la 
dona a la producció significo jo l'haver assolit l'emancipació. Es dir, 
que la dona que vogi ol lloc d'un home al lreball, al mateix temps que 
fa un gran servei a la causa antifeixisto, es conquista amb el jornal que 
guanya la seva independencia económica. 

Amb la unió de toles les dones fóra més focil la lluita contra els em• 
boscots: farlern comprendre a les esposes, a les mores, ? les germanee 
deis combatents que llultont contra els covards que s arredossen en 
qualsevol lloc de la reraguardo es defensen les vides deis que tenen 
ql front. 1 fóra també mé, efica~ la lluita contra el• especuladorJ deis mercal• 

1 elt provocador• de lea cu•• 
que volen desmorali1%ar la re, 
raguardo.-

Piera, tot d'un plegot, a9afa 
un plec de paper, i continua 
el seu treboll. 

-Veus aquest prolectef 
-pregunta-. Són guarderies 
i menjadors per als ftlls deis an• 
tifeixistes. Amb la unió de lotea 
lea dones, la tasca de !'Ajunta· 
ment fóro molt més ef\cai; i mé• 
senzilla. Amb l'ajut de lotes 
nosaltres sen, dubte que maltea d'aqueatea guardetle, 1 mé'n!adort to 
foren fets; els infanta jo hi menjarien i les mares podrien anar tranquO• 
les a llur lreball. 

Tot el rapidament pauible, dones, anem vers la unltot -en• dlu par 
acabar-. El Primer Congrés Nacional de la Dona ha de conaagrar,lo 1 
ha de buscar un programa de reall1%ocion, lmmedlates que donguln 
plena satisfocció o la dona. -

Les dones, unidas, han de tenir llur lloc d'honor en el Fran 
IPopular antifeixista, palanca formidable de lo victoria. 

· Dones de Catalunyol Prepareu-vos per a ocupa, el, lloct de 
treball deis homes ,cridats a les lleves del nostre glori61 Edrclt 
Popular, 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



Anna Muria, 
l'escriptora catalana, respon a In 
nostre1 preguntes: 

-Que podem fer les dones per f4 
unitat antifebdsta? 

- Simplemen.t, unir-nos. Tant les do-
nes com els homes, hem.d'oblidar diver-
gencies l unir-nos tots en la lluita con-
tra el feixisme. Petó cal tenir en com.p-
te que oblidat divergencies no vol dir 
renunciar a.Is propls idea.Is ni tamp:x: 
imposar-1.os als a.ltres. Ni vol dir obll-
dar allo que és l'esséncla i la raó del 
nostre viure i part de la nostm. natma-
lesa. Per exemple, la unltat de tots els 
pables iber!cs en la gran batalla que do-
nem al felxisme no vol dir que ens hA-
gún de confondre en una unifonnitat 
que només existí en els conceptes fan-
tbtics dcls imperlalistes llipócrites ni 
que cap dels que lluiten hagi de renun-
ciar a la propia personalitat ni que 11 
demanin enganyosam.ent coma sacrlficl 
per la victoria. 

-És procedent la idea del Cong,:és 
i en pot sortir la unltat? 

-Si es fa com cal, sí. Hem de pen-
sar que en aquests moments el que cal 
és treballar i treballar. 

-Malgrat. el que eus han dit, les do-
nes pt!dem fer més que els homes per la 
wiitat? 

- No hi veig dilerencla. Igual que 
entre els homes. entre lt<s dones n.'hi ha 
d'intcJ-ligent.s i n'h! h4 que no ho són, • 
n'W ha que perden el temps en mesqui• 
11-s I n'W ha que no. -

Anna Ba~ia i Capell 
Anna Bridi.a és lá. dona que ha scntit 

clavar-se: din tre el seu cor .intensnmcnt 
le~ ffblad<>s del dolor. J~lln ha vist ccgsr-
se a la flor de la juv<:11h1t la vida dcls 
seus do:;lgcnnans, vidi.1bnarada d'amor 
a la Patria. :& per airó, .P9t6er, qne lea 

LES DONES , 

STAT CAl)llA 
eeves contestes a l'enquesta que portem a tenne tencn un .regust a 
dolor, a reslgnacló. Ae<:edeix al nostre fnt.errogatorl amb aquella gen-
tllesa que ens reoorda el somrlure del seu genna Mlquel, si bé les se--
ves ooutestes assenyades, respostes concretes, plenes de serenor, reeor-
den aquel! cap organttzador que es digné Josep Badia. 

Reua aeí les seves tespost.es: 
-Qué penseu que poden fer les nostres dones perla unitat? 
-SI es tract:a d'una dona corrent, qué pot fer? N'hl haura prou si 

Ea¡> el que no ha de fer. Si totes sabesslm. el que no hem de fer i el que 
no h.em de dir, farfem un g,:an sexvei a la unita.t. 

-Que opineu en relaci6 al primer Coug,:és? 
- Un congrés pat servir per a destapar valors i per a donar llum sJ 

tothom hl concorre amb altesa de mires. Penseu amb la. mare del com-
batent, l'exemple de tona.litat més elevada en la gama dels sacrifi-

cis. Compareu la seva callada resigna-
ció amb les rabietes intrigsnt:s de la 
noia. a la reragu.a.rda i avergonyiu-vos 
davant de qua.lsevol personalisme, per 
temptador que sigui.-

Carme Sala 
-Qué penseu qué poden fer les do-

nes per la uuitat? 
-A la memoria de totes esta l'escl&-

trin t tricmf electoral del 16 de fe brer 
del l 9SG, i llÍllgú no ignara que fou degut 
principalment a la part activ!ssim.a que 
hi porta la doua. Aquest fet ens demos-
tra d'una JD.aium1 eloqüent del que és 
capa~ la dona quan s'ho proposa. Cal, 
pero, prlm,erament fer cc.mprendre, a 
les eompanyes que encara ho ignorin, 
la impartancla que té la unió de tots eb 
anti!eixistes, ja que és el que ens pot 
partu més rapidament al triomf final, 
J confio que una de les coses que més 
pot contribuir a aquesta unitat és la ce-
lebració del Primer Congrés Nacional 
de la Dona. 

- Que opineu en relació a aqnest 
Congrés? 

-La meva opinió és que va ésser una 
idea meravellosa la de cdebrar-lo, per-
qué cstic convcn~da que d'ell en pot 
sortlr la wlitat de tote.'I les dones autl-
feixistes, ! w1 cop assolida la unitat, 
amb el uostre exemple l el nostre treball 
contribuir a la unitat de tots els homes 
ontift:lxistes, i si aix6 110 fos prou per a 
fer lmportant el Congrés, mltjan~t 
l'a..'ISL'>tencia de les dclegades dc:ls altres 
paisos, eom Ftan~. Bélgica, Anglaterra, 
U . R. S . S .. Xlna, etct\tern, coutribul-
de-m a doua.r a couéixer a l'estranger la 
verita.t de la guerra que estem sootenint 
i la part activís.,¡ima que ll correspon a 
Catalunya, dcsm.enllnt d'aquesta mane-
rn la propaganda facciosa que amb l'ins• 
tlnt d'auimadversió que a la nostra per-
sonalltat luw tlogut sempre els govems 
de dreta d!uen que Catalunya viu d'ee, 
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Le• trinxerH I la ,eragua"' 
da formen un 101 frontl Cada 
dona ho de tenb un lloc el:! 
la llulto ¡ de treboll en lo re-
roguarda. -Eh hospltol• neceulten 
mil• 1 mil• d'lnferrneNs, Ca• 

aclteu-vos por a atendre 
~egudoment els nostras h .. 
tole• soldats ferits en la lluito 
contra el fehdsme. 

Comisslons de dones P•!º • 
atudar el Govern en la llu,ta 
contra els «especuladors11 1 
els cacoparadors•, a\udantl 
del feb:lsme. 

• 

Oonesl Vlgileu I denuncteu 
els ogents emboecah del fel• 
xlsme, qoe a les cuts volen 
desmoralltxar la ,.,aguarda. 
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llS NOSTRESAMIGUES 

Marina P6rH, del Sin• 
dloot de lo llar, ocllvl•· 
to deCOMPANYA, que 
tr•ballo ofanyo,om•nt 
en Jo 1occi6 de propo• · 
;ando I con,tltuint elt 
,Gn,ps d'AmlguH> o 
le, fbbriquH I tallero de 
Barcelona. Molles grb· 
cf:61, Morinal 

~POSTA,-S'ho constituit el Grup d'Ami· 
gues de COMPANYA, integral en lo aeva 
totolitol per noie, joves que tenen molles 
gane, de trebollor i que han inicial llurs 
lasques fent petició de cinc-cenls exem• 
piar, de lo noatro revisto. Bé per le, noies 
d'Amposto. 

TORTOSA.-EI Grup d'Amigues de COM· 
PANYA, soto la direcció de lo componyo 
Trillos, s'ho proposot formar un toller col· 
lectiu pera ojudar els nostres brou• sol· 
dots de l'Exercil Popular. Tenim o dispo· 
aició d'oquestes companyes la roba que 
ens han demonat per a confeccionar. Ens 
plau mollíssim que a l'entorn de la nostro 
revista e, faci no soloment tasca cultural, 
sinó també aquesto de ,alidoritot que fon 
le, dones de Tortoso. 

MANRESA. - lea obreres del Textil han 
ocollit omb u111 gran entusiasme la nostro 
revisto i eslon constiluint en oltres fabri, 
ques els nostras Grup, d'Amigues. 

Tore,a Poldu, propul10~ 
ro del movimont de do· 
no1 o R,u,, gran amigo 
de la hOatro rovíato, qu• La 
fruelx de gran, timpa· 
tlos entro le, dones tránsformació 
d'aquotlo clutat. 

BADALONA.- La componya Dolon Broqult 
ha esta! encarregoda per lo Comissió de 
Propagando de lo nostro revista de far• 
mar el Grup d 'Amigues en aquesto locali· 
tot, per lo quol formació demostren toles 
les companyes de diverses orgonitzocion, 
molla simpotio. Soludem des d'ad les 
companyes de toles les organitzocions 
ontifeixistes de Badalona i desitgem que 
en el proxim número sigui el Grup l'encor• 
regat de distribuir la nostro revista en lo 
localitot. 

Per la moneo d'espoi I lo premura del tempa 
ens és precls donar concisomenl les notes 
de la formació deis Grups d'Amigues de 
COMPANYA. 

En el número proper publicorem llmplio in• 
formació. 

. A BORGES BLANQUES, LLE1DA, BALAGUER, 
TARREGA i CERVERA s'hon canstituit el, 
Grups d'Amigue1 de COMPANYA. 

de "Companya'' 
El I• Congréa de lo Dono marco el comen<;oment del segon copítol :de lo vida de 

COMPANYA. 
Amb tot i lo nostra inexperiencia, COMPANYA ha eslat, d'en<;ll de lo ,evo opotl• 

cl6, acolllda de la manero més · fervenl, entusiasta i encorotjodoro per les dones, a les que l'havíem dedicat. Aquesto dilecció en, 
Impulso a fer un nou esfor<; per tal d'ésser·ne encaro m6s digne$ i tombé pero establir un contacte més fntim i eltret omb les no1tre1 ami• 
gues, i aproAtant !'experiencia adquirido fer mé, i més eficienl la noslro lasca d 'orienlació i d 'informació. 

COMPANYA, o partir del proper número, sorlira selmonolmenl. 
Vencerem toles les dificultots que fins oro, degut a circumstancies excepcional1, ens han impedit uno mo¡or regularitat en la sevo publicoci6. 
Amb lo creoció de noves seccions m•llorarem el seu conlingut, i o les pagines del selmonari COMPANYA hom parlara de lote, le1 "tOIOll 

que poden lnteressor a la dono antifeixisto coto lo no. Figuro en els nostres projeclesa 
Publicar, en forma de fulletó, una novel·lo revolucionario d'exlraordinori intere1, 
Una pagino de critico i d'humorisme. 
Un consultori pero les mares, dones tOMPANYA dedicara pre-

ferent atenció als infanl•. 
Per tal de fer realmenl efectivo lo unió omb les nostres lectarM, 

lnclourem uno secció de col·loboració espontanlo, omb concursa, 
1 premis. 

Aixf moteix no pouorem per olt les aalualitots, la político Inter-
nacional, l'art, la llar, etcelera, 

Jo sabem que és obro dificil. Pero ho realitzorem amb el nos• 
tre optimisme inacabable, i amb la vostra a judo, que no ha de fallar-
nos. Feu·nos, per escrif, tots els suggeriments ~ue estimeu necessari1 
1 convenients pero que COMPANYA e1devingu1 realmenl el que lote, 
volem que sigui: el periodic de lotes les ontifei,o;isles que lluiten i vo• 
!en lluitar millar encaro per lo victoria I el progré1 huma. 

L. llei Je la "eojanta i l'Looor lemení. .. 
... segons els nazis. 

D'uno revisto d'ceducoci6 nocionol•socialisto de les nenes> de 
Viena en treiem aqueste, Hnies: 

cla llei de lo venjan~a regeix sobre tolo lo vida germanice. Ven• 
fan<;o de song, venjon~o perlo song vessada dela pare/lis, venjon~o 
perla parentela ofesa i, aro, venjon~o per /'honor femen( afea. Lo 
venjan~o de la sang en1 porta a les pregone1e1 de lo religiositot 
germanica.> 

ee• 
1 ocl tenim uno curioso demostrocló de ~o que el noclonal-

tocialisme enlén per chonor femenf> ... 
Canten a París, o proposit de lo visita que ha fet o Fran~o el ge-

neral Milch, que oquest no é,, preci,ament, un producle pur de la 
ra~a aria, porque s'ha descobert que el seu pare ero jueu. 

Per oltro bando, el general val molt, i o Hitler no ti convenio 
oplicar·li le• sanciona previstes per o un cos semblont. 

Que ha fet? Uno coso mol! senzillo I molt natural en un paf, on 
!'honor femenl solomenl poi éuer renlal omb tonto sang, ha fet Ar· 
mor o lo more del general uno decloroció ,egons lo qual aquesta 
dono va engonyor el seu moril amb un orí I que el seu flll 6' el frult 
d'aquetl odulterl. 
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les dones no tolerarem qu• 
els nostres fllls, germana, ma• 
rita I promeso11l9uln«embo1• 
calPJ 

.., 
de no1'emfn.el 

I 
1lno dala _ple ne -4e 1111a n1, d 'htralt111H, de crita 
d 'on11olxa I d• vlctt>rla,M Una dota que .. 111bla 
ompllr lo hl•~rlo omb lo .. ,a lmaon1ltot I delxar 
plll'lld1 1 entenebrlh ,t, allrH ¡o,n1 1 101 oltr•• 
conl~rlH , .. + 7 do novembro, do, onlvenorl1, Un 
ony dol .. 111e de Modrld. Vlnt ony• de la Revotu-
dO rvna. 1 to nt en t'u• com •n l"altte l'ofHna de 
la 1ang, d• lo vida, de lcl bo auran~ , por la 111• 
Mrlal I por la ¡u1tída. Uulta dura 1 ,anta, que dl11• 

11lftcal + tóola, l'antl110 1 turmontada, nova U. R, 
S. S. ftoNlxent, pleno d• ca mln• 1 d'horibon1 ••n• 
ff, rublerto d 'optiml, mHI lo tevo torturo, el tau 
dolor lmplacoble - la llunyt>, 901,.bi oblldat com 
vn peaombr•- t1flo donot lo tevo t.llcitot d 'oral 
Cap d• IH llll11rlme1 que alHhOtel vouaroo foO 
dlala11uanyado ... + Madtld, vllo Indomable, terror 
d• l'ambra, de la ln1ídlo, de la vtl110, de lo tto¡. 
cl6 ... Tu ,ncara 1of,el .. , 1 ploret. Pub no et de .. 
cora'9l1I Dio Vlndrll, 1 na 6111alre Uuny, que r•brb•, 
pe, Códa dolor d'ovul, mll ,,peranca11 p•r coda 
gora d• 1an11, mll dl11nltall que t'ot.rlrb Jo humo• 

•llot, •11raidol 

L' Exocullvo d• l'lnslitul ct'Adaplocló Profuaiona) (d'esquerra o dreta}, Je> 
ver, Monbortat Morlfnt!, Maria P6rH i Enciso, doctor Mira, Cornw 

Qulnlona, rujolar, Sola I E(Ollia Anna do Rlu., 

Cent mil dones per a IH 
fob1iques, camps, oflclnH 
l labcíratoris, 

Durant l'octubre proppassat aquest lnsUtut organitza, al Palau de la Másica 
Catalana, 1U1 acte páblic pex tal de posar-se en contacte, amb les dones barcelo-
11.ines. La sala s'cm.plen~ de companyes que escoltaxen I aplaudiren les consignes 
i els p ropóslts e:s:posats pels diferents membres de la Comlssió Executlva. 

Teocfoxnir Menendez, Preslden.t de la Comissió d'Ind(istries de Guerra del Mi~ 
süsterl de Defensa, asslsti personahnent, i per tal d'establir una més flltima col-
laboració amb l'obra de Yinsti.tut ha· nomenat un delegat peananent al mateix: 
el camarada Sellé.s. També han estat nomenades delegades a l'Institut pex totes les orgauit.za-
clon¡¡ femenlnes barcelonines. la qual cosa permet es_perar la més r~plda consti-
tucló del front únic cpro-treball femenh. Tots els dissabtes aquestes delegades 
es reuneixen ambla Comlssió Bxecutiva per tal de col·la.bo.rar en llurs tasques. 

I/Instltut ha realit.zat les p roves d'a¡;>titud a 1es companyes que sol·licltaven 
pla~ a les secciona de despa&: i admimstració. Aquestes places seran donadea 
pex oro.re rlgorós de p1U1tuacl6 toW aconseguida d'acord am b les nonnes ~enei:als 
preestablertes. Pera les companyes 9.ue no tenen la suficient prepara.ció s'ban 
orgauitzat uns cursos de mecanografía i de catala, amb l'ajut d~ 1a Consellerla 
de Cultura; aquests cursos comen~ el día 15 d,! novembre. el! nou a una i 
de tres a sis, al C. A. D. C. l., i de nou a dotze i de quat.re a cinc, a l'Escol.a del 
T reball, resp:!ctivament. Continua la mobilit.zació volwit~ dels tecnics i mestres obrers ¡,er a orga-
nitza.r e1s ,msenyaments teórico-pr~ctlcs de les especialitats de mecwca, electri-
citat i química. Cal estimular a inscrlure's els companys que puguin disp:>Sar 
d 'alguu.a hora lliure pct a fer aquests ensenyaments. 

El Sindicat de ~z!~es U. G. T. anwicia uns cursets de preparació i capacl-
tació de les mobili ~'S de la seccíó d'ínferm.eres i trebal.ls sanitarls awdliars, 

Han comen~t els cursets de la P. O. S . I. G. ?..~ a les mobillt.zad-es de la 
se«i.6 gastrouomica que han estat aprovades en l examen m edie. 

I/lnstitut ha oblingut de la Direcció a~ Radiodifusió un q_uart d'b.ora setma• 
na1 d e radiació per tal de no perdre el contacte amb les mobilit.zades. Aquestes 
emissions s'efectuen tots els dunecres, a d:>S quarts de tres de la tarda, altemant 
en les dues emlssores. El nombre de companyes insc.rites en la segona mobilització, que fin{ el 25 
4'octub.re, ultrapasi;a conside.tablcment el d'inscrites en la primera mobili~cló. 
Cont.ínu.a:ment acuden inscrlure's noves companyes, D1al~at que 1 Instl-
tut no pot obrir el termmi d'inscripció la tercera mobillt7,aci6 fins i tant no 
estiguin plac;ad,es o (>Iepa.rant-se professionahnent les companyes inscrites en les 
anteriors mobilitzacio~. L'Instltut té obert un con= pex a proveir una pla~ de xofer femen{ amb 

desti.uacló als scrvels rropis. Com-
panyes que ti.ngueu e Utol de xo-
Icr, lnscriviu-vos-hil 

:.:1 

Contlnuen endavant cls treballs 
d'organitzacióde la secció lleidata-
na de l'Institut; tatnbéhan estatre• 
budes a la. Comissió Executlva pe-
ticions de Glrona, Figueres, Reus, 
Tortosa,Sabadell,Terrnssaialtres 
clutat.q catala.nes, a les quals es 
traslladaran ben aviat les compa-
nr,es d'aquesta Comissió per tal 
d endcgar-hi rapidament l'obra de 
l'Institut. 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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Aray I N.º 12 
16 dnembre del 1937 



SÓN els nostres fills, els nostres companys, 
els nostres germans, els que eston a les 
trinxeres, on bufa el vent i on cau l'oigua 

freda i la neu; és la carn de la nostra carn la 
que sofreix lq crueltat deis elements. 

Contra ells u(la solo defensa: la robo ben 
confortable, les botes impermeables, els equips 
de cuir, els possomiintanyes, els guonts que 
preserven les mons de lo gelor mortal, toles 
aquelles coses que manlenen la inlegritot física 
del sotdat i la seva moral elevada, perque és 
lo demostroció palpable i convincent de l'ajuda 
froterncil que lo reraguordo, agroido, presto 
als seus heroics defensors. Hi ha tombé uno 
altra cosa, i és que tots aquells objecles, com 
són sueters, bufondes, guonts, etcetero, porten 
també al front la tebia evococió de les mons 
femenines: un somnio omb la promesa; l'altre 
recordo lo sevo more, ton habil en el moneig de 
les agulles! • 

1 oixo si que oixeca l'onim! Ai?to sí que dóna 
for~a i entusiosme per a encorar el fusell; per a resistir, combatre i 
triomfor! 

Dones de CaJolunya, toles al lrebolll Pera milloror lo sort deis nos· 
tres herois, per o que rebin en llurs hores fosques el record de les 
noies de lo !erra que defensen; que sopiguen que elles els estimen i 
els admiren, lonl com odien i menyspreen els emboscats que fugen 
del deurel 

Catolones, lrebollonl pels soldots trebolleu per lo victoria! 

un mate delicioso pcrc su cutis 

® AreAiv0s 5statales, 
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DEL Primer Congrés de la Dona n'ha sortit el desig unanime 
de les danes de Catolunya - cbreres i comperoles, danes 

del poble i de la ciutal, intel"lectuols i mares de combatents-, 
recolzaf en el lema que fou el seu nord i guia, Unitat i Victoria, 
d'aportar tolo lo nostro for~o al servei de lo causo antifei-
xisto. • 

1 lotes les delegades, obsolutoment lotes, conV.ergiren en lo 
necessitot de qué els acords presos no quedessin pul·lulont en 
l'ombient caldejat d'entusiosme del Palau de la Música Cata-
lana, sinó que un orgonisme curés de recollir-los i de ventor• 
los per tot Catolunyo per tal que en coda nucli de pobloció 
donguin resultals practics i eAcients. 

Del Congrés en sorgí democraticoment el milja: «Unió de 
Dones de Catolunya>, que aplegara les dones de tots els ma· 
tisos polítics i sindico Is, incorporara les altres de caro a lo guer· 
ro, orientara vers la victoria tola la tosca dispersa que les do· 
nes venien realizant en cada un deis partits i organitzacions 
antifeixistes i donara lloc a qué rendeixin per la causa comuna 
el percentatge elevat de dones que, malgrat tenir ganes de 
col'laboror, romanen ol morge de tolo activitat perqué no te-
níen perspectiva de treball i de formació que els danés focili-
tats o la solució de llurs desitjos. 

<Unió de Dones de Catalunya> marco a lota la massa po· 
pulor una nova etopa de caro o la constitució efectiva del 
Front Popular Antifeixisla, único forma d'ajut eflcieot al Govern 
de la Generolitat i al de la República pera anihilor l'enemic 
comú. 

«Unió' de Dones de Catalunyo• sortiril ol pas de tot fols ru-
mor i monifesto estar en contra de tot <compromín i tluitora 
per l'únic pacte possible: aixafar Franco i escombrar de lo nos· 
tro patrio els invasors. 

cUhió de Dones de Cotolunyo>, forjado amb el ressb de les 
maquines dirigidas per obreras, arrelada omb l'assenyado vi,ió 
de les dones del comp i ungida amb el desig de contribuir com 
sigui a la gesta sublim deis nostres combatents, per aportar el 
seu esfor~ i afian~ar las seves posicions, complira el seu comes, 
perqué esta basada en una estrela i amplia unitot. Confien en 
ella els centenars de delegacions que assistiren al Congrés. 
Els nostres soldats, que ens han escrit jo lletres encoratjodores 
des del front. Els companys que integren els portits i orgonil· 
zocions antifeixistes, que 110 s'avenen omb el buit que en llur 
direcció i octuoció~~n deixot els herois que han morxat a les 
trinxeres l)er n p51r1a{·nos lo llibertat. Tolo la reraguordo sent 
la nece$Silot d'impl>l~<:lr la producció, la qual depén principal• 
ment de lo incorporaN,ó de lo dono al treball. 1 toles les dones 
de Cotolunya, perqu~ cfüsltgen traspauar !'esfera reduida que 
vivien i valen que aquesta • guerra sagnant, ton deAnitivo per 
llur sort i la de llurs fills, tingui llur contribució, perque es Hn· 
ten ports integrants del nostre poble magníf\c, que escriu pa· 
gines que sónf admiració del món progressíu. 

les dones ele Cotalunya de tots els partits i organitzacions 
- que no obliden ni un sol moment llurs reivindicocions pro· 
pies- han evidencia! en el Primer Congrés que elles senten la 
guerra amb gran inte.nsitat i per dos motius fonomentols: per-
que sobem el que ens hi juguem i perque hi tenim el que és 
més nostre: els fllls i els estimots, i tombé perqué, a mesura que 
onem vencen! el feixisme, obtindrem l'emancipació que ens 
correspon. 

DE CARA ALS NOSTRES LLUITADORS. Per als comba-
tenis oferim el nostre desig vehement i la noslra capacitat re-
clomant el lloc de treboll a les indústries de guerra i als serveis 
auxiliars de l'Exercit. les municions i l'ormoment, produits en 
abundar, serviron per o salvar llurs vides i ens duran la vic-
toria. 

Per a ells, prometem lluitor despietodoment contra els co-
vards que s'embosquen, deserten o espien, Pero ho fem con-
ven~udes que oixí ~alesem els desigs de que tots els cota· 
lons si9uin dignes d ésser-ho i perque nodrint bé les reserves 
sera possible duro terme ofensives pe gran importancia. 

Per o ells, incrementorem las brigodH de visitadores d'hos· 
pitals, per tal que cop feril no trobi a mancar l'escolf familiar i 
tots ella tlnguin lo convicció que estimem i valorem llur aporta· 

ció heroico a lo causa comuno, fent que quedin ateses lotes 
llurs necessitots. 

Per tal que no els manqui menjor ni veslit forem que no hi 
hagi o lo reroguordo ni un bro~ porat. Per~ué, com han qAr-
mot les congressistes, «estorio al servei del feixisme>. 

Desforem els plans de l'eriemic, que vol aterrar lo rerogua r-
do amb les seves incursions oéries, multiplicont els refugis i al-
tres mitjans de la defensa passiva. 

PELS NOSTRES FILLS. - El bloqueig de les nostres cos· 
tes dificulto lo importoci6 de queviures. Nosaltres comprenem 
aquesto i les altres causes que fon d ifícil disposar en abundan· 
cío de moteries alimentarles. Sabrem fer front a aquestes ne· 
cessltols. Estem disposodes a sacriflcor·nos flns olla on sigui ne· 
cessari, pero vo!em que els nostres fllls, els lnfonts de Coto-
lunyo que hauron de bastir lo victoria que ens duran el soldats 
de.la . República, tinguin assegurades les subsistencies i si11uin 
els primers en la distribud6. Recol-zem lo iniciativo de l'A¡un· 
tament de crear restaurants e-scolors i 110 porarem fins que totf 
els nens, per mi!ja de menjadors populors, obtinguin oquest 
dret ton principalíssim. ' 

PER LA INCORPORACIÓ DE LA DONA AL TRE8All- Vo-
lem trebollar sense descons fins que -Jo dona obtlngui un solo· 
ri d'ocord amb lo sevo producció. No és possible que es 
mantingui - avui que les fabriques eston diri!lides i controla• 
des per obrers - aquesto desiguoltot creado I imposodo pels 
enemics de la massa productora. les dones que aboquen tot 
l'esfori; de treboll en les maquines que mouen duront la sel· 
mona no poden anar el dissabte o cosa omb !'evidencio de 
que les reivindicocions obrares del 19 de jullol les han exclos 
en oquest ospecte tan jusi i tan merescut. Volem que sigui, un 
(et. «Que o igual producció, igual solari.> 

les dones de Cotolunyo reberen amb gran entusiasme la 
creoció de l'lnstitut d'Adaptació l>rofessionol i avui s6n a mi· 
lers les insc-ripcions demonont treball i preparoció técnico, que 
refle-xen el gran desig popular d'empunyar l'eina del mobitit-
zat i substituir toles les vacants; lo necessital de produir I l'in-
lerés de posar oques! mitja mognífic d'emancipació economi-
ca de coro a augmentar lo producció. 

Volem ocupar el nostre lloc en el treball. Pero volem lambé 
onor al lreball sense la preocupació deis nostres fillets no com• 
presos en l'edat escolar, deixals o merce d'uno veina o d'uno 
germonelo gran a la qual se li pren un temps necessari per a 
la sevo formació i per o lo seva educació. Que prop de codo 
fabrica hi hogi guarderies i menjodors populors. Que no 1e'ns 
fassi !rebollar soto l'ongoixa continua del fill desates í abando-
nat a una curo totalment deflcient. Guarderies, guarderies per 
ols nens de les obrares i deis ontifeíxisles. Aquest ho estot el 
dom unonime i juslíssim de les congressistes, el qual és obsolu-
toment precís que atenguin rapidoment els organismes adients. 
la «Unió de Dones de Cotalunyo, esperonara constontment 
els orgonismes responsables per tal que oques! clom esdevin· 
gui rapidament,uno reolitat. 

PERLA UNIO DE DONES DE CATALUNYA.- Componyes de 
tot Cotolunyal Refermem els lligoms de la unitot que eslrenyé· 
rem al Primer Congrés de lo Dono! 

Sigueu vosaltres les que omb la vostro unió i les vostres 
reolitza cions pugueu presenlor exemple unificador, que focili· 
tora lo formoció ropido del Front Popular quJt desit¡a tolo lo 
mossa cotalonal 

:Adheriu-vos a la «Unió de Dones de Cotalunya>I 
Col·laboreu en el triomf de les concl111ions oprovodes en 

el Primer Congrés de la Dona. 
Per lo voslra emancipaci6 economice, base de tolo l'emon· 

cipació femenino! 
Pels voslres infantsl 
Por ,fer-vos dignes deis nostres heroisl Per respondre o les 

exigen.cies o qué ens obliga lo transcendencia enorme dols 
moments presentsl 

Per que no hi hogi ni un sol porot o la reroguordol 
Per Cololunyol 
Per la República! . 

cUNIO DE DONES DE CATALUNYA> 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



H EM vlst Madrid, el Madrid devostot per les bombes 
feixistes, el Madrid heroic i volent, el Madrid ton ple 

d'esperon~o i ton segur de lo victoria! 
Lo impressió és punyent, exoltont, inoblidoble. 
Per tot, homes i dones resoluts, eners,ics, ferms .. , Els 

soludem omb tot el cor, els erigim mere,xedors de loto 
lloon~o, perqué són copo~os de comprendre lo grondeso 
de llur tosco i de complir-la sense defollir ... 

Nosoltres, Comité Mundial de Dones contra el Feixis-
me i lo Guerra, per a portar el testimoni deis nostres 
propis ulls arreu del m6n, volíem veure fins on orribova 
l'esfor~ titonic de les dones modrilenyes en aquesto 
causQ, lo causo de tots ... 

Visitarem el nostre Comité de Madrid, i el nostre os· 
torameñt no fou mins en trabar, en un local relotivoment 
.redµit, tres-centes dones que cusen, que tallen, que con-
feccionen, inconsoblement ... Codo dio surten d'oquest 
tolJer mil obilloments per ols que combaten. Aquestes 
dones admirables consagren flns I tot llurs diumenges o 
cosir sense repos ... Fon peces de robd tebies i conforto· 
bles, que van opilont-se en un munt creixent, un cop 
ceo bodes. 

- 1 de tollers com oquest en troboreu o tots els borris 
de Madrid, i tombé ols pobles de les rodolies -ens diu 
lo secretario - . Nosaltres en tenim un o vint quilomelres 
aproximadamenl, on lrebollen d'uno manero for~o acti-
vo més de cinquonlo religioses sortlites de llur convent ... 
1 elles no són, certoment, les menys entusiastesl -

Una o ltro fabrica de generes de punt i roba blanca, 
prdveido de l'utillatge més modero i perfecte, treballa 
tant per a la pobloció civil com per a l'Exercit. Més de 
tres•centes cinquanto mil cal)'lises i de cent vint-i-cinc mil 
pullovers han estat fets pero la Intendencia ... 1 - l'ofony 
de presumir subsisteix, molgrot tot - quines boniques 
coses surten de les mans de les laboriosesl 

Hom trobo orreu, molgrot les hores tragiques i els 
bombordeigs criminols, !'empenta de lo VIDA, en tol el 
que la vida té de millar, culturo, preporoció d'una gene-
roció novo, tendresa per o l'infont ... 

A vint quilometres escossos de Madrid, les Brigades 
lnternocionals tenen recollits infants que han quedot 
sense curo i sense llor ... Jo fo sis mesos que són allí, en 
uno gron i confortable residencia situada al mig d'un 
pare merovollós ... Tenen el rastre ciar, sóri feli~os, eslan 
conte~ts ... Els dirigeix i protegeix un alt mutilo! de 9uer-

Un magniAc ntrat do Mlaio, ol gonoro1 lloiol que d'una manero tan 
oftc:lent, coratjoso I encettada, ha ,abut dlr¡glr lts optroclont de fa 

dolonsa de Madrid, recolial per tot el poble madrilony. 

io típico c(ibelen modrUenyo. les. 
limoni de tont, i tont1 bombbrdoi91 
vondOlics., 6s mano e,timoda poi 
poble do Modrid porc¡ue hom la 
deixi indefenso o la fúr,o fehcísto .. , 
li han construir, exclusivQment r••a 
ello, un poropet protector .. . 1 e po• 
ble de lo cvillo del oso y del madro-
ño•., omb el seu fl humor habitual, 
ara l'cnomeno clo Hndo topado> .. . 

ro, de cor gener6s, que con 
sogro o ells exclusivoment 
tolo lo sevo devoció i tolo 
lo sevo intel·ligéncio ... 

Hem vist Madrid, i ens 
l'estimem! 

Com no estimar aquesto 
pobloció estoico i somrient, 
omb tot i els seus corrers fe-
rits, que ens parlen de com· 
beis durs i sognonts, de re-
sistencia pacífico, d'Exércit 
corotjós i resolt o vencer, i 
oquests menuts inconscients 
jugc¡nt en els enderrocs? 

Es oques! Madrid que 
després d'un anyés o l'ovonl· 
guardo de lo defensa de 1,o 
nostro lliberlol comuna ... Es 
oques! Madrid que guordo-
ro, a lo historio, el prime-
lloc en lo lluito per lo deme• 
cracio... · 

Morcelle lEROY 

• r 
1 



OM sap que dins de poc temps a l'immens país deis Soviets tindran 
lloc les eleccions deis diputats al Consell Suprem de la U. R. S. S., 
prenent per base el sistema electoral determina! per la nova 
,Constituc16, la Constituci6 de Stalin, la més democratica del món. 
lo dono del país del sociolisme victoriós prendra port en oques~ 
tes eleccions i comen~o o preporor•se jo. Que significo preparar-

se- o participar en les elecclons? la dono sovietice sop que, exerclnt el dret de 
votar, exerceix un deis drets fonomentols soncionots perlo nova Constitució. 
Heus ad, dones, per que la dono ha comen~at, primer de tot, per estudiar o 
fons lo Constitució statiniana. 

Des de fo uns mesos, a les fabriques, ols kolkhoz i o tes soukhoz, o les 
escotes, ols hospitals, sonotoris, guarderies, orreu on lo dona treballa, s'hon 
donat mllers de mftings per o explicar Jo nova Constitució. En els centtes 
d'educaci6 político que hi ha en els llocs de treball, als quals participen els 
membres del partil i els sense·partit i en els quals les dones hi s6n ben nom· 
broses, s'estudia ta Constitució i lo llei electoral en tots llurs detalls, copltol 
per capítol, mol per mot. A vegades aquests centres eston formats exclusivo· 
ment perdones, i lo tasca d'ensenyar la Canstituci6 i la llei electoral és sovint 
portada a terme per les dones. 

En general, la dona que treballa o lo fabrica i a les oflcines esta molt 
desenvolupada pollticoment; l'esfor~ més gran, dones, ha de fer-se vers les 
dones de caso i les de servei. Aquest treball ha estat orgonitzot a toles les 
ci11tats i pobles i s'ho estes ro pida me-ni. Quasi es poi dir que o codo cosa s'hon 
comen~ot cursos especials que tenen per fi lo preparació de les dones pera 
les proximes eleccions. Aquests cursos es donen una a dues vegades a lo sel· 
mono, i és aquí que les dones més senzilles, flns i tot les que han vingut de 
poc de la muntonyo, aprenen o coneixer perfectament lo novo Constitució i 
lo llei electoral. A vegodes és un treboll individual el que es fo; per exemple, 
uno dona de les más c;opocitades s'encarrega d'explicar personolment o una 
altra dono, o la seva veina, posem per cas, el desenrotllament de les elec-
c.ions i de la manera que ella ha de participor·hi. 

'• A lo U. R. S. S., la Constituci6 i la llei electoral, editodes en grons tirotges 
de milions d'exemplars, eston o les mans de codo dono. 
Per q_ue, dones, s'ho fet oquest treboll immens, com jamoi no s'ha vist en 

cap oltre país, pero preparar-se pera unes eleccionsi És perque a lo U. R. S. S. 
codo trebollodar, codo trebollodora, no té solament uns drets, sinó tom· 
bé lo possibilítat de formar-se la consciencia deis seos drets, perqué sopiga 
apreciar-las i pugui exercir-los plenoment. 

. No és pos uno cosa superflua canéixer el meconisme de les eleccions. 
Ointre de poc es nomenoron els condidots. Aquest~ candidats no seron sola· 

LA DºNl SOYIETICA ªirif ~~if4~~g~E¡lfjtfüí~?ª':;fi~~;~?fJfüri:lY.~tí 
llodors, les millors stajonovistes, els millors productors i els més fidels defen· 
sors del poder sovietic. loto tentativa d'inflltror entre els candidots els ene· 

A ,l. ~.-1,n.. mies del poble o elemenls indignes ha d'ésser evitada pel poble moteix. la f /.,.,,'!, componya electoral sera, o lo U. R. S. S., una lluito, éom jo ha dit el gran Stalin, 
f ~·-~.·- ~-+1 ~A .;OIZIJ el capitost d!'_ls. pobles, el genial autor de lo nova Constituci6. I mentrestont 

• 

VMTW'wri,,,::, la dona sov1et1co es 
prepara per a oques• 
lo lluita, s'hi prepara omb lo consciencia d'exercir un dret i al moleix lémps de complir un olt deure. 

El jorn historie de les eleccions és jo proxim, i nosoltres, dones, lliurades de l'esclovol· ge perlo gran revolució d'octubre, ni pren· 
rl .., ,·~rt dignoment i ben prepcuode• ELENA STASSOV,, 

_1. 

NO hem d'oblidor, omb la preocup?ció de lo nostra guerra, 1'.o?iseo. tragico .del nostr.es germons xinesos, ger• 
mons en sacriAcis i en el dolor; victimes, com nos~ltres, ~el feix,s"!le !n!ernac,.onol. . . 
Com nosoltres, també ells defensen omb la llu,ta he_rotca els pnnc!p,s de lh~ertot I de democrcma posots en 

perill, i, com lo nostro, lo sevo cousá és la de tolo lo humon1tot ovon~ada I progress1vp., . . 
Les dones, seguint el magníflc exemple de les dones esponyoles, prenen lambe uno port activo en lo llu1tc, 

dirigides, en oquest esfor~ que acabo de lli~ror·les de les codenes. que les empresonoven, perla volento companya 
del general Xong-Kai-Thek, la~ dona noble, volenta que ha estat 10 forces vegodes comporoda a lo nostro • Pos10· 
noria, , símbol i admiració de les dones de tot el món. . . , • 

Hem d'associar en un sol pensament lo guerra de X1na I la d Espanyo, perque en o~ue!t!ls.guerres no ~<;>Is es 
jugo lo sort deis dos po'isos, sinó que d'elles en depe,n quelcom que es fo~amental, q~e_ s o,n)ic1p1 es retord1 inde· 
finidament lo creoció d 'un m6n completoment nou, _d un .món sen se opres~1~ns: sen se rn1ushc1~s. O aquestes guerres, 
en depenen, en fi, lo llibertat, la pau i el dret_o la vida pero tats, sense _d1sf1nc\Ó de c)o.sses ni de sexes. -....._ 

Esponya i Xino són dos punls d'uno mote1xo guerra contra un enem,c comu: el feix,smel ·• 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



1 

ERCONGRES 
NACIONAL 
DE LA DONA 

EL dissobte dio 6 de novembre voren comen~or o Borcelono les primeres. tosques del 
PRIMER CONGRÉS NACIONAL DE LA DONA. Hi ossistí el n~m~re de v~1t-cent_es de-
legodes, entre elles les delegacions estrangeres de Fran~o, Belg1co, Austno, ltoho, An· 

glaterra i Mexic. , . b · 
Poques vegodes hem vis! la solo del Palau de lo Mus1co Cotolono ornod<;i om. to~t gus_t 1 

tonto sobrietol; les banderes deis colors nocionals i les bondere,s de les or_gonitzocoons I porhls 
polftics - en un senlit de veritoble unitot- engolonoven lo mogn1flco salo, 1unt oÉmb les Óoncor· 
tes que expressoven lo propogondo ontifeixista, esperit del PRIMER CONGR S NA IONAL 
DE LA DONA. , . 

Ocuparen lo taulo presidencial, presidido a I ensems pels bustos de lino Od1:na, membre 
que fou del Comite de Dones Antiteixistes, i els deis. Presid_ents de lo Generohtot Froncesc 
Mocio i lluís Componys, les companyes Dolors B~rgallo, Pou\1no lof~ente, u~a delegado res· 
ponsob?e del front d'Aragó, Teresa Coronel, Mana Teresa G1be~t,. ll1berto,t ~1cornell, Josefina 
Boforull Elo'ina Malosechevarria, Dolors Piero (consellera mun1c1pol de I A1untament de Bor• 
celona),' Teresa Palau (consellera municipal?~ l'Aju_ntome~t de Reus), Consol Nogueres (con-
sellera municipal de l'Ajuntament de Motora) 1 Emíha Monmon. 

Tal seguit comen~aren les solutocions per port de les delegodes. . . .. 
Inicio l'acle uno breu solutoció de Rosori Mera, delegc::i~a del S1nd1c.ol «Al Servte10 del 

Hogar>, i la succeeixen Mario Boldú, per Esto! Cotolo;_ Notiv1tat Yarza;
0 
G1bert, delegado fer-

roviario de la zona IX i Carme Serro, en representoc16 de les dones d Olot. Es proposo una 
Presidencia d'Honoc, 'que és aprovodc::i per adama.ció. les dones que la integren s6n Dolors 
lbarruri (Pasionaria), Elena Stossovo, lino Odena, A1do lofuente, vídua Prestes, Anna Pau_k~r, 
víduo Colldeforns víduo Sesé, víduo Roldón, víduo Fontbernot, vídua Gonzólez Albo, Antonio 
Portera, Francesc~ Solano i Mario Silva Seis-Dedos. . . . . 

Es va donar lectura o les odhesions, entre les quols h1 hov1a )a de les ~ones lhbertor!es de 
Figueres, altres de lo C. N.T., Grups Femenins ~'Esq'!erro ~epubhcana, etcete~o. !ot s_egu,t_p_ro-
nuncioren sengles d iscursos les delegades d Austria, Mex_1_c, Angloterra, Bel~1c~ 1 A$lunes; 
Castro del Casal Medrono· Roure, de la comarco del Segna; Manzano, de Vol~:1t10; Colomer, 
de Tor~ogono; Gonzólez, d~I Partil Federo! lbéric; Anno Espelt, ?'E. R. df; C., de fo!ionreso_. Uno 
representan! del Sindical del Veslit (U.G.T.); uno ~~legada ?e F1guer~s! 1 Morogon, de 81lboo. 

El diumenge continuaren les lasques. lo ses~10 del moti fou pres1d1do perles componyes 
Dolors Piera, les dele~o~e.s estrong':res, la presidenta, del 
Comite de Dones Anllfe1x1stes, Mana Dolors Borgollo; la 
secretorio, Malosechevorrla, i l'esposa del Cons1:ller Como· 
rero. Varen continuar en l'ús de la poraulo les d1verses de· 
legodes que lo tenien demonodo del dio obons; Emilio M_o· 
rimon, delegado de la fabrico Casocuberto; uno nena pio-
nero de Reus· Anna Gorcia, del Sindical Fabril i Textil, de 
lo c.' N. T.; Te~eso Romero, d'E. R. de C.¡ Angelina Orts i ~e(s 
Bertral, d'E. C.; Jooquima Co~illi ~e la U. G. !· _Tot1:s. _coinc1· 
diren en pro de lo unitot onhfe1x1slo com o un1c mit1a pera 
ossolir la victoria. Eloiso Salmerón, de Almeria, va parlar 
com a dona de casa seva, essent molt emocionades les se• 
vas paraules, sobretot en odre~or•se a les dones deis poi• 
sos feixistes _que es solidoritzen om_b la· causo. de l'Espony? 
r3publicona I no temen molgrot tenir llurs flll? .' ~sposos llu1 · 
t lnl o les nostres trinxeres, col·laboront en I ex1t de la cou· 
so de tot el proletoriat. 

Un oltre moment de gran emoció fou quon 
téu ús de lo poroula Teresa Sónchez, que ha 
perdut dos fllls lluitont al front. No pogué par· 
lor, i el seu piar fou recollit omb uno ind.escrip-
tible ovoci6 de respectuós i fervent l\oménatge. 

Lo presidenta, Dolors Piero, va superar 
oques! momenl difícil amb una intervenció ple· 
na de lacte. 

Cloent l'acte, féu ús 
de lo poraulo l'escriptor 
Pous i Pages, que porto· 
va ensems lo represen· 
toció del Conseller de 
Cultura, e1 quol va enol· 

Conviant lo credencial 
de delegacfp pe~ /a 
tar;a de congressuta 1111 __ ~k.:!!f.~::::!=..:~:.._ _ __:::...;!!-c...___;-.,.~= ..... --'-....;-"'-

tir la dono catalana i es· 
pecialment la iniciativo del 

CongréJ femeni, omb el lema 
d' <.Unitot· Victorio>. 

Va acordar-se, en aquesta ses· 
si6, tromet. e un telegrama de felicito· 

ció a l'heroic general Miojo i ol poble de 
Madrid; un oltre o lo diputada tPasionaiio> 

como símbol de lo dono ontifeixista esponyo· 
la; un altre a modome Duchene, presidenta del 

Comité lnternocionol de Dones Antifeixistes; així 
mateix, un oltre al doctor Negrín, Presiden! de l Consell 

de Ministres, donan! lo benvingudo al Govern de la Repú· 
blica en instal·lar·se o Borcelono. Trobarit·se a lo Presiden-

cia !'Alcalde de Barcelona, Hilari Salvador, li fou dttmanot d'o· 
dre~or uns mots a les congressistes, lo qual cosa vo fer omb unes 

paroules vibronts d'emoció i d'esperon~o. Lo bando de Ir, Creu Roja 
va tocar Lo lnternocional, los Hijos del Pueblo, Els Segadors i l'Himne 
de Riego, corejats per les congressistes que dempeus oplaudien, entu· 
siasmodes. 

En lo sessió de lo tarda es continuaren les •del-liberocions, sota 1, 
presidencia de Dolors Bargolló i les mateixes delegodes del malí. Dolors 
Pie<a va presentar un informe amb el tlt,ol clo Unitat ens donar& lo Vic· 
1orio». El mognfflc informe de la componya Piero no pct ésser esbossot 
en unes poques ratlles; direm només qu& ve entoulor un brillan! d~bot 
en el que prengueren par! les componyes Maria Pala, de Sobadell; 
Corme Manzano, de Volencio; Joono Doménec, de Sobodell; Angelina 
Compte'. de Girona; Carme Roure, d.'l lli,ido; Isabel Azua ro, del P.S.U.C.; 
llum Volls, d'E. R. C.; Pietot Ferrer, de lo U. G. T., i oltres. 

Moría Teresa Giberl va donar compte de lo seva ponencia: cEI pro· 
blema de la prosti tució a Cotalunyo>. Per tal de donar for~o o les con· 
clusions o fer sobre oquest problema, abans d'entror en materia diu pú· 
blicament que, pera fer-ho, dimiteix de l corree de vocal al Patronal 
Cotolo de Protecció o lo Dona, organisme de lo Generalitot de Catolu• 
nya. En oqvest.debat intervenen Adelino Ruiz, Josefina Soforull, Reis Ber-
trol, Mario llui"sa Algorro i Joono Colom. S'oprovo lo ponencia omb al· 

Un ospecte de 
lo presidencia 

gunes esmenes. Segueix al debot un vibrant discurs de lo companyo Pe-
dreño, del Portit 51ndicalisto, i acabo lo sessió de lo tardo donc::nt-se 
lectura al gran nombre d'odhesions rebudes. 

A lo nil el Festival de Folk·lore, a corree deis cVoilets de I' Ateneu 
Republico de Gracia> i del poeta Salvador Perornau. 

El dilluns seguiren les tasques del Congrés. Informo la componya 
Algorra sobre «Les reivindicocions conquerides perlo dono en lo lluito 
ontjfeixisto>, en la que intervingueren també diverses delegodes. 1 «Cal 
incorporar lo dono a lotes les branques de treboll>, informan! Mario 
Dotors dorgolló. «Un problema de guerra, lo manco de provisionomen·>, 
informont Manuela Martl i Joona Colom, que, com tots els informes, fou 
brillantment discutir. 

En la sessió de clausuro, celebrado el dilluns o la tordo, després 
d'impugnar-se l'últin1o ponencia, Rosa Rcberl, de l'Alion~a de lo Dono 
Jove, gloHa, omb uno vibran! al-locució, l'eflco~ tasca o fer perles noies 
que encora no hon ultrapossot els vint anys. . 

Carme Gordo, tinent de sonitot, va presentar interessonts propos,-
cions referents ols problemes socials i técnics relccionots omb lá san1tat 
de guerra. 

Resumeix la tos-:o del Congrés un eloqüent i •ibront parlcment de 
lo diputado comunista Mar~orita Nelken;, entre e)s brillonl~ por~grofs 
del discurs parlo de lema d aquest Congres: la Un1tat femenino. S odre· 
~o o «Mujeres libren i els d!u: Veniu. amb nosa l:r~s, perqué a !'ose _l~res 
no ens interes<o qua guany1 un porht, que guony1 uno orgamtzac,o; o 
ncs:iltres el que e n, lnteresso és oixafor l'enemic. Parla de la nece.sitat 
d'incorporor-se ol t,e,.boll, remorcont que lo dono que en retirar-se o des-
cansar poi dir-se que no ha fet res duran! el dio per la guerro, aquesto 
dono, indubtablen·etit, és una feixisto. Parla de l'olegrio de lo rero· 
guarda, dient que n'hi ha molts que jo tenen guanyodo uno guerra, I:> 
sevo guerra, i feto l.;, seva revoluci6, i a cabo dienl: cSupereu-vos, uniu· 
vos, milloreu-vos, i <:ilesho(es, colze o colze, endavont per la vic!oric!> 

En lo sessió de clausuro, celebraºdo o l'Escola lndus:riol, va ésse~ 
llegido lo presidénciá que integrara la Unió de Dones de Cotolu r. ya 1 
les conclusions o presentar a les outoritots. Ambdues coses foren opro· 
vades per aclamoció i en mig 
del més gran entusiasme. MARIA TERESA GIBERT 

les delegodes catalanes i •efu9iodes en e/ moroeaJ 
emocionan# en qui! la more (eresa ScSnchez i Garc/a d6· 
no compte ol Congrés d'haver perdul dos fllls al front. 



Les hero·íques .dones d 'Astúries 
AGRIPINA GARCÍA 1 FELICIATE 

AGRIPINA ha vingut d·Astúries, la terra heroica i martir. és :encara 
convalescenl de lagreu malaltia que l'ha postrada jorns i mésjorns. 
Les companyes que l'envolten, refugiades asturiones lo mojor part, 

ens conteo en veu baixo la prodigioso activital d'Agripino, que amb els 
seus vint-i-dos onys ero ja guio i eix del moviment de dones d'Astúries. 

- Els <aspres> muntanyencs - ens diuen - i els miner(i els pesca· 
dors la coneixen i !'estimen. Presidenta de la Comissió Provincial de Do· 
nes Antifeixisles, directora de lo revisto «Nosotros>, membre del Portit 

1 Comunista, sapigué fer-se lo més ferma «líder• de res asturiones. Anar· 
quistes i comunistes, republicones i socia listes, dones sense'' organilza~, 
lotes la seguien i veien en ella lo dirigen!. -

Pero és millor escoltar la maleixa Agripina, que parla omb la'?dolce· 
so característico del poble astur: . 

- Quin greu em sap d'haver hagul de romandre al llit de l'hospitol e ls 
dies del Primer Congrés Nacional de la Dona! Goirebé en senta verga· 
nya ... Volio dir o les dones catalanes que malgrot tenir \'anima desfoto 
de dolar per lo pérdua transitorio de lo nostro ferro, ens sobra coralge 

. i entusiasme pero lluitor al costal 
Agr,plno _Gordo I Follcloto ?'elles per Cotolunyo, per Astúrie s 

r•fug,odo dol No,d. ___ , per la independencia d'Espo· 
- ---.... - ---. nyo ... -Amb un accent suou i un'sam· 

riure ciar ens explica, confiada, 
coses de la sevo vida, del seu des-
vetllor•se a lo causo antifeixisto i 
revolucionaria. · Cuan, per olla ols 
nou onys, jo comen~oven o inquie· 
tor-lo les terribles injustícies J de 
qué els miners eren víctimes ... 

- A Tevergo, poblet de la conco 
minero 'on voig néixer, onovo oh 
jordins · deis marquesas als quo'ls 
servio el meu ovi com o jordiner, i 
em rebel-lovo pres:¡onoment en 
comporor l'existénc,o benaurada 
d'aqiiella gent reaccionc!iria: amb 
el míser passar deis nobles miners 
i deis honrats comperols que tre-
bollaven per a e!ls. 

- M'hon dit que estigueres . o 
la presó molt jove encara ... 

- Sí, a l'ony mil nou-cents trento-quatre em voig sumar a aquel! mo· 
viment inoblidoble que volgué toncor el pos al feixisme, naixent o Espo· 
nyo. No pertanyia aleshores a cap orgonització, pero jo em sentia es-
tretament !ligada a la causa del poble. Voig conéixer la presó, i en ella 
molts companys i cPosionaría>, detinguda per hover •anat a reco!lir 
els dissortots flllets deis miners morts i empresonots. 

- éreu molles les dones empresonodes? , 
- El colobo~ ero ple d'onorquistes, sociolistes i dones sense partil. 

Jo no creio llovors que uno comunista pogués ésser Ion dol~o i ton bono 
com .. Pasionario>. Ello ero com uno more per a les componyes emmo· 
lohides de gano i mols !roetes. Moi no pregunt<;:·10 de quinc orgonitzo-
ció érem; a toles e ns atenia per un igual, i toles qu .. dorem confortodes 
per aquel! temps que passo amb nosoltres. r. uon voig sortir, voig co· 
men~ar a trebollor en el Socors Roig, comple$ment foro de lo llei ... , per· 
qué o la presó tombé hi havia conegut !'obro silencioso i magnífico del 
Socors Roíg Internacional, que tant ens ojudo amb lo sevo occió morol 
i materlol.-

Lo feblesa de lo noslra eonvolescent !'obligo o fel' uno pauso. Espe-
rem, collodes ... 

- Quon esclolo lo sublevació feixisla vaig sortir o lluitor al front, d'on 
vaig tornar en decidir-se que les dones havíem de combotre el feixis· 
me a lo reroguorda, on érem més útils. De seguido comen,a l'assedi. Ha 
eslal quekom que no cap o les paroules. Tu no saps el que és la deses· 
peroció de veure els milicions sense armes, defensanl·se amb la dinomÍ· 
to de les mines; el que és veure els infants possar fam ... Ni sops tampoc 
el goig immens de quan, per fl, un dio arriben els conons i els fusells 
ton esperats, i de quan uns ovions fldels solquen l'espai pero defensar 
les nostres viles, i de quan els combatents I els nens reben els queviures 
que tont de temps els han mancot, ... No ho sops ... A les ciutots i als po· 
bles, a les muntonyes i a les costes, les mores deien ols seus fllls: cJa po· 
dem menjor, perqué ha vingut un voixell rus!, A les mines, ols fronts, cor· 
ria, !luminosa, lo nova: cJa tenim armes! Jo tenim armes!> 

Uno altro pausa i prossegueix: 
- 1 quon arriba e l dromo d'Euzkodi, si haguessis vist com reacciono 

Astúriest És tan conscient el poble astur, i entén ton bé la solidarifal, que 
s'hi lliuro amblo mateixo senzilleso omb qué combat i sap morir. He 
presenciot escenes que commouen: les pescadores, els miners, els cam· 
perols, ocollir els refugio ts d'Euzkodi com a llurs prapi~ fllls. Ero el po· 
ble, eren els treballadors i els combatents els que amb més goig com· 
portien el po i el foc amb els germans en dissort. -

De sobte irrumpeixen o 11El'tan,a unes ol lres componyes o,turianes 
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Mineros vienen de Asturias;. 
ya se acercan los mineros; 
la luz de sus ojos traen 
oscurecido de negro. 

'LUD 
Charcas de sangre cuajado 
les paralizan los nervios; 
gritos de horror y de espanto 
les atenazo el recuerdo. · 
Tristeza de desterrados, 
como sombras de sus cuerpos, 
les sigue por donde van, 
arrostrándose en el suelo. 
Mucho dejaron ctrriba, 
mucho trabajo y esfuerzo, 
mucha tristeza perdida, 
muchos camaradas muerto$. 
Leones en la pelea, 
en el hogar hombres tiernos; 
para los trabajos, duros, 
y en la justicia, serenos; 
hombres de paz tras la lucha 
y ante la maldad severos, 

a borbotones su sengre 
derrarriaron poF su pecho. 
Asturias n<:> tiene avar<:>s 
ni cobardes en su suelo 
y hoy está más roja Asturias 
que su aurora sobre el cielo. 
No han perdido sus batallas, 
que los val!entes mineros 
ni un palmo de tierra han dado 
que no tenga un hombre muerto. 
La tierra que así se pierde 
vuelve a pisarse de nuevo 
y la sangre que la abona 
dura espiga dará al tiempo. 
Venid, hermanos de Asturias; 
llegad, valientes mineros, 
que mi pan y mi trabajo 

no hay españoles más bravos 
ni proletarios más buenos. 
Sobre sus altas montañcis, 
sobre sus prados deshechos, 

,.

quier~ ~oros con mi lec o. 
. .. - . 

. . e Perque tenen por de la ventot, h, ho qui pro· 
hibeix lo histbno i recomono els somnis. Nosol· 
tres, no. 

Cara o coro omb la vido, front a fronl omb el 
dolor, compulsem els orguments i lrempem lo 
nostra teoria en la lluito quolidi(ma per a un 
esdevenidor millor. 

Perque són precisamenl les experiencies d'al· 
tres homes, d'altres temps i d'allres paisos les que 
han d'oiudar-nos a aconseguir oqui lo felic1tat 
del nostre poble, no som enemics de lo histbrio. 

1 si oconseguim lo felicito!, per quil els somnisi 
E. 

i s'obroéen amb ofecle; no s'hovien torna 
i no sabien res de lh.ir sort. Preguntes, c 

-. . -. . . ..... 

~ar-ne alguns: , . . 
- Ei meu p~?b quedo alld, per les mun I amb. ell,, e 

companys ... - , t 
(Estimats guerrill_ep~.:turians, que no es e 1)(e 
- Saps? Vaig sofrir mol! ... ~m digul!ren.que u . 
Quina alegria retrobar-se , poder continua.",,, 

angoixo en rememorar els noms i constatar l'o:o~ 
tranyablesl I al costal de le¡ tragedia de l'orle, 
dut el seu fi ll, de la germano sense. germ~ 
l'omor segoten el seu comen~. Uno no1d asturi 
emmolaltida d 'en~o que:1; mataren el, prp'l't 
tremp, diu senzillament: : ,~_; 

-A mi també em mataren Corles, per9,~~ "1 
de sacrificar els afectes personals ... Sopretot, 
nyor i anihilar el feixisme. - · ' ,.,., . 

Ni la convalescéncia d'una llarga malur , ni el 
del company, ni l'enyoron~a de la !erro, ni la S! 
pos¡¡ut ofebhr l'entareso d'Agripina. Davan la 
~a I de rabia, omb la bravura de la geny·, 11 
té indestructible fe en la desfeta deis inv6s s d' 
ta noia admirable, que conegueren de ni! els 
dan! els seus ramals, i que avuí ho coneg tola 
la causa allibe rodora; que, en plena edat 'ens¿j 
tre omb les armes i omb la plomo, omb I p~rJi 
sap montenir sense defallimenls la seva r~ , ' 
les mans criminols a lo terra adorada, mal rol . 
les fatigues deis últims jorns sagnants. t · ; 

Senlint-lo parlar na és difícil evocar co~to 
volentes dones d'Astúries, que de la vall o ,IC\s ! 
fronts la sentiren, la seguiren i l'estlmaren. . ' , ; 

Be~ving_udo o Cotolunya, • .• 
Agripina García i Feliciatel / 

¿Cómo podré descansar 
si vuestros cansados cuerpos, 
mientras reposaba el mío, 
por mí entra'ban bajo el fuego? 
Me defendió vue§tra sangre 
y hoy me enseña vuestro ejemplo: 
lo que no puedan mis brazos 
lo dará mi pensamiento. 
Del sur vengo, soy de Málaga. 
Norte y sur, sólo un dese<:>, 
como un anillo, en España 
está apretando su pecho. 
Asturianos, asturianos, 
un andaluz abre el reto: 
pronto tendré yo Sevilla: 
¿me la cambiáis por Oviedo? 



LILO HERMANN 
HA D 'É SSER SALVADA. 

LILO HERMANN, LA MARE AMOROSA, 
LA DONA VALENTA, HA D'ÉSSER CONSER-

VADA PER AL SEU FILlET I PER A TOTES NOSALTRES. 
M'ojunto amb toles aquelles dones la voluntat de les quols, junt amb 

llurs protestes, han d'evitar que la saporoció del seu infont, que dura jo més 
de dos onys, no sigui 
uno sepa.roció eterno. Signatura 

E L D E S T Í D 'UN A MAR E 
EN la fatídica presó de Plotzens,e, prop de Berlín, 

una dona de vint·i·vuit onys esta ossegudo, dins 
uno cel-lo de doble reixot de ferro. Porto les mons en· 
codenodes ol dorrero. És Id more d 'un ipfantó de tres 
anys. Quan el guarda s'apropa a la cel·la sois té cura 
de mirar per la reixeta, sempre oberlo, si la presonera 
es belluga o bé si fa olgu-i moviment no autoritzot pel 
reglament. Durant la nit, lo llum eléctrico brillo en el 
sastre de lo cel·la soloment per a que pugui veure· la 
l'ull que l'espia constontmenr. 

Lila HERMANN fou condemnado o mort pels tribunols 
de Hitler el 12 de juny del 1937. Des de flnals de 

juny, dones, és a la cel·la deis condemnots a morl. 
Que ha fet, dones, aquesta dona perqué vulguin fer~ 

la morir solo la destral del botxí? Quin crim ha comes 
perqué un ésser huma esligui exposat a semblant mor· 
tiri moral? 

No en ~obem res, car la juslício de Hitler treballa 
secretoment. Tem ki claror del dio. 

Sois sabem una cosa: Lila HERMANN és uno dona 
corotjoso i sincera, un ésser ple d'honrodeso, un corac· 
ter de joio radian!, un cor ple d'amor, oberl o tot el que 
és bell i bo. És oixí com lo descriuen les amigues que la 
coneixen des de lo infantesa. 

Lila HERMANN és uno mareta !endro i vigilan!, 
orgullosa del seu flllet: ello ha estat la vigilant atento 
del seu desenrotllament, que ha anota! curosament en el 
seu diori omb la precisió d'un observador d'experiéncio 
en les ciéncíes noturals. Amb tot !'humor i sense encego· 
ment maternal, ha descrit els primers moviments poc 
lra~uts del seu infant, d'uno manera objectiva, igual c_om 
si es tractés d'examinar un cop més els animols i les 
plantes, quon podio dadicar-s'hi amb tal apassianament. 

Quan Hitler puja al poder, l'estudionl de ciéncies 
natucals fou, com molls altres estudianh, treta de lo 
Universitat. Mentre continuova els seus estudis hovia de 
guonyar-se la vida per o poder menjar. Fou quan es llo-
ga de mainadero i treballa també en una fabrica de 
confeccions. 

Un ésser semblant poi fer alguno cosa deshonroso 
o~ometre algun acle que, segons les concepcions oc· 
tuols de· la civilitzoció i deis bons costums, pugui meréi· 
xer lo p~na de mort? 

A l'Alemonyo feixisto del Führer es té por d'un 
ésser tan sincer com ello, que s'ha oposot sempre a la 
política del feixisme, político de destrucció de la cultura 
i de preporació o una espantosa guerra. 

És sois per aixo que han empresonot aquesta dona 
valento, Li la HERMANN; és per aixo tombé que han 
conc!emnat a mort, junt amb ella, els lrebolladors 
Robert STEIDLE i GORITZ i que valen lliuror-los o la 
destral encaro roja de lo song d'un Edgar Andrée, 
d'un Johanner Eggerth i de molts altres. 

oeu fer un sis•cenls anys, una noia de la lorena, 
Jeanne d'Arc, fou cremada en uno foguera, pels 

poderosos d 'aquells temps, perque defensava la seva 
fe amb corotge ¡ no volgué abjurar-ne. 

Aquesto noia fou, alguns segles més tard, proclo· 
moda santa perla ·mateixo església que l'havia portada 
a la foguera. 

Mes nosaltres no volem uno rehobilitació postuma: 
volem salvar lila HERMANN avui i des d'ara de 
la destral del botxll 

Dones -de tots els poisos, escriviu lletres a Liselotte 
HERMANN a la seva cel-lo de condemnada a mort: 

Strafgefangnes BERLIN PL<iTZ,E:.:SEE. 
Adre:eu lletres demanant gracia_:,),\alres de pro.testa a 

Frou GOERING, bt'RLIN. 
Frau Dr. GOEBBELS, BERLIÑ. 

Signeu aquesta crida i adreceu·la a 
2, Rue de Londres, .PARIS, 9eri;ie. 

!. 

Els Qbrers de la casa ELIZALDE (s. A. F. 8) perto-
nyents a la U. G.<T. han fet un donatiu:de 1,973195 pes-
setes o AJUT INFANTIL DE RERAGUARDA, tot enlalrant 
l'obra d'aquesta inslitució, que s'esfor~a en fer els pos-
sibles per a.allunyar els infanls deis estrolls de la guerra 
contra et feixisme invasor. 

El gesl d'aquests bons antifeixistes és molt digne 
d'ésser tingut en compte en moments en que les demos-
tracions de veritable socriflci tenen un contingut d'eflca-
cia decisiva. 

i= r"' 
Els especuladors són tan assassins deis ·nostres 

infants com la metralla feixista. lmpedim que ningú 
mercadegi amb el dolor del poble. 

Ni un bra~ parat, perque si n'hi ha algun treba-
lla pel feixisme. 
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NACIONAL 
l)$LJll)ONA 

Corme Quintono, dele· 
godo de lo C. N. T. o 
1 'lnstitut d · Adoptoci6 
Professionol de lo Do· 
no, en representoci6 · 
del quol prengué porl 
en el nostre Congrés. 

Mario Pedreño, repre· 
senlonl del Partil Sindi· 

colista. 

Reís Bell,:in·, d'Estot Ca· 
tola. 

lo camarada :!edondo 

Agustino Esteva. 

les componyes Coro· 
nel, Rocosolbes, Mario· 
Roso, Poquito i llulso. 

Elena i Corme Pallorés. 

COM lotes les obres importonts, el PRIMER CONGRÉS NACIONAL DE LA DONA 
ho tingut lo col·loboroció de l"ononimot, que ho estot, potser, el que ho ocon· 
seguit donar el mcgnífic relleu obtingut per aquesto reunió feme,;ino, ovui per 

ovui lo més tronscendentol que sºho celebro! o Cotolunyo. 
Entremig de les destocades figures, Jºº prou conegudes per ésser consignodes, 

que no han regatejot cap esfor~ per tal 'ossolir el fl proposot en iniciar-se les tos· 
ques d'oquest Primer Congrés, n'hi ha molles i molles de desconegudes, heroines 
oblidodes que han dono! tot llur entusiasme i t'excés d'un treboll esgotodor, que no 
han tingut hores pero dormir, menjor ni descansar, per tol de procurar o les delego· 
des farones oquell benestor mínim que en temps de guerra poi oferir-se. 

Sobem que toles aquestes delegodes forones han torno! mol! satisfetes vers llurs 
!loes respectius de lreboll i éontenles d'hover pogut sojornor tres dies a Borcelono 
en mig de la ccmoroderio ogrodcble que les hores de lleure els brindoven les acli· 
vistes anonimes. 

Pero nosoltres no volem que hi quedin en l'ononimot, i ens plou fer ressollor uns 
noms; potser no seran tots, seguromenl n'oblidorem olgun d'oquells que més hauran 
col·loborot o l'éxit d'cquesto primero reunió femenino, pero que cop no es dongui 
per molestado. És ton difícil recollir el nom d'oquello componyo que hi aporto el 
seu ojut, pero que es fo fonedisso o t'horo de consignar-ne e l nom, perqué lo sevo 
humihtot no li permet trobor·se al mig d'uno fotogrofio o veure's et nom en lletra 
de motilo! 

Plou•nos consignar, dones, l'obro esfor~odo de les compcnyes Enriquelo Gallino! 
i Monuelo Mortí, lo de les germanes Pollorés (Elena i Corme), lo d'un home tombé, 
que oquesls d ies no ho conegut pos lotes les hores de descons necessories per tal 
que el n(?stre Conºgrés no fol lés per cop motiu, En Joume, de toles prou conegut. 
1 oixí flns o l'inflnit, omb els noms de les com¡:;onyes Arredondó, Coronel, Marino, 
Júlio, Halcón, Boforull, etcétera. 

Homenotgem oixí oquj!sl exércit simpotic i esfor~ot oue ha fet possible tot l'éxit 
d'oquest PRIMER CONGRES NACIONAL DE LA DONA,¡' en fer·ho sobem que ínter· 
pretem e l bon desig de toles les congressistes, cor tombé d'elles depén, en molt, lo 
unitot del nostre Congrés. 

ALGUNS PERCENTATGES QUE ENS PROVEN 
LA COMPOS1CIÓ VARIADA DEL CONGRÉS: 

Obreres de taller i fabrica 
Camperoles. 
Comer~ . . . 
lntet-lectuals . 
Dones de casa 

62.8 
0.6 
8.8 
6.0 

21.8 

Eb com~ony, do lo F. O. S, l. G. no hon regotoiol l'ojut al Primor Congr'-s Na,ionol <1 

lo Oono ... A.Is montadou do rHotel Colom tei delogod•t foron H,tvlcs.t omb 1010 P1 

fe:ci6 ¡ ontu\fotrnt:. H•us ocl 011 eflcionts co1"1oborodort-clo lo U,cnt.at.on un otur •'! llu 
1ouio dodicot al fot&arof, rodeiont llun ,ech•fn: Monu•ta M ortr I Entlqueto Golhn1;1• 
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LA DEFENSA D'UN POBLE 
Sóx les quatre de la tarda. T,a 

sortída ele l'equip c1<:l mati 
s'efectua com de coshun: 

els obrers i les o hreres clel gran 
taller de metal· l<1rgia es di~semi-
uen. cu pctlts grupJ pe! carrer. 

L"Onooviachim. organilzoci'~ sOVilJtico par ·1(\) 
defensa pouivo, considero com uno G• tes so· 
ves branqvu el poró,cutisme. lo forogrofio ons 
mouro un grUJ) d'obruos quo apreneo el difícil 

i eftcient ort a fo sorlida dol lroboll. 

a.mb m1 \'iu i cordial xerroteig. I l'auimació 
més intensa és al n ncli fonuat per les noies. 
~lles discuteLxen quelcoJn g\\irebé amb ,·ehe-
m~ncia. És que la fotografía d'mta ele tes io-
,·<metes ha aparegut a fa primera pagina del 
diari del taller, i al peu del retrat ilom pot 
llcgir el següent text: 

tAnna KicolaieYua, la millor stajanovista 
de la fabrica de torns automatics. h"I reeixlt, 
runb la nota d'•excel-1,mt•, eu el seu examen 
d'iustrnctor de la defensa passiva.• 

De debo. totes les compnnyes estan orgu-
lloses cl'Auua, voleu ituitnr-la, i en bona refe, 
si fos pos.<;ible, superar el uivell que la tendra 
stajanovista ha assolit. 

-lleus ací la 1106tra ,\J11u1 en personal-
crida mia rosseta, pescaut pel bra~ una noin 
esbelta. 

Hom l'envolta, les fel!citaclons de les ami-
gues recomeucen. 

Dcsprés, la rosscta seineix: 
- I;;scolta, Auna ... Ara tu ens donaras un 

curs de defensa passi\·a i de socors d'urgeu-
cia, oi? Ens ho promets? 

- N'aturalment ... Ja ho 4a amuiciat avui 
el Comit& Sindical... Co1ne11ceni clema a la 
nit, al club de la fabrica. Estic niolt conteuta 
que l'Ossom11achi111 m'hagi confiat aquesta 
tasca. Pero ara me'111 vaig, perqu~ tinc moltn 
feina ... ne acccptat truubé l'organització d'un 
curs a la nostra residencia. 

- A Te,.,.eurc, A.111u\ ... 
-A reveure ... -
Auna es dirigeix cap a la viln obrera. que 

és a uns cinc 111in11:ts del taller .. , Ui arriba. 
travessa el pnrc florit que sep,1ra nguest.'l 
petita cintat socialista de la resta del d1strlc-
te. i entra en una de les honic¡ues casetes de 
graus finei;tre.~ guaniidcs ele ílors: Va ¡>,;;r 
tocar el botó de !'ascensor c1uan 1n seva porta 
s'obrc el'una revolacla i ~'> hi precipita uua 
noieta rl'1ms quinze anys. 

Bon día, Anua ~icolaievna... ;,\l'h-2 iet 
1U1 tip de córrer ¡,er acousegiúr-vos quan us 
he vist ele J'altre cap del correr ... Voldria pre-
gar-vos uua vcgada més .... sabcu? ... , que par-
lés.5iu :illllb la mare ... ~·110 h.'.!u promcs, ,·..ri-
tat? Vindreu avui? ... -

1, sense esperar resposta; la petita s·esmlmy 
de l'asceusor i fu.ig pel corredor del quart pis, 
011 mentrestant han arribat. 

-Ésclar que vinclrcU'1illra - eliuAnna,so111-
rie11t, í també es dirigeb: cap al seu domicili. 

AI, menjRdor dels PeltoY. Sofía PaYlovua 
esta eufeiuada amh cl5 preparatius ele) 

sopar. '1"a hn posat el., co~rts clamuut les 
toyaJles, d'tm l>lanc de ne\\; nrrruija unes flors 
\:JI un g~rro al mig de la taula, i clesprés s'alu-
ra per apreciar-ne l'efecte, snlisfota. 'l'ot .!s 
tan net, tan ncollitlor cu nquest departament, 
i nmoblat amb tnnt ele gust ... m sen peusa-
meut toma al passat lluuya. quan ella ni tan 
8óls gosa ,·a so1u1tiar lma llar com aquesta ... 
Era durant els anys deis temps obscnrs, abans 
de la Revolució el'(i)ctnbre, quan el sen m.arit, 
metge deis pobres, a1ub prou feii1cs arribaYa 
a subvenir les necessita.ts 11163 elemcutals de 
la fam ília ... Ara tot l!s distíut: l'etrov té el 
lloc dt- metge en cap de In clínica de la gran 
fabrica metat-lúrgica. 'l'othom 1'~9tima, ¡ llur 
familia coueLx un benestar sense cap an~ob:a. 

Sofia Pavlovna peusava soYint en aL,ó. i 
es clonn,•a couipte de com ba via de remerciar 
al país deis soviets aquesta bcuaurauc;a. :'llan-
ca va quelcom e1lcara, peró, pera qu<.I tal bcu-
auran~a E<>$ completa. Sofía Pnvlon1a creía 
que ella mat<>ixa tenia el denre de fer queJ. 
c::om pcr l'estimat país. •Cal participar a la 
Yicla socialt dcia el seu mnrit, i ella asseutia .... 
p~ró no sabia exactameut com Ita vía de fer-
ho ni p.?r 011 comenc;ar ... Ciar que poclia. per 
exemple, participar als treballs del club, com 
la vefoa: la muller (le t·eu.gillyer, paró no es 
decidía ... Sempre la se,·a timiclesa conse-
gii(;nda encara de l'eclticació rcbuda , que 
fa cleturava ... •Rort que la meva Niuta ja uo 
sera <'Om ¡o._.. Ha ti.ngut una jovc.ntut comple-
tameut d1stmta ele In de la scva mare~ cous-
tatava amb wi so1uriure clnr. 

'J'rucaveu a la porta. i aixó l'allunyil de les 
SC\'CS caborles. :,_Jura ararcgué, tot.<i cnrojo-
lada. Sofia Pa,·lo,·na 1 observa amb un xic 
d'astotament: .,Que diastres té. aquesta mc-
1mda, a,·ui?• La corbat."l roja de pio11<:ra creun-
da damuul l'espatlla esquerra. mentre el;; la 
dreta descend1üx. esbiaixadn., nna corr~tja 
su_port d'mta bossa de roba grís-,~erclosa, q11e 
Xmra ~streny sota el bra,;. 

- llstic 1116$ contenta. mareta! Xosaltrcs 
també p:uticip?111 a la desfilad:i! 

... ? 
- Sí, mare .... \ la nostra cscola tots els nois 

i noies que ja !tan complert qu!uze anys són 
Íl.\vitn+s a par•icipar a la defensa de In •10:;tm 
terra .. Jo ja m'll.e [>rcsentat avui, i .llem tiu-
gut la primera lll~6 ... :llira. jasé alglllla c:>sa -
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afegebc runb aire triomfant. i comeu~a v.er 
caminar davru1t de Sofia amb pas cadenc16s. 
Aquesta espera molt trauquil'la el desenvolu-
pament, que es presenta rle seguida, d 'una 
forma hastaut impreyista. 

-Llestos!- crida Niura en to d'ordre. 
1 obrf rapidament la bossa, al.,ocant-ue el 

coutingut. Aparegué l'extrem corbat d'un tub. 
La Yeu de la pl:tita sona de nou, molt enc':r-

gica. 
- Gas! ... - i en uu obrir i tancar d'ulls 

sortia del sac quelcom gris ... , i un iustant des-
prés la seva gentil carona de pillet dcsaparei-
xin ... darrera d'w1a careta contra el ga.5. 

Continua encara alguns minuts la desfila. 
da, fins que toma a aixecar la careta. 

-Oi que h?, faig bé? . 
-Uolt l>é, Kíura - apro,·a la man: -. Pero 

si no m'expliques ... 
-Dones, mareta, és que ahir van anibár 

dos instn1ctors de defensa passiva a l'escola: 
1w d'ells és wia noia jove, molt simpatica ... 
Amb tots els mestres i mestresses, nosaltres, 
deis quin1,e als dinut, hem organit?.at centres 
1,er a aprendre d'assegu.rar la 1m,tccció coMec-
tiva de l'e.~cola en cas de gm,rra .. . -

Sofia l'avlovna l'e~guarda\'a inquieta. A la 
imaginació li vingucren els <luad.res de la guer-
ra. Ella ha llegit a ls diaris la tragMia de 
Cuemica; ha vist fotograíies d'infants madri -

leuys i harcelonins assassinats n llur mateL"1 
<!scola pcr l'aviaci6 feLxista ... Si Xiura ... I 110 
s'atrev<::L, a acabar la idea .. . 

Peró Xin.ra, scnse de turar-se, seguei.x la 
se,•a CA"Plícació: 

- Sap,, mare? Com n1és nosaltres p1rticí-
p?111 a la defensa passiva, més gran serñ la 
seguretat de la poblaci6 en cas de guerra .. . 
És ciar que tenhu tot el nostre Excrcit Roig 
davant nostre, que defensara el uostrc país 
i foragitara els avions euemics.. .. pero ens 
cal estar II p1mt p?r qllalqevol <!Yentualitat, i 
aLxí evitarem el més p?tit panic i formare111 
1U1a reraguarda segura i disciplinada, que és 
1m suport indispensable a l'Exércit. .. I si els 
feLxistes gosessiu atacar la U . R .' S. R .... no·' 
ens podri<:n baver, perque estem disposats a 
defensar la nostra patria p ~r tots cls mitjans! 

'l:na pausa, que -~Hura utilit7.t, p2r prendre 
ahl. • 

-Quan sigui més gran din - també par-
ticiparé eu els cursos de paraxutistes del nos-
tre centre. -

Sofia Pavlon1a adnúra la seva [illeta. Les 
scves darreres paraules l'hau tranquil-litzat. 

-Encara tinc ,ma altra sorpresa per a tu, 
mare -afegci.x ~iura amb una e:\."})ressió 
enigmatica-. Pero ... te la guardo peral ves-
pre. -

Sofia Pavlovna no ínsisteL.._, Arriba el sen 
ruarit, i 1111s moments més 
tard és el fill el que ve de la 
l"niversitat. 'J'ots es posen a 
taula. 

CAi' a les sis, A.una Xico-
laieyua arrióava a casa 

dels Petrov. Encara que Sofia 
Pavlovna no la cone1xia per-
sonalment, l'havia sentit ano-
menar molt, i tenia un gran 
desíg de con eixer-la... •És 
clar -es cleia I w1 xiquet ma-
Jeuconiosa-, jo no podré inte-
rcssar-la pas gaire ... • Pero heus 
ací que ella arriba, es presenta 
i diu, molt amable: 

El • recone1xement 
de lti nostra 

cap~itat 
EL 111 Congrés de l'orgunitza ció cata lana de 

lo U. G. T. ha elegit uno dono per o lo 
sevo Comissió E.xecutivo, lo componyo El iso Urizr 
destocado dirigen! de lo F. E. T. E. i vfduo de 
l 'inoblidoble líder Antoni Se sé. Aquestfet 
demostro uno vegodo més que Cotolunya complo 
amb un nucli considerable de companyes capa-
ces d 'ocupar llocs de dirigent i que la dono esto 
jo preparada per o realitzor bon nombre d 'octivitots per a les quols fins ovui 
no se li hovlo donat ocasió de demostrar lo sevo aptitud. 

- Es propugno per qué ta dono intervingui cado dio més activament en 
lés lasques d'orientació i direccló de l'organització, procuran! que prengui 
part eh els plens el major nombre de companyes possible i oconseguint que 
aquestes va9in ocupant !loes en la direcció de comités i de juntes de sindi-
cots- d ígue el company Molinero en la ponencia d'orgonitzaci6 que fou 
aprovoda. 

1 en elegir la nova execuliva, la U. G. T. ha posot jo a la practica aquesls 
ocords, designan! pera un deis !loes de més olla responsabilhat la componya 
Uriz, militan! sindical prou coneguda a Cotalunya, on, en primer terme, ha 
contribuit a la formaci6 i desenvolupament de lo F. E. T. E., flns a ferne una 
federacíó forla i ben disciplinada. 

Saludem els nous membres de la Comissi6 Executiva de la U. G. T., i espe· 
cialment la componya Uriz, a la que desit~em lota meno d'encerts en la tasca 
d'orientor els sindicots vers la monera d ésser més úti!s al triomf de !a causo 
antireixisto i de la Revoluci6. 

-Estic 1nolt contenta cl'h'l,·er-vos cone-
gut. Sofia Pavlovn'l... És potser una mica 
culpa iueva. no ohstaut, que aíxó no hagi es-
tat fins anti... Pero, Yeieu?, tinclrem m1a 
bona ocasi6 de reparar-ho, i fins i tot de 
treballar juntes ... l,s porto m1a in \'ita.ció ele 
1,art de l'Ossoa viacl1 im ... -

Solia Pavlovna llegeix, arub sorpresa, la 
lletra que la condda cordJallnent a prendre 
part als cursos ele defensa passivn organitzats 
a la casa, per les obreres. Li diuen c¡ne la so-
cietat comptn absolutam,ent mnb el a, com a 
bona ciutadana. 

Bs toma vennella ... Quin honor' Cal anar-hi, 
participar ... Peró ... si la fessiu parlar <laYant 
de tothom!. .. Quina por...' )<o hi estil acostu-
mada, i. .. 1'o. no pot interveuir en el <'11rs ... 
1 repeteix aquest pensament en ,•eu alta. va-
cil·laut. 

Auna Xkolaievna li ex:pl!ca a.leshores que 
ningú no li rlen1anaria q1w fes 1111 clis<'urs ... 
A les classcs 111 ait•rau únicament amigues 
que ella conelx. i hi aprendril 111olt, sobre to• 
practicarue11t: com protegir-se coutra t,ls atacs 
aeris, com ntilitzar una careta contra gasos, 
qué s'ba de fer pera irup<e<l.ir c¡u~ nn incentli 
es propagui, co111 cal practicar els primer$ 
¡:ua.riments als -ferits i gasejats .. . 1'iudra 1ma 
msign in de creu roja, i fins i tot, c11 pcrío<le 
de pau, podra ésser molt útil pels seus conei-
xements de socors urgent i salvar vides hu. 
manes ... 

Sofía Pavlovna !'escolta, com més ,•a més 
encoratjada, i q11an .\.una li din que ser/, ella 
mateix:a la instructora, es clecideix definiti-
,·a111ent i promet participar-l.Ji. 

A les gra1Lq maniobres antiaeril's ele T,eniu -
grad tota la població lli participa amb 

grait exit j entusiasme. 1,es amigues que co-
ueis:em per aquest relat lti l.J.nvieu col·laho-
rat eficientutent. ::--iura l.!ra al grup el<, rclació 
de l'escola Sofía Pa..vloYna s'ocupa ,·a clels 
socorsos urgents, mentre que :\Jnta mana.va 
reeixidameut llll destacament anti.gas ele la 
fabrica. 
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Cof ,faboració esponfélnia 
A LAS MUJERES ANTIFASCISTAS 

CAMARADAS: 
En los momentos de lucho que vivimos no debemos estor indiferentes: es necesario lo emancipación de 

lo mujer. 
Todas tenemos lo obligación de trobojor y hacer todos los esfuerzos posibles poro que desaparezco de entre 

nosolro, y poro siempre la plaga fascista. 
Recordemos que estamos o lo altura de los hombres en los derechos; pues también lo estaremos en el . 
Nos tenemos que dar cuento de lo esclavitud en que hemos vivido, y poner todos los medios poro que no se 

reproduzco jomós. los mujeres ontifascistos de España somos 'libres y queremos que el mundo entero sepa que tra-
bajamos por lo libertad, que nadie podrá arrebatarnos; somos antifascistas y lo seremos. 

MARINA PÉREZ 
(del Sindicato Al Servicio del Hogar) 

GRUPS D'AMIGUES DE «COMPANYA» COL ·LECTIVIT A T 
DE GORRES S'hon constitu'il omb gran entusiasme els 

Grups d 'Amigues de COMPANYA següents: 

A BALAGUER, on ha esto! formol per les 
componyes Corme Profitós, Notolio letoso i 
Cecilia Solo, de lo U. G. T., i Marino Soribes, de 
lo C. N. T., toles elles obreras de lo fabrico 
d 'embotit, R. A. M., societot ononimo. 

Al moteix BALAGUER, el Grup formol per 
Victoria Morlí, d 'E. R. C.; Ramono Pedrol, del 
P. S. U. C.; Mario Sónchez, de lo U. G. T.; Clo-
tilde Moreno, del S. R. l., i Merce Aloman, de 
J. s. u. 

A BORGES BLANQUES, per les componyes 
Corme Fobregat, de to U. G. T.; Emílio Piqué, 
d 'E. R. C., i Dolors Boldú, de lo C. N.T. 

A CERVERA, per les componyes Concepció 
Pellicer i Mario Coslello, de lo U. G. T., i Antonio 
Teixidor i Angelino Mitjovilo, de lo C. N.T. 

A LLEIDA, per les componyes Consol Moros 
d'E. R. C.; Antonio Benseny, d'E. C., i Mario Fer'. 
rer, del P. S. U. C. 

A TARREGA, per les componyes Josefa Dol 
mases, de lo U. G T., i Dolors Costello, de lo 
C. N. T 

El Grup d 'Amigues de COMPANYA de Cer· 
vero sa luda, per mitjo d 'oquesto revisto, lols 
els oltres grups i els diu: Avont, componyes, 
fins al final de lo victoria, que sera nostro per· 
que lo roó és nostro. 

ANTONIA TEIXIDOR 

Sois el t reball: ens donara lo llibertot. 
lncorporant- nos o lo producció ojudorem 
o guanyor la guerra i conqu,storem lo 
nostro independencia economica: -- ---------------------------.: PUBLICACIONS RESUD E S 

J. MARTÍ MARTÍ 
Emp.ª Col.ª 

Capells- Teixits 
Confeccions 
Marroq uineria 
Generes de punt 
Guants-Mitges 
Perfumeria 

1 TOTA MENA DE NOVETATS PER A DONA 

PASSEl6 PI I MAR6ALL, 27 

FEMMES Editot pel Comite Mundial de Dones de París Aquest 
ultim dedico! al XX Aniversori de lo Revolució Russo. Donodes le~ co ro c-
tensltques del mov,ment de dones o Franco, FEMtAES es el millor perio· 
die per o les dones ontiteix1stes. 

MUJERES ANTIFASCISTAS, SU TRABAJO Y ORGANIZACION per 
Encornoc10 Fuyolo 

Un fullet edito! pel «Comité Nacional de Mujeres Antifosc,stos• 'E,-
poño¡, molt útil per o les componyes que vulguin trebollo r en les og ru 
pocions de Dones. En ell hi troboron uno tnleressoni s ,ntesi histonco 
unes breus normes d'orgonitzoció suflc,enls· i de molla ef1coc10 per oi 
treboll. 

MUJERES. Editot pel , Comité Nocional d,. Myjeres Antifascistas . 
Valencia, 1 d'octubre del 1937 . " ,.._,~ 

Foro un ony que, tot i lenint els fe!hl91 .. ·a Corobonchel, enea, o 
s'editovo MUJERES o lo impremto de Br<vo Murillo. 1 oro torno o sor-
gir MUJERES, transformado en rev,sto mensual, mólt millorodo en el 
seu contingut i presentoció, i editado en rotogrovot o Voléncio Aques, 
primer número de lo segono etapa de MUJERES publico interesson-
tíssims orticles i reportotges de Fuyolo, Motilde Huici, 'Motilde Cantos i 
Dolors lborruri «Pasionario, , que fon, sens dubte, que aquesto publí· 
coció sigui lo primero d 'Esponyo per o les dones ontifeixi,tes, Amb gran 
entusiasme soludem lo reoporició de MUJERES. 

Resolucions de la C. F. del Primer Con-
grés de la Pau del Poble Frances. 

Sosten ir per tots e ls mltjans p ossibl11s totes 1.es resolucions p re· 
ses per les º!9~nitxacions obre res, orienta des a l'aplicació de 
sancions econom,q ues. 

Protesta r contra les violacions d e la neutrolitot o fa vor de is re-
be is esponyo ls, particulo rment en el que es refereix a lo frontero 
e spanyolo. 

Fer la maxima pressió sob re els nos tres Governs >:er oconse• 
guir ~ve no es don11ui o ls poisos ogressors mate rial de guerra, ni 
petroh, n i ca p materta que pugui servir per o lo g uerra. 



& a& ~@~& 
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LES dones cotolones s'hon fet corree, d'uno manero merove-

lloso, de lo necessitot de preporor•se per o ocupar E!ls 
!loes de treboll deis homes cridots o les lleves del nostre 

gloriós Exércit Popular Regular i s'hon incorporo! ol treboll. 
Exoctoment en el dio d'ovui - 25 de novembre- tenim o lo 
nostro disposició prop de cinc mil dones que s'hon mobilitzot 
voluntorioment en oques! lnstitut, entre les quols n'hi ho olgu• 
nes que ocupen jo !loes deis que se n'hon onot ol front. A més 
d'oixó, d'oltres han estot oprovodes i han comen~ot les prac-
tiques corresponents, segons lo següent distribució: 

Cursos d'infermero . . . . . . 36 
Cursos d'indústries de guerra. . . 7 5 
Cursos de cotolo i de meconogrofio 129 
Cursos de gostronomio . . . . . 122 

Publiquem ovui lo !listo de les oprovades darreromenl, i 
onirem donont compte de les convocotories, crides i tot el que 
pugui interessor o tes mobilitzodes. 

Curse! d'ELECTRICITAT 
Roso Genesios, Puriflcoció Gorcio, Morgorido Troverio, Fron-

cesco Vilor, lluiso Rofl, Nora Rotters, Mario Pardo, Teresa Prots, 
Motilde Negre, Teresa Moro, Pilar Martí, llum Junco, Joono 
Chivo, Roso Castillo, Emilio Morco, Corme Pons i Josepo Omedes. 

Curse! de MECANICA 
Teresa Gorda, Solut Aragón, Motilde Gonzólez, Pilar Ubol· 

de, Cinto Sollent, Froncesco Sollent, Antonio Salvo!, Concepció 
Rossets, Florentina Bellver, Teresa Grumoche, Mario S6nchez, 
Roso Tort, Victoria Pascual i Marionel·lo Vózquez. 

Curset de QUÍMICA 
Pilar Busquets, Concepció Mas, lurdes Peros, Maria Po.ges, 

Marcio no Cuadrado, Emllio Fon!, Adelino Fuguet, Mario Goirol, 
lsobel Gordo, Antonio Güell, Josepa lnsensé, Pilar lohoz, 
Elionor Modrenos, Corme Motos, Josepo Moltó, Encornoció 
Mongoy, Corme Montfort, Ermínio Ortega, Mario Poges, Pilar 
0 ére:i:, Mercé Rebollar, Froncesco Reymont, Mario Ribero, Fran· 
esca Rodríguez, Froncesco Salvqt, Corme Sonohujo, Mario 
lebu i llse Wosserstron. 

· . CRIDES A LES MOBIUTZADES 
Per QIJB le1 d 1na1 no p 1hn loQremr a I' &cola de tomlssnrls de Ooerra? 

HAVIA pres, i lo sostinc, lo ferma decisió d'ingressor o l'Escolo de. 
Comis~ris de l'Exércit. El meu treball actual no em sotisfo en el 
més m,nim en un temps en qué lo guerra exigeix o tothom ocupar 

el !loe des del I pugui donar més rendiment. . 
Jc•es'ric con do qu~ puc donor•ne molt més des d'un altre lloc 1 

he triat el de i de I Exércit, perqué, segons he pogut observar 

A Vll~Ó, :Jo 
(Frente al Bolsln) Tel. 24381 

MAQUINAS DE COSER 
DI! TO D AS C LAS ES Y M A A CA 6 
LUIS ESTIL•LES SOLÉ 

RECONSTRUCCIÓN, RE-
PARACIÓN, RESTAURA-
CIÓN. AGUJAS Y PIEZAS 

DE TODAS 
CLASES 

• 
Sección espe· 
clal para liqul-
d a clone a de 

m 6 q u t na a recona· 
truldaa, g a-
rantizadaa 

en mi, és el que omple més toles les meyes onsies de lluitor directoment 
contra el feixisme. 

Dones bé: després d 'haver fet gestions i més gestions per tal que el 
meu desig fos una reolitot, m'he !robot omb la dolorosa sorpresa que 
no podien admetre'm, no perqué no servís, sinó perqué e ro una dono. 
Res més no els interessovo. 

- Sr - em digué un company, en veure que m'hovio sorprés - , jo 
sé que ho fories bé, que serveixes, pero flns oro ens esta totolment pro· 
hibit odmetre dones. 

Jo ho veieu: no han mirot res mésl Sóc uno dono! Motiu suflcient 
pero no poder ingressor-hi , 

No per oixo voig defollir ni un instan!; creio que, aport de les dones 
que es troboven en uno situació semblont o to mevo, olgú es preocupa· 
río de resotdre aquesto qüestió ton important. Si dovont l'Estot lo dona 
és igual o l'home, té, igual que eil, perfecte drel o poder ocupar tots els 
!loes, adhuc els militors. 

Creid que olgú més treballorio per o abrir pos o les dones que hem 
poso! toles les nostres esperonces en un trebail que considerem més 
adequat o nosaltres, al nostre desig d'ésser més útils. Així ho estot. 
· En el PRIMER CONGRÉS NACIONAl DE LA DONA es treballa de 
debo i amb entusiasme sobre lo necessitot immediota d'incorporor·se 
la dono o tots els llocs de trebail. 1 en les seves admirables conclusions 
hi figuren oquesls dos oportots, que, per l'interes que tenen pel que 
acabo d'exposar, voig o reproduir: 

t. o) lncorporoció de lo dona ols serveis auxiliors de t'Exercit. 
11. iJ Demanar lo immedioto creació pero lo dono de les comisso· 

ries poUtiques ols hospitols. . 
Estic seguro que lo Comissió Executivo que oprovo el CONGRES 

sobra lreballor pero duro terme les conclusions que s'hi oprovoren, i 
que ben oviot será un fet que i'Escolo de Comissaris de Guerra, oixí 
com lotes les oltres escoles que encaro no ho han fet, obrin llurs portes 
o lotes les dones que aspiren o formar· se codascuno d 'elles en olio 
que pugui ésser més útil en la lluito que sos· 
tenim contra l'enemic de tot progrés humo. CARME MANRUBIA 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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DONES JJE 811.AKS HD,i/TZQHS 

El 22 d'oetubre de l'nny 1848 els lrebollod.>rs de 8urdeus inauguro-
•. ven,un monumenl «o lo memo(io de Floro Trislon• . 

En l'ocle de lo inouguroció, Vigier, un b:>ter, feio el següenl discurs, 
en vers, de lo propio col/ita: 

Sí. Tots ens unirem per guordor nos/res fil/es 
de vendre llur honor per apagar llur fom, 
perque un roig d'esperon,;o brilli en nos tres fomílies, 

perque els nostras ve/Is tinguin po. 
Sí. Tots ens unirem. Que o les nostres mi/ícies 
hi dugui codo u cor noble I pit valen/. 
Perqué se'ns concedeixi, en nom de lo justício, 

el dret de viure trebo/lont. 
Sí. To.Is ens unirem/ Per to/ que lo miseria 
oporti de nosoltres so corono de plors; 
per to/ que nodres bro,;os, que fon fértil lo ferro, 

puguin tombé collir-hi flors. 
Sí. Tots ens unirem. I no per o venior-nos, 
que lo demencia és dol,;o o/ cor de tot obrer. 
No per o obrondor en floms, no per o sembrar ruines. 

· Units volem edilicor. .. . 
TOTS i lotes, qui més, qui menys, hem trescot munlonyes amunt i hem 

vist t'horitzó dilatar-se i el panorama engrondir-se i canvior o mesu-
ro que pujavem. Les coses, els toncots, tot olió que ha fet lo mo de 

l'home per tal d'estoblir seporocions, anovo desoporeixent o I;, nostro 
visto, mentre els comins, rutes i correteres, tot olla que és lle~ d'unió, 
onovo dibuixant-se com ol conjur d'un llopis magic. 

Avui, en encop~olor omb oques! epígrof unes breus monogrofies, hem 
escollit oquelles dones que han tingut del comp social la visió que té 
l'excursionisto del camp de lo natura. Totes les precursores, toles les 
lrescodores de comins d'ovon~oda, hon estat, qui ho dubio?, dones de 
gro ns horitzons. Avui, pero, en donar oques! títol, volem significar oque• 
lles que s'hon destoco! per un sentil d'universolitot, fervenls d'un ideal 
d'internocionolisme que, si bé vibra en multitud de llovis, esto molt lluny 
encaro del mojo, nombre de co rs. 

Floro Tristan és uno d'elles. Potser lo primero que vo sentir omb vehe-
mencia i va veure omb més cloredot lo necessitot d 'unió de tots els tre-
bollodors per domunt de fronteres. , 

Neix o París o l'ony 1803, de more francesa i pare perua. Lo clqredot 
i la mesuro de l'esperit de lo seva more, l'opossionoment i l'oventura de 
l'onimo polern·o, deixaren en ello un solc de lucideso, de possió i de 
neguit que explico tolo lo sevo vida i lo sevo obro. 

Orfeno de pare ols quotre onys;creix en lo pe"'1rio, vivinl d'uno ín-
fimo rendo que els resto, jusi pero no morir de fom. El seu cosoment, 
ols dissel onys, semblo dur uno solució, peró oques! ocle inconscient, 
dut o lerme com o remei o uno situoció penoso, esdevé lligom insupor· 
table ols vint-i-tres. Del molrimoni neixen dos fllls. 

lo sevo vida té quelcom d'odissea, si ens lronsporlem cap olla o 
l'ony 30 del segle passot; quon els viotges es feien en diligencio i els 
mors eren solcots, només pels ordits, en voixells. de velo. 

Al morge de l'opinió pública, de lo llei, Floro vol fer-se uno novo vida. 
Prompte es dóno compte del que aixó vol dir. El treboll de lo dono no 
té cap preu. Altroment, no poi pretendre profeuions més remunerado-
res, sense escolo que lo prepori ni costums que li n'obrin les portes. Yo 
o Londres, o Burdeus, al Perú, amb l'esperon~o de l'ojut familiar. Lo so-
cietot li és hoslil; lo llei, en nom del morit, lo persegueix, i l'ojut familiar 
se li nego. 

de Sonl Gil, on s'orrossego uno pobloció mjg nuo, proveidoro de 
presons i prostlbuls. Lo sevo visió vo eixomplont-se i lo injusticia social 
es va precisan!. Lo ideo de closse pren en ello uno precisió molt anticipa-
da. Yeu cloromenl lo posició de lo closse rico, cinteressodo només o 
afermar-se, o consólidor-se>, i una classe lrebollodoro inconscient, omb 
la doble nafro de lo miseria i de la ignorancia. «Preneu consciencia 
- els diu - . Uniu·vos i sereu forts perque sou els més nombrosos. Uniu-
vos i tindreu el drel perque sou els més útils.> 

1 segueix lleiolment inquirint omb un fl ,de juslício. cAmb la for~a del 
nombre podreu domino,, pero no tindreu ollro supremocia que la de 
l'esfor~ brutal i oixó no és p:is encara la juslfcia. Heu.d'aixecor-vos mo· 
ralment. Heu de valer més. Heu ¡:le defugir a ,toberno i el tuguri. Afegi· 
reu lo for~o del dret (que jo leniu en potencia pe, qué sou la classe 
més útil) al dret de la for~o. Peró com us aixecoreuh 

1 veu lo dona, submiso, envilido, menyspreoda, pero creadora de 
l'o nimo, del carocter deis homes. 

El nivell baixíssim de la clono del poble és la més gran de les seves · 
miseries i lo primera que hem de remeior. «Sou esclaus perque sou nals 
d 'esclaves.> cL'envilimenl de les vostres dones és el mol de lo vida 
obrera. Enlaireu la dona i us enloirareu tots. lnstruiu la dona i tots sereu 
instruits.> 

A través del cor apossional i de la lucidesa de cervell de Floro, fe-
minisme i socialisme es formen en una hormonioso slntesi. 

Amb lucidesa i abrandoment d'il·luminodo empren el seu peregri-
nalge ,per Fran~a. Dóna la volta o oques! país, seguinl l'itinerori deis 
«Cornpognoras>, ossocioció obrero de perfeccionoment de l'arteso 
d'aleshores. Somo l'ony 1837 (fa ex-octoment un segle). Jo hovia donot 
a llum el seu primer llibre: «La necessilal de fer bon acollimenl a les 
estrangeres>, i seguidament cPeregrinocions d'una pario>, tPassejant 
dins Londreu, cLa vilo monstre-. que és encara Londres. Una novel·la i 
el volumet cla unió obrero>, el més pelit de tots pero el més dens, ton 
dens que se'n podria dir <El catecisme de l'obrer d'oquello epoca>. El 
publico recoptonl olmoines i el vo dislribuint grotuitament a lotes les 
ossociocions obrares de les viles on passo i oclua. 

El sentiment deis interessos antagonics entre ombdues 
closses sociols és cada dio més viu en ello, pero sense fel ni 
odi. «Lo societol és egoísta amb l'individu perque és pobre. 
Feu•vos forls amb lo unió i l'elevació moral. Sou els bro~os del 
cos social; si~ueu lombé el cap i obtindreu els voslres drets, 
sense necess,tot d'empror lo violencia., 1 el seu camp visual 
s'engrondeix més i més o mesuro que ofegeix la predicoció a 
l'obro escrito. «Lo unió obrero, procedint en nom de lo unilot 
universal, no ho de fer cap distinció entre els nocionols i els 
trebollodors i tr~bollodores de quolsevol nació de lo ferro., 
cHeu de veure més enllo deis murs de lo vostro coso, més enllo « 
de lo tonca del vostre hort, més enl·o del recinte 
de lo vostro ciutol, de les fronteres del voslre país. 1, 
Com mé, amplo sera lo voslra unió, més forts './.\ 
sereu.» 

El Monifest Comunista va trigo, encaro quotre 
onys o publicar-se. N'havien de tronscórrer vint-i-
quotre pera que es fundés lo primero Associoció \ i 
Internacional de Trebolladors. lo llovor, pero, ero /i • 
llon~odo, i encaro que la mojoria ho i9norés, ho l )...\~ 
era per uno dono que com a dona hov,o tenlil en /_ 
lo propio corn lo injusticia sociol; com a dono -· · 

~~rib~:n~,I ~~~i~¡::!:i
8
c~~vi~ "\ , "' - -\ 

dono de grans horitzons hovio --. "') 
sentil més enllo de l'internocio- "") , " \ , nolisme, que implico uno ideo ,¡, 
de fronteres; hovio sentit lo uní- /\_ A 0 
versalita! humano. · ' , . .J. ¡ 1 

lo mort se l'enduio l'ony A 
1844, extenuodo, ven~udo per :\ ('\ 
l'esfor~ gegontí de l'occió duto ( < ) ¿_ 
o cap pel seu. ofony de reolil· \ 
zar LA UNIO OBRERA. 

És de creure que si la mort 
no l'hogués tallado ols quoron-
la·un onys de vida i ols vuit de 
lreball, les primeres ossocío-
cions obreres no hourien comes 
!'error de prescindir de lo ma 
d'obra femenino, desvaloritzo-
doro deis soloris. 

lo visió de lo injustfcio social, que primer se li ho presento! com un 
mol fot de lo dono solo, se li engrondeix en l'ospecte d'un mol social, 
molt més vost i molt més profund. Torna o Europa, o París, o Londres. 
Conviu en medis obrers. S'endinsa en els borris trebollodors. Visito les 
manufactures, on veu per primero vegado els chomes-eines> junyils o 
uno tosco esgotodora omb lo qual no poden arribar o montenir llurs 
dones ni llurs plon~ons. Aquestes dones hon de trebollor i sovint bo han 
de fer flns eh més tendres deis fllls. 8aixo als luguris infectes del barrí • ._. " M t'Olff 
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CONSIGNES DE LA UNIO DE DONES DE CATALUNYA 
LA DEL DI.JI. DEL NEN 

TRENTA-VUIT GUARDERIES PERAL 8 DE MAR~ 

EN aquests dies s' esta celebrant en tot el territori addicte a la Repúbli-
ca la festa del nen, en vlrtut de 1a q ual tots els nens rebran joguines 

i !Ubres de mans de l'Estat. La RepúbJica, atenta semprc l respec-
tuosa amb els desitjos i les aspiracions populars, vol que els infants tln· 
guin aquests díes de gener la plena joia de llurs anys. En aquest any i 
mig de lluita s'han posat sempre en primer pla les atencions pels ntns; 
el nombre crescut de guardertes, d'escoles, di: cases de la gota de llet, de 
sanatorls, etcetera, que en tan poc temps han estat inaugurades pel Mi-
nisteri d'lnstrucció l-'ública: la gran obra reahtzada també pel Govern de 
la Oeneralitat, aixl com l'entusiasme í l'exit amb que han anat treballant 
les organitzacions privades, entre les quals s'ha de destacar l'obra d' Ajut 
Infantll de Reraguarda, són una prova contundent de que a la nostra :Es-
panya antifeixlsta és el nen, la seva vida i la seva felicitat, la preocupació 
fonamental dels nostres governs. I és que el major o menor nivell d'aten-
ció a la infancia és un dels m1tjans mts segurs de judicar el grau de civi-
lització i progrés deis pobles. Per aix.o nosalt.res, antifeix.ístes deis pobles 
hispanlcs, lluítem, al mateix temps que perla independencia de la nostra 
patria, perla cultura i la felicitat dels nostres pobles i dels nostres fills. 

La Unió de Dones de Catalunya no podia restar al marge d'una causa 
tan justa com és la de trebaltar pd benestar deis nostres fillets. És a nos-
altres, les dones, qul interessa en primer lloc la sort dels infants, i és a la 
Unió de Dones de Catalunya, l'organització per excel·lencia de la d<;>na, a 
la que corres pon un primer lloc en la tasca magnlfica de responsabilitat que 
aspira a acompl,r. Els lnfaots han d'ésser saos, feli~os, l han d'anar ben 
nutrlts. «S'ha d' assegurar, en primer lloc. el menjar dels nos tres fills» 
diuen les mares. I en recollir aquest crit de les dones catalanes, en fem uoa 
conclusió del nostre Primer Congrés Nacional i un de:s priocipals puots 
del nostre programa: «Menjadors lnfantllsv, «Guarderies pels infants,. 

Ptr aix.o avui, en la festa del nen, la Unió de Dones de Catalunya 
ratifica elseu afaoy d'ajudar els neos, i ultra col·laborar amb altres orga-
nitzacions en el lliurament de joguines, llibres i llamins per als menuts, 
es plaoteja la necessitat imperiosa i d'urgeot real!tzació de portar a terme 
J' obertura de trtnta-vuit guarderies a Catalunya, una per cada comarca. 
És una consigo.a, la nostra primera consigna col·lectiva. La llancem a 
tots els nostres comites de comarques. És necessarl que els nens catalans 
tiuguin també una llar comuna on llurs mares pugutn deixar-los amb tota 
tranqull·Utat abaos d'anar al treball, segures de que les companyes que en 
tenen cura h') faran com si es tractés de llurs propís fills; és necessari 
que les treballadores puguln anar a les fabriques sense la preocupació del 
classic «que meníaran els meus fillets avui?>. A la guarderla la manuten-
ció dels petits h l deu ésser assegurada. I també uns bons metges, peda~ogs · 
i higlenistes. que són indispensables a la vida plena i feliy deis infants. 

8 de mar~ del 1938, jornada internacional de la donal Que per aquest 
. día sigui ja un fet l'existencla de les trenta-vuit guarderies catalanes. Que 
cada comite es posi immediatament a la tasca. Que ens vinguin a veur~. 
acl a Barcelona, totes les companyes que tinguin dubtes sobre la manera 
de realltzar les nostres consf~nes. 

Per una UNIÓ De: DONES POTENT I EFICA.<:;:. Per les nostres ' 
prfmeres trenta-vuit ~uarderlesl Pe! compliment de la nostra consignal 
De pressa, tot seguitl Tots els comJtes al treballl 
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sóc fort ... , pero sóc home ... , i éss.er home és ésser infant ... ! 
more ... , more ... ! more ... ! 
els meus llovis •.. , les meves dents ... , lo meva sang, mosseguen el 

teu nom. 
el teu nom petit ... , petit en carícia, petit en besada ... ! 
more ... , mareta bona ... ! 
sóc el teu infant, more ... ! 
només el teu infant ... ! 

el teu nom, more, clovat tan o fans, m'arren<;o planys de dolor 
quan estic sol i penso en tu. 

i voldria esborrar aquesta borratxera negra per a tornar ols teus 
bra~os, more, i oplidar aquesta dolor d'avui ... 

tu, amb els teus ulls plens de tendresa, tQrnaries a veure'm com 
llavors, assegut als teus genolls i demanant-te petons ... 

i les teves mans netes d'obrera jugarien entre els meus cabells per 
a esguardar-te en els meus ulls ... 

i a lo fi no serio sinó el nen-joguina, adormit o fo tebior de la teva 
carn ... 

more ... , more .. .! more ... ! 
en aquest a,vui jo no sóc un nen ni demano res, sinó ofegar-me 

en f' odi. . .! 

tu, more, que vares ésser jove, ora estas retuda, doblegada com 
,, una cosa inútil... 

i si sabessis ... 
és ara quon la vida té tot el seu sentit i quan jo sóc més fill teu i 

tu més more en lo maternitat de totes les dones d'espanya ... 
perque jo no puc ésser el teu nen ... 
he d'arrencor-me lo carn o les xorxes d'espines i enfonsor 

el cap entre el fang pero déixor passor f'odi... 
i robar al company coigut al meu costot les SQbates sag-

nants i enfonsor la boioneta en quelcom espantós, de febre ... 
com vals esborror aquesta dolor d'ovui? ... 
com vols sentir-me el teu infont si no oferint lo meva vida 

per o poder dormir-me com llavors ... , ols teus bra~os bons? 
per tates les mares que com tu tenen fills-infants, he de fer 

lo mevo guardia ... 
ferm contra l'odi, contra tots els que valen retre les nostres mares, 

contra tots els que cobreixen llurs fronts de soles de consoment i llurs 
ulls de llagrimes ... 

contra tots els que no ens deixen posar les nostres corícies en el 
dolor del seu últim cansoment ... 

Pilar CASTILLO 
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Rodando van los caminos, 
cauces de lucha y viotencia 
labrados de horas de espanto, 
los evadidos de guerra. 
El desalie11to y los trajes 
rotas rejas de miseria. 
Anchos paisajes los ojos 
de vejaciohes cruentas. 
Allá quedan los hogares 
fihal de sus vidas hechas; 
los ~ampos que acariciaron 
noches y albas en esp.era; 
los familiares vencidos 
viva semilla dispersa ... 

Cómo gritan su silencio 
los evadidos de guerra ... 

Prisiones y asesinatos 
en el horizonte dejan; 
una madre llora a l hijo 
que al marchar se le perdiera, 
en martirio desdoblado 
de entrañas terror y ausencia ... 
¡Qué maldiciones anuncian 
los eyadidos de guerrol... 

¡Y que,clamor de victoria 
en sus conciencias despierta!... 

María luisa de IRIARTE 
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Tot perlo guerra! És el crit unanime, lo consigno fonomentol, de tots 
els ontifeixistes, que v,bro en lo nostro terro. Tot perlo guerrol Sem· 
blo110. d )ncs, uno porodoxo que es fobriquessin oque51es rondes 

flnlssimes, aquestes blandes de bells dibuixos, de florejots eteris, mentre 
ens ofonyem o buscar robes gruixudes de bon obric perqué el fred no 
entumeixi els cosos deis nostres combolenls que lluiten perla llibertot... 

Pero és aixl, no ho estranyeu. 
COMPANYA, fldel o la sevo norma de germonor vers les componyes 

que trebollen, ha visilat lo fabrico Volort, de rondes i teixits. Cent vint 
dones ontifeixistes i un grup de tecnics: heus ocí el personal que dedica 
e l seu temps i el seu entusiasme a uno tosco minucioso de combinar do 
buixas, de lrenar els flls flníssims que les maquines transformen en be 
lles rondes. 

{. 
BLONDES SÓN DIVISES I DIVISES SÓN QUl:VIURES I ARMAMENT 

S6n a'ivestes rondes i aquestes blandes que travessen les fronteres 
i els mors per a ésser convertides en divises que ens permetin comprar 
tolo meno de material pero combotre el feix1sme. 

~, un correr silenciós d'Horto. Alla la fabrico Volar! mou les seves 
maquines, que leixeixen rondes i blondes per o l'exportoció. Regna 
l'octivltot, l'onimoció d'un niu d'abelles en tots els deportoments. les 
componyes que hi treballen ens miren omb simpotio quon soben que 
IH visitem en nom de COMPANYA. Toles coneixen i estim11n lo nostra 
· evisto, lo csevo> revista, ens diuen elles. 1 llur interés creixent culmino 
omb lo decisió de formar un cGrup d'Amigues de COMPANYA• dintre 
J e lo fabrico. 

No salomen! pero divulgar-lo, sinó per o procurar que toles les 
.tones que coneixem tinguin lo sorl de llegir COMPANYA - ens diu uno 
joveneto resollo i somrient. 

Enroonem omb les obreres. En toles elles hom senl el bolee heroic 
de lo veritoble ontifeixisto catalana. Toles són conscients de que llur fa· 
brico no sois té l'inte res del treboll olliberodor, sinó tombé que contri· 
bueixen omb llur esfor~ o donar al país l'estobililot economico, oro en 
oquests momenls més necessorio que moi. 

Pilar lbóñez, uno noio ¡ove I intel'ligenl, ens canto les octivitots que 
reolitzen directoment cper lo guerra>: 

- S6c lo responsable d'un grup de componyes donadores de song, 

CRIDES A LES MD 
VOLEU TRE6ALLAR? 

de les quols al es han servil jo per lo tronsfusió o ferils de guerra; 
contribu"im setmonolment per ojudor els refugiots, lo tragedia deis quols 
sentim com o·propio; fem gerse,s per ols combotents en les hores de lleu-
re; orgonitzem componyes o favor de l'ojul o Madrid· enviem donolius o 
Ajut Infantil i al Socors Roig; volem fer, en fl, tot el que puguem per 
lo causo ontifeixislo. -

Ens explico tombé com s'hon preocupo! de llur culturo i que han 
fundot uno biblioteca i eslon orgonitzont octivitots cullurols. 

1 aquesto noio, que va entrar o !rebollar essent encaro uno nena 
fo dotze onys qoe vo o lo fobrico , acabo dient·nos com desp,é~ del 

19 de juliol ha sentit dinlre seu uno total tronsformoci6 i que nos ,. ¡:¡a,· 
to del seu enteniment lo ideo d'l!sser uno militan! ben activo del seu 
sindical. 

Després conversem omb uno obrero de mitjo edol, que treballa en 
els telers junt omb lo sevo flllo, uno noieto de selze onys. les dues 
dones mostren el.p16s gran entusiasme per lo causo del pcble. 

Preguntem: 
- Heu millorat d'en~o del dinou de juliol?-
1 oquell grup de dones, de trebollodores que hovien oprés un ofici 

per o guonyor-se lo vida, contesto unonime: 
- Jo ho cree! Estem molt millar que obons!-
Eston d'ocord toles, tant lo dono que s'ho envellit al costal de ies 

maquines com lo noieto de quinze onys, que ens contesto: 
- És ciar que oro ·estem molt millar! Tenim un consell obrer en lo di· 

recció de lo fabrico, i o toles ens interesso per igual. 1 com que som 
nosollres moteixos, coneixem les nostres necessitots i olmenys tenim un 
sou setmonol més remunero!; obons, el sou més olt de lo setmono ero de 
vint·i·set pesseles; oro en guonyem fins o selonto ... -

Un detall eloqüent: pero fer lo visito o lo fabrico ens ha rebul i ocom· 
ponyot un deis membres del consell d'empreso: uno dono, .lo companyo 
Montserrat Vilosoló, obrero quoliAcodo que ha ossolil, mitjon~ont él Ir": 
boll constan!, l'esfor~ í l'esludi, formar porl del personal técnic: combi,,o 
dibuixos omb números diminuls que senyolen outomalicoment el recor· 
regut deis Als o través de les maquines. És un exemple del que pot lo 
perseveron~o i lo voluntot de lo dono que treba lla, i tomb6 de lo bono 
trebollodoro ontifeixisto. Montserrat Vilosoló, omb el seu treboll o lo fo· 
brica i o favor de les reivindicocions de lo dono i del poble, és un bon 
símbol per les companyes de lo fabrico que ocobem de visitar. _.....,.._ 

J~n iniciar-se aquesin hecci6 de trebnll. l'lnstitut d'Adnptació \>cofessionnl de In Dona 
vol, per mitj?l de C0:\11'.\X\'A, donnr a coneixer tates aquelles ncth-itats de trcbnll 
que, aimamules de l'lnstitut o ,·iuculades n ell, pugui11 interess.'lr n les dones. 

A,•ui donem difnsi6 11 In convocotoria que per n cobrir diverses ,,acants de personal 
femen! de presons publkn el Diari Oficial de In Genernlitat del dia 20. 

,.\questa acth•itat de la dona a les presons fou iniciada l'any 19lll per In Rep(1blicn, 
substituint el personal 111asculf a les presons de dones per 1.cladores fcmenines. Ara 
ltn estot ampliada per la Generalitat de Cnlahmyn, dotant el Correccionnl de nom,s 
de personal femení. 

Aquesta professi6 <:ncaix:a dinlre de l'esperlt de la dona que ,·ol coMal.x>rar a forjar 
la no,•a societat íins 11rribar a que les presons de l'Espanya que neix siguin establinl(·nts 
pedngógics depurador:1 mitjao<;ant el treball i la cultura. 

:Enrlnvant, dones, companyes. J,'lustitut d'Adaptacló }>rofessional de la n,,,.,, us 
,lcsitjn for~~ cxit ,qncsta tnsl'a educall,•a qne mi l'mprcndre en cls correc:~1011u ls 
de 1n ltep1íbllcn. 

J,'lnstitut d' . .\daptnci6 Pfok,~i,mal de In Dona obre una mobilib.acio restrin~ida 
per aquelles obreres que, sab:>ni atmenys llc¡(ir, escriure i les qnatrc regle.,, vul¡.,,nin 
esde\'enir tccniques mccl\níques, quhuiquc.~ o ielectrlclstcs. f,I< d'inscripci6: c:;la~e 
de l'Institut, Corscga, ll:!r., ae deu n una i de c¡uatre n sis. 

I'inalit1.a el ternúni el día .6 de gcner 
\'acants ducs places ele cap de se1Teis dd Correcl'ional General de I>om:s, i c:;sent 

iguahue!lt 11eces.•ari cobrirdues. places de In planti~ln cl'nuxil}nrs del !nawi~ cstablin11,nt, 
"rc-,·edctx, en , irtut del que d1sposc11 les Ord!nac1ons deis Serveis Correcc1011al:;, dccrcl 
ilcl IO de 11ovcmbrc proppassat, con,·ocnr concursos per a In provisi6 de les csml'n-
tadcs \'acants 

n>,·<'ret de la Con:,elleria d~ J nstkia dd 1 .; clt- cleM:mbre del lll:li .) Amb "'º"º hoblli· 'º'• oquHtH duo , noi•'·º' roffen lu 
ronde1ioocobodes r..... 



LS TRES 
ESITJOSPER 

l'odv1nimen1 de rony 1938 •nJ ha ocobot do cimentar lo fe irrevocoblo que tenim en el triomf del nostre poble i el desig de 9uonyor rbpidomen 
Lo preso de Tetol, lo resisti ncio heroico deis nos"e' soldotJ dovonl l'ollou de t'h,ircit itolo-oletnony que votdrio orrobonor•no1 lo cíurot conqu 
coincidil omb ets úl1im, dios del 1937 i omb e ls p ti men del 1938 i ho servil per obocor un doll immen, d ·enh.11io1m• entre lo mono ontifelxisto 
país. En oque111 primers diH de l'ony nou tots es1em p•nd1nu del, comunlco11 de guerra, 1ot1 ptf'HM en el front~ lots onhelem lo 'i'Jcr6rio. COMP 
po9u1 tenir lo corre..so d'oque,10 oArmocic) o r,ovés d ·uno enquuto omb dif.,,n~ petsonolitoh popular, i politiquOI i combotenls, Heu,t ad e l 

anhelen quotre pertones ben coneg.ude, del poble co to lb: 

1 r. - lo incorporoció efectivo de toles les noies de lo rerogucrdo pero ossolir omb el maxim esforc; uno unito l com 
que ens ho de portar o grons possos vers to victorio. "IJilli.:.~ ;

1 

2n. tntensifkor lo producció; és dir, supressi6 obsoluto de loto mena de. festes i trebollor quontes hores siguin n 
series, ocobont omb els hororis fi xes, perqué ols fronts no els monqui res en obsolut. 

3r.- Que lo comissió que hem fet omb lotes les orgonitzocions ¡ovenívoles, mosculines i femenines, junt omb repres 
cions deis pobles vosc i ostur, tingui lo pleno col·loboroció del poble esponyol pero ossolir que lols els refugiots trobin en. 
nostro terro l'oiut morol i moteriol necessori que els foci comprendre e t veritoble sentit ontifeixisto. • 

En resum, unitot, socrifki, esforc; i ousteritot: oquest es el maxim desig, perqué si no estem empopots d'oquest sentir 
podrem oixofor définilivoment el feixisme invasor que vol deslroc;or el món. 

Que l'any 1938 sigui portador de noves victo ries i que brilli attrci vegada a Espanya el sol de la llibertot, ele 
au i de la ¡usticia . ___ :::::i=========- MONTSERRAT MARTf~ 

El populor octor <6m,c del 
Novt:10 1,, Jews Royo~ qu a 
tomb6 ho >1ol9u1 p o rlor por 

COMPANYA. 

La dona 

• 1 r. - El dssig fono mentol de tots els onlifeixistes és el de guonyor lo guerro e l més ovla 
1 de_ presso possible. Per oconseguir·ho és indispensable lo constitució i funciono menl octi• 
víss,m deis Comités de Fronl Popular Antifeixisto en tots els pobles de l'Esponyo lle ial. Han 
d~ formar porl d'oquests Comités tots e ls portits polftics i organitzocions sindico Is ontifei• 
x,stes, i com o gorontio del bon rendiment deis moteixos és necessar,o lo constitució deis 
Comites d 'Enlloc; U. G. T.·C. N. T., que o l moteix temps osseguroron o les mosses treba lla-
dores el monte:iiment de les conquestes revolucionaries i ougmentor-les tont com pe rmetin 
les necessitols de lo guerro. 

2n. Que s'oconsegueixi establir uno estreto reloció entre els soldots del front i ell' 
obrers per tol que sigui pos si ble impulsor lo ne tejo o lo reroguordo de tots els ene mies co mu· 
flots, ossolint oixí uno octuoció energice i activo de tots els ressorts de governoció i justicio. 

3r. - Que tots els ontifeixistes, dononl·se compte de lo importancia que pero lo ce.uso 
d_e lo llibertot represento guonyor lo guerra, treboll in fermoment per tol que el nostre Exer· 
c:1t e stigui ben otés i les indústries de guerra trebollin sense descons per o otendre les se· 
ves necessito ts, sense entrelenir•se en mirar fesles i h"ores de treboll. DEL BARRIO 

lr. -:Que s'ocobi lo guerro. 1 no ofegeixo comb lo nostro victoria> perqué, com que no 
ésser d 'oltro mane ro, fóro uno frase innecessario. 
2n. - Que es reolitzi lo unitot ·de lo closse obrero. 
3r. Q~e_ lo desfeto del feixisme o l'estronger, que sera lo continuoció de l'esclofo· 

.n t d,el fe,x,sme o Es~onyo, sigui e l més oviot possible, per tol que el món sencer pugui 
ir d oquest .esdeve~td(?r d 'o legrio en el lteboll, llibertot i iustício, i progrés en tots els 

ospecles, que 10 conshtue,x el present mognífic deis nostres germons de lo Unió Sovietice. 
MARGARITA NELKEN 

1 r. 9u.e s'o7°bi lo guerra, om~ el lriomf de les ormes republicones, com és noturol. 
2n. Mes ~n,to t entre el proletor,ot q ue en 1937. 
3r.- Un mon més huma i sense ombicions. 

JESÚS ROYO 

x1nesa 
, . 

s incorpora a la lluifa 
EL pCilble xines, víctima, com nosa ltres, de les ambicions de l'im· 

perialisme, orgonitzo lo defenso contra !'invasor, i la dono xine -
sa, qve des del primer dio de la guerra ha sabut posa r-se a l nivell 
d e la situoció, pren coda dio uno part més a ctivo e n la salvació d el 
seu país. 

Acaba d e formor-se a Yung ·Nang un batalló de xoc compost de 
cinc-centes dones, lotes elles voluntaries, i ha estot compfeta ment 
ormot per ordre d e les a utorita ls militars i sera enviat proximo ment 
al front. ' 



·eVACUATS 
Avancem perles ardents 

destru'ít desvía el cl!.mL V 
Davant els soldat$ !-·ou la 

A l'entrod'ade fu nostres forc.es o Tetol, el pobJe froternltzo de Hguido-;mb els soldots) 
Aquuto dono que somriu o primer r•rme ens mostro l'olegria de l'olliberom•nt. 

COMPANYA no podia mancar a les jornades 
glorioses de la deslliuran~a de Terol. COM-

.. P ÍlNYA vol portar la seva vlsió de les jornades he-
i'oiques a cada dona de Catalunya, el vibrar de la 
terra mateixa que fa solament uns dies encara pet-
javen les hosts invasores feixistes. 

l anem enlla, per les terres d'Aragó. Per les s · ntes de 'fGs baionetes 
t erres· aragoneses reconquerides per a la Repú- teots apar\!tx ~ iutat. ()~ lluny veiem pnef 
blica, pel nostre gloriós Exhcít Regular P~,,. 'bllca. A 11 ~deres·1¡ les botigues, a 
que una vegada més ens porta vers la indepe den- ides, anti "t~ vic~ó. ~a final. 
cia nacional. Trafec in .ff\de~l J ciutat, 

· ,i , rós dts ho e \);r:- »'ern: E 
- No passareu dJÍ.....@kl.t ~e Baq:,c;-s-1 diu can vi, elic oi 1 t ¡. 

senten~osame9-~tt. V:J1teMtant éspantar l nos- ts, a-i- 11..-ir.Rjri;, 
tre afaby~ quat1, engresc4~es,)i di que , m a 
Tero!. • f f 

BI1#ac•as.¡-mes de fl'Exe¡cit aoons, moyi-
m. e~(~~guJrr . n la Cornand. Jncia. soiñ á~tó:J · a· !&-pera pos 7J os en·contatté.amb l'Alt Co n-

méht, a: M;l,llJ d. e Rubiel ¡.J,llt< c.9~~i dí · .JK 
11 def>'<1~ .. J ( u,~)?J~ 9~etei1ífm1;:fi.\j~1t'l'es, 

.<Jwada~'ér,les companyes M.0 Oolors Bargalló i 
Mañuela 'Martf (tlmb la missió d'oferir la seva va-
luosa ajuda a les dones i áls neos deis pobles alli• 
berats), bota alegrement ... 

Devorem les di Artties. Ja a Mora de Rubielos 
i obtingu'da la C.9-!(t s~ooent autoritzaci era arri-
bar a 'fl!rol, pre tem: 

-Oa com' i !J e t~ori recon) 
-A quaranr,;}luilOmetres en.da,t~ 

pon un valentlveterA. , 

és la U ' "' 

--

Un a a na r quista a I a U. R. S. S. 
ELDA esto jo de retorn. Ho vingút rodiont, seguro, optimista. Potser te-
mio, cóm sempre hom tem en reolitzor uno il: lusió que ens és volgudo, 

e veure-lo frocassar, i ello l'hovio posado en l'immens país deis soviets. 
er oixo oro esto ton contento i porla com porla deis camarades de la 
. R. S. S., de les millares aconseguides, de lo tronsformoció del país, de's 
ens feli~os ... En parlo omb possió, fogosoment, com un voleo, o con, un 

t rrent al que res ni ningú no poi deturor. Beldo té omb ello lo veri tot; ho 
:st i per oixo creu. 1 per oixo parlo oixí. 

- Qué és olio que t'ho ogrodat més? 
- Com o mestresso que sóc, m'he dedicoJ sobretot o veure coses deis 

fonts, i n'estic entusiasmado. Són admirables les otencions que es donen 
lo infancia, que olla mereix tols els respectes. Els oltres paisos del món 

onde prendre exemple del que o lo U. R. S. S. es fo amb els infonts. 
Voig onor dilo uno mico mal disposoda contra oquell Estot, que, se· 

ons m'hovien dit, obligovo les mares o lliuror-li els fllls pero fer omb ells 
llo que Ji vingués bé. 1 oixo és fols; s'ho de destruir lo mentido sense per-
re temps. lo more és lliure com el fill. Té, oixo sí, el drel d'usor les coses-
ressol, els jordins d'infoncio, els polous deis pioners ... , de tato uno serie 
'institucions estoblertes per l'Estot en beneflci deis infonts; pero elles, les 

q,ares, són sempre les més. llígodes al nen i les que decideixen en tot lo 
lort del menut. 

- Que és oixo del polou deis pioners? 
- Uno coso que no es poi imaginar, mog'llífico, ideal. N'hi ha per tot 

rreu, pero el de leningrod és d'uno instoJ-loció superbo. Ero tal plegol 
t n nou, ton bell, ton perfecte, que per uns moments voig pensar (us ho die 
f oncoment) que estova ton ben preparo! per als turistes. l'hon calumniado 
1 nt lo U. R. S. S.! -

Aquesto desconfion~o de Beldo s'esfumo ben oviot omb les proves, 
s gons ens diu després. 

- De seguido ens vorem !robar omb quoronlo'sis noiets de les colonies 
ponyoles. Houríeu d'hover sentit llurs comentoris! «Allo, ens deien, hi ha 
ntrols electriques, i fem proves omb els roigs de llum pero projector-Jos 
bre e's trens o els voixells, fer-los onor per olla on volem i molles altres 
ses. Com els enginyers de veritot.> 

- ~s respectado lo personolitot del nen? 
- Són respectodes les seves optituds, les seves inclinocions, lo sevo 

ntosia. Hi ha clubs iin¡,entors, on cado noi s'ossojo i reolitzo les seves 
eacions, que són preses seriosoment pels grons. 

- 1 e!s mestres? 
- Són mognffics. He v1st un xicotet espanyol que escupí o lo coro del 

s u mestre, i ell, omb tolo lo noturalitot, s'oixuga lo coro i Ji digué ton sois: 
e ixo no es folt Un oltre trencovo de sis o vuil vidres diaris, i un dio vo 
a ofor un gonivet i )'esgrimí contra un oltre noi; el costig fou portar-lo a 
u sonotori pero nerviosos i tractor-lo com un veritoble mololt.-

Beldo ens canto molles més coses, sobretot deis nens de lo U. R. S. S. 
ntes i tan boniques que voldríem explitor-les uno o una o les nostres lec: 
res per o que veiessin bé flns o quin punt és possible lo felicito! deis 
tits ciutodons d'un poble lliure i feli~. Pero per ovui forem punt final. 

\ 
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"MADRE Tierra», pel·lícula basada en la novel·Ja 
de l'escriptora nord-americana Pearl Buck, 

titulada <La buena tierra» (The good Eorth), ·és una 
de les cintes més ben reeixides de les que últimament 
han estot llon~ades al mercat pels laboratoris de Hol· 
lywood. És degut a que reuneix les condicions indis-
pensables per a fer un bon film, que són un bon 
tema, un bon director i uns bons artistes. 

La novel·la ds Pe:1rl Buck té el valor del material 
escrit sobre una realitat observada amb el contacte: 
la vida deis camperols xinesos. Uns anys passats 
amb aquell poble inspiraren a l'escriptora estran· 
gera el tema punyent de «-Madre Tierra». Paul Muni 
i Louise Rainer hi fan una interpretació acurada, dis· 
creta, de veritables artistes, en llurs rols d 'asia-
tics. El famós director ha respost plenament al mate 
rial escrit i in'.ensament huma que ha tingut a la seva. 
disposició per a fer-ne un bon film. 

Sota el punt de vista rigorosament de crític cine-
matografic és una obra d'altura: fotografia bona, 
mobilitat, ultra les tres condicions primordials que 
més amunt hem apuntat. Pero pels que senten interes 
pel fo;;s social i veuen en el cinema un mitja d'in-
fluencia directa o indirecta per a la formació de la 
mentalitat de l'individu, aquest film, reflexe fidel de 
la novel·la, s'aparta per complet de la realitat gene· 
rol, de la realitat de conjunt del poble xines, i conté 
un fons contrarevolucionari. 

Poul Muni I Lou!se Roinu, el, notoblos ortisf•• omks do to c,auso de fo República espo• 
nyolo, en ets respe,c.lius popen de Wong lung 1 O 'lon, de cModre Tierra,,, repico 

novel fo del pobfe >Cinis. 
-m:=-~:::i 

louise Roinor, protogonhto de cModre Tieno>, quo oherno les octivitot·s cinemotogra-
fiquu omb lo ·HYO occi6 ontifelxisto. Actuolment e1t6 teconent Mixic en uno clour• 

nie, do propagando por Esponyo. 

La primera part del film, la millar, tracto 
de la injustícia social que pesa sobre el po-
ble, contrastant amb els privilegis de les 
grans famílies xineses, amb la consegüent 
esclavitud de que és object_e el primer. Es 
remarca especialment la miseria en que 

viven els pobres camperols i aixo provoca en 
!'espectador un sentiment de protesta contra la 
desigualtat de classes. S'accentua aquest sentit re-
volucionari de «Madre Tierra> en el període de 
motins, motins contra les costes privilegiades que 
adhuc ('espectador indiferent justifica i aplaudeix. 

Pero quina és la solució de Pearl Buck i que se-
gurament és acollida amb gran alegria pels produc-
tors nord-americans, que adopto en el cos típic del 
campero! pobre que ens descriu? La casualitot enri· 
queix el trebollador de lo terro, i el poso en lo si-
tuació de privilegiot, i fa de l'individu un patró que, 
molgrat les seves debilitots i vicis, és en un moment 
donat el salvador deis pagesos de la seva regió. 

Com pot veure's, aquesta solució no sois provo-
co en ('espectador una actitud de complaen~a vers 
la nova riquesa de l'antic campero( miserable, aixo 
de caire antirevolucionari, sinó que, demés, és una 
solució irreal i il·logica, jo que per les persones 
conscients de la realitat sooiol és ciar i evident que 
la llibertat i el benestar deis camperols xinesos sois 
s'aconseguira per mitja d 'una lluita contra els terra-
tinents, els opressors, els privilegiats, que a Xina, 
com a Espanya i en el món sencer, s6n la rei:-resen-
tació vivent de la reocció i del feixisme. 

En síntesi, lo pel·lícula és bona, pero no ens hem 
de deixor enganyar per la subtilesa amb que Pearl 
Buck i els productors iankis ens presenten solU"cions 
que podrien adormir l'esperit revolucionari. 



PER a que l'infant faci goig n'hi ha prou amb 
qué sigui so i vagi ben mena!. Més enda· 
vanl parlarem de les regles basiques per 

oconseguir una cosa i altra. Avui camen~orem 
pels ~etalls més elementals, estoblint unes nar· 
mes practiques o l'obosl de totham. Fixem-nos 
en l'ospecte exteríar de l'infant. Heus ací cam 
padrem millarar-la: 

l. El pentinot. - Abons de comen~or o por· 
lar-ne podem don:ir per suposot que cada 
infont té lo seva pinta propio i que és vigilado 
no soloment l'oparició de porosits, ton facils 
d'encomanar, sin6 tombé la caspa, lo sequedol 
o el greix excessiu deis cobells, les dopes, el• 
celera. Porlem, dones, del cobell so. Per o con· 
servar-lo bé s'ha de rentar sovint i pentinar 
codo dio tontes vegades cam colgui. Si l'infant 
és grande! (dos onys i migo tres) poi camen~or 
o manejar lo pinto lol sol, i parque ha fací no 
hi ha com orreglor-li els cabells d'una manero 
senzilla. Pracureu que siguin prou curts perqué 
es puguin rentar sense haver·s'hi de pensar 
massa. Als nois ocoslumeu-los o rentar-se el cap 
a lo dulxo matinal i o fer-se la clenxo obans de 
seure o loula o de sortir al correr: prendron un 
ospecte palit i endre~at. Aixo no vol dir que 
hagin d'onar encorcarots d'un cap de dio o 
l'oltre, i mil.lar que se ñ'oblidin pero jugar. 

A les noies no les corregueu omb tirabuixons 
ni andes; val més un pentinal comade, que no 
les obligui a vigilar-se contínuamenl i que es 
puguin arreglar elles mateixes. No els hi tenyiu 
e-Is cabells; no hi ha cap matiu pera creure que 
el color ros sigui el més banic, i el que resulto 
de les tintures - sobretot de les barates- , 
ultra ésser pitjar que el natural, té un aire d'ar· 
tifici que no s'adiu amb un infont. 1 els més 
menuts tombé deixeu ·los tal com són. Desterreu 
els 4'Xorlots,. Tothom sop que ni a un ni a tres 
ni a. sis meso~ es desenrotllen cobelleres capa-
ces de produir oquells carogols que els arriben 
al nas. Un infant calb o amb un capet ple de 
barrissol és bonic i simpalic, pero un d'aquefls 
pobrels amb el tirabuixó cosil a la gorreta és 
ridkul. 

2. los mans.-Tot al llarg de coda vida les 
mans juguen tanl que vol la peno de preocupar• 
se'n uno mico. De primer col portar-les neles. 
Als infanls na n'hi ha prou amb ensenyor·los d 
rentar-se•les; se'ls ha de fer sentir la neteja 
com una necessital i arribar a convertir en 
costum unes quantes ensobanades diaries. Les 
mons de les criotures són tofoneres, es flquen o 
tot arreu, juguen omb quolseval casa, freguen 
els mobles i s'arrosseguen per terro. Són un niu 
d'infecci6. Na s'ha de permetre que toquin cap 
oliment sense rentor•se·les abons; na se'ls ha 
de canflor el berenor flns que han possot pel 
lavabo, i sabretot, tant si són netes com brutas, 

na permeteu que se les flquin lo baca. Aques! 
vici jo és prau lleig d'ell m~!e•": perque colg!J! 
parlar de les seves consequenc1es: deformocio 
deis ossos de lo boca, deformoció del dil, en· 
golimenl de toles les porqueries, etcelera. . 

Un oltre mal costum que, com tols1 es fo~1I 
de corregir si us hi paseu des ·del primer dio, 
és el de rosegar·se les ungle$. Tin~ueu la Pº: 
ciencia d'impedir-ho cado vegada,1 talleu-les-h1 

que ~onsisteixen en una basseta per a flcar-hi 
lamo sencero, i un lligam que l'ajusta al monyó. 

3. La cara. - No arribaré a dir que lo cara 
d'un infant no és bonico si és bruta, pero savint 
la deixodeso fa ablidar-ne la formasar. El nas 
humit, els ufls llegonyasos, les den Is descurodes 
s6n sempre desplaents. 1 oixo és ben facil 
d'arranjor amb una bona ensabanada, un mo-
cador i un rospall pera les dents. L'ensabonada 
de cada malí na ha d'agafor jusi els límits de la 
caro, sinó que ha d"ar-ribor a les orelles i passar 
pel call flns al clolell. Cado vegada que s'em-
bruti s'ha de tornar a rentar, d'una manero es. -, 

L'INFANT: EL NOSTRE ESDEVENIDOR 1 

ÉS molt conogut ío el t6pic de qui l'i;font d'ovui que és més trist,. sonH oque,.t rninim de r.rotecció 
ós l'h,me do domla, ¡ por voritoblo s'ha usat dovont to roolitot nua d• fo vida que •'o •ria om· 
lont qu• ha ouibot Q pordro bon trot dol seu plomont, omb loto lo sevo mlsirio, en llurs tendres 

1 consciincio1. "º'P!~6 lo guerra oduol 16 la virtut de rovolorit:zor QuO podio esperar H d'uno ,ociotot, d'un món 
maitu verlloll ¡ do fer--les. ron6hcor omb toto lo in• quo ton pocsobio valorar ol, HU.l tresors del domo, 
ton,ilot· hom trencot lo copa do frivohtot que º"! fo font de lo sevo renovocioi Avui tonim, dosgro· 
omogo;o lo vida ¡ t•nim ol valor de consld.,or • ciodamont, mosses proves del que d'oquest mon 
emocionar nos dovant los cose, profundes. 1 ele• podíem esperor. En corw¡, l'intcris profund quo 
mentols. ,, ixi omb ol, infonts. pels problemes do la infOncio Hnt el nostre poblo 

Tol vegado ,'ha porlol ¡ s'ho ucrit mono ,obre (u, uno mostro clorivid•nt de lo c.onsciincio quo 
d'oll, 1 s·ho fot mosso poc. lo sensibithot burgeso d"olls t6 de qui són el mi119r que posseim, do qui 
hi acudio c·om o tomo, Eren oc.a,i6 ¡ m'?tiu de con• e1l1 conttitu ... ixen el nostro osdevenidor. 
siderocions sentimentols; func1onoven 1untH bon•· En oqvests diesen qu6 la trodicí6 i el, coslum, 
flquH ¡ leí senyores anoven ¡ venten., omplínt lluu de tots 0 ,1 poisos hon e,toblert fe11e1, i ptestnt1 no 
ocis omb ton dolie:al pretoxt. hem de su¡..rimir•IOJ soto el prole.xtd'uno ousteritot 

l'ofony podogOgic venia o 6~er molt sovi~t un que por ols. ~nton s f6ro d'una excossivo duro.so. 
pretext tomb6~ quan no ero un 1mmodero1 des19 d• En mi9 de tots elJ rigors do la guetro, lo d•lico• 
captor••• por O olls, sense e-speror et do1pertar d• deso, l'olegri., i flns. i t·ot lo fellcitot hon de donar 
to consciinclo, un éuer dOcil jo p•r sempro.,l men- lluu ftuils; solo un ~nim ple de fermno i un xic 
trutont, despré.1 do tonto doclom~cló I r•tbrico, IH rigid ho de quedor •f nosrro cor bon obort i tonsi• 
coHs quedoven com sompr•. lo l11eroturo, lo no• bto o tal el bo. 
val-lo sobretot, ens oforout tomes do non1 abando· Hem do procurar que ni un del, nosfrH infonh 
nots, on mig de tofl. eb ttbngols, do tote, les cruo• es trobi sol~ trist, sonsa un esc:olf omor6, que el 
,e,¡ de lotes los omorgors de lo vtdo, ocloporot, reconfo,ti. Tots han do ~entir~.so dolicodoment. oto• 
poi pes d'uno oxlromo sofodot. Gold61 ¡ 8orojo, 101, sonse. poro, ~u• se .n foct mosso osto!'toct6. El 
omb lo cruHO típico do Jlurs ·proJuc.cions, en, des• 9ol9 d• IC! festa., 1 ologr,o, hon de fer, bntlor Hurs 
criuon p~gini6s mogistrols do nen, rod~mons,, va· ulls c!m" no h1 hogu6s guerra, com s, lo vlctOrio 
gont pels corrorons míie,s, potint fred I fom ,, el est6s 10 entre nosollres. -MARIA ZAMBRANO. 

oonea: contr/buYu e qut tots e/4 lrttAnl• tln~uln //ur fette; t remotou-/o:o/ogu/n es 111/-
br••· o donaf lu• per adqulrtr•loa. No resfeu lnaen•lb1es a aqueata t:,laa. P•n~ou •n 
llurjo/11 I en llur •omrluro. Le C<>m/ .. /ó Na c/on•I do la F.ata do/ Nen us ho d>m&ne I eapera la vostra confute 
• paue/g d• P I I Mergall, 5Sl. 

savint perqué aquesl vici pal néixer de dur-les 
llargues i d'?scurades. Cureu lambé de qué 
siguin netes; el rospallef hauria d"es•ar al costal 
del sobó a tals els lavabas: ensenyeu ols infonts 
o servir·se'n i a trabar goig en veure's les mans 
palides. A l'hivern, si la pell es torna seco, s"ha 
d'untor amb glicerina o una substancia grosso 
que la larni flexible; no espereu que es lolli per 
o posor-hi remei; llavors es. torna c;lalarosa i és 
un pretext per als info nts, que s'estalvien de 
rentar-se. Pera sortir, quan fa fred, les mans es 
protegeixen amb guonts; els de nono són mes 
convenienls perqué obri11uen í es renten millar; 
per ols menuts san pract1cs els que deixen inde· 
penden! namés el polze1 oels més senzills de tats, 

pecial després deis menjars si pel voltont de la 
baca n'ha queda! rastre. les dents s'han de ne· 
tejar després de cada opot per treure'n les par· 
tícules d'olirnent que s'hi han adheril; na cal 
remarcar que els raspallets han d'ésser indivi· 
duals. 1 tlnolment, per tal que la coro acabi de 
fer goig, ensenyeu ols infanls o mocar-se sem-
pre que colgui i a mocar-se bé; n 'hi ho mall 
pocs que en sapiguen i aixo fa que se'n vegin 
tants omb els dits al nas. 

Presencieu sempre aquestes operacions; vi-
gileu l"estal de lo dentadura, ,igueu escrupula· 
sos i exigents, és importan! no soloment per la 
bella aparenc;a de l"ínfont, sinó perlo sevo salut 
actual , futura. 

Maria Dolars CANALS 
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Pernils, sucre i melmelades 
amagats a «toneladas». 

1.. - «~qui» és on ens cal patir. 
«Alla» mengen a desdir. -

5. 

A la que feia soroll 
se ti fa un escorcoll. 

1 l'agent de la facció 
rau tancat a la presó. 
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C..U>t'l'OL l 

CÁSTOR PÓLUX 

'l'otn In casa porlava quiJw.e dies scnse 11nm elcctrica. Xomés l111ia 
Ja metxa pudeut, sub111ergida en oli, al costat de h qua! ta senyoro. 
::-Scchcnsolm fregia bunyols milauesos. La resplendor era tan feble, que 
amb prou feines permetia veure les xuclades i feréstegues ga ltes de 
Halib1eff i la gran paella plena de pasta. Halibieff .gira 1u1 bw1yol amb 
aire de tristesa i mon11ola: 

- }~<,tic acabnt .. . Aqucstn presó de Kursk ... Q1um surtiu el'! de In 
11ostra fornada ja no quedara de mi res més que ,_la harba, i encara 
i1questa sota terra. -

J/esquifit Kechcnsolm rodola cap a la porta com 1111a pilota; l'ohd. 
ta taucil, tonta a obrir-ln i 1:1 tanca ,le 11011. Després de caln1,ar-se WL.'l. 
mica, x iuxiueia: · 

-Aquí hi ha l'itu,pector i una de les aoies espies de la C&Hula del 
Rcfugi )lunidpal. Per c¡u<': lle de parlar de Kursk, si ja he estat taucat 
almcnys quatre co¡1s, no a Kursk, sit16 a altrcs preso11s? Vaig a mos-
trar-vos /.es .\"Q/Ít1es. 011 és el vostre Kursk, voleu dir-m'ho? Ouinn. 
importancia lé Kursk? En cund, escolten aixo: •Pcr ordre de la éomi.s-
sió Extraonliuarin l'anrussa (cxat'trunent igual com jo vareig ésser 
tract:tt): 111',mero 11, l van l bouhoff. ofidal de la gu/lrclia blanc:a.: 111\-
mcro si~. )loiso:s Rpit~. J>er cspe~·ulació il-lcgnl: iiitmero dinou, J\dolf 
J3111hm, pc1· rdacic,ns amb els 11101u\rquics.• Sabeu quants 11itn1,;,ros hi 
ha.? Justos, vuitanta-quntr<· .. \ixó c111p2tileix Kursk. 

)so a<·onsct,.ruircu csv1:rur-J1tc amb aquestes coses, vell aniic. Jo, 
110 s6c d'aqucsts. Seria millor que em llegi,;si11 les 11oves del froJtt. 

1 ,, \ 

1>::l frout? De quin íronl? S}ui e:< preo,·upa <lel frout? 1,loat sin 
Tléu, a ,·ús 110 us han cridat per auar-hi, oi que no~ \ 'olo:11 llon,s? Aci 
,·n le ni11 una que 11'! int,m,ssa. Antb la t:i.rja mimt:ro quHanh-~et poden 
11co11.-:eg11ir mitj;i lliura de grassa vege tal .\b:<'> p•:r una hl1t1da. \"11 quílrl 
ele quilo ele pa. ,\ix<'> pcr mi.a altra. l"na lliura <l"am'>s. 1 res niés Ja es 
,·en lle lluny que la cosn no és pcr entusiasmar. 

Oh! Deixcu-vo., del Yostrc llcugualgc holx,vic. Jo sóc llnlibicff, 
i no ,-ene els meus principis p~r Wl:l lli11ra d'nrnh. l>e pa~sndt• po<lrf,11 
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AV11~Ó~ 3o 
(Frente al Bolsln) Tel. 2 4381 

MAQUINAS DE COSER 
DE TODA& CLASE& Y MARCAS 
LUIS ESTIL-LES SOLÉ 

RECONSTRUCCIÓN, RE-
PARACIÓN, RESTAURA-
CIÓN. AGUJAS Y PIEZAS 

D E TO DAS 
CLASES 

. . 

Oran Concnrs d~-~-ÜMPANVA 111 
COMPANYA organltza un , ,and iós CONCURS perma nent 
per a premiar el millor escrit original d' una dona, segons 

les següents bases: 

1.• L'o"ssumpte del conte es desenvoluporo en l'octuol am· 
bient de g uerra i revolució. 

2 .a L'outa r hauro d'éuer uno dono. 
3.ª Les obres houron d 'ésser inedites i escritas en cotolo. 

Tindran uno extensió moximo de sis quartilles escritas 
a maquino. -

4 ,0 El conte premia ! sero publico! o COMPANYA. 
5.ª El premi consistiro e (I cent pessetes en metol'lic. Tots els 

cantes que, encaro q ue no siguin pre miots, es publiquin 
o COMPANYA, seron pagats al preu de cinquanta 
pessetes. 

6.ª Els cantes houron de presentor•se o lo redocció de 
COMPANYA, posseig de Pi i Morgoll, número 64, 
ocompanyots d'un plec clos, amb el nom de l cante i 
un lema o pseudonim escrit el domunt, el q uo l houro 
de contenir el nom i l'odre~o de l'autoro. El.jurot, els 
noms del qual se ron donots a coneixer oviot, es reuni-
ra codo dissobte pe r o d ictar veredicte. 

NOTA. - Proximament donarem o coneixer el resvltot del 
Concurs de Nove/'/es de COMPANYA, el termini del qvol fov om-
pliot Rns el 31 de desembre. 

• 
Sección espe-
cial para liqui-
d a clon e s d e 

m6qul n as recons-
tr uí d a s, g a -
r a ntl zad as 

D 'en~a d' aquest número, 
COMPANYA sortira cada dissabte. 
COMPREU EL NÚMERO DEDICAT AL NEN 

~ortlra el proper dlssabte 
1 1 

2 L'AMO R. Df; fOANJ\. )<EY 
trobar-n1e un mos de quaJsevol cosa? No he menjat res d'en,;,a que 
m'alliberaren. És com per sol·licitar que a w1 hom el tomín a ficar a 
la presó. 

-1.:n mas? rs atreviu adir aixo, a Moscou, a l'any mil no11-cents 
di.non?- , 

.l\"o obstant. Nechensohn s'al~a. L'amistat és wia gran cosa. Havien 
transcorregut ja ruolts anys d'eu~á que Stepan l"eodorovitch lstomin., 
en entrar a veure'ls a la petita oficil1a del caueró de Ch~rkesoof on es-
ta va instal'lat el Banc 1-talibiefí i Nechensohn, havia trobat Neche.n-
sohn esgarganiella.nt-se per tal de convencer una vella asllliltiea q,ue 
comprés a lgunes accious d'una mina anomeuada Everse, de la que mn-
gú no Jia,·ia sentit parlar mai, mentre Halibieff, crispaut nerviosament 
els dits, afegia amb veu de baix profund: 

- És l'empresa més prometedora del m6n. t's dono la meva paraula 
que produeix el vint-i-vuit per cent.-

Des d'aleshores, Jstoruin els havia motejat •CAstor i Polu.'Ct. l'na 
frase ocurrent pot ésser, a vol tes, w1a frase oportwia. 

Istonún observa wi s ilenci diplomatic respecte l 'incident quan sabé 
que la vella asmatica i la llegendaria mi.na l 1avien desaparegut per a 
sempre, com moltes d'altres coses. S'havien conegut al Club dels <.:ac;a-
<lors, on Halibieff bevia conyac dels tres estels a la memoria deis morts, 
mentre l'abstemi ?\echensohu l'esguardaYa aroo.i;osament. Al ve~tíbu l, 
havia estat el propi Necbensohu. en lloc del parter, qui l\nia intro-
duit els braS)O$ de Halibieff dins les mane-
gues del seu a bric. 

J.es mans fines. tivants i uervioses de 
Halibieff forrnaven un con trast notable amb 
l<lS de Nechensolm, els dits rodanxons del 
qua! s'osseinblaven a far tes sangoneres que 
nomfs trobaven benaurSJtS)a "-"Uclaut diuer. · 
Ells dos contrastaven en tot, pero aquesta 
mttteixa dispad tat no feia sinó augmentar 
la tendre&a d'wia clevoció intima, que ra-
res vegades hom traba en e ls uostres 
tem:Rs. 

El capital ímic del ban.c havia estat 
l'astut cervell ele Neche11solu1 i la decisió 
de Halibieff. tertament. Nechensohn podía 
Íllven tar p rojectes com uingí,, pero s'e~-
l'ªºrdia de les se ves pro p ies inveocions. 
Halibieff l'animava, per les p1U1tes espoue-
roses del seu bigoti, _pe.! seu · origen aristt'K:rata, I}~r la se,,a ,·cu , 
per les an1istoscs relacfons amb la policía, en fi, pcr totes aquestes 
caracteristiques aue distingeixen el veritable íill ele Moscou. 

I N'echensol1n"/ Bah! A dir veritat. Necheusohu no h1wia acouse-
g1út tan sois l'autorit1..aci6 legal per a vhue a Mosco11. Per si sol, jamai 
uo hauria gosat aixecar la ,·eu. Pero els dos jtmts h '.wien fet, man car 
llur banc i , clarrera les parets de cristall, el bril.lant cervell de Nechen-

soltu. ocult sota llurs aliases grenyes. traba terreny favorable per a 
descnrotllar iu iciatives. J>er que parlaven de ,capital• els envejpsos? 
No hi feia cap falta. E l que sí feia íalta ereu ,•elles senyores asmat1ques. 
Vaja! Ilins i tot aquel! aca balat pillastre de Poliana ha via caigut en 
llurs trSlllpes i havia treballat perla glória de llur bauc, en comptes de 
restaurar l'església r,arroq11ial. I 1u1 any després s'hada mort d'atacs 
card{acs, malgrat d lmver-se admiuistrat uombrosos calmants. 

En el transcurs de la guerra, Nech?,nsohn, com obeint a la veu d 1: 

la inspiració, d igué: •Lefü (J ). I amb Romanía no ei1 sortu:en perjudi-
cats. En el seu club, Halibieff, que era amic del~ jocs de paraules, acos-
tun1a va dir: •El lei és llei per a mi.• 

'fot aixo dura fius al 111es d'octubre d?l 1917·. Aleshores sobrevingué 
l'espectacle ja conegut de la ruina, i quan les daurades Uetres qut deieu 
, Banc•, a !'entrada de l'establiment, foren cobertes per tlll full de paper 
anencatd'un llibre copiador, en dque figurava la 1nenyspreable pnrau-
la de •Casa-bressoi.., tates les per110nes respectables, ei1tre les qulls es 
compta,,en, naturalment, cls nostres amics, cregueren arribada la se-
va fL 

Veritat és que Nechensohn tractñ de comprar moneda estrangern a 
seuyores d'edat avan~ada; perb ho féu sense convicci6 i¡l entusiasme, 
i, posats a d ir-ho, an1b no pas gaire trafª· La situació tan sois pagué 
salvar-se gracies a qué la seva poc imaginativa nfüller es dedica a l tra-
fec de !'alcohol. Halibieíf fou enviat a la presó Boutirka, on St!lnblava 
que havia de fer llarga estada i 0 11 no es ,trobava pas ~aire incówode. 
~tigué rechüt un any, en el curs del qual es distragué ¡ug!lllt a cartes 
amb t UI anarquista de cabell rissat. En uua de les i.naudites ocasions 
en que foren mteu og1ts per un magistrat els dos au1ics pogu~ren de-
mostrai;-se ·que no s'havien oblidat l'Wl de l'alt re, malgrat que els ha-
gués seP.arat el destl. Halibieff declara nervlosameut (tot h~ feia amb 
nervios1tat) que ~ech~usolm era romanes, potser agent de R.omania 
i tot, p1úx del contrari tot l'episodi deis leis era inexplicable. · 

Ncchensohn comen~a per anomenar a H a libieff tros de murri (li 
demostra l¡¡ seva au1istat anomenant-lo tant sois ,tros ele•) i després 
empra l'expressió, a leshores corrent. de tfeudalt, que volia clir simpa-
titzant amb l'autic rcgin1. 

Amb to t, el magistrat 110 es preng\1é la moléstia d'anotar llurs de-
c laracioos, i poc després determina que més Ynlia nlliberar-los per a 
qué deixessin e l lloc a d'a ltres. Hi ho. magistrats nixí. 

D 'aquesta manera tomaren a trabar -se. BL~ dós amics s'ahra~aren. 
I q ue té de particular que Pólux no es pogués negar a la 1>etició de Cas-
t or? 

De sota un munt de roba bruta va exheure dos llonguets. Sembla,·a 
que el banquet 110 a.nava a donar més de si , pero, sense repnrnr en la 
intinú tat de l'amagatall, l'eixerit Halibiclf enfo¡1si>. destrament In ma 
en tul pilot de camises i peces per l'estil i ena rbora eu !'aire l'am::,olla 
de l'a igua rdcnt. H alibieff s'empassi>. una copa darrera 1:altrn. Xcdv·n-

( l ) Le l : JllOn,da romone.im •1uc cc¡uhu l Cl unfl 1u,.1,;,¡clu. 
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• l 
P A RLEM D E CUINA ? 

US espanten les conlrorietots domésliqu es i les diflcullots nolurols de lo 
guerra? No ho cree. Toles vosollres so,beu que, oforlunodoment, o l'Es-

ponyo nostro és mol! focil fer plots sons i suculenls i que l'enginy de lo 
dono supliro e l que no posso d'ésser, per fortuno, més que deflciéncies 
solucionobles. Ets mstges s'hon ocupot duront llar!] temps de l'equivolén· 
cio en vi10mines, coloríe;, grosses, sucres, sois, etcetero, deis diversos oli· 
ments. Molts prejudicis dietélics s'hon d ,estru"it, i les persones qus creie11 
que sois podrisn viure olimenlonl•se segons els clossics conons -llet, ous, 
corn i peix - es !roben o vegodes sorpreses quon veuen que pero un 

troclomenl d'onémio se'ls recomonen tomotecs, suc. de toronjo, postonogues i 
' nous, omb preferencia o oquells bistecs de llom omb els quols solucionoven el 

¿, conflicte les nostres mares. El primer que col, pera reolitzor conscienlment un 
,,.'<' régim olimentós odequot, és saber les color:es que consumeix codoscú segons 
, el resultot del respectiu metabolisme. 

Avui dio no es pot meniar sois per un ploer ol nostre polodor. En oltres pe· 
tits orticles de cuino us donorem olguns consells i alQunes receptes per oquests 
ternps de guerra que ens sotmeten o noturols restricc,ons. 

COMPANYA, en lo sevo novo pogino de lo dono, sobro :posor·se en oixó, 
com en t..>t, o l'ordre del dio. · 

MODA NOVA PERA LA DONA NOVA 
Orientacions per ol present 

UN nou tro~ en la vida de la dono ha de correspondre exoctoment 
o uno novo lfnio de la modo. Sol ocórrer en la historio del vestit 

fe.,;ení que es produeixen controdiccions aparents entre l'estil que 
el presideix i el que podio esperar-se de la morxo i de les exigen· 
cie$ del, esd.eveniments. Duront els últims temps de lo revolució fron· 
ceso en ple Brumari i Niv6s, les dones sorrien pels corrers de París, 
emp~rodes per les boires, vestides omb robes flníssimes de nimfo 
grego. Nalurolment que oixó era degul a qué l'esperit d'oquello re· 
volució estovo calcol sobre els grons motiles clossics. • 

Actualment, per cert, regna el bon sentit enl(e nosaltres¡ lo do~o ha de 
vestir-se segons el lloc que ocupa en la nova soc1elat que eslem for1onl omb 
l'heroisme i !'entusiasme. Lo dona treballa, participa activament en la vida pe· 
lítico i social, vo omplinl els buits que l'homa - el soldo! tri~mfador de !o Re-
pública - deixo a lo reroguarda. Lo moda és un reflexe d oque si entusiasme 
i, sense perd(e l'estético ni l'elegoncio, es convert~ix una vegodo mé~ en do-
cumenl historie viven! que les cróniques futures registraron quon vulgu,n crear 
l'otmosfero en qué hon tronscorregul oquests dies de la eostro gesto, la gesto 
immortol. 

COMPANYA es col·loca a l'avantguorda d'oquesl nou esperil de l:o modo 
i. us ofereix avui un model original i exclusiu que no és la cópia servil de la 
moda estrang_ero, sinó que, .. dintre les l(n.ie~ generals de l'elegoncio mu~dial, 
intenta tradu1r el perfll de t instont fug,tiu I etern. Va coberl amb un obric de 
llana cbouclée• llisa. Poi fer-se de diferenls tons, i quedo sempre 01111b bona 
combinoció, jo sigui beige i marró o bé dos lans de verd o gris. 

D É S S E R F o R T E s 

PREGUNTES I RESPOSTES 
ELEONOR G., S'ACA8ARA LA GUERRA l'A"IY 

1938f - é, lmpoHiblo do prevouro. S'ocoba«\ 
quon haurem fotogitot dt l"a no1tra torra t•úuím 
feixisto. 

lA CASADA ENAMORADA D'UN ALTRE. - Si ol 
t•u compony 6s al front, t'ho, do portar omb ell 
omb foto consldetocló 1 '··r•d•. 1 ,oc.riflcont•ho 
tot per elt, ia que f'amb6 el ofereix co do dio lo 
sovo vida per tu i pe r tot, nosollres. 

M. XIRAU: HE DE POSAR•ll:JOGUINES Al MEU 
NEN El DIA 6 DE GENER, - SI, perl> ••••• ongo• 
nyar,lo omb IH vetfes fonto1ie, delt no1tre1 OYÍI, 
Quo t bpigo que eh tu o qu• 4, el Govern qui li 
fo presont do le1 ioguinu. Pen,e,, ,pot,er, que no 
11 ogrodoro m6s aixll 

G. LA PORTA, NECESSITO TREBALl, PERO NO St 
DE QUE NI COM APRENDRE"N. - Moti unzill. 
Pouo per t'ln1titut d'Adoptoció Professionol do lo 
Dono al Treball i ollc?t t'or'ienloron. 

ORION 
En aquesto ••cci6 rosoldrem tots oquell1 petira 

dubtes que ens ,lguln con1ultat1 p&r les no1tre1 
lectores- Poden fer·•• les pr•guntos omb un p,eu• 
d6nitn. ............. -.-.... ,..,."'""""---..... ...,,..- .. 

Heu1 oct una coso ben fOc-il de fet Ans I tot per 
les meny1 tro~udes. Ea tracio d'vn dovonta1 tnolt 
útll por a conservar el voslt• v•1tit net, el mateh, 
r.er coso c·om per lºoRcltto. L'esquemo u, en,enyo 
o manero de tollor'•fo i d'ajuntor el, tronos. Un 

cord6 del matoix color tonca •l coll I un oltro ser• 
•olx do cinyoll. Aquo,t l'l'Odtl queda moti bontc 
.ai II fo ornb un lolxh de cot6 eslompat. 0em6s, 
t6 l'ovontatge quo e, · pot rentar f plotsxor on un 
momen t, Un metr• de ,obo 61 ,uftcient poro fer-lo, 
1 es pot aprofltor o l9un rotoll det, que e.s troben o 
bon preu tn quahevol mogotzem, 

1 B E L L E . S 
EL cancepte de la bellesa femenino canvia omb les apoques. Si es compara uno Afrodilo de Pra xitel'les 

amb una Eva de Cranach sembla que l'estetica hagi donat una volto completo i qJe ni l'un ni l'altre 
tenien la menor idea de l'estetica femenina, jo que si s'admet lo belleso de l'Eva fla menca s'ho de desear· 
lar lo possibilitot de que fos igualment bello l'Afrodito clossica. Als nostres temps i sense haver de recórrer 
a exemples tan il·lustres, quantes tortures no h~uron sofert les docils seguidores deis conons cinemotograflcs, 
en qüesti6 de bellesa? Quon toles les nostres noies estoven decidides o aprimar-se flns a la transporéncia 
i quan molles d'elles ho havie-n aconseguit i podien lluir-unes coderes de relleus ossosos i uns pomuls sor-
1ints dignes d'ésser envejats per Marlene Dietrich, resulto que els dolkies• comencen a reproduir belleses 
d'und cerio opulencio de formes. cSembla que eston més pleneles• deien les espectadores, preocupodes, 
palpan! amb ongaixo els bro1,os flacs, les comes esquelétiques i odhuc el relleu de lo calavera masso visi-
ble sota ,la pell del roslre. Ero verital. Estoven més plenes. Després de tanls i tónts sacriflcis per assem· 
blar-se amb les dones del cinemo, resulta que tes utars, renunciaven de ple a ·10 tuberculasi i tornoven o 
mostrar-se amb formes saludables. S'hav,a de camen~or de nou, dones, a reformar el lipus, o crear la 
nova silue ta. No cal dir que si toles les epoques de lo vida hon tingul, degut o misteriosos corrents de 
contagi, processos semblants de deformacions i madiflcacions del tipus, ara som nosaltres, les dones emi-
nentment proctiques, sense les cabories que segles i segles embolcallaren els cervells de molles o ltres, les 
que hem d'inleressor-nos per l'esport, cam e l for"¡ador de la belleso. L'activitat sana i ben disciplinado t>a 
de donar el tipus femení ideal, flexible, ogil, d'e egancia espontanio de moviments, ple de grocia i de fo,. 
~o,sense perdre per res el seu feminisme essencial, que na cansisteix precisoment en ésser trivial, com al· 
guns creuen, sinó en un bell sentit aflrmatiu i so. 

' 

El tocador ojudo molt a I' embelliment de l rastre femení, sempre que no deformi els seus trets, que el 
convertirien en una horrible careta, ortiflcial i immobil. Des d'aquesles pagines us donorem consells per 
al maquillotge i lo hig iene, consells sensats i logics, que o judin a !robar e t lipus femení veritoblemenl bell, 
sense esbarrar-ne per res l'expressió personal propio de codascú i que no resulli la dono cstandord, de 
les quals e ls corrers i e ls posseiqs se'n veien envo"its en manótones desfllades. El maquillotge éJ un arl, 
peró pero obtenir•se resultals d'éxit col que estigui d'acard- amb el l entit comú i la higiene. 
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ELS SEGADORS 

,J: 601 

- r .cal ple na! 
ra,, d'e ... l~a • ltr • tal 
t,1 noatrj- ón • 

trl .. om _ f! .nt> 
•e • Ra • doral 
l'c .. ne mlc 

1 

Cants de lluit.a 
llibertat 

Aquelles insípides revistes 
femenines prostituien lo subli-
mitot de lo mús.ico publicont en 
llurs pagines <tongos> empala-
gosos i oltres peces de boll cor-
rinclones ... 

Nosaltres, amb el proposit 
ferm de caminar per noves ru• 
tes i contribuir a lo formoció 
d'un esperit comú so i pur, tom· 
bé dedicarem a lo música el 
culte que~es mereix. Nosoltres 
lo respectem mossa per a se· 
cundor llurs caricatures i obli-
dor el que és la músico en rea· 
litat: et sentir d'un poble, d'uno 
epoca; la vibració de molts cors 
que boteguen a l'ensems ... 

lnougurem en aquest núme-
ro lo secció de cants revolu· 
cionoris. 

1 és «Els Segodors>, himne 
nacional de Catolunya, el que 
ocupo el lloc primer i d'honor ... 
<Els Segodorn han fet ttur comí 
victoriós o través deis segles. 
Els cantaren per primero vega· 
da els camperols catalons de lo 
meitot del segle XVII• en la 
lluita d'independéncia sostingu· 
da contra els exércits de Coste• 
tia del Comte-Duc d'Olivares, 
durant el regnat de Felip IV ... 
1 simbolitzen encara avui, des-
prés de tres cenlúries transcor-
regudes, l'onsia indomita d'un 
poble que vol ésser lliure i feli~. 

u • ía • oal tan su • per bo.l Boncop de 
Boncop de 
Boncop de 

es • mo. lem . ben bó les el • ·nea! 
et • guem ca • de • nesl 
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AVUI que d•diquem la noJlto 

revista al, infonb no podem 
deixor de publicar llur cont, 

l'Himne del, Pionor.s. Com és sobu t, 
existoht un himne internodonol per 
ols pionor,, porO no,oHro, profe• 
rim donar o conOixer ol cont fot 
oxcfusivom e nt per 011 infants coto• 
Ion, on' 011 octuols moments. 

Al'-> t¡tt•MSM?- I" _,,, 1k .,., """ kll O'# -- A - h l t'd .... 6en t.rs ('/s " mo,o• 

J [_ 
dV -

Esperem quo, desprós del con~ 
gr6s do lotos tos orgonh-zocions in• 
fontif1 que tindrO lloc o Bareelono 
d'oqu( dos o tru mesas, oquost 
himno o d quiritO lo do9udo popuio· 
ritol. L'objecriu d'oques,t <.ongrjs és 
arribar o uno unificoció do tates les 
ontitols que apleguen els infonts: 
pionon, boy,,coub, minyon1 de 
muntonyo, expforadon, otcOtoro, 
per a conslhuir uno g,on fedel'oció 
,nfantH. Si, com és de supo,or, 
s'oconsegueht lo vniflcoció, hom 
donorO olsinfonts quo fhiopleguin 
•I bonic nom d'Esclats, nom qua 
evocare\ Hmpro el momen t primo· 
verol en qui es reolitzO oque.to 
gran obro~oda infantil. 

) ) ; J ,, ;u ; J ;t 11 ETI ª u 1--J ltlq 

Aquest h1mne, dones, quo oro ano• 
menom deis Pioners~ haurO d "ono• 
menor· s • dintro do brou tomps 
l'Hltnne deis Etdou. E.sp~,·em que 
tindr~ lo fortuno d'ohres himnos 
immortals quo, por hovor noscvt en 
"" n,omenl decísíu, consfitueixen to 
vibroci6 etpírituol de nombroses 
g en eractons. 
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§VIATO 

• • 
Oran Concors de COMPANYA 
COMPANYA orgsnlt11• un r,r• nd/611 CONCUPS 
P"rmanonl per • premiar el millar tonto arl-
r,lnat d'una dona , ••r,ona /es aer,"11 m t s basu: 
1.• l'ouum~ta d ctl cont• es dosenvolupo,O en l 'oc1:ual 

ombient do 9uer,a 1 ,o,..ol\lci6, 
2.• l'autor hourO d'6oor uno dono. 
3,• lea obres houran d '6uor lnidites I e.scritos on c~· 

tolO. Tindron uno exten1i6 m0x1ma do sil 
quartlllts 01critos o mOquino. 

4.• El conlo premia r ,orla publical o COMPANYA. 
S.• El premí con, lttirla en cent peuetes en metc?.Mic. 

Tott eh con tea quo, oncoro quo no aig:uln pro· 
miol1, u publiquin a 'COMPANYA, ,aron po• 
9011 a I prou do clnquaoht pe#Setes, 

6.• Eh. cont•s houron de pruenlor·H o la redocd6 d e 
COMPANYA, pau oi9 do Pi I Margall, númo• 
ro 64', ocompanyots d"un plec cfos. omb ol 
nom d•I cante I U/1 lema o p11ud6nim e.sctit ol 
domunt, el quol hou,O do contonir el nom i 
l' adr•~o de l'ouloro. El ivrot, el, nom., del qual 
ae tan donah o conOh,er oviot, o• rounirO codo 
dissabl• por o dictar vorodkte. 

NOTA.-Ef\ ol número próxim donorem o conóhuu 
ol nom do lo• persones que conttitulron el iutot. 

~"'NTE DE LLEÓ TOLSTOI 
Sviotogor trovessovo el J.')lo dolt del seu covoll i no lrobovo persono vi-

vent. Sviotogor se'n lomentovo. 
- Amb qui provoré la mevo brovor gegontino?- es deia l'heroi. 
EII se serntia córrer per les venes una fort;a formidable, i impulsat per 

ella, com si es tractés d'un pes molt poderós, Sviatogor pronuncia aquestes 
paraules d'orgull: 

- Amb la meva for,;o, for,;o de gegont, si trobés un punt on recolzor-me 
mourio toto lo terro.-

Tot just ocobovo de dir oixo, quon va veure en lo llunyonio un home, 
amb un sac a coll, que caminovo pel pla. 

Sviatogor s'odre,;a vers oquell home,al trot del seu cava 11, i no I' oconsegui9. 
- Eh! Bon home, escolta! Espero't uno mica!-
l 'hame, en sentir el crit, es descorrega el soc i s'esperá. 
Sviotogor, muntatal seu cavall, es para al peu del sac i omb la punto del 

seu bastó prova de moure'I. Pero el sac no es bellugo. Llavors el fort;ut, 
des del seu cavall, colpeja el soc omb lo ma. T ampoc a questo vega da 
reeixí. L'agofa i prova d'apropar-se'I. Feina in-
útil. Qualsevof houria dit que el sac estovo ple 
de plom. 

llavors ell gegont baixa del covall, prengué 
el sac amb les dues mans i, posont e n oixo toto 
la for,;a que -tenia, sois aconseguí oixecar-lo un 
través de dit. 

Pero tont ; tont devia pesar que Sviatogor no 
va poder sostenir més el soc i li coigué a terro. 
El tita es queda ensorrot flns o genolls. 

llavors, veient-se ven,;ut, omb veu potent 
exclama: 

- Digues-me la veritat, desconegut. De que 
esta ple oquest soc? 

- El se'V pes és de fa terro preductivo. -
El gegont, ostorot, li pregunta encaro: 
- 1 tu, qui ets i com et dius? 

Jo sóc Mikulo, el comperol. Mikulo Selio-
ninovich, ('home que estimo lo terro productiva. 

© Archivos Estatales, cultu~a.gob.es 



FA poc que ho tronscorregut lo Setmono de l'lnfont creado per decret del Ministeri de lo 
Governoció de 1'11 de desembre de l'ony possot. Tolo uno sermono, en lo quol orgonismes 
oflciols, entitots, empreses i tots els ciutodons han dedicot llurs octivitots en orgonitzor octes 

i festivols pero esploi aels menuts, i qui més qui menys ho fet veritobles esfor~os per rol que.llurs 
corones s'enriolessin en veure el munt de joguines que els· estoven destinodes. 

Possodo aquesto setmano d'homenatge o lo moinodo, volem recordar, des d'oquestes po· 
gines dedicodes o lo dono, uno labor constan! i meritíssimo que s'esto po,tont o cap o coso ncsrro. 

No oblidem que oques! ony hi ho més infonts omb nosoltres, jo que tenim els petits evocuots. 
Els Govems de lo República i de lo Generolitat presten uno gran otenció, en mig de les lluih,s i greus 

problemes de la guerra i de lo reroguordo, o oquest ospecte de ton gran tronscendéncio com és lo curo 
que mereixen els ir.fonts, i és ol redós deis noslres Governs de Front Popular que ho noscut uno serie 
d'institucions de defensa i protecció deis infonts, homes de demo que hon·de consolidar l'obro que ovui 
defensen llurs pares i mores. 

· Aquesto obro de protecció o lo nostro infancia ve sintetitzodo en uno institució admirob'e: AJUT IN-
FANTIL DE RERAGUARDA, lo quol, en un ony, ho creot orreu de Cotolunyo dues guorderies, seixanto-uno 
residencies, dues gronges escolors, uno escoro sonotori i dos compoments, omb un total de tres-mil quo-
tre-cents infonts ocollits. 

No forem cap comentori, perqué quolsevol que fos resultorio pol'lid si ens proposéssim de fer l'elogi 
d·oquesto obro que és obro de tots els ciulodons ontifeixistes per l'escolf que hd !robot, pero sí que vu· 
lem dir que l'obro d'AJUT INFANTIL DE RERAGUARDA va prenent de dio en dio més amplitud, que és 
en gran quontitot el nombre d'unitats que s'eslon hobilitont i que, per tont, el nombre d'infonts que es 
poden ocollir va essent codo dio mé:s gran. 
· Mencionorem tombé que l'Ajuntoment de Barcelona, juntoment omb els Governs de lo Generolitot i 

d~ lo República, estudien un vostíssim plo de creoció de confines escolors on els infonts trabaron l'olimen-
toc,ó odequodo i es veuron oixí lliures de les privocions que fotolment ens porto la guerra i deis perills 
que pero ells representen. l llurs mores, lliures del neguit que el nodrimenl deis infonts els ocasiona en 

ps de penúrio, podron incorporar-se plenoment, obsolutoment, o les octivitots necessaries per o oju· 
ciar vencer ropidoment el feixisme. 1 omb oixo, al moteix temps que osseguror lo producció indispen· 
so ble o coso nostrQ olleugerint Q les mores de les preocu¡:tocions que senten per llurs flllets, de fet trebo· 
llem per l'emoncipQció de lo dono i perlo sevo incorporoció o lotes les branques de l'economio social i de 
to indústr,io, pergué s'integri plenoment o lo vida social i político i entrem o lo reolitzoció de les consignes 
ca llingudes en lo <Decloració.dal.s.D ets de l'lnfont>, declaro ció oprovodo o Ginebra l'ony 1932, incorpo-
rooo o lo Conslitució de lo República Espai'íolo i la quol flns oro no ha entrot en ple desenvolupamenl. 

No podem posar fl o oques! comentori sense fer ressoltor 
que pero lo protecció de lo nostro infancia tenim, sobretot, les 
conclusions del Primer Congrés Nocional de lo Dono, conclu-
sions que ha fet seves i porto o lo reolitot lo Unió de Dones de 
Cotolunyo, entitot nascudo d'oquest Primer Congrés Nocional 
i en lo quol hi ha lotes les dones ontifeixistes de Cotalunyo, 
de lotes les or~onitzocions polítiquas i sindicols. 

Algunes d aquestes conclusions von encominodes único· 
ment i exclusivo o lo protecció de l'infont. Es propugno peros· 
segurar els queviures, especiolment en els temps onormals que 

·estem trovessont, o les mores que eslon en període d'olleto· 
ment i o loto lo infancia; per lo creocíó de guorderies, sonoloris 
i escotes pero lots els nens de les dones que s'incorporin al 
treboll. 1 hem de remarcar aquí lo primera consigno llon~odo 
per lo Unió de Dones de Cotalunyo: •Pel 8 de mor~, Jornada 
Internacional de lo Dono, uno guorderio o codo comarco>, 
consigno que s'esto reolitzont jo, ~o que fo que linguem lo cer· 
teso de que sera uno magnífico reolitot el que el dio 8 de 
mor~ hi hogi lrenlo•vuit guorderies de novo creoció. 

Molt s'ho fet en el noslre país, d'en~o de l'oixecoment 
feixisto, en oquest ospecte d'ossistencio ofs infonts, pero s'ho 
de fer molt més encaro. Tots els ciutodons tenim uno greu res-
ponsobili tal domunt nostre i hem de trebollor perqué tots els 
nostres infonts, tal com diu lo decloroció de Ginebra, siguin 
posots en condicions de desenrotllor-se d'uno manero normal, 
moteriolment i espiritual, perqué siguin protegits i educots en 
el sentiment de llurs millors quolitots, que hon d'ésser posodes 
al servei de llurs germons, i hem de fer que l'infont sigui el 
primer o rebre socors en toles les epoques. 

M.• DOLORS LASA:.LE 



1 NFANTS ol sol. Els recordeu? Són aquells moteixos que ve,em, 
omb peno, jugor pels correrons deis suburbis, que sorpreníem 
otemoritzots com s'enfiloven dorrero el tromvio. Són oquells que, 

deixat, de tolo prolecció, sense un lloc de refugi, onoven com petits 
vogobunds, com gossos de comí, oprenent tots els vicis del correr. 
Són els moteixos que onoven o poror o l bonquel inhospitolori del 
T ribunol de Menors, entreno Is jo en la delinqüéncia. 

"" lo darua 6'5 hormonio 1 6s coordinoci6. El "º" que bollo omb altroJ un•1x omb olb ,1 
,~u o_sfor{ ritmot ¡ , ·integro o lo lasco comvno que demO HrO et troboll-. lo coinCt· 
denc10 del ••u gut, dol.,ov tifm•, do Jo sevo votuntol, serveix p., o odoptor~lo o to 
comunilat. lo don10 6s un el6ment mogniflc d'oducoció que infon ol non el aentit do 

col'loboracló en la vida I on lo societot, 

M•ntr• ol pol'o llulto al front i lo more treballa o lo fObrico, el "º" ct•i~ felf~ al rtd6, 
de le.s lh1tiluclon1 Jnfontils do lo RopVblico ¡ de lo Gonerolitot. 

.. 

LrU 
Són oquests aquells infonts que 

les societats burgeses condemnen 
a la fom, al fred i a la ignoroncio. 
lnfanteses plenes de fel, tractodes 
o cops,sobreeixint d'odi i,el que és 
més dolorós, omb uno gran ca· 
vordio dovont lo vida. Els nens 
cdels po!>res•, oquests nens que 
feien pudor i deis quols lo senyoro 
que boixovo del cotxe dovont del 
solo de te n'oportovo lo vista amb 
fostic i murmurovo un ironic cPo· 
brissons! Per que no els rentara lo 
sevo more?>. 

Sop per que no els rentovo, se· 
, nyoro? Perque mentre voste rebio 

lo sevo manicura i el seu perruquer, 
el seu pedicur i el modista; mentre 
orgonitzova festes mundanes i 
«gardens portyes> de caritot, les 
mares d'oquests nens rentaven al 
riu la bugodo d'oltri, omb un fred 
espoordidor, després d 'un esmor· 
zar consisten! en un bocí de pa 
sec, i quan estoven jo prou gelades 

Ahir, oquolfs hotrlbt•s comlsons omb q110 hom obH· 
gava ols infonts o bonyOr•$6; ovut, ol rosot pur do llur 
nueso infontil oxposodo al oito i ol sol quo tol ho 
oixompla í ongrondo;x , lo coso·breuol, to 9uotdetlo, 
o mons do lo meatreno ontiftixisto, ha fol ol miroclo. 
S'ha ocobot to histuo domunt el tosrro dtls infonu.1 

d'hores i hores prop de l'oigua, hovien 
d'onor encara perles coses, on seguien ren· 
tant, esgotodes les forces de llurs bro~os 
febles, i després tornoven a la cosa misera· 
ble, sense menjor i sense foc, on les espera· 
ven infants obondonots i famélics, cansots 
de rodar pels carrers, de recollir burilles, 
d'aprendre tots ets secrets de !'hampo ... 1 
aquestes dones, en fi, hovien de dedicar-los 
el poc que quedova d'aquello miseria, 
d'oquello fatigo i d'oquell viure desespero! ... 
Troboven els porrees per cosir, els catres 
desfels, el manjar per coure, els menuts plo· 
rant de gano ... Aquests són aquells infants 
sense esco!o, sense coses · bressol, senso 
jordins d'infancio. Aquests són oquells nens 
que desconeixien la infantesa, que tenien 
uno mirado d'home que ens feio por i que 
de vegodes es clavovo en nosoltres com una 
ocusoció p¡myent ... Són els mateixos ols 
quol, uno more desventurado, ton abando· 
nodo com ells mateixos, havia de deixor a 
la vigilancia d'una ve1no; aquells nens que 
per imprudéncies queien des d'una flneslro 
del celoberl i s'esclofaven contra les fredes 
lloses del poli¡ els que coloven foca llurs ves· 
tits amb un llumí que trobaven sobre els fo· 

Cal construir, col ttobollor. lo sor· 
ro d"avui sor6 ol cimento el ferro 
do dom!>, L'obro percl>J ,ero •I 
roiul:ot d11I uacalt c,tr,gro 1 ~6 

gons i els que es bevien el tleixiu. Tendre 
corn d 'hospitol, de cel'lo i de prostlbul... 

Pero no els recordeu encaro? No. Com 
podríeu reconeixer-los? Aquésts són els 
nens d'uno societot lliure que no coneix 
lo injustício, que.no ha de crispar el puny 
i empossor-se les llogrimes omb lo robio 
de lo sevo impotencia. Aquests són els. 
veritables nens, veritobles tllls de l'home, 
omb dret o somriure. No més tragédies, 
no més tristeses sobre la infonciol 

A lo A els nens, tots els nens, tenen 
dret al sol... Semblo estrony que no hagi 
esto! sempre oixí, pero aquesto es lo rea· 
litot. Fins el moleix sol se'ls regotejava, 
se'ls negovo o vegodes, com se'ls nego· 
vo l'oiguo i l'oire, oquesls béns que són 
per o tots, pero que hovien possot a 
ésser possessió d'uns qua""· Els infonts 
juguen al sol. El sol els pertany i ells el 
fon saltar enjogassodament entre les 
monetes, lo pelito bolo p~njoda en cado 
gota d'oiguo de la piscina, o bé el Pdl · 
segueixen ~o i llo com si fossin grons il••· 
pallones daurades. El sol és seu. Aixo 
no és tot. El món, !'univers sencer és deis 
infants. 1 més encaro. El que jo no és de 
ningú més que d'ell;. Aquesls nens que 
no possei.m res, en molt poc temps s'hon 
converlit en els únic_s oroos possibles 
d'una cosa merave· 
lioso: l'esdevenidor. Mati lde MUÑOZ 



Aquosl p•tit 
o,lbllc do lo 
ro gi6 do 
K\lslonoi no 
s 'i mogino• 
rio mol els 
sof ti m onl1 
dol1 t0\11 
g erm o nets 
xinuo1, ell 
que m•no ""º oxl1iin• e Id r, li~, 
lluny de los 
gr a nades i 
do lo, bom• 
bt• ¡opone• 

11$. 

Et, menUI$ que 01,síiteiJ<.on o uno e,colo deb ,uburbi, de Ltningrod ti dediquen o cullivor pelilH pfonr.s. 
En Uoc de l'obecedori ¡ deis cpol, i gorntoo# oqu..st, infon1s. oprere~ ,e:n lo prbplo natura I s'oco>1utntn e, 

manipular les co,es, omb lro~o , v1111to1. 
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Alimentnció suplementaría del nen 
EN els cosos en que l'olimentoció ~ue s'ho de 

donar al nen resulti insufkient, 1 escossetot 
de lo llet pot solventar-se per mitja de suc de 
fruito fresco. Els biberons de suc de tomatec 
cru, de ro'im o de toronjo jo fo molls onys que 
s'usen o l'Americo pero combotre el roquitisme 
i !'avitaminosis. Són un comP.lement indispen-
sable quon l'olletoment ortific:aol éso corree de 
llet condensado o moternitzodo en pols. Per ols 
nens més grondets s'uso omb exit, duront el 
deslleloment, la ferina d'arros o de blot de 
moro feto com un puré, on es tiro oli fregit en 
el que s'hogin torro! uns quants grans d'oll, jo 
que l'oll és un gran preventiu deis trostorns 
intestinals deis infants. Un porell de plots 
d'oquestes forinetes al dio poden onor reboi• 
xont de mico en mico lo dosi de llet que dono· 
vem al nen. les melmelodes de pero, pomo i 
pruno són tombé elements ben nutritius de 
gran valor, sempre que es tingui lo certeso de 
qué eston fetes omb sucre de primero quolitot. 
Els purés de sémola, patato, postonogo, oixí 
com els brous fets d'un gropol de llenties, 
mongetes, orros i cigrons, lot ben cuit, són ex-
cel·lents per ols nens de més de dos onys. De 
fruito fresca se n'hi donara obundontment, cu-
ront, pero, que estigui ol punt d'e madureso. 

Eonsells d'btQiene ínlantil 
Nº heu d'.escotimor socrificis per tal que el 

nen vog, net. 
Un nen no poi dir-se que vogi polit pel ,ol-

fet 9.ue se l'hogi bonyot uno vegado al dio 
i se I hogi mudot tombé uncopol dio. Per tal que 
vogi verltoblement net és necessari que sa li mu-
din sovint les calcetes, toles les vegodes ... que 
sigui necessori, i procurar que les notges i les 
comes es rentin sovint omb oiguo tebio i, des-
prés d 'eixugor-les bé, empolsor-1,s omb pols 
de tole - pero moi omb fécula - . Es un costum 
mol! dalent fer ossecor les calcetes cperque 
puguin tornar a servir>. Per tal que lo netedot 
de l'infont sigui completo és necessori que se li 
renti lo boca codo vegodo que se li dongui el 
pit, o quon vogi o menjor si jo esta desmomot. 
lo supressió total de lo <pipo> entro de ple en 
el copítol de lo higiene infantil. lo cpipo> recull 
tots els microbis de les mons, de tarro, deis mo-
bles, de les robes ... les mons del menul han 
d 'ésser escrupulosomenl netes i les ungles ben 
retollodes i fregodes amb oiguo oxigenado. 
Heu de tenir present que ocostumo o posar-se 
el dit o lo bocal No deixeu al seu obost res que 
pugui posar-se o lo boca i menys céntims i al· 
tres objectes metal'lics. Tols els estris en qué 
s'hi foci el menjor del nen sois es foron servir 
per o oixo i es tindro curo de rentar-los amb 
sobó propi i de repossor-los omb oiguo bullido. 
Després, guordor4os en un ormori ben net, si 
és possible esmollol o l'estuc, o alguno coso 
semblont. S'ho de tenir en comple que el sobo, 
!'esponjo i lo tovollolo de! nen han de servir 
exclussivoment pero ell. Es omb tal oixo i en-
caro omb olgunes coses més que oconseguirem 
que l'infant vogi ben ocurot. 

Tola dona catalana ha de coneixer 
el programa de la Unió de )Dones 
de Calalunya. En el proper núme-
ro de COMPANYA llegiu impor-
tanls declaracions d e la seva pre-
11identa. Maria Dolo rs Bargalló. 

Labors oractínoes per als vostres IUls 
Una armllla sense maneQues b:n coolorlable 

MATERIAlS. - Tres cobdells de 50 groms de 
llano blou morí o beige-. Agulles de 3 mil·lf-

metres per al cos i de 2 1 / • per o les gomes. 
Punt oconolot de 2 i 2, g iront codo vuit pos-

sodes. A lo noveno es fon els dos punts del dret 
sobre els del revés; es segueix oixí vuit posso· 
des més i es torno o comen;or. 

Execució.- Esqueno: Ambles ogulles de 2 '/, 
mil·lfmetres s'ogofen cent punts, fent conols de 

l -.. f '! \~\ 1 : 1 
.. 1 ;·:: 
• 1 • : ; . l ' . :- -~ ,t ' 

2 i 2, omb uno omplodo 
6 centfmetres. Llovors es co-
men~o lo ca nol en sentit contra· 
ri omb les 09ullos de 3 mil'líme· 
tres, fer: e ls pu nis del dret 
sobre <:is del revés. Augmenteu 
coc!,.1 dos centímetres i mig un 
r.,unt o coda costal, i resultaron 
vuit punts d 'ougment. Quoh si · 

gueu o uns 30 centímetres de lo port de boix, 
comenceu les cises disminuint, codo vegodo 
que comenceu lo possodo, dues vegodes tres 
punts, dues vegodes dos punts i dues vegodes 
un punt. · Segueixi's recte flns o lo musclero, 
que sera més o menys o uns 45 centlmelres de 
lo porl de boix. les muscleres es tonquen en 
tres vegodes i el coll en uno solo. 

OovQJl/. S'o¡{¡ofen tombé cent ¡ll.l.O.).s 011)..b 
les ogulles del 2 {, . Es fo n primer uns 6 cenfi-
melres de goma i es comen~o ·¡o, omb les ogu· 
!les del 3, o fer els punts o cono ots. S'ougmento 
un punt o codo costal ca.do 2 '/, centímetres, 
fent oixí uns vuit punts d'ougment o codo costal. 
Als 30 centímetres es comen~o jo lo dso per o 
les manegues, igual com s'ho fet pero l'esqueno. 
Als 40 centímetres de lo porl de boix es fo el 
coll. Minvont al mig divuit punts, es deixo un 
costal sense fer i es continuo el col! minvonl tres 
vegodes dos punts i tres vegodes un punt. Se-
gueixi's llovors recte Ans o lo musclero, lo quol 

UNA DESESPERADA. - Tinc uno jaqueta molt 
tocado del col! i les solapes i no em decideixo 
o portar-lo o lo tintoreno. Podríeu dir-me al-
guno fórmula cosolono pero netejor-lo jo mo· 
teixo? He pravo! lo benzino sense resulto!. 

Tombé us ogroírio que em di!luéssiu com ho 
he de fer per o plonxor un vesttl de vellut que 
esta molt orrugat. 

- Par o netejor lo vostro jaqueta no col que 
usdesespereu. Agofeu oiguo ben colento, tireu· 
hi un roig d'omoníoc, i omb un Iros de !avallo· 
lo o omb un drop gruixut fregueu fort lo port 
bruto flns que les toques hogin desoporegul. 
Tingueu curo de posar un oltre drop o soto de 
la tela, i plonxeu-la uno mico humido. 

Quont lo segono pregunto, ogofeu el vestit i 
posseu-lo pel vapor d'dlguo, per lo porl del 
revés, noturolment, i us queddro desarrugo! i 
bonic. Podeu fer-ho oprofltant el vapor que 
produeix uno olla d 'aiguo bullint. 

UNA CURIOSA. - Sóc uno noio ignoran! en 
qüestions polltiques, pero m'ogrodorio saber 
per que els portils obrers es diuen marxistas. 
Que vol dir lo poroulo cmorxislo>? 

lo paraulo cmorxislo> prové del noin 

.. s tonca en tres vegodes, i iguolment es fo per 
l'oltre costot. 

Col/. - Es torno o plegar el col! omb cinc 
agulles del 2 '/,, ogofant noronto-sis punts oca-
nolots de dos en dos i fent•ne uns 3 centfmelres. 
Tonqueu. Foci's igual o codo ciso, munlont vui-
tonlo·vuil punts. 

La moda i els inlants 
Algunes idees practiques 

DES de fo olguns onys lo modo infantil ha fet 
un gran tomb, ofortunodoment vers un sen-

lit de comodito! practica i d'higiene. Serio ob· 
surd que guorníssim un nen omb tal de penjo• 
relles inútils, que l'obligorien o estor-se quietó 
perque no se li desfessin les cintes, les llo~odes 
i les flors, mentre uns oltres infonts més sprlo· 
sos corren i salten lliurement. Acluolmenl lo 
modo infantil és tol senzilleso i deixo el petil 
cosen uno amplo llibertotde moviments i dóno 
nous enconts. 

Deis vestidets deis nens d'oquests models, 
sorpresas en ple moviment, el de !'esquerro 
esta fet omb llano escocesa, omb pitrol i col! 
de piqué blonc. El vestil de la nena és de fro • 
nel'lo blou postell, omb uno franjo beige ciar. 
El col! i els botons són del moteix color. El de 
corono més serioso porto senzilloment un obric 
éle cponyeb blou morí,omb l·o boina posodoomb 
elegont deixodesa, cobrint-li apenas els rinxo· 
lots cobells. Tots tres models són de confecció 
Ion senzillo, que quolsevol more que tingui un 
xic de nocions de toll pot executor· los. 

Marx, i es diuen morxistes oquells portits que 
segueixen les doctrines de Corles Marx, fllosof 
olemony (1818-1883) fundador del moteriolis· 
me historie. 

UNA MESTRESSA DE CASA. - Voldrio fer 
treboll útil per o lo guerra, pero sóc jo solo o 
coso pero len ir curo deis meus pares i germons, 
i no em resto temps pero incorporar-me o un 
treboll de reroguordo. Que podrio fer des del 
meu lloc de mestresso de coso? 

- Poi fer moll •Uno meslresso de coso> si té 
entusiasme. Entre els veíns, al mercat, o les cues, 
o tots els llocs on es traben oltres dones, vigi· 
lont aquellas i oquells que oproflten quolsavol 
contrarietot pero sembrar el dascontentoment 
entre el públic, fent qua es desconffi del Govern 
i del fino! de lo guerra; aquello gent qua co· 
mento les bolos de les radios facciosas. Col 
combotre aquesta gentolo desemmoscoront-lo 
i denuncionl-lo o los outori tots. Col denunciar 
tombé els ocoporodors, els que venen els orli· 
eles o preus superiors ols que morco lo 10110. 
Aquesto és lo tosco d'uno mestresso de coso 
veritoblement onlifeixisto, i oixl s'ojudo o gua· 
nyor lo guerra. 
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Aqllfflt 1re1 lnfanll 
lle• 1,0!,ot wn bon ..,,.pe 1 • ., lo Jo-
gvlno v-n compony 
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0 '• 1font 11 fvg 
una rodo .i o la nlno 
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.. 
joguines o sense. La joguina, 

HU~l!B és quelcom de transcen-
abast en el cas deis in-

Ara presen · m aix.ó sen donar-hi importi'mcia, peió 
pensem en el e ocorria uns ys enrera. l<'esta deis Reís. 
Molta solemnitat. Tothom p sava en els seus ifills. AJg.y 
també regalava joguines als ns pobres: hom feia carit~ 
Ara, puo, passen altres cose . Hi ha un corrent de simpatía 
molt més ample i profund e ers l'infant, que e~ demostra 
amb un interes no solame els propis fills, sin6 pcr tots 
e)s iofants en general. I e loe d~ car· t, solidaritat, ger-

manor ... 
En ocasió de trobar,me a l'ofic a d~ it nfantil de Reraguarda 

vaig poder pre enciar com arribava Dlli;a...n na acompanyada del 
pare, amb un ·na i un cavaJI que amb prou feines podia dur. 

-Vine a o r ah .. .-rcavall pera un nen que no tinrui 
guioa - va fe 

- I la 
..,,_---- - La i 

jo vull 'IM'~ '."-
Aq 

...... .._....:~,1 jove- que tenen cura 
s. havien prepnrat amb 

Not!l. Després de dinar, 
a de sol. 1 alla els espe-

urull de joguines i el pare 
un avi que ha perdut el 

f~~<>ax:,a la joguina que Ji 
7!C''<;Q.~·~anca i feli-

nosaltres. i és tan petit ... 1- I la ni!, 
amb posat de dona gran, conti a: 
- Ja anira veient que sempre po gar 
amb totes les coses, encara ue no 
siguin d'eU tot sol. 

- 1 si us agrada a tot una cosa, 
no us baralleu mai per a · gar-hi? 

-No gaire - fa la enuda- . Jo 
ja bi era l' aoy passat i Omés ens varem 
enfadar els primer fües. Hi bavia u 
nen que li deien isplta, que ara és 

colonia d uigcerda perque n 
estt-l: · bq que va donar una pu&'-
tada de pe altre nen que es de a 

stino. I aixó P'er<Jll! m un 
vio elestino el tocava ~i 
no el deixa a ningú. Pero el 
mestre ho va saber I S"~P,rendre el 
violí fins que vam estar ben a~.uts 
i des de llavors hem procurat de no 
barallar•nos. 

- I no us heu barallat més? 
-No; per aquestes coses no. Ara, 

uest any no sé que passara. Com 
i ha nois i noies nous i no esta 

tan s com nosaltres a jugar amb le 
coses ue són de tots . .. 1-

Jo ig que els ulls de la noi 
glateixe . Ara estan repartint les 
guines I? es. El pare Noel les v 
nant i ella · voldria tenir la sev 

- Vés die- , que ja e o<i ra 

FIi/ 
Com salvatgino engelosida 

pe/ cadell, 
jo la vidu paisoria 

vora d'e/1. 

Hola, cade/1: 
d6no'm /'onell 
picapedrelll 

Arremetrio amb vrc de gverro 
tota gent 

i ma dent el guardorio 
d'altra dent. 

cDenteta denh 
dird lo gent; 
i tv, content. 
Clementina ARDERIU 

Motíne,tt ~ M::~_. 
lo RIio es desperto. 
És que el roig de sol 
jo lluv o la finestro 
o el toe de les hares 
/i fusta l'orello? 
Qve voldrd lo nina, 
ton moti desperto, 
qve estira e/s peuets 
i els brac;os oi;ceca? 

Motinet moti 
al,¡:o /es porpelles 
i s'omple de roses 
la corona tendro. 
Motinet moti 
la boqveta oberto, 
moix6 orrupidet 
qve vol /a mineslra. 
Jo ocos to o/ mov pit 
la nino de cera. 

11u oape,c:fH d•I r•parhm•nt de ¡ogul• 
ne, a lo R••1d6ncla Ro,a lu••mbu,g, 

d'Aiut 1nfont~ de R•raguordo. 
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Ínfonts dt to fbíssio Articci al potf de IIUr gvor· 
derio. No cot di, quo oston hobítuats o fo nou 
p•rqui hi pouogen Uun ¡o;uines com Ion 

no'stru infants damunt I oteno del, porc1. 

s oles de tolo meno í coses moler· 
m ni Moscou hi ha vinl-i-sis pares infon-
loc pero 1>xercicis físics, jocs, petils leal, es, 

Ells ponen lo vida en lo pou deis iotdins. Menlto lo genl gran rrebolfo, oUs en s6n els amos, borregon ftur c;j .. 
dOtiJ on;ogossodo omb Jo xisclodisso deis ocel1$, Éso Kun1k on hom ho oprontol uno '"oqn1flco finco ppr o 

in stol-lor•hi uno escalo motornof, 1. \ t \ 
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Uo cos u espe• 
,11 lliure d• p ojudl· 
cis. Aixó. qv• ha et· 'º' ul)'fdoor i!'odu· 
cod<Y o tott els poi• 
$OJ, poró quo mol 
no hovio arribar o 
roolUzor•se on tola 1 
lo sovo plenilud, ho 
pogut ,uor ocom• 
plort o lo p~r,io 
deis trebolloOon, 
No solomenl elsfitl• 
de fe1 clonH ben o 
tonts podon ex;,or,• 
mentor lo ioio qu• 
proporciono to 
proclico dol, d•· 
port11 1in6 q_u • tols 
•Is 1nfon11, 11ns• 
oxcopcl6, 16n oco· 
JUu tn or9onismei 
i ínstitucions que elt 
ptocvron tolo rneno 

de goudh, 



AQ\;¿.:J,L pclit !lRllcc do rostrc <kllc:ll no s'hl 
,iID.la avenir n la ,·ida t•nu1Jo~a de l'hospicl. 

Etl i •Menuelín ,, el gei;monel de cinc n11~·s, enyo. 
ra,•cn aquoll lcmps jotos clol l'errol en qu6 pocllen 
córrer lllurcmcnt pcr la 11ln1jo l 11cl;. cnmps sem-
pre ,•erds. l.lnvors estoven amb el J)IIJ·c i la marc. 
El ¡>nre gnlrebé scmpre cr" n trcb:1tlar i no cls 
par ,iva galrc. Peri> quan mimva el fil! gran ho 
tela d'una 111oncrt> tan otcctuosa qnc 
aquest scntin gnnes d'nbracar-ln .. l.a ":11'· 
re. en canvl. era més pal'lo<.loro I sov111L 
li contnva rondallcs. 

El pare ha ,,la morl, i la nuue. Aquella 
maro tan bona I estimada, hnvia pcnsat 
d 'ana r :1 ~ladrld. 

-Anir~m a t robar nc¡ucli onde que 
cst~ n In casn del Comte d':\ltamira. EII 
cns njuelnrh. 1':s recordarh de 111i, cncura 
que hn(:lln pnssnl lnnb nnys: de lu pcUtn 
.lo:imt, que JI pujnvn nis gcnolls i jugn\"a 
amb en. 

-Només en tcnlm un d'onclc? - 11 
pregunta J'nuet-. 1 el pnrc 110 011 lcni~ 
d'onclcs? 

-No. El ten pobre pare no tenlo ni 
pnrc 111 mn re.-

¡ el rill do J>cre <10 la tglesin Expbslt. 
1nt'1Tcc do 11011 onv~, contenti'l n com· 
prenrll'O por qu~ el· sen ¡lnre luwia es tal 
scm pro un homo tris l. 

-Pero no l 'amnYnis. 1111. l!slic segurn 
que ac¡ucst onclc d<1 )lnflrid cns cstlína-
n\ moll.. Ja veur~s com lu 1 , \lanuclln 
pod~eu trnlr un bon oftci. -

J ab:I rou com .Joana J>os,e vengué 
ols mohlcs i tot nllb que no podien dur. 
Pcr u porlnr In rnl~• 1 cls 11tuells ,,., rcr 
lrarlr, 111111> un Lragiucr q11c un:tvl\ nmb 
du-.(\ '"uh:.. l.lJ. JJO tc.:uf,•n prnu tfl~'; 
pcr u fer el ,·i!,t¡¡~ ,m,i, dilig~11du, i u ¡,cu r11111rcu 
g11ercn la mnrxn vcrs el ~ladr!d llunyfl. durrcra 
le, mnlc, carl'llgad~s, unn dé les quah ¡lorta,·u 
M1rnuclí11 . massn Cchlc i ¡)clil per o caminar. 

Que n¡¡rndós rou pcr ni~ mc1111t, nqucst vlntgc. 
que clur(I lrcs schuanesl 'f res sctmnnr~ de dol~a 
1 cspl~ndldn tarctor, tra11scorre¡;11dl:S n l'alrc lliurc. 
111 ra\'c~,,mt vlnvu:, i horl:,, pral\ i ro,Lolh. hosco, 
1 fruilorar$: arn' cn!ilant le, su¡>erbes colinde$, 1oés 
cnduvunl c1·cuont valls ntr.u·Livcs o pluní1rlc~ 1110-
ni>tonc;,. Le• Lcrrc" dc'(;ullcta, l.le6, :r.:unorl\, Va-
flndolid, Avlla 1 .\lndrid anurcn rcncclint-se en cls 
ull~ udmirnls i intcl ·li~cnts del pctit Pa11 lglcslus. 
!,mu podl11 pcnsnr cli que In tcrrn que 111·n se li 
orcrln mngnilic1\ i 11.colil<1on1 11 serla ben nvlnl 
n , 0nr11 1 crusl :,obre el,, carrors I les places fangosos 
di: ,,rndrld ·¡ 

~lnre i llils rcion p.1r11dn ull~ 011 In nít cls ntrn-
pn vu. A lol 111·rc11 trobnvc,l l'ho,tnl moclcsl que 
els fncilit:wn el més mode,,L cstal¡¡e: un cobert, 
on dotmir II ltrra. sol,re sucs de palln, i un rec6 
a In ruina o bé a l'cixldu ¡,cr u fer el mcnJnr. 1 
,unb quin ¡¡ust s'cmpnssnvcn les $opes d'nll i les 
!)\Hatos ol cnllu dcsprés de In caminada de lot un 
dÍn! L'cndomb ol mnlf, n Irene d'nlbn, Jn cn .. prc-
nlcn no\'nmcnl In iorundn I no pnrnvcu flns ni 
mlgdln, que r('¡losn,•011 en 1111 nitre bo~lal o lié 
nprofllnvcn unn ombrn o uun lont que )c'ls olcrin 
pcl cnmf. 

1-·,1 pclit nsllat recordn ,·n scm11rc nmh lruTcl6 
aqursl temps del llnrg viatge. Quin goi¡¡ 1>odcr 
mcnjnr rntn\~ 1 ¡>oros, cMla11yti, i ligues, sensc 
IUIWl'·lcs de comprUJ'I 

<:om era, perb, que cls lllls de l'nlmc~dn Joann 
Pos~c hn¡¡ue"in annl n parnr n l'll<>s¡ucl de Snul 
Forran·/ ,\rrlbn1s n Madrid, 11aircbc.' scnse 1-ccursos, 
dc~-pró~ d'hn,•cr-se 11po~ontnt en lloc humlllsslm, 
1111nrcn n la recerca del que hnvia d'éssor llur snl-
vnc16. ncsprés d,, v~nccr toln mena ele difirultnls, 
nrrll»lrun al 1»1ln11 d'Ah111nlrn I dcnmnnrcn pc.r 
l'onclc. Xinl(il .no el conetxln. Flnnlmenl, un , ,en 
~uinor rl rccordh: 

Oh, ,U El ,,o,(rc onclc morl fa lc111¡1 •. Com 

la ínf antesa dolorosa de Pau Iglesias 
que hom no li conelxia f;1milln, cls sous objecL~• 
fJ.~ssni en n In bene(ktnda.-

Lla vors ,•lngpcrcn dlcs durs I terribles.. S'e~go-
tnrc11 cls dnrrers recursos. LII mare no lromwn 
tclna i els rm,. no ¡,odien anar u l'<,scoln. Ln vid11t1 
de !'Qro de la lgl~ia Exposil I el$ seus fills hnguo-
ren 11<: ¡,arlir la mil feble i tremolosa, hngucren do 
<ol ·iicltnr In compassii, deis ¡mssauts. No costn 
gnlre d'imn¡,'h111r el sorrimenl <l'aqnclles /issers s~n-
sihles, lrasplanutts u la capital desconegudn, dos• 
em1,nrats, scnse el consol ele l'ami<: o la \'CTna. 
clls quo, encara que fossln moll pobres. nlla en el 
Lendl'O pa(s gi¡llec 3~ta\'eu fets a lotes les <Mita-
dcses l n!ccu,s. 

Ln roba modesta i npeda~ada que havicn portal 
s'nna "ª csmolnnt i de mica en mi<'n 1¡11eia a trossos. 
Amh prou fclna podlcn auar cnlrats. 1 no sempro 
Podicn fer sopes del pn que recolltcn, pcrquc els 
mnnca,•a la llen,•a. La pobrn mure, s~mpre lnn 
nnimosa, va arribar a pordro les osporanccs I lomin 
<111c mal 111(,s 1>0 110,Mcn aii;:ccar>so de l'cstat d'acla-
1>.1rame11t a que hn v!cn orribnl. 

t·n di11 un trnnsellnt, com¡,aclil, 11 cll¡tué: 
- Por que 110 po1·tcu cls voslrcs 1111~ a l'ho,1,ici·/ 

,\ lln <:Is ,tonaran mcnjnr I onscnyamcnl. 
Xo hi hnvia pcnsnl mni, pcrb rompr•:nc que 

tcniu rn<, -rc•poagué Jo.'lnA Po~se . J)igucu-mc 
ro111 ho he r1e for. 

-Oh''" hf, 1 , .. •·.1 l ll, m \.j,Ui '-"l. I• h¡m.: 
,u, hi h11 ¡1rou iioc. Pero. et dl¡mtat visit11dm cte 
l'hospici és ¡>nrant meu ! us vuil nJudnr. -

:\lllh unes lletrcs n'hi haguc ¡mm. ,\I cap de 
tre.s dies l'nuct 1 ,)Jnuuclín, uten a l'Hospicl lle 
San l Fcrrnn de Jlodricl. Els dos gcrmanets conc· 
gucren llavors Ju ,olitud a l'enyornn~n. 

Pnuct vi,•ln conccnt•nl en ell tnntclx. csludlont, 
lloglnt I prcocupnnt-~o a tothor11 del sen ge, moncl 
1>clit. ,\i('s que jugnr mnb el~ nitres nois . . ell com-

tc1nplnvo com Jugn\'Cn. J1emos11·:wn ja nlcshorc,i 
el scu gran tem¡>emmcnl reflcxiu. Ell era m(', re-
blo que cls seus com¡>.1nys: tenla et ro,t,.c scrc 1 
phi ·lid 1 1111s ulls iJJa us <¡ue .uanif<•stnven sincorltnt 
1 grondcso d'ilnhnu. Ero 1•,, rhilrt ele lotes les dis-
rus>iom, 1 pic:1bnr:illcs ent,·u •is asllnt,. \lcnfl·c 
rou cll II l'hospld, gnlrrbf mal ch contiictc, no 
Lrnnsrcndircn nis mcslrcs II a le~ germanes do Jn 
c111·ilt1t. Tnt I C»,Clll Hmid, o, ¡>osav,1 ,empre a to 
bandn del reblo quo cru alropc•llnt I la ,cv,\ vale-
rora lndl¡macl6 vcnc·,, 111 br,1l11litut (!cls alLrc~. 

Pcró ,nalgl'al la inlN1sil at clll car{lctw del pclit 
l'nu lglcslus, cm flsirnmcnl mnlnltís. i abo se 11 
ll<'Nmtm\ n l'hos11k!. u causa de que molles vega· 
des II repugna vn el mcnj,nr i s•ona ,•a dtranclint. 
Con, cnvorava cl mcnjnr sc1¡1.tllfsshn. peri> snbo-
l'ós, do fa st,a mnrol F.n diCcrents ocuslon, c,mna-
lnltf, 1 por hnvcr-11 fct en 1111n d'clles una n,Cdicn· 
cl6 cquívocnda contragu~ el P,obrc lnfant lo mn-
lollin gilst..rlca c¡uc no l'M,·Ja d abandonnr 111al més. 

Tenln onzc :,nys quon ncnb~ runb éxit l'cslu<il 
do les prlmcres lletre.~. I..la,•or. se JI ph1ntejh cJ 
probi<,n.a de l'orlci. Ct11e sc'n rursn,,cn a l'hospki: 
r11ster, mnnyú, sastre, sab:atcr i imprcssor. A Pau 
Jglcslos no II costil gnlrc deeidlr-sc. Dc,;pr(I, d<: 111 
scvn maro I de •i\ln1111clh1t, no oren els )libres el Reu 
gran amor? l'so dcsp~nln j11. pellt rom era, ,.¡, por~ 
dlncrs que nrr!bavcn n les scves ninns pcr a ad· 
qulrir le, hi>ll>rics de /,O$ ln/<111/cs de L'1l'a. <le 
Orlamlo furioso, /,a IY<ioma encanfMa I t>llrc,? 

S!, EII $Cl'in hnprcssor. Fnria llibrcs I snbriu 
nbnns que l'nltrn grnt ol <111c dil'icn nquc,ts llihres. 

?lfot L iwln t rou prAcfic en el mocan lsme ria la 
composició, peri) com sigui que pcr In scvn odo t 
hom no II podla donar por ncábnl l'npronenlntgc. 
era utllltzat per n portar les pro,·o, d'unn hnndu 
n l'altra. Pcr cert q11e fcnt aquesto lnsca lingue\ 
ocasl6 do con~lxor un nlt runclonarl del ~llnistorl 
de Fomenl, el qunl, nrreeianl In lutci •Jlgimcfa 1 
espónl!mcltnl dCII pclit npronrnt, el voli¡ut\ ndo¡>· 
tur Cbnl n rlll i dó1•nr-ll N1r1·cr11. EII, Jl()rl>, veicnl 
que •~Jnnuelln• 1 lo scvu imnro no ¡,odricn bencfi-
clnr-~c tul so•gull do In MO\'t.l •Orl, rtrush el 1>rlvllCJ1l 

i e~ confom1l't n é$.~vr impro~sor l n vlu:·e u l'hosplcl. 
a m b el scu gem11111et. 

Pcr Nada! de l'anv 1862 J"au Jglc,•las domunh 
a 1 director do ! 'hospti:l que II dclxés aná r n passar 
le:; testes ami> ln sevn more i el sen gcrmnnet, peri> 
ac¡uesL ¡1em1fs 11 !ou 11cgu1. m ptlit lmprcssor, 
~cgur com c:,l:iva d'ctl maleix, es rebcl ·h\ por ¡lrl-
mcr:1 vcgada " In se,·¡i vida I anil a reunir-st\ amb 
la seva mnre I el seu gcnnnncl. 1..·cuclen,á de Xodni 
torna n l'hosplcl. a l'horn de conicn\·nr la fein:1, 
pcrb lou ,evernmout renynt i rolpcjat 1n•I director. 
Lln vors ell treballa com ' tols cls dic., peri> dc,prés 
d'ha ver ptcgnt rccolli .lotes les scvcs. coses I en un 
momcnt en c¡ut\ nlngí, 110 e! vela s'escnpil do l'hos-rici por a 110 tornnr-hl mal '!1/is. 'J'enia dot1.e nny~ 

va creurc que lrobnrin fcmn 011 quaiscvol im· 
prelnta i podrin :'IJuilnr la se,•a mn re. 

Ournnt tola una sctmnnn rcconcgué les ln1prc111 • 
tes de .\ludrld. Enlloc no neccssitnvcn un aprcncnt, 
1 el pobre i11fa11l, :uuh prou reines n1>rlg11t, ~enlia 
com se li n11rivcn glafanl lrs cspci;mces. Flnnl-
menl el llognren guo nynnl dos rals ni ella. 

l.ln,·ors comcn1·fl pur nqucll infRnt una c¡iocu 
de lluila durissimn, lluitn pcr u aconscguir In ro-
munerncll, dcgudu al scu trclmll, liuitu pcr n adqui-
rir una cultura que desítjnvn i, més cndn \'8111, llul-
lll, no en bcncfki propi. si116 deis alti·es. quan 
vc•ía t¡uc et< trchnllntlní' 1•1·c•n ính¡,mm• nt lr~rllll<. 

, ''"'º' ,t,• l'1nt• n \h lmJ)ron~cs tnir tal cl"obl,mir 
mtllores il'un rn, o de 110s rals 1lla11s. 

,\mb 111oliu de la crisl de lo lndéslriu tlpogr:'lfic:1 
,¡uc vingué rom a conscqU~ncia de la repres~ló del 
1,1;. 11 rou rcba lxa1 el snlnri tol i fcnl un t rcball 
pcrreclo. Quan ell 011 protesl:'I l'omo li ,-a· dir: :-:o veus <¡uc et• un bordeghs? Quo rcclanws 
111? l,ncarn gr/teles que et dongui reina. 

f,s cert qu.c només Une quinzc 11nvs. Pero 
,•ull que cm di¡tuou si n'hi ha un nitre "que raci 

mtllor trcbnll que jo. 1 no sdc tol sol, sin(, 
(fue he ele m1111tenlr la mnrc I un gcnnll. 

- .\lira. si vols mnrxar ja polS. ,lo no 
el fª go més digué el pal ro. 

1 cr tni de no quedar ~ense reina. Pnu 
ccdl, peri> des d'aqucll dla vn vcure clt1-
J'81t1c11L que ,en,c unió I mutu ajut ch 
trcballndors sempre serieu cxplolats. 

Als dlsscl onys 1111 .. a pnror u In 1111· 
J>remla on Urnven tn C:&<·la, l/amo tenia 
el trcbail n J>reu fcl, dlvidit en tres catc-
gorlc~. i 1·0111 sigui que ,·ol guós rcbai xnr 
el 1n-cu de ln J>rimern cntcgorin¡ encara 
que a ell no !i nnés ros. Pnu Is csins es 
poso II defonsar cls intcrc~sals 1 ¡iortl\ 
In vcu cnntant. F.I rcsullnt rou q11e cll 
i un a!lrc eompany roren ncomindah. 

Lla vors passa unn de Je~ ~¡,oques més 
dcsnst,·osCl> de In se,•u vicia. i;;J seu gcr-
mnncl mor!, tuhct('ui6s. l'nu Iglesias i 
In seva mnrc passorcn novamcnl dies de 
fred i rnn1. Els més impol'tnnt, impros-
sors s'ha ,·len confabula t por n no donar-
¡¡ fot11a. 

,\mh el trloml populnr del 68 vlngué 
uno tpocfl de prosperilnl per n les nr1., 
grArlqucs. Rilpldnincnt au~mentil el nom-
bre de clinris i rc\'lstcs I Pnu Iglesia~ 
con\Cl1~,\ o guanyar ols snlaris que 11 
rorre.,11n11ic11 i pogu~ adquirir !libres. 

1 ·,)u 3h" ... hvr~ ... HUt.: lutd.t I .. t ""\~ .h' · on~ 
ció público. Fou deis ¡,rimcrs afiliuts du l'.-\,;socin-
cl6 Tntcrnncionnl de Trohnllador~. Ajudit gralui-
lnmenl ni tiratge de /,a SolicloridUlf. 
. 1\ls ,•int-i-tres 1111y$ rou elogll Jlresldenl de 1' Asso-

ciatl6 de 1' Arl d' hn1wlmh·. nmb In <111nJ ha viM de 
consliluir més Cl)davnnt el rouament do la ü. G. 'J'. 

.C:smcr~II tmnur- ono1111es ener¡¡ic,; en lo creacló 
del Partil Sociallsta Obrcr Espnnvol. Ex¡1crimenl:) 
Loto meun de pcrsceucions, pcl'i> ~JI seguí lluitanl, 
Jluila11L contra ols sons cnemics. cls capitnllslo$ 1 
cls governnnts. 1 contrn In luborculosi <JUC mlnn\'n 
el seu cos Ccble. Pero nmb lo scva (~rnn voluntal 
vencó lots cls obs1acle$. Pel ,cu pro¡ll es!o,r csdc. 
,•lngué grmt orador l polflic, guia I mest re de !I ul-
tndors. 
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IREU el lent onor i venir del cuc de sedo sobre la verda i gemado fulla de morera: 
és un encisodor espectacle. Mireu el seu ropid i graciós devorar, eixomplont 
grons cercles a !'olorosa fulla. Fixeu-vos en el seu ensopiment, quon jo el temps 
i la gormonderio l'han fet odult, i com cerca un reconet apropiat per a construir 
la seva gentil presó ... Aleshores segrego un fil flníss.im, gairebé invisible, i cons-. 
trueix al seu voltant, a poc o poquet, el capoll lluent, de color blanco, rosa 
o daurodo ... 

Després hi ha el soroll de les grons maquines en octivitat, l'anar i venir deis 
obrers, el trafec incessant de les mercaderies ... Aquell fil finíssim, treballot junt 
amb oltres, teixit i tenyit, ha esdevingut una gran bandada cruixent i policromo 

que s'escampa pel món. 1 tot és l'obra d'aquell petit animoló golafre. 
lndústria sedero: teixits i més teixits brillants, tornassolots, de caient i tacte suovíssims, 

que constitueixen uno magnífico font de riqueso per al país que els produeix i que els ex-
porta. Al segle xv111• lo manufacturo de sedes era considerada com a típicament espanyo-
la. Pero aquell esplendor industrial decaigué, i més endavant no sois minva l'exportació, 
sinó que el set per cent del consum interior d'lberia colgué ésser importat. 

Existeix uno idea absolutoment falso i perjudicial per a aquesta indústria i_ per o 
tota l'economia. Crisi i seda semblen incompatibles. No es considera la fabricació de tal 
cotegorio de teixits com una manifestoció més del moviment fabril d'una contrado. Hom 
oblida, generolment, que hi ha un cens nombrós d'obrers - obrers ni més ni menys que 
els altres- que subsisteixen per llur treboll en aquesta bromeo manufacturero. 1 que el 
consum de quolsevol producte nocional ofavorira el benestar social i economíc del 
propi poble. 

T ots aquests errors, fots aquests oblits, indueixen el consumidor o considerar lo sedo 
com un article de luxe, i en el moment en que es presento la crisi económico col·loboren 
involuntoriament a aquesta crisi, negant-se o adoptar el teixit de seda. Semblant actitud 
és així mateix completoment de prejudici: sedes i mesclats - que també s'inclouen a la 
indústria - no sois no tenen el preu fabulós deis articles de luxe, sinó que, ben sovint, 
costen menys que altres articles, que la llaneria, per exemple .. 

No ens hem de deixar emportor per falsos miratges, ni influir per les aparences 
massa facils. És sempre un cr:m de les patriotisme abandonar, desfavorir, tot el que pot 
esdevenir uno riquesa p~r la terro on es viu i es treballa. 

Considerant-ho així, el Foment de la Sericicultura Nacional porta a terme una cam-
panyo activíssimo per o que el nostre país reverdís les glories que com a gran centre ex-
portador hovia. conquerit el segle xv1116, i suscita novament lo naixen~o del cultiu del cuc 
de sedo. Els resultats van ésser mognífics. 

Per oltro bando, a l'ony 1933 fou creat el Comite Industrial Seder. El seu objecte 
ero el de desenrotllor intensament lo capacitat de la indústrio i emprar oquell excés 
d'utillotge per o lo manufacturo de lo sedo motivot per lo guerra europea. L"esmentot 
utillotge romonio inoctiu; ero perfecte, produ"io i produeix els més delicots i bells orticles, 
que en franco competencia omb els d'altres pa'isos podien envoir els mercats estrongers. 

Es tracto, dones, de seguir una línia lógica i clara de treball i de consumació. El (o-
mite Industrial Seder propugna el principi que cap teler de sedo no ha de restar inactiu, 
pero fomentar el moviment fabril nacional, pero recluir el nombre d'obrers seders sense 
feino -inadoptables o quolsevol oltro professió- i per o obtenir, definitivament, un 
·sólid prestigi internacional d'exportodors. 

1 si tots tenim consciencia del nostre deure de potriotes, ton sois si ens interesso el 
benestor mitjo social, que és el benestor o caso nostro, ojudorem i col·loborarem dins 
del nostre poper - de productor o de consumidor- al ropid eixomploment de lo indús-
trio de lo sedo, bandada policromo que portara o tots els recons del món el testimoni 
del nostre treboll i del nostre progrés indeturoble. 
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L'AMOR DE JOANA NEY 
son partí run b tota cura uns trossos del pauet, sense /deixar ni un mo-
ment de rumiar. El silenci era tan siguificatiu, que 1-falibieff eudevilla 
els pensan1en t.q del seu anúc, i p<'r la matei:\;a raó no es iorprengué en 
sentir-Ji <'xclrunar de sobte: «Ja esta!•, l'e:sclamació que havia estat 
tau familiar a !'oficina. 

Halibieff s'apropa al filosof. La meh:a gotejava i s'estremia. La 
vcu xiuxiuejant de lsrecbemon (Stripava el silei:ci. Si en a~ueU instant 
hagués olx'rt la porta !'inspector del refugi municipal o I espia de la 
cel lula, a ben segur que hauria pensat que s'estava tramant un com-
plot. 

- \'ós resteu ací i jo resto ad. F.s tracta d'uua endevinall.a armenia 
titulada •H alibieff i Nechenson•. 

-Que voleu dir amb aLxó de qué vós resteu ad? 
-La cooa és ben clara. A la ¡:el·lula. 
-Aviat canvieu de priucipls, eh? 
-Qué tenen que ,•enre amb aixó els principis? EU1 plau for~ que 

digueu que a,'iat canvio. I el Govern? .Ha trigat deu anys a canviar7 p~ cap manera. No ha trigat ni deu minuts, 1 per contrnst jo, . fet uu 
idiota, he perdut dos arlys sencers. He estat tancat. I com vósja sabeu, 
tancat s'esta nmlament. Peró al carrer un bom trunpoc no hi esta segur. 
Per exeniple, pot presentar-se uu individu en llll automóbil i dir-U a 
un, amb la mes gran afabilitat: •Cintada Necbenson, feu-me la merce 
de venir amb mi a la presó.• P~ró si faig l'ingrés a la céJ·lula sera molt 
clisliJlt. Ver aixó vull restar ad; mai no se sap el que pot succeir i pel 
que em sembla Dc.nikin ja 110 aLxecara més el cap. A.nem, dones, a asse• 
~nrar-nos. Vós sou 1m noble i, naturalment, teniu priucipis. Res més 
just que conlinueu fora. J ctemé.q ___ -

1'lalíbieff esclaff en IW.a riallada. L'estrcpit del seu riure constiluia 
1m tribut a Ja Sllllyora Nechenson. L'alcobol cl'aquesta dona era un 
veritable alcohol. 

. Mngnííicl Que cadascú sigui <>I seu propi H.indenburgl L'estra-
teg~a! Una mena de ruleta. Aquí no es tracta ja de comunisme, beU 
1UU1c. Es tracta de la sort. És tot un joc. Vós posen al roig i jo poso al 
negrc 'l'enhl ra6. Que el joc segueixi. No hi ha pérdua possible. Nos· 
altres uo pode111 perclrel I després ... Pcnneteu-me que bo diguí, ¡,erque 
he sofcrt moltísslm. Després matarem totbom que s'anomeni Yidd. 
Dé, no. v6~ no. Esta ciar que xisclarau, peró vós podreu anar a l'Impe-
rl a prendre caíe. Tomarem a obrir l'oflcína. Comprarem ot. Ens he> 
passarem de primera. t referenl a ells ... , en fi, d'aixó vós us n'haureu 
tl'cncarrcgar. D'acord? ·rracte fet?-
. Halibieff_es prengué uua altra copa d'aiguardent i ja no féu cas deis 

signes que h adre~ava Nechenson per n prevenir-lo, clama11t, {)Cl co11-
trnri. amb uus grans crits: 

-Aixó s'l1a acabat. Estic malgastant la meva ,,ida Que és el que 
jo aveh\'P ruub la re"olució? A París tot es il lwninat per aquestes e.la· 
te$; lu ha cafés, doucs atractivcs ... , i em veniu a µarlar de targcs de 
queviurcs ... Tot al dinble! Jo no sóc d'aquesta mena d'homes. Xruu-
pany! Dones! l's Tecorclcu del que és una dona? t·na dona cara ami) 

forces tiuntes? Jo m'he passat tot un any a la presó de Boutirka criant 
polis. S6c un jugador. Estic dispesat a cóuer qualsevol risc. -

J.a metxa toma a estreroir-se. r:aropolla d'aiguardent queda tom-
bada. lfalibief-f s'al~a amb dificultat i Nechenson l'ajuda afectuosament 

-Callen! Per l'runor de Déu, cnlleu' H11 ,<ingut !'inspector. 
-I jo que n'he de fer? F..i;tic a puni per qua.Lsevol cosa. Encara no 

saben qul sóc jo, Necheuson. ~ecessito dones. Dos auys que no he tre-
pitjat un restaurant. Em veig amh cor de matar amb les meves pró-
pies man.~. 

-Matar? Que voleu dir? Vós no poden fer aixo, ho seutiu, Halibieff? 
No poden. Quan un home es creu! 
en el vostre caml arreglen les co-
ses de manera ~e l'altre es ~-
gi le't(ahuent. I eró matar... És 
terrible! 

- Sí, Ne<'he1L,;on, teuiu raó. És 
teuible. Pcró jo h.e de matar. No 
sé si sera una euga o un home. Nl 
jo mateL'<. sé del qne sóc capa~. 
Pero vull música. Vull que algú 
canti per a mí. Paré qualsevol 
cosa. 

I, aturdit pcr !'alcohol. s'aclo· 
fa sobre els genolls del tendre Pó-
lux. 

PRIMA.VERA A. L'HIVER.°" 
J oana camina fins n1olt n,es 

lluny deis lúu!ts del !,lat7,aret (?). 
'l'ot al voltant s'aixecaven bab:es 
muntanyolcs rogenques, amb la 
mar a lluts peus. J oana es sen.tia 
felis:. Quelcom. molt import:ant li 
havia succeít an1i. Segous el cn-
lendari, era hh·eni. ~o que li 
havia succeit no era res qne pu-
bliquessin cls diaris. Brn quelcom 
-que havia alterat l'equaninu.tat del 
seu pare, encara que aquest se-
i,1ia meticulosament el dccurs deis 
e$<lcveniments ' ordinaiis. 

El dla aban.~ havi~ e~lat cuca• 
ta 'de \1eritable lúvt:m. 1-1.:.via fot 
prou fred per a tallar l'nl~ i ente-
lar de lli1gri.tne,; <:Is ulls. 1.1 din 
-:tbans Joana e:; sentí dl<.sortadn, 
experime.n tant t:l dc..~ig d<." <'onfon-
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A les nostres lectores 
A partir del número ocluol la noslro revista sorliró setmonolment. 

Tola dona catolono que vulgui experimentar lo vibració deis momenls 
que vivim n'ha d'6sser subscriptora. + COMPANYA reflectiró essenciol-
menl lo lasca que reolitzo lo Unió de Dones de Cotolunya i donord o 
coneixer les octivitots de l'lnslitul d'Adaploció Professionol por a lo 
Óona. + No d eixeu d'odquirir·lo codo dissabte. 

Alumini Cristo 11, Piso, Porcellono, Auxiliors de cuino, Objecles de metoll, 
Bonys, Dulxes, Neveres, Geladores, Estufes, Juguelerio i Objectes per 

o presents. 
Rondo d e Sc:int Antoni, 68 i 70.-Telefon 15452. - Lluís A ntúnez, 8, 

xomfrci o Salmerón, 43.-Telefon 83146. 

1 • ,, 
EL ANCORA\ DE ORO 

Casa Leopold 
Empre sa Obrero Col'lectivitxodc, 

JOGUINtS 
ESPECIA LITAT EN 
TRENS ELECTRICS 

Corts Catalanes, 642 
Barcelona 

L'A110R DE JOANA NBY 
dre la se\'a personnlitat amb la de 1,·s pintades rajolcs deis fogons. 
Pero mes tard, runb l'albada, un ,·entijol calid luwia ,•ingut de la ban-
da del mar. HI criat deis l\ey, l'entremaliat \T(lllya, de nas arremaJ1gat, 
havia oberl de bat a bat tote.~ les fiuestres, ha,;a ensumat !'aire com 
un cadell i s'havin posnt a xiulnr. Rebutjant el record d~ les prh•acions 
i di~sorts que l'assetjada Crimea es veia obligada a sofrir, les dones del 
petit barrí del La (?) havien tret llura olles, llurs paelles i llurs fogons 
a les eLxides o al camf, i alli conversaven animadament mentre s'atra· 
fegaven amb els ~Is o el peix que no s'acabaYa de con.re, 1110,,ent-
se gaiament d'un cantó 11 l'altrc per tal d'assaborir tot raig de sol. Fins 
la mar s'ha\'ia afauyat a cam·iar de ropatge, i el verd botella de pro· 
,,;nciana tragica havia estat substitrut pel blau pill'lid d'adolcscent 
ingenua. 

1-:stremicla i sor,P.resa per aquesta 110btada J>rimavcra, Joana avan-
~ava sense prevenc16 pel Ilotós canú. ficant ... e tant en tant en el to lis 
d'aigua. \"na 61tra causa de la benauron~a de Joana era que el seu pa-
re, en dc.~¡>lcgnr oquell matí el seu rclm:gat i groguenc füari, havio dit: 

En i. aixo ve a reiuatar-ho tol. A,;at 1narxarl!lll d'ací. i aíxo 
significa París, dintrc d~ poc. ,\llil lti fa calor ,Ulil hi fa calor sem-
prc. r aleshores s'haura acabat per a nosaltres aquest mal son que ano-
menen Rfüi.~ia. -

Ha,;a cstat un llar¡: mal son Joana s'ha\'ia \'ist oprimida per eU 
clurnut sis anys. t,'1.'sparvcrava tant aro com e11 aqucll llunya mal/ de 
febrer en que. als lretic a.nys. havia travcssat la pla~a de l'estació 
de Brest. portant un ram de gla~dei1 mimoM.:s, o~-qui de comiat de 
les rialleres amigu1:s que l'ha\'icn \'ist partir Ha,•ia restat allí imn1ó-
bil, contemplant ht neu, el$ abrics de pell cl'ovclla, les dones, el guar-
dia cncaputxat qut donn,·a ordrcs a w1 cotxcr woribund, 1 ha\'ia cs-
clnflt en ll~trimcs. malwat le~ parau.lcs de corntge mormoladcs pt:I sen 
p:m:- •Xo t ruuo1nis . .t\quest és un país ríe, un país riquíssim .• 

Joana tenia por de Rússia lin les represcutacions rncntnls que es 
fcin d'aqucsta tt•rrn tot apareixla entrdligat d'inextric'ablc manera el 
climn. no el tonp.,, ~iui> d clima. com en 1m llihre de g.?Ografin, els sons 
completn111l'llt in((igcriblcs de l'ldiomo, les ¡x•lls d'óvdla, el~ gcucts 
amb olor de vodkn. el ¡:,·n<:rnl que es rcfrcgnva ,;otu el gcbrt el nas 
enunorad it, els bunyob, l'iuccs_-.ant te, e13 can tics; une,, wgades un 
sú1glot d\~nbriac i altr1<s quclcom sclllblant a un llnclruc. 

l>in~ nis disscl anys Joaun ha\'18 aconseguit romandre oillada Te-
nia un donnítorl .;olor ele rc.sa, i damunt In SC\'n taula d'l!§erí11re 
ho1u podia veure un ,·ohnn de ,·!ctor llugo. Tenia un pitYcr ple de ro-
ses de la botign ele Xoef(, q11c II parlaven de la bcnnrnada 11rnn1,a amb 
tanta dolc;or colll <'I mat..i,.. \'íctor hugo, i tot sembln,·a dcs,¡fiar l'olc-
nacla de R1hsia que entela\'a In finestrn Hi ho,.;o, tnlllbé, el menjado-. 
011 <.'I seu pnre, dcg,istarlt el scu roig burcleus, llegla cada nit, n111b la 
mntc•lxn cmoció, <.'li edltorialq cltl ¡011111al d,•, Dlbals, que eren tots 
eXl\l'tameut idi:ntics. l ()t'lLsar qu<! b1 hn\'ia pcr,;ones que snbieu de me-
moria fra¡~ments de \"fct-0r Hugo i prcfcrlen, 110 obsl.a.i1t, :llo;;cou a París• 

Pt•ro I clesprés? Dt•Gprés succcf c¡uelcom c<itran)· A J onna Ji fé11 

l'efectc que RítSSia adquiría d'imprevist proporcions ~-cgantincs, ab· 
sorbint l'habitoció rosa, el joumal des /Jlbats I cls joves clegauts que ti 
cnviavc11 roses ele la tenda de Noeí!. J oana no comprenia J.a 1r11 t par 
lava d: revolució. Pero Joana ha\'ia estud:at la lustorio de l'rnn~a al 
col legi, i per a ella la revolució ern quelcom encfandor: parlamcnt.s mag· 
uífü:s que lul\•ien i.nspirat Víctor l ,.ugo; In •1farsellesa•. fe.~tcs, l'hc 
roica mort d'un jove I eleganl caporal mcutre mnrxa,·a a l'atac contra 
lo coalició. P~ro les gents runb exótiques gorres de pcll que ltavien anat 
n re&tislrar la cambra dcls N'ey, a f11111ar a l'ltabitnció ele J orurn, a r<'· 
~rirar tots els seus calnixos l a Uegir <:I sen diari infantil; les temorcnqucs 
dm1es dd Comité de la \ 'ivenda, que havien de fer guardia a !'entrada, 
les ta.rg,-s de queviures que bavien de tenir l<:s mans gclndes a les cucs, 
quina semblan~a teuin tot nixo amb cls poemes de Víctor I'ugo o amb 
tls quadres del Louvre? 

J oana ,,a somriure al sol i ,·a rcfusar els seus anguniosos rceords 
aquella fugida durant la nit, dins el carro cl'un campero!, amagada en-
lrenlig de la palla: la cabaua. aquella cabnna on hada passat sis dies. 
aqnells hom1:!> que volien mntaf el sen pare perqu(· ,·oli, n la cadena del 
scu rellot~~; la multitud de Rostofí, arub la qua! es barrcjavcn cls mu· 
lalts de tifus: una nitra rugida, uno barca. Cent que s'ofogava L"na 
tcmpesta, i, a In íi. aquelles grises i torvcs setmanes d! T~'Cdosin, amh 
les folles can~ons d~ls cossaNI i el tallant vent d ,1 nord com a acompa 
nva,::cnt. 
''rot aixo, cfectivament, havia succeit; pero era preferible supo.~ar que 

no havia pas:;at, era millor imaginar·se qul' ja esta\'a d.: rctom a F'ran 
,;a, que aqu II d'a primavernl no era tan sois 1111 nfüacle, sinó q11~ In 
prima,•cra jo huvia arribat. Oinb:c de pac seria a Parls. 

Joana es ()()SB a riure com una criatura. -
-Quin go1g trobar una st:nyorcta alegre en aqucsu. tcmps til'I e.tul 

josos! 
,\1 ccstat d • Joana lú havla un oficial de cap rogenc. omb un cas 

quet el· p•ll redó. J oona Ua11c;il un petit crit d'esglni, i allt ug<:rl ti pas, 
pero unn mi\ ¡iot· nt i peludo l'aga{I\ per l'csP.atlla. J oann va pr cl!r ob 
s.:rYar que l'a ,\ el.e l'll')me lla.u~ava una ltornble olor cl'nkohol 

-Ocixi'm' Com s'atre\'eix? Jo sóc estmngcrn. Sóc francesa 
- 1\Jillor que mlllor ~o ~"' pot Imaginar com cslic tip de ks done~ 

rnsses. Ptró una írnucesa en aqucsts tcmps.. .. tau disliug'dn . uno 
•cocotte•. , un verítoble •d1aleau tks ílcurs,. 

J oa.na apartia el llibertf; pero va relliscn.r í coigué !<Obre I nfango t 
c:orríol. gn aqudl prccís iustant ,•a sentir 11110 Véu fü(c.rcnt. 

- Vol fer ~I favor el, d'.r-mc que significa tot aixó. tiucnt? -
Algí1 "ª ajuchr suntUue.nt J01U1a n aixecnr-se. Al sen da,·rull hi h8\'ta 

n o ti sen ofclll!Or, sinó un nitre ofkial que li somreia · 
l'n,ria s11cccil tot amb tanta rapicl ,sa, que en Uoc 11 · d : uar k., ¡:rn 

cies al :.eu salvad:ir, que havia sorgit nin¡,ii sabio d 'on J 001111 , plena 
el• ncr\'losismc, es posa a fregar,'lC t-1 fang ele! \'cstit .\mb tot.\ natu· 
rnlitnt I scniilll-sa el desconcgut l'njurll\ c.:xactruucut igunl t¡ue ~i h:igucs-
sln estnl dos vclls amlcs que.: hagncssln sortir a pa.,sejar juu ts 
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Amb el més profund dolor ens hem ossobentol de lo mort del jove 
oviodor lsmoel Bermejo i Antic, flll de lo nostro benvolgudo componyo 
Ester Antic. 

lsmoel Bermejo !roba lo mort el dio 6 de genero Reus, en desencostor 
el seu ovió per tol de reolitzor el servei de defensa de cos tes que li es· 
lovo encomonot. El comondoment ho premiot el trebo JI i l'esfor~ tfoquest 
l'uitodor de dinou onys conferint-li lo groduoció de tinent després de lo 
sevo mort. 

Rebi lo sevo more el més sincercondol de lo revista COMPANYA i 
de lo <Unió de Dones de Cotalunyo>. 

NoUciari de la "llnió de Dones de Catalooya" 
El •Comité Mondiol de Femmes conlre le Foscisme et la Guerre> de 

París ho enviot gran q11anlitat de roba a lo Unió de Dones de Cotolu· 
nyo, alguno usado i lo mo jor port completoment novo. 

Lo robo d'home ha estot distribu"ido o !'Hospital de Guerra número 1, 
lo d'infonts s'ho destino! o lo Llor d'lnfonts que el •Comité Mondiol de 
Femmes> de Brussel·les sosté o Cebo, soto el polronotge d'Ajut Infantil 
de Reroguordo, i lo robo restqnt ha estot repa rtido entre refugiots. 

El Comité de Dones de Cotalunyo ogroeix profundoment lo labor 
que vénen reolitzont les obreres fronceses o fovor de lo nostro couso. 

Els dies 28 i 29 de gener es celebrara o París lo Conferencia lnter-
nocionol de Dones. 

En ello no hi podio moncor lo veu de les delegodes catalanes, per 
tal que les dones de tot el món s"interessin codo dio més en lo lluilo que 
sostenim contro el feixisme. 

lo Unió de Dones de Cotolunyo hi ho enviot, dones, les següents com· 
panyes: Maria Dolors Borgall6, Reís Bertrol, Josepo Beldo, Elo"ino R. Mo· 
losechevorrío i En riqueto Gollinot. Hi ossistiro tombé uno delegada es· 
peciol de COMPANYA. ' 

La ºUnió de Dones ñe ratalunwa" i les necessitats del lront 
El dio 11 de gener uno comissió de componyes de lo cUnió de Dones 

de Catolunya>, constituida per Monuelo Mortí, Josepo Beldo i oltres, 
visitoren diferenls indrets del front. 

A Martín del Río distribuiren cent quaronta-tres poquets de robo, 
codoscún del quol contenía una mudo completo. Ultro oixó, omb el do· 
notiu de sis centes pessetes, efectual pel grup d' <Unió de Dones de Ca· 
to lunyol de Piero, més quotre centes pessetes omb qué hi va contribuir 
el Comité de Borcelono, s'adquirí sobó, xocoloto, sucre i conserves, tot 
el quol fou lliurot ol 526.6 batalló; 132.A brigodo mixto de lo 30.• divisió. 

les nostres componyes van orribor flns o les ovon~odetes, tot i el mol 
temps que feio, i tingueren ocosió de comprovor l'elevodo moro! deis 
brous defensors de Jo República. 

Visitaren després Terol per tal ele veure de qué coso estoven· princi· 
polment moncats els noslres combotents. Pogueren comprovor que esta· 
ven ben equipols de roba i no els moncovo sinó toboc i toronges. De 
retorn o Borcelono, les no.stres componyes feren les gestions oportunes 
i ropidament sortiren dos comions de toronges vers Terol. 

En nom de lols els combotents, el guardia d'ossolt Josep Molino, da 
vint-i·un onys, regracia lo <Unió de Dones de Catolunyo> per lo sevo 
fecunda ocluoció i di9.ué que ol costal d'oqueslo tosca de portar l"ole· 
grio ols que eslon llu,tont n'hi ho uno oltro, lambe imperioso: evitar que 
:s'omogui o lo reroguordo tolo uno munió d"emboscots i de covords. 

- Per tol d'ocabor oviot lo guerro, col que tots els homes lluitin in-
consoblemenl- digué Josep Molino, que, jove com és, lluito des del pri-
mer dio i ho estat ferit quotre vegades. 

"COMPANYA" 
SETMANARI DE LA DONA 

Redacció i Administraci6: Passeig Pi i Mar-
gal!, 64, ent. Telefon 74309. BARCELONA 
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Al front es 
defensa la 
tendra vida 
i l ' alegria 
d'aquests in-
fants. 

MARES! 
Aiudeu els 
combatents, 
aiudeu el Go-
vern, i haureu 
contribuit o 
salvar el s 
nostres in -
fants i el nos-
tre poble! 

$0<i11ot G•neto1 de Publicac 10 
iEmpteio Col•l•clivihado 
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La dona als contes de guerra de Companya  Alba Granell Rosich 
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E!\ mm nH ,•om .,hrc-~ 
nr1~ de J:1 t·iuU-tl . Fn 

una hon• dl~t·rrt a . e11 In 
quol•nu c::•ha tic ch.i~pfr 
lar l(.lil'\• In n1rloslla1 
del:, velo~. 1111 c·orctñ ,Ir 
poli,•ics tont:.1 ttl tut"rcr i 
allre~ pugcn les csc:ulc~ 
d'uuu cá:,a illtilrl' •lu 
ta qmll hun d',,fuclllllr 
l',1¡¡Mudu. lln ,u111 ,runa 
tuuJa. H lu 1111111 d'u11n 
l/lur¡,:ir1\ d'cslutli. hi lm 
du("!!- pur~o111c·:i. un honH.: r unu tlonn. ,\mlrdt,, 110 
S<.'rnblcn pa~ -.orµr<·~o!o,. 
anob l'a¡,arlrl<) dt' la 110-
lieia. Totu llur ,·ida cstfl 
<lolurosunll'nl per,;c¡¡u,-
du ¡,er »1111,•,w \'isll, deis 
botxin~ unitormuu. t¡m• 
vfnrn u lntt .. rromprc e,~. 
ludh, mcnjttl'l>, c,1l'ln-
t111h. dcs('uns, unrb un 
t•h•r11 m:u1an1enl th• 
prc~8. 

\qtw~lu v,•guda no 
,., 1•1 111:11 cii... 1 .'home 1 

In dona ,Uu t·o11y1<h1 t , ~1mJ-1 un a11111hlt .. ,munun.• u b:11~ur ,11 ,·arr<'1 1 pr<-ndt·(• 
scienl l-n 1111 nutonn\hll <ll1" i:,pl•ru. E, Hlu"IH dt• ,·,·rl-1 dillgtmdu .. 

,\1 dia si·gOenl. a,¡uell home i 11q111'11:1 ,tona I arl,-,. Li.;bk11crht I Hos., 1.u-
xcmburg. a¡,-irehcn n~~aMinat~. nmh ,.J .. vol~o:,. (1t·rfonu, ,ruu trttl. 

E, tfrt1 tcrra •...q)brt• l'af('r. El yo,,·n, ,,wial -d-.:11111tn,tu ,•mpara d~ ussu:,¡sln!'I-. 
E l~ cad:\vcrs van cmholrollul~ amh um, t?1t11,,,s~a ,•ap:i ,ll• ,ilt·od. :-elln t pcr flm.~ 
1»1~slons mlserttbles: 1'1·~01~111<· 1 la por 

Aqu~sto atlmlr,ble dona. In ,·ldtl rl1• lu 4m1I hu e,1;11 ,·1,ronnd11 amb 11qucs1 
obs('ur i11stl1nl dl' m:1rtir1, fou un far nwultn-io11nr1 d f nu\u. E.J scu muor (>Cr 
la ,•Ida l'h:o ¡1orlad•1 ,, IU 11111111 r1•volu1•111t11\rfo. 1 11 ,1111nr ,lpassionnt I m~langlos. 
que lé perlil~ rl'ndolr"·~nda. que ,cmhlu <1ue 111GI 111, 111-rlhi u 111 ,·mnplclu mn- • 
durCMl . l~t1mn la· ~\'\'U ,•-utu. que• ,·a lhurnr 11tl)cJ1~amcnt, 1.wri• ci-llmu \lllcara 
mé, la vida deis allrr,, 1 ád111 <la vida 1•11 111\ d ,il!1tlfic111 hum!o. 

AqucM:1 ,idll, qu,· pcr II Rllrc~ ,,~ 1111 Ífl'\'ª i ult11ria. ¡1~r a llo~u é, lile:, i 
fluma f.':> ht qui: l'llu "'tHt balc~ttr •• trn!\e:- dch for ro~ dl· e, Sl'Vl'!'lo iuncahablc:i. 
¡,rcs<>ns c11 u11u~Jls l'"l"'esprc,. c11 c¡uk un I cnlljol <·:\lid, wnll)ul de la lllhcr. 
lut. oreja el scu frnnt cnnsut I mou 11h fulh. del M ' U lllh1·t· 'ol><'rl ~ot;, h, :,:uuu 
¡1a 11l1t lln ,·úrdu de la l>i111¡01rr, <'nrcsa. E, 111 ,1d11 la que l'11pluu11 en h·, t,n·dei. 
de f ll'S:,nwlttk cl. qun11 ..... uhmt'r~ido en el, 111istt•rb bhtn, d"' <-'l"f f ffel bosr•, 
\t.l 1.•rranl nn1b r,I ,cu l~um,,. el bU(' ('C..,~nr rt'u11 allrr ilrun amk nwrt. t• I l'ft. 
nHI .l llmi. RC'sn· 1r:st1m;1 c ls Mthnal:,., ~·nm rnanií<.·~t.,ci(, rl":.iqn\:~lu , ·1du que. 
n~s.1lla C'Onthtuamcnl ,·1 :-.cu cmuí de tluo!I tnalol t i~:,.:., 1 ci<·lk:ula \'i$ll3 moll 
"IVlnt cb ¡r.<r<l> 1.Mló;ik,. 1 contcn1plo nin!, l<·ndtn11 rb sultirou, d1•h c,qul-
rol~. deis N•n.·attlh I do les lh•hre..,, "'" quHl1' ello i111J>orl1111a u11 rh 11!.., ,(•\'(':,. 
p:1sse:-. lente., de µ1·an ~oJitAriu i de ~ra'n pcnsadont. 

.\ aq,.,ch,ltt' dOnn. umh t!-I seo front rc,·017.:tl c11 t"I pnlmcll r,•hro~ d4.• fo M'\a 
111~ i d~ ull~- pcrdub en hnugtn!ctri"~:,. llur,,\ftnH'!<., 111011 11h1f. cu~ orurh•:,, IJ\'r tfu~ 
ho Mm o trové, d1·I~ mu~ d'unu prcsó. •tUl' pensa n Lol hora ,·11 {·~lrom:ur u 
,·o~la del , tu µropi , u,,ltci. el!<, dolnr!'I- l h·, injustfcit.!-!, th-b honu.•),,, hom l'anonrc-
11fl cu t•b medí~ bur,ge:,o~ · BllSH la Sunguinflriu I hom h.l p11t·,4.:ula t•cmr a lm 
mon,tr.- de ,unldaL. n,•id el<· song t d'cx1or111l11i, 

Hns1l hu rhmn I t'ut el ,¡uc l<1 ¡1\'r u lu 1·,ius:1 11111· rhJft·n,~ 1 111 dcíen,;o 11111 t, 
unu purc~w. umh mm gt•1wrosital~ arnb l:m uctnclrill I c11lJ'lU1y11blc c11tush1Mnc, 
;tmh t:111 ¡1i1c11 ,·11111!,11 1 p,·1-.om•llsmt, que esl~ <e:n11tc dh;posnd~ no ,ols a 
c~urc.fVr el, ,(,11!,. l'rror,. ,inó a ,·~rC'Hr-lu..,. u pc~cgulr-1(1'>, a cxltr¡,ar .. fo:,. !JCIIS(' 
lni mmt'nlt- de lo ,r,;i gran Onimu, i a r\"t'hrrcr in('an~nhh,·mcnl cls viurJnv~ ch: 
In ,VPrllAI•, """' ,·amí1111 111·r 11q uelh ttllr.- ,·orriols del hose 011 11 "l(t11dn'1an1 
,·(\urc com lu tnr(hl nututtmaJ estén ~·h, , cu~ vcJ~ rojo~ ü hlnu~. 

.-\q uc~l amor a 1·\~>,.a,·titml. uc¡ul!slo' t<'nrcn~;u n J1crror, Ja Can 111gre~~ en 
h•• files del pr<>lotar1il1 i dl'f1°11'S1' in, 11 ifl 11111rl la ruuso 1h-l poblr tn les >lWCS 
Hv,1nf adc.t. mé, 1111ctu1·10 .. c,, 

Tol Just 011 honr f li'IUH mm ullndu 1t h.·~ '\'\'Cl' 11\'lrc-,,, rc.slu astorut 11cr lu 
\'lhrorló, lo fogn~l111L. e l <11nnmi~m•· nh•nt'bcnl amh <1u<· ustJ111 t-,rrlL~s I elij 
l)a trc, d 'aqucll ,·crvcll 11l'si1jó, cl'csp¡1h. ,J'horitwns. d~ scnsadou,, l'rc¡;IL:1111 
1•11 unu fchrc 1·011llnu11: h11llfn1 tl'ltfrl·,. qm• le 111,:1 mena d'h111x1d611da rn cx-
µre~sor p<'r H qui• d-.·hd n 1loc- u Hil rt•, n11,\·~ M•n!:lte·lon~ 1 vihr.,cu>n~ 1 ... 1 ua tu-
rutcsa 1 "'h "'CU~ grnw~ c~1-a•rt.;1chi., l'npn!t1osi111wn 1, m!'cfilonl dnvun t d tntlr cn-
r(•rc.1tlt, "'"'ni d in tr<: ,cu 1·e~1,,•rit ,·rna111 tt·t ·n,\\~,·~ l 1w 1>or ~tlu11n'Cnur u(lu',!st 
grtm <'ncrnk• hn1n1Ulndt•r QUl"" r:. cf('~p,·u~·o .,I~ .;en~ pcns. si no é!oó nnrb \•l ,('u 

ru>m gn•c: lh l',.tu ... Fl mou ,., pt•r t1ll1t• lha ltttlth. rl de lh rute, hmunu.:rn-
bl<'~ l~n ch- stu~ h•xtu), ,u\: iut.c{(tln le~ ('ll("• Un tinc:-.. r~,,,,Jadurc, ril· profundn 
,·ul turo C'l6~~ka: ,~ ít•nsc~ ,·11 1u1t,.t1í"'•. 1,m 1ru11('t!). ,·n :.al~mtiny. <'11 ltulíñ. Scm b la 
va l(mir un tlfnny ttng,uutt), d,· ,nth·, hn lot. rk 1>(!,~<'lt ·lw 1ol. X'o é.-. soJa nccnl 
lo idcü. la ~ewi J(t011 id(•u . .. ,llñ itut· l'ab .... ,rhl'i,. l*:, lumtu; l'nrl. h-t lllcrntura, 
e t teotn•. In músirn. Tot afx t.. n\rri.l ,h•1o ,1 una ,·l'l·lo, lot :ilxc\ c.u voral a t ravés 
<lch h.arrol i. Cn lrcrrcuu t, cl'u11 i·11l11b1',.i,,, 1•r••u uu rrl lcu 1t'-A~pcr:.i1, un ¡,od t r h~ 
r larobs<·ur de C"o~a rh'fo1·11utch1 1 t+111l,dtl1 la 1w1 l\ ·mmrttui. En unn t'L· ·In 11111 
11ollta ,rllu en unu 11~ 1,,, "'' ,., 11,•lr,•, ,, ¡>o l nrrlb.1r ll 11crdrc un oh)eclc 
n1oll J(rnn. P<'r l.?X('lm1>lc, nlxc\ n,·ocmT·c;¿ut'i- C'l'rl u v~g:utu Hmb In mc.vn 1.>hci&, .. 
C'la ... E ro un dfa mo lcnconiós I pluji>.lro l'II lllH' cm c-ansav:1 d~ clonnr voltcs ~11 
la ¡111>v:\ ccl·la, it1lcnton l vn n:uncnL ,·up1 u1·:1r Ju ful(llivn ... • 

Aqoo,l li dm:,ucl~11clu, 11gili1 l<Jlll 111 "'W• \'ldn, llr,wn un ,·<1Jt1 bustlbh• in -
eessllnl II la srwt nNl\'il11l. ,\ cucMx n IH\ssia 11 111·1101 m r,wolul'lf• del l!l06. 
vonr o • l'tnka Jlll~;.a lgen,, en un tren ()111· ,·nmlna 11111 h cb llunt, a1111¡¡n t" í 1·011·· 
slull ¡1cr 111íllt11r,.. 1~1 suvn :h'th•it:11 t1·,,~lt,.rl11rn v< mnnlfosta vcrllg111osmncnt 
1 nugmcnlo ets rúc<!fs cl 'oqucll, (1111' l':" w11\'alc11 com clcmcnt rcrill ós pcr a 
ht 1rn,1qulHh11t del genere h11111~. \'111 ,·n 'pcr pHuu h1sugurcta1 vn rons ll<nl 
nn!!j>ll<d. UI scvu lllh(·rlu l I Ju s1•,·u v l~11 ¡,~rlll,•n 11 1"1d ll mom cnl . .r.crl> ,•llu sc-
¡iuélx trrbr,llnnl sc11se re ¡nh, 1111111 111111 ,·, p~cic de frhrc dcllca n l. Hnnl111c11L, el 
)oc 11crlll ós tor1u1 a ¡n·csentur el scu 1·oslnl dcsfnvoruhlc pcr u n osu. , An,ic~ 

Hl\'U!\ • diu ,·11 uno ,lt lt•., .. ,., , . .. tld11,.. d cllun,"11¡.u·. <ha J. u ltt 111t. \'I ch•,1 t 
cm pn·nJtul' 1;t 1Ji\\:111h•:·1,. 1 h· 1.·~t;1l ,t Jl"\"-LUclu ... Ll'IH'tlh\--iM·n t.•H Ullit l't!I la ti 
fCtltl on n.•lor,,· 1u.·,....11ut•, thu 111-.'11 \'lnll a ¡,rfuc·-.·¡>~ t•U rtlnmstrb d<' t1.t1,1luu:-
Hlupcfl:-., n111t ,1 ru,,111 ,111111µuf11.·::.~ 1 ·11 olor 1urr I i, ,•m¡,h•nu les ~u lc•rit·"' ou 
Hoi.n es µ:1),,i.t;jil, ,·,,11fu,.,a a1111J h.·, 1no"t1tHtt, l !!tol ,h .. g,·11t•r;,du. 1~11 ...... ,,~1,4.a 
,1uc. l'ufcr qu,: 111 porta ull:• ,., 1,,tl'c\l. <1111· :1 vl:11 ,trn tnm~fl'ridu t.1 uhu ,,ltru 
prest,. ,.\ lxf é, . cH t'h'N1:. 1_;1 IU''-'Ol:4t ¡m I fu ch ,1mu.•1 t·,- Bo.:-a n uu \'(Olst'ff ,h 
gul1rru. pt.·rh. ,·lla rucma awh ,1:rt•nital Prhkil,lc11tt•nl i·~ trat.•ta cl"uno t;,h,1 
nolkía• ,liu Mtlllrlt.•nl uua ,tAU'1:1 11w~ al l"•rííl cll• h, 111011. f ,·n<·uru nu uh 11u·, 
dt'!:tl>r~~, a Yur,h,--ln . ¡u.,a(lu Ja. t 'II llih\.•rh,t. hu ilt rNw,t1r tHJUtsl (h'~ombn 
1u(·ess.unt dt rn s~,a p1•1:,.t,•\t1l1 iú. E!<-lu• ut'f th:!- tl'uhtr• cllb :unb e:t, 11ct,l¡,,. clt· 
lrc,\"ab IJ'-'' h• iuccrlitud i ,h.,~""' d\' f't·,t.-i<'lo rn 'ltau umlt vigilan, ,t~,l·ntml•1t1 
t•ntaru qur <'rct· <1ut• he 1u·ciu,.,•¡;t.uit huJ•l.11 lo" f ul\', cntht ,·Mtl lo .,l'V:.t h,4ulc: 
lud ~uroa a pc1·dl'c ln 1)3\.'IC:•udu: · .-\1gó n,, 11offt111 1t1foruur-sc di~crch.1111t.•1tt , 
'-''brinar \i In ,·lgíllmtiu 1~ unth urdrt1 dt: ""'ll·ndt'i , ,¡ :H1uc,¡¡lo hu d-.· rrr•...:l' tot 
seguir'!• .-\q ut:~la é~ loln 1:., \'idH «le• li(~u t.ux\.!m'1u r¡.:. .\ c1uc~la onihti1 •h.• J 
llolxf que ,·lglln, <lel 11oll~iu <1u1• 11 ,,,;,.111•i>. ,•1; ¡1assos. \111h oqucsL11 u11u•m1\'< 
«.'Ou~WHI t r('bfllla. Uuit.:1. diM·uh·I~. \'M'riu 1.. , ·i u Vlu t::an a,,.lnt ron, pot 
rctolli r.-st: un~ lnsl:.m ts c•n 1:., profU1uft1 j1tih d"• , lurt. El l!'IHJ>:-. "'Cj,{tlt'h .. 1•Mtl'II t 
n,agulrir c:strlu Jun l .il llo(' ch: r,:.rdn I mC'uln.· t·r~c.·ric t'I sol m"t·H·nJfo 
l'c.squc•nn com t.·I me~ d'agt,sl. .\ la8~i~~o!-. ,Ir ro1.,~ .. . llort•n, mnrc:-rh•,•,. ht"<lltt 
1 rops: bo,ec»< d'oli vcrc, i bn,quct~ <11- xiprer"' l~I móu (-, bon ir.. 

))uran l qu:Htl tlu IC111¡1> podr~ Ho,a t·nrhrlagur- s,· ero oqucsla h,·JJ,,,., d<· 1 
ntón '! .\ Sull<sro i a Jl,ilin 1/lrna n 11,1omr. 1a 11que.,t11 bcllesu q11u lu 11.is,, ,ol, 
.sortu I nfh:na<m. El~ l);.ll1mtgc.:,,. ,1 íslo~ u tr-.ivé,:, del~ ,cu.., ulh teneu fu Ant\~11,,..u 
afcctaciú dch pintor, ronu.)ntlt'~. Uurmtl ,el"'"', ~ntr<: tanr¡,anv('~ J mfhng:,. 
tnlrc puhlkaro<m~. ortifle, i u11usrlcs, cnlr<• 1rnl1'111i<111cs I ln·bull; lcorin d'1•11 -
\lt!rKudura. al~í trnt· Ju roch.:Ja un ,amb1co1 b\111. !<oso 1~ u nu vihJ""J<·U• d' orli!itu. 
uguda i hi1,,·r~<msihlc. r::-J:,. rt:.tunt, l-'inc.· an~!'- cu qu(· \'~ r<.·~ol la ~l'\H ~lttrlo~u 
e-xl~l~1K·ia 110 ")n mc,1!i- Que un :l):'h <·ont inuul pl·I nove~ 1>rtson~. Tola h1 ,t·va 
obno hu ,·,1111 t'<lnl'•buda I rc:1111,.~do en 1111 c,tul de 11assi6. !(4lrehé de frcfll•ol. 
Hcferl11t ,s1• al ,cu ,·~l·lcbn• llihrt• ol.'~,·1111111l11ci(1 drl r"pltlll•, diu a IJuls:, l{au l 
~ky: •Crem~ lu Qtt\• rtcordo ACH!\. por ni oroll. 11qucsl Jlibrc1 Quan l' c!<>crh h1 
fou JJtr u 1111 nun 1111:> emhrial!"'''º· El Juru ,¡uc de, tlcl ¡;ritttipi íi 11, ., lu f , 
Ó!- el borrador iuirio l (fu(• ~cuse rc,•isur , ·ui{! en\'íar n la iin¡>r(·mtu fiu:,. ,, tu 1 
punt crn h:nio ()bl\t:>~lon tultt. El ntRlet!\. 1n'O<'Qrrt·~tH: fa sis any~ nn,b lo. piu 
turu . quo no rc-10 ahro <'O~t que 1xh.sur .. 11w .-J:. cli<'' ~orttniun t ,,uaclrl·~ .. 
, Pnssn rmc anvs enll'c le, p:orcls dt· le, prPsons tk llurnituslr:tsse, tll' \\ 1011 

k,·. de llre,hiu. ~ti le, llelrc, d'114ueol, 1,11,, ,'hi re011r~o uno ínlig¡1 que "" 
nl'ix drl ,cu 1111gnffi• ewcrlt indomnhh·. ii111t de le, ,·orulh'ion, fblquc, 111• 1 
~eu ro:-. retul. F.lt- cop~ cft· In g.run lrng(•dio \•uroJ)CO nrribl·n rins u l(•!r,. w\"I'),, 
clll'lui.. .\\'ul hl 1111 lm1tul 1111 ,a ,111e111 .. ,,·rlu 1·11 1¡11~ hr , e11t11 <'ei'l1t un 
goixu .. \ b trt•, dluou e l xh,1 , 1 d~ In locunnlor/l NII portu el record de \111 
lild<· i m ' hc po~ul H rórrcr al 1111 rJ{ dt• le.,, l)UrC' l') com uuo !éra <:n'°'ahmda, wo,\· 
i~¡,/\~. dunanL 1111, a •leu ,·c¡¡oM• ,,1 ,·onsRhu t , ¡iassci¡¡ 11er In cel·h1... ,\qu"te, 
ja 1w ~<m h•:,. lfcln•, Hpa<.•iblcs ,·u qut' ~wnt ti ~u .. 1u uroig de la btiM.1 prhuuvero 1 
~carunu nt ,1111umc111 d, fulb d'un 1111,1·1· d<· l>rhi llcr sota 1111:i pnnt:illu -.•r,lo 
C un gr..111 lrf~H·so. lttm g.mu dcSC1s1n:tfu1s'-• ... , 'aha ten :r,.ol>Te <'I n,ou ..,a11;_¿01tt•u l 
BOSl\ n)Jfo qu,• h,, n·,olueiú ulcllunyn m::\r.sés s,11raHc.-lu a lu re,1nlo<"hl ru:r,.~:., . 
qtu- 1.1J~ 1,ohfc.) .. :;1Jlihtrt·, :,,i11 pN ~\.' lllpl·~· cl'~tqm1~lft lrugCdit• rlc le:-. f(ut.•rn·¡, ,m 
11~riA l iHc, 1 dch ul l rcs )1111, d,, lo tnjuslft'ia. 1 fn1tf1SS:I. Les 11 ualrr ¡Jart:t, 11,, h1 
l'C-l'Ja ;,~ntn 1>er n clln ,·om \lllll u11lic.•ipnd6 ch• 1"<·,:,.fr<'I I ro~\· retlntr dl' lt1 lom 
bll. Parlo de l:o ,llurgu ,1¡,:onlu, que ,orrclx, ¡1erh 1·~1111111 111 vld:o ami, JI, nmlei 
xn pns!'lolé, l l'\.-:t<•c.•itnH'l rin~ dn,·ont del reíles!..' d 'uu 11 llv(1I pre~ dt.~ .sol \'erltut 
qOl· lo vícta ~t,rt\ f(,l"mo~!l i w,lctr;\ 1~ penu cl'{i~.:,:c-r vht'Ufh.l m <'ntl'l• l'Xl:i. l elxi11 
rohUi. tau {hrtu<,~o\ 1 forme~ tuu bt.•llc:,. ·? 

l.1 ,tolcn rls. n'le~o~ J ,·1::- onv:i. perdul~ t.•::,.tunl lluH·H·CIU. '\uµ <JU \· cl<•,:,,.pH'~ th• 
IR gu,•rn, arrth:orn11 lurturl'~ (e1T1blc~. pero qu e t1111d,~ , ·c~dcvindru11 1<·11111, 
millor_i.. Eh , ol con~i:~\•r, arrlt».u fin~ ;,t db. P~rb no hi urrlb.11,\, E l frt•fl ~·11J11°• 
d'unu plstcJn dnmunl el ,cu pob lrt:n<·111·{1 unn vldu nirllnnt 1 ~<·n lol. ch·~lf 
nudu II In 111/lrl~ d~ l:i ¡10,terllul. 

Tioso h.nuria vol1tu l 1norh ~rn~ dul,l\• u JC'~ 1,arrit·u.de~. u l lrou l urdoró~ lk 
Jet rtwoludñ munr1lnl. :O-o hn eslal rll:, qui ho dll. nmh le, , evc, ¡1111'i111lc, 111 
tlumndc, l 11111bkln,1•s: El ,c,I, lu /rr,11,¡ul/'11101 1 la llih~rl>ll sóll ie, 1·,"~' 111(,, 
tormos~ dt•f món, ~J , 'eM·cptun l"'I !<>Ol, la frm¡,",."'ª i la llih~rln l. •'t 

Le~ nlc..., clcl $CU np~·rll ts:tovcu í<'lc, ¡,cr u v-oblr duvunl d "uqu\"-.,td gruu 
1cn1pe$lrt que ella ' '<'iO 1·0111 ,'aM,11 forjnn l ,,nh·c el~ llumlnos11~ n úvob rojr,, 
d'una uurom socinJ. 

Gran concurs de COHPANYI 
OOM/>ANYA o rgan/11111 un gr11ndló• CONCURS p11rm11n11nl p11r11 pr•• 
ml11r11I mlllor conto orlgln11/ d'uno d o1111, • • gon• I•• 11egOon111 b1111H1 

l .• L'a a,iumpte d e l conte et d esenvotuporb e n l'actuol ambl• nt de gu e rto I revo-
lucl6. 

2.• l ' a utorhefura d ' 6uer uno dono ~ 
3... L._, obres houron d "6u er ¡nedilu 1 • Kri,., en corolb. Tindron uno . ,ttens i6 

mbximo de si, quartlllu t K rite t o mOquino. 
• .• El con te premiar ie,a publicot o COMPA N YA, 
,5.• El p remi con1i1tirb e n cent peuetu •n m•tOJ·Hc, lot, e l1 conte , qv• . e nca,a 

q u• na .siguin pt•miot,, •• pubHquin o COM PAN YA, toron pogots ol 
p,e u d o ch1quanto peuete,, 

O .. • Ela contu hauron d e pres• n t·ar·•• o to redocci6 d e CO MPANYA, p.o.111í9 de 
Pl ( Mo rgoll. nümeto 6 4. o eomponyola d•un plec clo,. omb e l nom d el con· 
te i un lema o psevd0'1im oscrit al d otnunt, t i q ual hou,O d • contenir e l 
n om l l 'o dro~o d e l'outoro. EIJ·ura r. eh nom, d el qu ol Seron dono b o ca -
niixu o 'liot, e, revnirb coda luobt e p e r o d ictar v• red icte, 

NOTA.-En el núrn•ro prc?,xim:donor•m o coniixu el nom de 111 pe,.aon .. qu e 
conJtituiro n e l iurot. 

• 
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n n 
El problema deis proveiments 

LES dificultots en tots els ospectes que comporto lo lluito duro i glorioso que sostenim contra et 
feixisme, s'ogudilzen d 'uno monero especial pel que fo ols proveiments. 1 som nosoltres, les do· 

. nes, les que ho toquem més de prop, perqué hem de desviure'ns constontment pero trobor els 
ohments que nec~ssiten els nostras componys i els nostras fills que trebollen i també oquells oltres 
fllls petits que son lo jaia de lo nostra llar. Ens veiem obligodes de sostenir o tothoro uno lluito obs· 
curo i absorvent, de lo quol en reolitat no ens podem queixor si lo comparem o aquello altro durfs· 
s[ma i heroica que sostenen els nostres soldots. Pero molt sovint ens deixem portar perlo impocién· 
c1a, per un disgust no raonat, i ens lomentem d'uno manero mosso incomprensivo i intronsigent. 
Col que ens fem ben bé el corree que de difkultots n'hi ho d'hover forc;osoment. Fo un any i mig 
que dura lo nostro lluito contra el feixisme i pero otendre les necessitots més im¡perioses de 1:, guerra 
hem hogut de negligir molts aspectes de lo producció. En efecte, lo creoció del nostre Exercit Regu· 
lar, coso qne ens ho portot jo o les primares victories i ossenyolo uno evident superioritot militar a 
lo nostro bon do, ho exigit la mobilitzoció de molts camperal.s. Al comp manquen broc;as pera trebo· 
llar tolo lo terro útil i manquen tombé els odobs necessoris, insecticides i oltres productes d'importoció, 
to qual coso no permet obtenir el mo)(im rendiment de lo terro conreado. Cal afegir tombé o oixo, 
que duront oque~ts dosúltims onys les condicions climotologiques no ens han ajudat: freds inten· 
sos, pedregodes I desbordoments de rius han malmes algunes collites que es presentaven obun· 
dants. En definitivo, lo producció no arribo al nivel! que coldrio segons les necessitots de l consum. 
En aquest sentit cal, dones, intensificar el treboll de tots. Com ha d ít moti bé el Dr. Negrín en lo se· 
sió del Porlament celebrado o Montserrat el dio 1 de febrer, clo victoria deis fronts és inseparable 
de lo victorio de lo producció•. l'único coso qU'e en els octuols moments pot olileujor aquesto crisi, 
és un ritme de treboll més ropid, lo quol coso repercutiro en uno mojar abundor de productes i evi · 
toro l'ougment constont de preus. 

Pero el problema deis proveiments no es redueix o oixo soloment. Hi ha 01 més, l'aspecte de la 
distribució, i ocí és on rouen tombé folles enormes. De mico en mico s'ha anot efectuont el raciona· 
rnent deis productes de primero necessitot, pero encaro n'hi ha molts que fugen d'oquest conll ol i 
·,ón ocosió de innombrables immorolitots en llur expondiment. Aixo permet que hi hogi uno enormi· 
tot d'especulodors que es valen deis moments actuols, en que lo multiplicilot de problemes no per· 
met un control obsolut per pcirt deis orgonismes de govern, i fon uno tasco contrarevolucionario i 
antigovernomentol al servei exclusiu del feixisme. Col, dones, que s'arribi rapidament ol raciono· 
ment de tots els articles on es monifesti escossetol per tal de vencer oquests últims reductes de l'es· 
peculoció. Col que s'orribi o un control perfecte de tot el tronsporl de mercaderies i a uno oplicoció 
estricto deis preus de tosso. 

Les poraules del o,. Negrín ens omplen de conAon~o. Cito el cos de Madrid, que dins el regim 
octuol de guerra és uno de les poblocions millar proveides tot hi hovent·hi les dificultots de comuni· 
cocions. <El proveintent de Madrid s'ho resolt omb orgonitzoció, restricció iguqlotorio, rocionoment, 
ousteritot odminislrotivo i uno direcció único en lo distribució>, digué en el seu magnífic discurs el 
cap del Govern. 

(di, dones, companyes, que col'loborem a lo tosco del govern que ton boJ!lo disposició té p,r o 
resoldre oquest dificil prol,!emo, problema que no sero pos resolt d'uno manero pleno, perqué jo 
heu vist que lo deficiencia de prodvcció ho fo impossible, pero sí poi ésser otenuot si tots hi posem 
la noslra port d'esfor~. No oblide11 que a lo vostro ma hi ha un bon mitja de lluito contra els espe-
r.ulodors. Denuncieu·los sempre que en tingueu ocasió. 1 tombé contribuireu o uno millor distribució 
ingressonl o uno Cooperoti'l'o. Les cooperotives representen un mitja honro! i seriós, que no exigeix 
les cues perque lo roció de codo familia no poi ésser transferida o ningú més, i com que no perse· 
gueixen el lucre individual no 6í dediquen o lo vendo clandestino ni intenten el frau al públic ni ols 
orgons superiors de distribució. 

En fi, col que esperem uno ropido millorio en lo qüestió de proveiments per mitjo de lo tarjo 
de rocionoment extensivo o lots els productes i per uno intensificoció del cooperotivisme. 

LA CONFERENOA INTERNACIONAL 
DE DONES 

EN els dorrers dies de lo setmáno possado es 
reuniren o París, convocodes pel Comiti! 

lt\undiol de Dones contra lo Guerro i el Feixis· 
,ne, dones d'orreu de lo terro, per tol d'eloboror 

Jonfina Be ldef 

omb loto curo els plons de treboll futur i pren-
dre noves iniciotives contra aqu~ts monstres 
que amenacen el món enter i que, en oquedl 
moments, són combatuts o Esponyo oferrisso· 
doment, o costo de lo song deis seus millors 
fills, del socrifici de milers de victimes inno· 
cents, d"nes I infonts¡ q~,e cauen diariomenl 
obotuls per lo crimino metralla feixisto. 

Precisoment per lo situoció del nostre país, 

que lluito per lo democracia i per t'emoncipo· 
ció nacional contra el feixisme estronger i mi· 
litoristo; precisoment per ('enorme mobilitzoció 
de dones ontifeixistes que esmercen tots llurs 
esfor~os en ojudor o gucariyor lo guerra, no 
podio monear lo noslro representoció en el 
mogne comici-internocional de dones. 1 olla hi 
hon onot delegodes d'Esponyo i de Cotalunyo. 
1 olla han col'loborot, al costal de les compo· 
nyes de nombrosos poisos omericons, que de 
poi o poi es mobilitzen en fovor de lo couso 
ontifeiJ<isto; europeas, entre les quols no hi 
manquen italiones ni calemonyes, representonts 
del genuí poble que rrotesto contra les dicto• 
dures feixistes soto e jou de le, quols sofreix; 

Reil &trrtal 

dones de tots els poisos que han oixecat llur 
veu contra lo guerra i el feixisme i que, soto lo 
consigno de lo unitot per la lliberlot i per lo 
pou, pels nostras drets i pel benestor de les 
nostres llors i deis nostres fllls, han oconseguit 
plonejor l'occió més efectivo per o conquerir 
oquests objectius. 

A reservo de deixar pero més endovont 1 
publicoci6 d'un ompli reportotge per l'enviodo 
especial de COMPANYA o lo Conferencio, po· 
dem informar des d'aro que la Conferencia ha 
decidit convocar un gran cCongrés lnternocio· 
nol de Dones perla Pou i lo Democrocio>, · al 
moteix temps que intensificar l'ojut o l'Espo· 
nyo republicano i el boicot als productes jopo· 
nesos. 

A lo Conferencio varen tenir lloc preferent 
els mognlflcs trebolls reolitzots per les argo• 
nitzocions de dones esponyoles, filiols del Co· 
milé Mundial, que són el Comité contra el Fei· 
xisme i lo Guerra i lo Unió de Dones de Coto-
lunyo, moviments que són considerots codo dio 
més importants, i les delegocions deis quols 
varen ésser rebudes amb veritoble entusiasme 
i odmiroció. La Conferencio va declarar que 
;ent vn legltim orgu!I del treboll c!e le$ sevet 
orgonitzocions esponyoles, les quols, des del 

Enr:qu,ta GolHnol 

1934 - dota en qué es va celebrar el Primer 
Congrés Mundial - han sobut mostrar·se al ni· 
vell de lo situoci6, flns i tot en els moments més 
diffcils, i prestar grans serveis o lo causa per lo 
quol lluiro el Comité Mundial. Hom va fer es· 
pecio( menció deis Congressos celebrots darre· 
roment o Valencia i Barcelona, considerats d'un 
valor i d'una importancia immensos, posont en 
primer pla lo «tasco admirable de les dones en 
lo preporoció economica i social del país, oixl 
com en l'occió empresa per la llibertot i la in· 
de pendencio>. 

La noslro Unió de Dones de Cotalunya opro· 
filara el retorn de les seves cinc: delegodes per 
pmplior i oflon~or el moviment orgonitzat flns 
en els més petits pobles cotolons, per tal de por-
tar o cap rapidomenl els vastos, generosos i 6tils 
proiectes sorgits de lo Conferencio de París. 

Soludem les componyes dele90 des de la 
Unió de Dones de Cotolunyo, Eloino R. Mola· 
sechevarria, Mario Dolors Borgolló, Reis Bel· 
trol, Josefino Beldo i Enriqueto Gollinot. 

Teresa PROENZA 
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1kx~ INFANTS· SALVATS 
somen1 

f:i~r:r:::ir:afº:~~:!:.;; D EL FE I X I S M E 1 lo moro informero I no hn• • 
gu•ren IOMP:J d' evocuor • 
Sontonder. ConAoren llur 
Alfo uns omíc, q_ue •I por• 
loren o A1türie1,, m61 lord. 
despris d'un bre-u ,olorn o Fron,o, 
vinguO o lo no,tro totro. El petil 
cJesutJn> no 1op ros de lo s•vo Ita• 
gOdio. Quon hom li pre9unto on 
s6n els aeu, pares, oll d1u cE·stón 

!>';:l~~diiio:ri_f
1
ondiendo>. Ignoro, pobre in• 

r. nt. que teguroment jo hon osra1 -,-:,-::ltia 
-.lo defs botx1n1 do Franco • .a 

LA trogédid del Nord ha esto! uno de les elopes 
més dures de lo noslro guerra. Franco, ojudot 

intensoment per itolions i olemonys i volenl·se 
fombé de molourodo corn africano, penso que jo 
ha pogul anihilar oquell focus de lliberlot i de vo-
lentio. Els nostres germons, pero, no lluitoren en-
debodes. Franco líogué de desprendre enormes 
energies i ovui el podem olocor omb éxit des d'ol· 
tres fronts. 

No oblidem tompoc que milers de combote,1ts 
del Nord són encaro els amos de tes muntonyes 
dºAstúries i olio ens esperen Ans que orribem o 

... . ... 
f
~-

- De l~1o;xo manero quo •ourou ol, lnfo•I• jugar 
1 córror poi n,ogníAc. po,c quo onvotro lo e.oso, 
tcmbó •h troboreu de vo;oCfe.s ol vollont d'un o 
taulo, lle11gint o parlan, onossegodomont. L"omple 
golorio ossoleHado ols convido o oquut, momonu 
de pou en quc\ ouoborogon los roviuos o ets lli· 
bros que els en <1it no 01,. fon compro, llurs tutores 

beJ9ue,. 

ells. 1 no es Ion poro Is. Tenen ormoment i 
queviures pero dos onys i sostenen con-
troels ossossins d'Esponyo uno lluito ofer-
rissodo de guerrilles. 

Aquesls homes valerosos, codoscun 
deis quots mereix et lítol d'heroi, tombé 
l!lnen fills i esposes, mores i germons pe· 
tils. Molles dones no han volgul ésser 
&Yoc~es i hon restot ol costot de llurs 
componys, per tal de viure o morir omb 
ells per lo lllbertot d'lbério. t els fiils? Els 
fllls no s'hon otrevit o socriflcor•los, per-
qué no els perlonyen, o millar dit, perlo· 
nycn o l'esdevenidor. Hom no poi expo' 
sor llurs vides preodes i col so lvor·lbs 
per domunl de lot. 1 oquells homes i 

la vldo a t•oiro llluro oforoix ~xtroordinotit ovon-
totgea. Teninr por teulodo el cwl 1 ptt murs propors 
o llunyon• 011 orbr•1, trobar•ú amb facilltaJ auf6s, 
,oles de troboll I d'esborjo, cuino, men(odor .•• 
Veieu, per •xomple, oquast recó del pare, que us 
fo pons.or tot seguit en un club Infantil. Aci e, lfe-
ge,,c. e, jugo, os conv9no ... En fi, 101 oll~ que con1· 

tltuoix fo baH do los rolocion1 humanes. 

- ~-
· En oquHt mogní.ftc •diftci codít pt:r lo ..,¡to de Cebo hi víuon quoronto vuit infof1ts1_to mo· 

jo,io d'olls trosplontols de los torres dot Nord a la nostro ossolellada Pfono de vic. Es. 
tracto d'uno col6nio soslmgudo por ta secció belgo del •ComitO Mondiol de Femmes con· 
tro lo G~orro et le foscism•> 1 euO iota ol potronolQ• de lo Unió de Oones de Cotolunyo, 
la quol t1'ho confiq t la reolitzoció • lo direccí6 a A¡ut Infantil de Re,oguordo, tet1int en 
compro l'•xperiin'do d'oquuto orgon itzocl6 o lrovós d'uno tosca fecundo I admirable 

oquelles dones que han restot olla ferms, 
serens', segurs de si moteixos, pero sem· 
pre omb el dubte de si podron resistir tot 
el temps qu~ colgui, han deixot partir llurs 
fllls, han resto! sois. 

Sr, sois. Pores i mores que no podron be-
sar els rastres lendres, que no podron amo· 
nyo90r els cqbells sedosos, que no podron 
eslrenyer les mons menudes i perfectes, que 
no sentiron lo veu estimado ... Oh, brous llui-
todors,que exlroordinari·o és lo vostro gesto, 
que profund el vostre socrificil Només uno 
coso us ho preocupo!: SALVAR ELS VOSTRES 
FILLS DEL FEIXISME. Vosoltres resteu olla 
per o plontor-li coro, pero mprir, si col, en 
lo lluito centro el monstre .. 1 ens lliureu 
oquests infonts que són el vostre tresor, 
oquests infonts volents com vosoltres, que 
quon els preg untem on tenen els pares o els 



UNIÓ DE DONES DE CATALUNYA 

UN./1. dona in fatigable, ,m entusiasme que 
mai noesrefr,:da, un trempde lluitadora i 
d'orga1üv,.aclora, nn es~ri t abocat a totes 

les reali tats humanes, a totes les t<:ncl<.'ucies 
p rogressives. Aquesta és :\!aria Dolor~ l:lar-
galló, a qu i ensúem adre9at coma presidenta 
de la L1'n;i6 de Dones de <:ata lm1ya. 

i\fa ria Dolors Bar$a116 comen<;a explicanl-
nos com sorgi la t·n io de Dones <le t'ata lunya. 

J a existía clel 1 !J de julio! e l <:omite de 
Dones t·ou tra la Guerra i el Peixisme. pero, 
com sigui qu<- la se,·a 8<'luaci6 no era um 
,·igorosa eom <·alía en els 1110111<:n ts actuAls. 
csta,·a ja en l'"nim de tothom el reor~an i tzar-
lo. r:ocasió propicia es <lona amb moliu <l<.'l 
l'rimer l'ougrés d<: la Dona. qu1, tin¡(ué lloi: el 
passat mes ele novembre. l~n aquest <:ongrés 
fou aprovat un programa qu-, baviun <l1,, portar 
a Lerme lotes les dones catalanes fo~ quin íos 
llnr ideari i llur fi.iació sindica I i política. Hom 
s'adon fl d<: se&'liida qu<.' calia un organisme 
pcr a realitza r aquesta tasca. i hom coni>idera 

oportú d·eixamplnr In hase del Coutite de Do-
n ci< contra ln Gu<:rra i e l Feixisme , pcr tal 
cl'a<laptar-io a la nova actuadó, i clonar.Ji el 
110m cJTnió de Dones de Cntalunya. 

- J <'0111 fw1cioua aquesta agnipació? 
- 1H11 d Congrés de novembre fon nomeon l 

1;l tonsell Xadoual de Catalun)'a, constituit 
[)('r vint-l·\'l1it membres, en tre 'Barcelona i 
lés i•egueries DinLre d'aqm,st Con~ll Xado-
nnl hi ha el ~omite Execu tiu constituit pcr 
les secretaries segiieuts: Secretaria fkneral 
nolors l'i<:ra . Secretaria d 'O.rgauitzaci6, Woina 
R. :¡.ialas<:chevarria. Secretaria de Propagan-
da, :.\laria Te nisa Cib<:rt; Fin;:nces, Enriquela 
<~allinat, Tresorera. :\Jarin Lluisa Qu1,1·alt; 
l.un.rderies, Reis Berlral. CandeJa.-i« ttscola 
i Josdi~1a Bofarull, i Tmmcses al Fronl, l\Ja-
nucla lfartí i Josefa Belda. Com ja saps, jo 
ocupo la Presidencia 

Yeri tablemen t , és u1w orgauit~ció per-
f«,:ta, nmb la q11al si acon,;egniu un fuucio-
nmueut regular i cohesioant ¡)(>{lrcu assolir 
gran~ realib.aciom, J rligues-me quins s611 cls 
vostres objectius iuuncdiats) 

r.11 finali La t primo11fütl de l:i U D C f~ 
aconseguir q11c la doua c:out-ribueixi a gua-
nyñr la guerra Com a cosa íonamuttal <ns 
intcrcssa impuls:ir la capaclteció de les do-
nes eJt do< lreballs cu qu~ pol substitu ir l'bo-
~lle, valent-nos de l'lnstitut d'A<laptació Pro-
íessionnl. 1 també fe r possible que In dona 
pugni lliurar-sc pnlcticainrnta aquestes ncti-
vitats crean t gu:mfoti<:s pcr a ls seus fi íls. Ens 
iuteressa. pcr t6ut, portar a lennc la consigna 
de les tren ta vui t guard<,ries, que sorgí del nos-
lr<.' Co11i,-.;s, per al dia $ de mar~. diada h t-
tcmacicnal de In clona 

Porl<.'u ja reali tzats a lguns lreba!ls? 
- Dintte de poc tindrem jn unes brigM!es 

visitador<:~ d'hospi tals . Tenim dues gnardc-
ries en organització a Tarragcnn i una qui.> 
s·111a11gura1 :\ rlins tll' brc:ns d ies a Torlosa 
De toleo< runnereo< la no:.t ra tasca u1(os im-

portllll t fins am l¡a cstal la de: trameses al 
fro11 t. 

l quins p rojectes tcniuf 
-Són n1olts. .Alguns d'dls tendelxen a 

valorar la dona i a heueficiar-la dirccta meut. 
Pcr exemple, 1:11s interessa crear nna Escota 
d'Assist~ncia SoC"ial sota 1,I patronatge de la 
Geucral itat ele Cat.alunva, per tal que hl hagi 
clon\!s espccialitr.a<les pe• a refugis. ho~pitals, 
guarderies. . Fns proposun també obtrnir 
per a la doua el Comissariat polílic als bospi· 
tals. Allr<:s de les nostres aspiracions t<md<:i-
xt.n a b<:111,ficiar la familia, de la qua l la dona 
és el pun tal més fenu en aouests momcnts, 
co111 són col·labora r c fica~mcÍtt a la jw1ta de 
Defensa Passiva, organilzz.r cUTsos con tra 
l'an.:lfahetisme. impulsar !:t crcació de res-
lllnran ts populars i ol>twir qnc la tarja de 
racionament s'estcngui :t lots <.'Is productes. 
Per tal que les dones qu<: desitl(in actuar en 
la nostra a¡:-rupadó t illJ.,.'lliu un lloc a propósit, 
organit-,.arem a cada distTictc i taamué a le~ 
seccions foraues lo l,LAR Dl~ T,A 00:XA, 
q111: sera el ~rntre de reunió i de t rebaU de les 
noslr<;s aíilindcs. 

tom veieu , dones. la t:nió de Doues de ca. 
talnn va té 011 camp d'a(lció d ilatacüssim. T,a 
nostrá finali(at principal és ccntr ibuir al tric111f 
a.ntifcixista, a l mateix ttmf s que volun assO· 
lir la reivindicació social i polltica de la dona. 
De momrnt ja ens sentim sntisfe(,,; de la nos-
tra tasen. perqué hem aconsegui t aplegar l~s 
done~ de: d iferents org~nitzacicnsCJ1 una ver•-
table uuió. avan~deta del Frnnt Popula~ c1ue 
cal consti tuir rapidamrnt a Catahmya I pe l 
qua! treballara intrnsarncn l la t:uió de :Cenes 
de tatuluuya. - . . . 

• \ il<l e1ls ba pnrlat aquesta animosa I m tel-
ligen t dona que dedica tot el sen len~p~. el 
sen treball i el seu entusiasme a les act1~1tals 
d'una en titat en la qua l s'acoblen tots ~·1~ l:S· 
for~s i lots els afanys ele les clones ant1ft1x1s-
lcs de l'ntalunya 

germons g ,ans, ,esponen omb lo més gran notu-
rolitot: cEstón luchando. Se fueron o los montes.> 
1 ni per un moment posso per llur pensomeni que 
.al:; pores pode n morir o coure presoners. Són e ls 
ll'ltnr'Orfd ro~ herotco que no e rm>bre-go nttem:-
Abons de sortir de Gi¡ón llegiren en e ls ulls deis 
que restaren tonto seguretot í fermeso que es pro· 
duí en ells aquesto lrdnquil·litat d'esperit que no-
més orriben o tenir els forts i els obnegots. 

dio, pero, resulten més infructuosos els moneigs d'oque~t gran traidor. 1 si o lo fl resteu 
so is ol món, no per o ixo restoreu obondonots. een al controri. Vosoltres i tots els infonts 
d'lbério so u el mobil del nostre lluitor de codo dio, lo raó d'ésser de tot el nostre es-
for~. Lo novo societot es conslruiro per o voso ltres. 

frte~ :ne to m15e uño'Tltri'o. 1 d'éixorréu d"esser oqueslo coso sereno I nbllei'o que 
sou oro, oquest cristal! tronsporent o aquesto plan to gemodo. En vosoltres hi niorien 
tolo meno d e! morbositols i quon fóssiu grons esdevindríeu, els uns, odiosos, i els oltres, 
miseroblement febles. 1 qui us e n podría fer retret? Ningú. lo culpo serio nostro si no 
lluitéssim oro contra oquest terrible enemic. 

lnfonts solvots del feixisme. Solvots primer per 
l'avocuoció de lo vostro terro, sol11ots de l feixism~' 

Per oixo d iem o tots els infonts i especiolment o 11osoltres, fllls deis herois d'Astúries: 
nosollres prosseguirem lo tosed deis voslres pa-
res i us solvorem defin itivoment del feixisme. FRANCESCA PRAT 

-· .,, ·$~~-··\ ~ é~ 
··4-~ 

. Do reto ,n d'una petito oxcuni6 qvo servoix o ls moncu do \1oó· . ..,., 
- di I d'e xerclcL A plo o ire i o ple sol • 1• pultnons s'eutomplon,,C• .. 

lo .,fdo esdev6 joios:o i pl•no d'oncis. Al, ull1 de codo infont 
hi 10,prendrou uno claror tronsporenr quo us parlo d'olbodH 
promoledore, i lluminose,. V•rilobtoment, 10 e l, convenio 
oqueit sojorn ouosugot o Jo nostro torro, dupr6$ de to '1'ido 
01z:oro1oo que menoron, evocuot, primer del poi, bosc, mé1 
tord de Sontonderi flnolmen1 d' A11Gries, quo exporimontoren 
l'ongoixo d•b bombordojoment1 m61 intonsos I del, perH11 
qvo auposovo to trove u 1o do lo mor cont6brico, poblado d• 

pirotes 

en mig de socrificís i dolors: noso llres us prome• 
tem que en sereu definitivoment solvots. No sobem 
si tornoreu o 11eure els vostres pares. Codo dio, 
olla en les terres oprimides, couen germons nos· 
tres soto les urpes ignominioses de franco. Codo 

1 tomb6 lo foino de aempro. Els dles de festa col f..r quolrom 
dlfuent por o troncar Jo monotonio de lot setmones que t,ont• 
corr•n goireb6 sompr• iguoh en uno c,ofc,\nio infon111. El dinar 
en mig del bosc 6, un gran es:devenlment. Noi¡. i nolH ojudon 
per torn to cuinoro i flnolmont 1011 ongoleixon oft\h fru1ci6 el 

monior senzlll, porb ,aboró, i nultitíu. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 
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L prodiglós c,111lanl nc-
¡¡re, que h~ romas dcu 
dles en tcrrc,; ibériquew"" 

visita la rcdaccló de CO'.lt<" 
l'A~YA 11hnns de sortlr de' 
l'lárcclouu. 1 ens explica du-
talls de la sc,-a ,·i<la i del 
scu !\J'l. 

Rccordeu A Ncluia, /J,,. 
sombo i .\J a9nóli<4 cls ex-
traordinarts films deis quals 
el! és protagonista·/ Aque.~t 
ma lcix Paul Robeson, que 
cns ,abé emocionar a1:ub res 
bclles cans,ons del sud deis 

• • F.:slá ts t:111ts- can~ons tris-
les d'una ra~a oprimida 1 
mcnysprcada-, ha rca·111.al 
un vfatge de solld:1rilal en-
vers In noble causn del poblc 
espnn\'ol, í ens ba portat 
dos ,ñissatgcs: el de lols cls 
<c11s gcnu~n• M color. rw1· 
le$ relvlndlcarlons deis 1¡u."ll$ ell llulh1 iena~mcut, , el deis lrcballndor, uu-
glcsos, que l'cslimen 1 !'admiren. Paul Robcson vlu uctu,1lment a 1.ondrt•:,,, 
fruinl d'un cnonnc prcstigi en els mcdis :u-t[stics burgcsos; pcró vil 1·011 lit11111 
lliuranl el scu arl nis obrers que roren el~ prlmcrs en co,nprcndrc'J I lm 
organlt.zn.l a ,\nglatcri'll nombrosos acles on cll ha cant,il ¡,cr a reN1pt111 fon~ 
per 11 l'Espanya rep11bllca11a. 

Tan hon punl cns saluda, cns pMtn nis.!: 
--Scnlo una grao admirnció pcl magnllic trcMII que portcu a H·1·m~ lc, 

done., CSJ>an;votes i pcr ta vatcnlia arnb que sabcu reaccionar chn'lln t 11<-I, ig_ 
nominlo~os atoes acris. /1. Vai~ncln I a Rarcelona he cslal tcstlnwnl d'11<Jul:sl, 
crims exerroblcs que son el~ bom")ardejamcnlS. J be vist eu , ·o~altr~~. 1~, 
,ton~s, una screnitat i una fcmtcsn que m'hnn cn1>cio11nL 

- 1 qllll cns dieu de In guerra·/ . 
Ocs d un com~n1·amcnl hccregul en ta vlctbrla ddinitlw, del 1iobl,·. !)u1111, 

en el moment d~ ln sublcvacíó, el vostre G1wcru va 1>o~er rcsbl Ir I con,ervar 
les cluta s més lmporlanlS, Jo ja ,•alg wurc ciar el voslru trioml. IJ"'¡,r('. lrn11 
segull jomade• de ccrl apln11an1e11l eu vcur1: cont ll1llio I Alcm.,n~a uboM"'C" 
toln llur for~ll militar a la bando de F'l·nnco i es 11cl'<lln 1•1 Kor<I . l'cr1' ur:. u;. 
dic. dc.s1ués d'havcr compro,•at l 'cxtraordlnária puixan~a del· vnsl n· ~>-<rl'il 
1111 1:x~rcíl jove i prósper, que no Une el rn&. pctll dublc de lo dtrrotn rltl f<-i . 
xlsmc. Ells forcosamenl h.~n de tcnlr un cx~rdt caduc. lallgul. al c¡uu I ht111 
exigit lins ara csfortos enormes, 1 que j:, ha urribal a la fase <11· lo ,1·vo des• 
composlcló. l:s he de dir sobretol que la mevo lrnr,n·,$1<\ ,ohr,• ,~ ,1et,·nso ,i.-
,lladrld és 6nica. Vcurc un mllló dC pcri<on,•s que ,, u. <¡u(· lrcbnllu. que ""'"' 
1 fins es di\'Ctlelx solo el canoneíg eonstont és quelcom d'lncxpn·s,,~hlc. )cJ 
prc,¡.~cnlo, com a artista que sóc. que aquusla heroica gesta ha ,rom¡,hr 101.<1 
una ~poca artfslica vigorosa: m 1slC11. lcalrc, poc.sla. novt·l ·ln 1 ¡,lnturu ... 
. \ Espanyo podr:\ néixer un vcritablo art prolclari, ~osa <Ju~ en :illrcs 11:iTsos. 
lora de lo U'. R. s. S,, no hll urrlhat n gran nrndurcsn. 11rccls.~111en1 ¡,cr 1 'c;..-
cassctat i rc¡1ellcló de temes. 

1 qué us sembla el t10slrc poblc'I 
- Adrnlrablc. Només sen lo ha,•cr trlgnl hml II fer uque~tr, 1·011clxcnva . 

,lo ja Une ami~ nis Esl:its l'nit..< i II Anglotcrru. olguns d'ell, rntnl:in~. que 
m'ous\lnyaren les vostres can~u~ 1 em donaren n concixer la ,·o~lru m fislrn 1 
lo voxtra literatura. Pcró, de lotes nmnc-rcs, la rcalitnt hu su1>1·r11 t tot ,·1 que 
Jo sahio. He s~ntll canlnr ols c,unperols i cls soldals, he 1•n11tol Junt umb · 
di~, m"hc senlil ros en llur meravellosu lnlulrió artf~li<"n. ;\l'hc odonnt tk 111 
profun<ln coincldénclo que hi M entre ol cont flnmcnr i t~, ean~ou, ucgrl'~ 
del men país. ,\ .\ladritt un l{rup de soldots onntiivu llnmcnc t en uro bM w1ig 
dcmauar que segul, In mi1s1r~. sense el canl, 1 Jo volg l"Hnl!lr Snint J,m,f• 
Ulur amb el mnt~íx acomp.~n.yamcot. El rílmc cm pcrfrctc• ... 

1 com us docidlrcu 11 ,•lsltar el nostrc pnfs·/ 
C:rcr que 1•arUStP no hO d ·estor moi nllunyol du le, mu,~c,. ,inó quv 

e, dcu n cll~ Per nbci> he vh1gul o t~pnnyn, 1>cr o cncorotjur el, , •oslrcs llul 
1 Mlors, 1>cr n donAr-los alll> que 1,ogué, del mcu art, 1>crqu~ ,•stlc dccldltla 
ment n llur costal. .Jo lambf port<111;vo n unn roe:• 01wl111hLO. El mcu purc 
l<)o r,clau. 1 cls 11cgrc• nord-unterlc11ns, quo encorn que som 1.1lllbcn1ts roo 
tiuucm mr11ys111·cat.s, que ~0111 ulllltzats 1t1 mojorlo de los vcgadc, pcr emprl'-
"'' burgcsc;, coo, o sim¡lles clcmculs de dh•ersló dins el 111<,n odió• d uno 
rlassr 1>1·lvllcgiado, nosallrc• no dc,llgem nllrn cosa que el trlomf del p11hlc 
cspnnyol. Aixf que pugul pcnso fer un vlotgc ,:sp_cclal ols F.~t>•l• l'nll< ¡,cr 
1111 d'1>rganltzar cls ncgrcs a favor de la voslro llu1t11. 

r .'cscripl.,r;o Charlotto Haldanc, que ocompany:1w l'nul Ht,b,·son 1 '"' 
,cva espO$R, cns diu que en el brou lcrups que el gran artista ronmngué 
o 11:idrid es féu tnn popular que els soldats li delon slmplemcnt · J>nhl(» ... 
En, dlu lambé que Rol)cson hu cantal :il peu do lus ~ritixc1·cs u Tun,1.0111t, 
,\lb:lecle i Madrid, 1\ l:lenicassim nnA de pobclló u pubelló e11nl11nt r>cr ols 
l~rll!,. Quan n,u\ a ca11t11r ¡icr ni• soldn.t. de hl \"• nrigadn lntcrnaclonul, 
constilufda lo niojorla pcr nord-wuerlcans, to\, 11 dcmnnttrcn que cunlés 
rw.,1a11 lli<'l'r, In fumoso ranqó del .\llsslsslpl. que cll 11opulnril7.~ en et film 
dtl mnlcb, uom. 1 (':tfll.1 u1uh ,•lh du.-.Jnt mt:, dt• rtm.-!- hor~, 

l.i clemnncm del alis de la se'"' ,•idu. Lu scvu esposa cns inlornn qut• 
11¡,011s ,11• clcdlcur-~u Al cinema c,:tudia n la l ' 11ivc1-si111t de Hutgcrs i de~11ré, 
a 'n;~.,0 10 de ))rcl de Colí1111h_ia. l!:xcrcl duranl o.lgun tcm11s (n prorc~si(, 
d'aclvoeat n Jinrlcm, pero 111,·s (al'(l. cnncs pcr ra scvn ,•ocnc1<, artística, 
.; t1,·dld1 111 tcutre, 1111 nclquM uno cnoimc ,·1·lcbritnl J'uny 1923, co111 a 
protagonista de la discutidn I notu bilissimt1 obra d'Eugcni O':--:oill t.·m,. 
pcra<lor ./flnrs. El cinemu •onor porh\ mé• tnrd itqucst home de ,·cu poi,cnl 
1 ,!okí•~lma a la ponlulln. 1 d'ncl nr1·cnci1 la sev;1 ¡,opularllnt n lot el "''"'· 
.\ra canta d'unn nuncra co11tin11adn a In \h\dio de Londrc, 1 nom~, quon 
se li presenta una bona oporl11111lal fa c111en11: cll no vol lnlcrvc1.1h· en 
pi•l- lleulcs írl\'Oles ni med1orrc, l mcny• e~cnra v~ acluur e11 un hlm 011 
no es wesonti In ra~n negra :om!> lo 11nle1xn dlgnttal que la blanca. l'nul 
Hobc<on 1111 rcfusal innombrnt.lc, conlractcs. cconi>mlcamcnl ntolt 11\'Ull 
t:11joio,, ¡)tr no aju<tar-se al <"rilcri elovad!sshu que di té do 1·,,~1. 

,\l SC\l esforf os dcu el mov1111c11t 
de solldnrllal unvcrs la uostra c1111sn 
que es mnnifcsla en cls mctli, de r ,ollv,vood. IW M C$lnt l'nnhnndor 
de tót~ el, resLl\~11, que s'J111n·celP-
brat en cls cstudis cinenialo¡irñlics n 
benelicl de l"Espnnyn repubhcttnll. 

Tcnitn un íill tJt.• deu un"~- cns 
diu tnmbé lo co111¡11111yo de· Hobe-
son estudinnt a In l". H. S. S., de 
lu quni nosnllr(ls som fcrvent, nd-
mlrndors. 

1 cu, dlu que qunn clht llcgl en 
la prcmsa el lriomf go,·crnnmonlnl de 
Out1duh1jora jo en concixla l<>h cls 
detalls pl·rqué el , ... , flll ,·1~ hi lrnvin 
con ta t. 

(.;;, 1111 infonl l:tn llfl:t>'i1111;1I pcr 
la cou~a ,1,1 vostrc r>oblc. <J''" ,<:gucix 
din pcr di:1 les operacltm, 1 ¡·a sup 
p:trlar l'I rul\ afcgt•ix, .«mlu~ :esmn -
dtt . J mé, 1 ortl ..-lndr~ a n 1)rc11d re 
l'cs¡>:10~·01 

r•nul Rohc~o11 sonrríu ,•11 '-Cutir p~rln1 
;!el , cu fill. 1 cns 1•1rl11 c11r11ni ele l 'ndmimrli> 
•11u• té 11rl 110,tr<• poblc . 

rl!ttlnH:lll un poblt· hl1roie. r. a nh!,. 
h~• denio!)trat :il nul11 lo ~cva (lll>:u11\ut. d 
scu h111:mls crcndor. t.•11 dt•!-illiurAr·,t\ dr ll''-
1 roh1•s mnb 1111c l'ofcgaw, lu rei11·c·li,. W 
lriomf d1· Turol Mmoslr" , c,pc1•i11lme11t. 1:; 
modurcsn hknleu que ha adquirll 1•1 \'n!-lrr 
Ex~rclt. cx~rcil que c11 nqucsts 1110111('11t~ ~s 
In \'Ostr:1 obra dcllull i,a. lo rrN11•i" mé, 
alt:i del , •ostro l(cni . . lo c.~pero del voslro 
puhlc. lllur<· 1 ,·it-torlós, In matci:rn fc ,'\!11 
dlt:il quo ,·ns ra c<1du tlia :Hlmir:ir mú, ., 
l "al6 So"iHico .. 

1, en ncomitHlkr•no.:s. cu, t•st·riu um1 l>:lln .. 
l:lclú per a C031l'A1"Y ,\ 1 el!, diu: 

Ton,uré. 1 llavors <·ontaré ricr o : •. 
cls trcbn llado1·s de C.. ui lunyn . pcr a tot.1 
In rernguardo Q\IC ronb ta11lu cfü'/tcln trcho-
llu pcr la gucrm: per II nquc~t n rcrn¡tu:11·· 
dn tortumdn 1>cl~ bombnr,Jcig~. 1 c~¡,och 
mcnl rnntarG tnmhé ,,er les 
done, i ¡mi, i11f11nt~. <111• l:1 
,,o,tr:t tO\'islu hin bé S!IJ> rc-
prcscntor. 
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EL dio ó de gener tingué lloc al Cinema Monumental de Madrid un grandiós acle 
en homenatge al Ministre d'lnstrucció Pública i Sanitat, Jesús Hernóndez, per 
la tasca meritíssima que es porta a terme des de la secció d'Higiene Infantil de 

la Subsecretaria de Sonitat. 
En efecte, el Govern inverteix una part considerable deis donotius que es reben 

de l'estronger en l'adquisició de llet, farines, reconstituents i productes dietetics. 
Aquests productes són expondits a les mores madrilenyes a través de diversos dis-
pensoris, on hi ha servei de puericultura i medicina infantil. 

D'uno manera re9.ulor hom comprovo el pes deis infants, se'ls sotmet a un reco-
neixement medie, se Is fon cures de sol artificial si és necessari, s'analitzo lo llet de 
les mores si aquestes els donen el pit, se'ls vacuna convenientment; en una poroula, 
es segueix llur desenvolupoment progressiu amb lota meticulositat i es corregeixen 
lotes les desviacions que poi sofrir llur delicot organisme, es donen a les mares els 
coneixemenh necessoris per a lo bona crion~o deis fills des del punt de vista higie-
nic i se'ls facilita la sobrealimentoció a el total nodriment deis petits g ratuitament o 
bé o preus proporcionals ols ingressos familiors, segons els casos. 

Els dispe nsoris d'Higiene Infantil porten o Madrid - que és olla on han adquirit 
jo uno orgonitzoció perfecto - el control de seixanto cinc mil infants flns a dos anys. 
Han vin_gut o resoldre un deis problemes més greus, perque les circumstancies oc• 
tuols ens han portal a uno escossesa total de llet, especiolment o Madrid, on és · 
menys possible que enlloc el sosteniment de gronges. 

Es per aixo que les mares modrilenyes eston ton sotisfetes d'aquesta obra d'Hi-
giene Infanti l. Al Cinema Monumento! hi acudiren més de set mil mares omb llurs 
flllets, puix lo copocitat del local és de set mil places i va esdevenir intransitable. 
Hom hogué de pregar primeroment que sortissin del local tots els homes, i més 
lord, dovont l'ovolonxo de dones amb infants, colgué que les dones que anoveh so-
les també es retiressin. 

Fou un ocle, dones, que revestí proporcions insospilodes, tot i que el temps ero 
molt cru: dotze g raus sota zero i lo neu glo~odo. Aixo expresso clarament amb quin 
afecte les dones de Madrid soben respondre o l'interes que el Govern demoslra per 
ll urs fllls. 

Esperem ,que a Barcelona es portar,?, a terme tom!lé una obro semplont. Tenim 
entes que lo Generolitot de Cotolunya esta trebollonl activoment en oquest sentit 
i que ben oviot hi houra dispensoris d'oqueslo meno. Es indubtoble que es tracto d'un 
deis problemas més punyents per a nosoltres, les dones, perque són els infonts els 
que a lo reraguordo han de rebre les primeres otencions. · 

COMPANYA cele brara entusiosticoment l'aporició deis primers dispensaris d'Hi-
giene Infantil o coso nostro. 

11COMPANYA 11 

SETMANARI DE LA DONA 

Redocció i Administració: Passeig Pi i Mar-
goll, 64, pral. Telefon 74309. BARCELONA 
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Desde el Norte, blanco, 
que en los nieves fríos 
no cierro sus ojos 
ni su llanto olvido. 
Desde el Sur, más blondo, 
porque-el sol más piso 
sus blondos sembrados 
y sus oguos finos. 
De lo seco tierra, 
hoy entre ruinas, 
que en anchos llanuras 

· sostiene a Castillo. 
Desde Extremoduro, 
lejano y cobriza, 
que en ricos dehesas 
muestro la codicio 
que, aun hoy, la amenazo 
mísero y altivo. 
Por los hondos valles, 
por los altas cimas, 
sobre duros páramos, 
o por las orillas, 
donde el mor refresco 
su ardor con sus brisas. 

Ay, madre, 
los niños vi6(1en: 
¡llegan ya/ 
¿Quién los cogerá? 

Vienen de la muerte, 
madre. 
Llorando sub-en del mar. 
¿Quién los cogerá? 

Si a veces dichosos 
cantan su alegría, 
no siempre sus labios 
vieron lo sonriso, 

Canción para los 
1nos refugiados 

en Cataluña. 
motivo de la 
mana del Niño. 

Con 
Se-

que hoy muerde en sus gozos 
lo llama encendido 
q ue sobre lo guerra 
dejo sus cenizos 
y o su primavera 
lo muerte le envía 
los flores del llanto, 
frutos de desdicha. 

Ay, madre, 
los niños vienen: 
¡llegan ya! 
¿Quién los cogerá? 

Invierno y verano, 
dolor y alegría 
mis ojos han visto 
cruzando mi vida, 
mas nunca supieron, 
por mis cortos días, 
de este dolor hondo 
que ya nunca olvidan. 
Alzando mis odios 
la voz de mis iras 
por las carreteras 
de:Espoño gemía 
y o_pretada a l pecho 
mi sangre decía: 

Ay, madre, 
los niños vienen: 
¡llegan yo/ 
¿Quién los cogerá? 

Hoy ya mi tristeza 
cambio por mi dicha, 
que hoy los niños tienen 
fronteras más limpios 
y ya han olvidado 
su horror y fatiga: 
si un amor perdi~ron, 
otro amor ya invita 
o que huya su llanto 
y vuelvo su risa; 
pero yo no olvido, 
ni mi sueño olvida, 
las llagas abiertas 
que aun sus pies marchitan. 

Ay, madre, 
los niños vienen: 
¡llegan ya/ 
¿Quién los cogerá? 

Bajan de lo nieve, 
madre; 
llorando suben del mar. 
¿Quién los cogerá? 

Emilio PRADOS 

ENTDE 
'f 

UN' c:irrer estret i al folls un casalol omhriu, antic convent de mon 
ges. Din !Te, entre els ares de Is (')austres, a la fre,la om bra deis pór· 
tics, uoiets que juguen i grup.5.de vells que persegueixen en vi.l w,a 

Jleuca de sol. nones silencioS<Js fan ganxelsc:-ta les arcades del pati, cada 
nua a1ub la seva lustória, c;¡ue se lillegeixen elproñmd plecde·les celles. 
Es ltlla casa de rcfugiats. Toles aquestes gentshan deixat llur vida, i 
encara més, Ju il'htsió de llur vida, en els llunyans indrets 011 va arriba1 
!'amarga 011ada. S6n 11aufrags de la guerra. No tenen res. :No els que-
da res. Tol se'ls n'ba auat a bocins (;n parracs sa.ogonents. füt ells 
lraspua, gota a gota, tol el dolor de la mostra• Espanya. Cada 1m pas-
sa d·avaut meu com una espantosa novel·la dva. 

Aquesta novel"la de guerra, de la qual ells en són els principals pro-
tagonistes, peró que dema ens pot cofi¡,rr a tots ambla mateixa iute:n· 
sitat l amb el mateix horror, j que par a, més alt en el seu trist silenci , 
de la solidarita t que Ca tal un ya, que tots 110:;altres, hem de sentir en ,·er, 
el5 refugíats, de la UI1itat que ens ha cl 'estr~nyer a tots, no sois els par-
tits i s iudicats, siuó també tolsels poblesiberics, pera poder guanyar 1,, 
guerra i la revol11ci6. 

Aqucsts refugiats hau posat llur valor i llur abnegació a prova <l'nna 
manera heroíca per Ja causa, a11 tifoixista, i per aixó no es pcden deixar 
arreconats al mar~e ele les activitats que emplenen ele fn1its entnsia._. 
tes les nostres mans. Han de treballar. 'l'enen r.enecte <lret a in(·or~-
rai:-se al treball. Han ele •vinre• <'0111 a éssers i'1t1ls i no com a impos.~1bi 
Jitats o coma ca1,taires. Uur rlignital ho exigeix. Tots nosalti:es po<le111 
fer quclcom pcr a ells c11 aqucst s<'nt.it, col labornul en la tasca qn,, 
l'Ajnntameut de Barcelo1ta, tan e11certadame11 l, ha empres per a pro. 
cnrar UI1 major beuestar a aqu<:sts gennans nostres 

Els neos són els úoics que riuen. A(¡nest pct.Hó de sis mesos, gras-
souet i ros, esta rlesitjau t. que algú Ji d1gui afguna cosa per a posar-s.. 
a riure. La scva mare;uua dona jove, de somriure apagat, qne té el ma-
ril al frout de Terol, s'apropa soviut a l'infant i el besa. 

-Estava embanissada d'ell llavors del bombardeig de Guernica 
Quatre bores vaigestai;_estirada aterra, veient caure les bombes a .vrn¡, 
men, i amb l'altre fill rueu, que va morir a í'ran~a a conseqüéncta fü 
l'e:.-paut, estrct contra el meu pil ... No sé co1n aquest l1a nascut tan for 
mós ... o i tan sois com ha pogut néb::er.-

Aquesta altra nena, d 1esplc11dids ulls negres, fou salvada de desso!:, 
les nmes de casa seva en un deis més ferotges bombardeigs de Gijón 

-Qnan ens n'aniivem al refugi -em diu la se,·a mare-=. se'ns c,-
,capo!Í sense que en aquella_.confusió ens en poguéi;.~im donar comptt 
fui acabar el lJombardeig varem comen!,ar a cercar-la per tot arreu 
La nena s'havia refugiat a casa i la casa, com altres moltes <L'aquel 
carrer, s'enderroca sota una bomba. Com pogué salvar-se 11questa cria 
tura? Encara no ho he pogut comprendre. Alll esta,•a, arrup1da, en mi 
de les rune$ i les vigues... i sen se plorar tan sois. Als poc~ momen 1 
ele treure-la d'alla es va posar a jugar com si tal cosa. -

La ruare -una asturiana de bon tremp que ha perdul en aqu,;JJ. 
sagnaut couiusió el mari t i e ls germans- sol.llriu bo i contemplaut' c·I 
seu lenrlre brol. 

- 1 aixó que només té viut-i-tres mesos.-

AQUl~LL NEN A13ILLAT DENEGRE ... 

Cam111s de Bilbao. Pugitins e.ufoUí ts sota 1~ metralla. l c:ls aeroplnns 
SC!,'811 t els camins, deixaut-los ple11s de morts desfets. Aquest nen -s, l 
aays- a11ava ambla seva Avia, ag_~a t de lama, i dartera d'ells la mar, 
u1i:1 dona de trenta anys escassos 1 un gennanet de quatre. 1 de prom¡ 
te les bombes; la terra que s'ai.xeca, que s'aixeca com una tromba, , 
sól que trepida i s'obi:e ... I,'avia va ten.ir la serenital de tirar-se, ami 
el noi, a una rasa. 

-Eus va cobrir la terra. Estavem 111ig ofcgats, i quan, bra("(,ja11 1 
varem sortir d'aUa, la meva fi lia estava estesa enuug del camí..., 11, 
vul l pensar coml. i e l meu altre nét crivellat de metralla ... - ' 

Aquest neu no juga. Aquest nen sc'11 recorda. Quau els aeropfa11 
negres passen sobre .Barcelona e ll tremola i crida, pal·lid lie por. Q1,a111 
auys encam li durara el record d'aque ll cos destr~al de la seva mar 
i ele la sang que fluia del cos de l germanet petit? 

EL NEN DE T,)~S TRil\'XERES 

I,a mare és de Cl\diz. Recrcmada -peJ sol. Seca com llll <1spart. 'rol 
dla &mt!es, tenclons i nervis. Va seguir voluntariamcnt le.~ Lropes am 
les quals el seu marl'l anava al fron t. 

J o rcn tava In toba i íeia el menjax deis milicians. Primer, a T, 
rol. J>esprés, a .Málaga. AUa e11s 11.i atrapa la caiguda de lu capital h·aí 
escapar. com molts, eu.trc aque ll horror ... E l meu mn ha estal vm 
nt.:So$ dintr<• rl!'I 111,·11 n11t r,., a les lrin'<i!rt••. 1 acl el tenfo. 

És un _nin~t ei~erit i ros. Té uns ulls estranys, r<:flcxh1s, <n una ca-
reta pal·hcla I pet1toua. Fa sois tres mEsos que ka nascut i ja sembla 
que sap moltes coses. 

- 1-'eia més d'uu any i mig--cru segueix diEnl aquEsta voluntariosa 
i animosa gaditana- que no sabia res dds altr<:s tres fills ... l~stavcn 
refugíats a la serra, amb llll cunyat mtu, a qui tots creicm mort ... 1 
ara f1an aparegut. Em vaig creure bim té que no tomaría a sabu res 
més de les pobres criatures!-

ELS YEI¿LS 

;l!olts cl'ells estan arreconats a les gaforifs, tmholicals .:rob mf utC's 
espellifades o mocadors de serrells .• .\Jtres, ni aixó ünrn. Els 81)ys, 
e)s cruiximents, els tcnrn atnits <:<ru p<:lkr.1:1¡:,1:cs a:s llits, alla a l frus 
de les desmoblaclcs cembrcs. 

. Acostnmen a parlar amb els ulls secs, pero tan fixls que fan tngií-
rua 

-Hls mcu:; sis fills, els meus sis fills! - 011 diu aquella ,·en soxcla 
que surl d'un embolic d'abrignlls negres, sota•els quals lrt mola una mii 
esquelética-. Qu~ sera d'ells? Cinc, dessparcguts: 1:11, mort. J\;s he 
ana! ~eixa1tt e.nrera en la me,•a pci:egri11ac16: a J3ilbao, a ~~ntrnder, a 
.\ stnnes ... Que sera d'ells? Ara estlc sola, ccmp!ett.JJ1u1t sola. Ara ja 
no em queda res. - . 

Aquesl nitre vell. itn-illid i sang!otant, bcm l 'ltagné de trture de la 
seva casa de Eraudio cu u1ta ambulancia. J.a filia, al srn costat, el ~ixa 
<'Om a un infan t i es crispa encara cu recordar aquelles horns. 

- La aostra <'asa esta va €11 un lloc ah; la rccleJav<n clivuit batallcns. 
J,es bales cl'obtis hi e11tmvcu i t11 sortiot ccm r,cr uu garbell, i l'arrui-
xa,,~u les bombcs. Peró els meus germzus i jo no voliun ruar a l refugi, 
perque 110 cus podfom enclur el 11ostre pare, j ccm 1'1111,·itm de dC'ixar. 
digueu si estñ i111possibilitat? liadcm de ccmetre aquest crim? Per fi 
ens vareu treun.• <l'alla a di i II mi. P<;ró hl va restar el men gem1a. 
Hs fñc!I que l'hagin agafa t els feixistes. l que pensara ell, digueu, q\\C 
pensara/-

La noia s'interromp amb un sanglot d'augoixa. 
- rn qut' plorari\ ;,U prnsan t en el pobre pare pamliticl Creit!u que 

el t iu.drau pres? - [,lavors baixa la ven per a no oir·se ni clJa mateixa, 
en fonnular la pregunta terrible:-Cr<:ieu que l'hau.r::n mort? L'lmunu 
mort?-

( Conlinua a lo puiino 11) 

Aquest grup d• dones i infonts refugiats no denoto pos vno dtuacl6 prou digno , Col 
que els cofolon, •na esforcem per oconseg uir per o ells el bon estor quo o, mere¡x.on. 
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A C T U A L I T A T .s 
wiir;, t.cmv, In gran a~lriu dl' In ¡,nntn!la I rcrv<·nt 
an!iíeíxisu, ;\fnrlí•nr tJictrich. 

J>c, di' fa 1111~ c¡u:m Is .inys \ ' i~kl Baum rfsidch 
uh Eslullo l"nlls. 

cPosiona,io-> efectuO,. el dio 26 de genet, una v;sito o1 ro-
fugi que potto el sev nom. la Com¡ssió f•rnoníno d• Aiul 
del Partil Comunista i def P. S. U. oforí un dinor e xtraordi-
nario tots ols refuglots i cPosionorio> ofs promotO ocupar-
se de llur penoso siluocid des del Portoment de ta 

Repüblico. 

Alentanga 

UNA PETITA vrCTIMA DEL. FEIX!SME. 

Oolora 'lborruri en lo sevo inl'orvenci6 ol Portomenf de lo 
~epúbHco el dio I de febror. lo cPosionario> po,fO en 
nom del Portit Comuni110 i dol p. S. U. d• Cotalunyo# ex· 
posonl l"opíni6 d'oquests Parlil.s sobre diverso, problomos 

d'o.ctuolito t. 

1 fl-111 lleglL nmh \'Crllablc s ntlsrnccló que el fill • 
de Caries ls',,c,1cs, d \'alcnL líder comunista br:isiler. 
t¡1w "' néfxrr u In prcsó 011 el scu pnrc f lo '""ª 
111a1·,• dl:Ul cu ¡iodcr etc Hillcr, que ,·n ,·enir al 111611 
t•n le~ 1,ltjors ~ondicion~ 1 vn \'lurc rls llfimr~ dio~ 
de lu ~e,·11 \'ldu sc1m, nlre, scn~c lhuu i ,en~c higlc-
nv. ~s a dlr. ~cnsc rat> de les ntencious que hn11 ,lc 
,·,uieja1 el, 11011-1101,, ha cstal posnt en llibcrto t. 

Sc¡turnment rc,·ordarco le:. ,·igorc)~Cs e,1 mr,au,•c, 
,¡u,· va 1>ort :1 r 11 ,·op <·I Comilc )(undinl ele Doi,cs 
1·011lra I;, Guerra I el f'clxismc pcr o ,\ju<~M Ju ln -
fortcumda c•pos.i de Prestes I el seu flllcl. Tots 
,u¡uc,t, csfor~o• uo hou cst:il dcbadllS. )force~ a 
1111,·e, ~cstlon• del Soror,¡ Po¡>ulor ele Fran~a. ,'hu 
,11•on,c:¡¡1lil Lrcurc de la ¡,res<, aquesto ¡>etiln vlt-tl -
,,,., t1111occnt del fcixlsmc. <1uc 01·a e,, troli,1 a Pnrh. 

$)n l1at erra 
T·:n la llulta c¡ue c,!a n lllurant h•s masscs nn{(IC· 

-.rs ohr(l'I'(' ... \ i 1>rogr_,, s,, , ..... ..,_;n le., dnnr!-- <Jui J>Orta 
1"aC'tuucifi m~s dcsl u,~a1i1l:l. Sfüa dic.-~ que ,·un ,,els 

Pero I In sevr, mlír~? f'lns quou cstnri1 cm¡irc:;,,. 
11<1<111·/ 11cm de prossegtlir I lntcnsifirar In 11o>tn1 
,·111t11•111yll. en r,wor seu, el mntcix que nmb l.isel,¡t -
h' llcrmnn. Auno I':1ukcr l molles <l'nlh-es que 
paguen ,1mb els p!Ljors sofrhnents llur ¡¡n,11 :nnor 
1·11,·cr, lo hunmnlt n t. 

EL. PARADIS DE LES MESTRESSES DE CASA 

J·:1 pla ,¡untrlcnal de Gocring sC4!,tlClx knt 1nlr:1-
dcs, cs¡1ccialment pcl que es rcfcr<'•x a l'n limcnla 
di> del 1>oblc ul,•mnny. 

Entre cb úllims dcscobrimcnts do In cl~nciu 1111-
c•ionnlislu ~u, nsscnyalcn Lq llonganlssa fetu ,1111b 
!(<lutiM 1 1·<1r11 en In pro1>orei6 de dcu por c1m1 <le 
c11ru 1 11or:111h, pcr cent (le gclallnn, salslL-<os de 
qulsqulilcs I nitres <le ~11ng LractudA 11111b ácitl ncu-
llr. l-'olbóminn de pelx subsUtuoíx l'ou, i d'arn 
cmd:l\'lln! les mnloncsc., es rurnn nmb comprlmll 
d'ulb'1mlna cxlrclo de 1<1 cnru de. balcna. 

(:om¡•anycs, conlcu-ho II les •scnyorctcs• que , •un 
por oc I que. Q te., cu es, es queb:cn mua r¡¡nmcn l 
de In 11,nnca ele c¡uc\'lurcs. 

6 s t a ts fllnits 
UNA ANT1FEIX1STA 

\'lckl Baunt, In rclcbrc nutora de Grand JfoH, 
1.m·-n11x-D11m,·s I de tnntcs nitres 110\'cl·l1·• que 
h~m llc¡¡lt :unh t8l1t d'iulcr~s. ncnh~ de rrnuuciar 
11, In nacloual,'lal nlomanyn lu qu,11 prrlan~-in, 
ilcmostrnut nqucsln mancrn la sow1 cfüconfcmní-
"' omh el ruglm hltlcrh\, c·om ho ,ti fer no rn ¡,ns 

t•.mboixodordo M•xic ocomponyot d• to , evo Alfo¡ P•~· 
sonot de l'omboixado, vblt6 fo resldancio caosa lu,:•m• 
bu,g,. l~ banda del ckegiment d'Engin,yorn ofert.un con• 
,0,1 ols 1nfont .. ocofHr,, que fou .. elogior por lea per,onoli• 

t<1ts: qv• oulstt,on o lºoct• 

Vic10ria Ken1# dipurodo ctzquierda Republicano,, <Otr b 
oltr•s dfputars. 

,·nrrr~.,. <le l.ondrcs, 1rnrt.0111 grans p.1 ncart cs. 1wr 
hwlln1· llurs compatl'iotc.-; a bolcolejnr lotts lt 
mcrca<lcrlc., qu~ vé11c11 del .1 npi>: , . ;,,:., comprt•· 
produclus jnpoll!•sos. , 

lo diputado Margorito Nelken lomb6 oU1Jtelx o la ,out~ 
del Parfoment celabrot o Mon11errot el dio I de feb,v, .. 

,\Judur Xí11n. c111u Oíudur l':~pa,n·n, (!, 11J111J11 
la <l~moa,\cin 1T111ndlol, ~rim!Mh11e1it ntt1cndn ¡,, 
fdxhmu h1tcr11acional, L~, nostrcs :imlguc, n, 
¡:fo&cs quo no ho l¡¡uQren. 110 <1ci,;e1L passnr ca¡, 
<l\'hrnnlc\sC\ pcr ul~dr llur do III d'unUCclxlstcs. 

IU. IR. S. S. 
l,:1 U. 11. S. :-. 1111 en té 11ron c·n nrolllr cls nostrc, 

¡,dlt.s rc•C1111h1h. ,lnó que, 1·011,lJer.iul-l,,, ,·nm ,. 
M'll~ propi, ritl~. l'' ,•aptt' "r rtur c•\;rlt·vt'uidttr j 1 

lo ·riostro coMoboradoro lo profossoro cubo no Ter-eso 
Pro•n1Ó visita o f'Hospitof CJfnic els infanta ,victimes. del 
douor bombordeig omb moliu del reportiment de robes 
efecluot el dio 20 do fobrer por fo ·comiuió femonino 
d'Aiul dol P. S. U. de Catalunyo I del Porlll ComuniSlo. 

1lcscnvolu¡xn el lalcnl , cls <lols <¡lW rt' \'Ch·u llur, 
mrntnlitnh lot ju, t de<;~los~ . 

Hem rcbut la now que una \'httcnn cl'iufnnt, 
c~¡>llnY<>}$ l\\'9-hcn (l'lngrcssor a l'J!srolo de, ~1,;sltn 
rlr SU1011sk1. on csh1dl11n 111 111011,,. violí l alt rr, 
instrunumls 1>t'lr c¡uals s("Jl\ h:111 nhsrrval t,!nm:--
tli, ¡N"it·inr1,. 

6spanya 
1: '\r'n••no r,! F.RITOTI'A D ' UNA llfE.TGESSA 

1-:h dln,·h han 1~,r,at de ' ' hcro1cltal n·:11il1<11da 
pcr lo doctora .Hcrcc ~lt:strc., , 11c)rludom d<• san¡; pcr 
als rcrih del fronl de '!\•rol. Gn efc:·tc, una ambul~n 
cía del scr\'ei de t.ronsfusic) de ~111¡:. 11ue1 \Orú rle Val~n-
cia el I de gcuer, lm¡.'lté de délcnir-sc a Torres d'l't l,• 1 
n (<j>u•<I de la neo. l..(l dorlon1 '1frl'"c \l1cslrcs. <In 
mnr de l:1 rtctel>sitat argent ,1uu ,,1 fronl ho111 h•ni:t 

111lc In "J,3.t..,, no ,·atll·h\ en :,trHv\•s.sar h·~ munlanyt·~ 
" pcu, l n i r:tr> d,• do, <lics HITíll:\ a l'ho~plt,rl ch· 
G:11':ldcll,1. mnh el Lcm¡is ¡n'l:cí, pc·1· 11 '"'"" ..r , 
rcríts desno11i,t., 1 0Konil1.ants. 

'lran~ 
'1Eftl:SA L.LEO B'LU'l\l HA MORT! 

Acobn do finar n Pnrfs, a <:onscqRénciu d 'unu 
opcl'llció. la (·01111~111v11 <Id lidcr sociafütn íran{'<'' 
Lle<• Blum. J.'ofcetc' que scnlia pcr In Hepúblic:i 
es-panyoln ~r:., ben ,·onegut pcr lotes nosallrc.s 

Dlgnn col·laboradom del ,cu 1nitrlt. com¡a1tt 1 
les so"cs ,lluiles i· dedirá Lotes les s1wrs a,·th•1t,ll, 
:1 In causo deis l rcbnllndors. 

J>•cn~t\ que -,) comc11~nr lu nostn\ gi,orro, ni un 
sol lnstnnt ,-n dcli;Jlr <le mnnlfcst.o.r-nos tot,, In sr,·n 
,.11111111tin. 1 u~nll?.il ~10,nbrosos uotc., d'ajut " 1°, 
f'l'l U>"' 1 .;s1><•cmlmc11t a ra, ·ot deis ncns. 

P~rtlcn, .-.,nh •ella fina bon11 c·o111r,111ya 

no estal un, diu entre nosaUtes Jo dono cfel SecrerorJ O.· 
nerol de la C. G. T. de F,on~a Joonette Jouhoux i• uno 
e xcol'lont componyo I ont. ha promis quo do tato,n ol HU 
po(t osmer(o,O tolu les HYH onetgie1 o impulsor •n ••• 
cerdos femenins franceso• al moviment de tolidorltot on• 
1en ol poble espanyol. En lo fotogrofio opor•lx rodejodo 
f'olg,met compony•• do la not tro Unió d• Oono1 d• Co, 

lolunyo Id• Alu1 Infantil do Pof'oguordo. 
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A 1 es obreres 
l'lnslitur d 'Adoptoció Professionol de lo Dono, seguinl lo sevo orien-

toció de coro o lo guerro i o lo incorporoció de lo dono al treboll, pre-
porta brigodes de componyes per o les indústries de guerro en diferents 
especiolitots, noieres, fresodore ,, tolodrodores, tornejodor~s i emmot-
llodores Equips d e dones que després d'hover-se preporot en fabriques 

Nomb,01H cornponyes ocuden o 1•tn,1itu1 d'Adoptad6 Profeuronol. lo forogrofia pr•· 
sento el moment de lo in1eripd6 pero un c1,rae1. 

i tollers han d'ocupor, en termini breu, el lloc que'ls correspongui en lo 
producció de guerra 

Aixi moteix, equiparon! l'obro de treboll omb lo culturo i sumonl-se 
o lo croado contra l'onolfobetisme, ha orgonitzot cursets d'oritmetko 
elemental en el local de l'lnstitut. 

És per oixo que l'ln1tilul d'Adoptoci6 Professíonol de lo Dono con-
voco toles les componyes que trebollen i voten superar llurs coneixe-
ments o que valen comen~or o procura r-se uno formoció per tol que 
possin pel local de l'lnstitut, Corsego, 325, i exposin llurs problemes. 

(Contlnuocl6 d• lo 1>09. 91 

¿D'on scmbln que nrribin aquests trts esquelets rccu ma1s: ~qu<~ta 
clona c¡uc gairebé no pot en minar, ¡x njadn cT'unes crosses; aqm.stn ni-
tra, cega qm, a,•au~·u <·ríspant les mans :;obn• la cnl4; de les pnrels, i 

ti ,·el! que ci: doblein a t•a<ln 1110,·1111cnt. retor(-at ,·0111 1111 sarn1t11l 11111 
la ,•cu trencaua i h.1lbucejant> 

:-.osaltres som de la pro"'incin ele Tol<<IO. prop r1., T:ilu,·,·ra 
Tan n·II~ com som 1 hem fugit ¡x,1, ,·amins die, i riles, scgu1h p,•r la 
metralladom, amagant-nos sota les oliveres, su1se 111u1jar, S<ns1: ht111 
sensc: donnir .. r.a lllé\'3 muller annva guiant In sc,,·a glnuana qlll· 
és cega, i In cunyndn 'IOslenia la 111c,·a muller, que és més feble \ ,·ol 
tes qutien tot<:s duc:; ,;ohr<: un terraplc: i jo hi ha\'io rl'ouar jo <111<· no 
puc 111 nmh els meuq O!<-c;os ... 

·Set llegüei\ ,·arem anar camin:>n t -diu la cc)(Uetn- d'aqucsta ma 
uera fins a Santa Olalln r la mor1 si.mpre darrtra nostre \':m.111 nrri 
bar amb el cos ÍC'l una llaga, nmb fam, Sl'nsc comprtndrc l'lllll 
cns agunutavem drets ... -

r\ ro nllll al lhm y es sen t una camp:111..-ta que ,:J,¡ c;rida malent'Qniosi1 
menl pc:r a anar n dinar . Els rcf11giats rcculllll llnrs tupins ~ill'ncio· 
samcnt I ts pcrdcn per 1.,, llarf'U.s J,(Bkri<s 

\'an 'lOSpiran\, amb llurs recor<J,. t<moguts ilo(ual que i:n llot ami 
prou fc:hws solat que amb la més ¡,cuta agitnci6 toma a la h-upcrfide 
C'ada 110 va dcixan t uuo estela <h: tri~lt~a I cll st·, u,ol 

Les 1•ases éndnrocnrlcs, els fills morts, els umrits presos, .1,¡ucll~ 
mms qu~ varen veur<· cm pal lirhr 1 )(t me)(ar de f. m l n t Is <:r m'n~ <leso 
lats 'l'otes aqueste,i ombres e\'01:01!1•, fluctu<n u1 .'t¡uuaa bloucor LltJ 
í perrludo del~ corredor,. pcr on ,;'allunyt n com ÍU)(Í''l res d'.lft s ÍOs<¡n.,, 

Comnrades, lu,m fie con,·ertir O<!lll"<1S reíugi, <11 lhus. en snuatori, 
tn alegre~ ¡,'llarcleries llem rt·e~trcncar aqnl:;t clolor Huu dl" )(llarir 
aquestes llatzerie, Fu cada reíuJ,(inl <l'~qu<sls qut 1:o heu p<:rdnt Lot 
eu lo cnn,ia de la nostra raó i <le la nostra jnslícia hn t~ga un tro~ rl<•I 
cor nofrnt d'lbt\rin 

Fo pocs díes, uno gran douu, un gran esperit -Pasicnori:i,, ,·1s1to 
aqucst refugi i hi presencia un dinar extraorrlmnri I ts prtccuril tic le~ 
neces.~itnts del~ rdugiois. 1 font-se re,si• de lts ,t ,·es aspiracíc n, lc¡..'Í 
times i humanes, gruph rle clones ,lcl P S. t· 1 co1111~1nycs de la Comi,. 
sió Xodoual del Partil Comunista trebolleu octh·r.mu1t rn fc:r st•ntir 
la nostro solidaritat nntifeixista rn,·cr~ els u·:u.unls. 

Que lotes les dones catalanes ptn,iu en la lr:11,(t<lia deis reln)(Hlh 
qut- els ojndin. qui, treballin per ells, que a tra,·é, <lcls stus iu)(uariblt:, 
dolor,, M:utin que la ,·ida s'endolceix i es fa clara I ttndra i qne la llar-
1?3 i doloro,ia pere~,rinací6 no ha de con tiuuar es.si.u t un in tenuiua bl .. 
camf dé dolor ... 

MATll.OE ~11"~()% 

lo revisto COMPANYA esld ol ,ervei de /es dones coto/ones. Per 
oixo occeplorem /es suggerencies de /es noslres lectores encorri/odes a 
un mil/oroment posiliu de /o revisto. 

Envieu·nos, per lonl, lo vostro oprnió lol dienl·nos si us inleressario 
alguna novo secció o COMPANYA 

l. ' A ~I O R D E J O .\ X A E Y ;j 

·\ la ft no poden t ,:outenir-se mi'., tunrs. d dcsccncgut somrll(lté: 
No ,,,u reconeixe•. J onna? 

- • .\n<lreu1 

o mplnlo(ut com JU ho csta,·a, pcr son ('ncontr(' <:asua1, Andrcu va 
sentir inten,iíicacla la w,·a alel{ria pcl que era tan scniill de llq;ir tn el 
:,-emblant rlt· Joana E~ tmt·ta,·a rle r¡uelcom 1ués que agraimcnt. de 
qudcom mé" <111e agita1·1ó i-cria tcu<lrcs., lfo aquest casera veritat que 
J oana no l'ha ,•ia oblida t per ce mplct 

Cin<' au ys 11ban~. dnrant el darn,r estit1 que prccltll l'horrihle revolu-
ció. la qua! iemblava qut· ~'hada descncadenat a post.a pera fer mal!Jé 
els millors anys a Joana aquesta ha\'ia íet cooeixtn~ i.mbel jove es-
tudiant, tn una casa de l'Rmp del~ ,·olt.ants de )loscou A ell també ti 
plaia el sol nrcltnt. el! tambt< aoorava els sonors versos de \"fctor Hul(o 
1 el malalti;. aroma de lt• rose,, ,·ermellcs 

O potser fiugia únkamen t que adorovn totes a<111eslcs coses. c¡uen, 
en reolilnt, la ~eva adoh:~cc·ncia i el ~c:n lit de la primo vera l'iucluí'cn 
incouS<'i~ntment a adorar h jovcrneta estrangera bruna, tímida i enjo-
i:assacla, c¡uc als qum7.c any• estava disposada a repres.,utar la •f\1lro• 
<le Rociue tot i esscut uicara tan ucna, que les llitirlmes se li e!<eapa-
YED quan e:. aeio havi,r <"OID<·s uno equh"ccacíó. 

'l'ot a1xo -111<"Cei molt temps eurera Andreu l'hnvia pOTtada a pas-
,{Cjar en bar<"'u pe! lla,· Tsaritsin .. Crein recordar-se d'una ta1dn, qunn 
ana,•cn u pas.'ltlr pe, clavont deis jnrdin» de la ,,¡¡ la, ornats de grens 1 
lluent" globu, -;obre l"'d<·stnls. i qunn el capvesprc cswva impregnot 
de la doh;a fragilncia de le, ílors. boda be~t la gaita de la noia l'er,\ 
tal ,·olta no bo hauria íN Tal ,·olta solamcntn'haurln fet laintcnci6, 
hmitalll·"-' ., rncli.nar-sc \'ers ella pcr o dir-li quelccm trivial 1 ,cnse 
11nport.'1ncia ,;0bn, una jugado de croquet. Cap deis dos no n 'esta va 
segur Xo 1>ens(wen l(<:n:,. en l'amor !,'amor no tenlo en llurs vides 1m 
paper mcls hnportan t qu<· cls seus lllhrcs predile<'lts, el crcquet o les 
ílors . 1,;ren cn<·ara ma'<SU joves. 

~lés tard Joana •et-ordnv3 a vcgadc,. l'amplc i "mricnt sEmblr.nt, 
on el» ull, tnsto:. fomwnn un co1ittnst tau estrany amb els llavi~ ria-
llcr~. lio remrrla,·a quan e, sentio sin¡:ulanntnt tr!sta, co les cabanes 
,lels camins o en els portal, 011 les pobres icnts que hnvicn cstat dcspcr-
tade,, a mitjn nit romamcn dempcu:., cspern.nt l'orribada de trapes. 

l aquests recotds només scrvicn (){!r a augme11 tnr lo seva trlstcsa, 
car .\nclreu ha,•ia desa¡'IQrCb'ltt, com tots cls nitres que II ba,·len tromes 
roses TamhtS a el! se !'hada cngolit In rcvolució. , 

Joaua i Andreu s'e~trlT1vere11 le:; nmns. Es somriiuerEn. ~o troba-
vcn ¡x11a11l1·s per exprcs.-;.'\r."í,e La gra\'etat del sil<:nci féu que Jom1a es 
scuhs m~s cohibida Els "-'llS llavis anavrn somricnt cucara, pero els 
uUs se Ji hnvicn entelnt, el cor li palpillwn i es scntia uefaJlir. 

l,ln\'ors co1u pero salvar-se, r1igné· 
Tu aéí? l~a molt tcmps qne hi ets> füs oficint> 
Xo, Joaua Xo sóc oficial.-

Potscr hauria valJ:11l mfs que 110 ho hagués clit aixó. Andreu s.'\bia 
6,'<!r prud1:nt Perú hi hn m~ltcs co~s inc:x:plicah!cs <n la co11ductn 

bumrnt, :\lir.:nt Jorn,L, . .\ndru1 ,•n tomar n üsu i:n i11frnl Esta,·a 
dísrosnt a expiicar-li-ho tot. El scu (uic p<nsHurnl era •L'he lrobr.rla• 

-Ko et compnn,-. .lndreu Per orl! no ccmpnnc ns del qi:e ras.,a 
a Rússia Xo ets oficial' Lla\'ors. rer que: \'~s rmb •nifo:n:c? 

l:slic oc! per a or~nit1.ar una snble\'aci6. Aixf que s'cpcderin 
de Pcr~kop e.ns ¡:os.1ru11 c:n n1<wi111uit Xo llo cc:mpnns c.ucarn' Jn ho 
Yeus, jo !;()(' un. 

I Amlreu pronundu amh ~-almu i prccisió rq1:dln par&ula que Joá 
na consldcrava ten inftmc r·ua "c~r.da, a Rosloíf w as.<1<'\bc:nlJlr-6" 
el seu pare de que ha\'in estat tl'Ql,;1t ,n un soterrani el cos d'uun n1;11a 

de quotre anys amb el <'ap ai-
xafat, ha"ia dit •Xo hi ha dub-
te aixó és obra d'un bolx<."-
,•ico. l Joauo l'havia crcg11l 
Tots els :nnics del seu pare pc;n-
saveu el matcix c1'a116: ertn 
bandi ts. ossnssins I acf L'!lta 1•a 
Andren rlient-sc bolx<'\'ic1 Ha-
da d'arrencar a córrcr? Ha,·ia 
de demanar :;ocors o ha\'ia de 
posar-se o plorar? 

Pobra Jonna! Pobra frnnce-
seta educado en la «Biblioteca 
cl'Or per o ncns feli,;:os i obc-
<lien tst. i portada pd destf n 
aquesta terra de garres de pell 
i de cab.'lues nüuoS<"s1 Joana 
mimva Andreu amb airl! su-
plican t l lota a hu:dida. 

-!~ ciar que sóc bolxe,-ic ~om no luwia d 'estar al seu costn t? 
,\udreu somrigué, amb un somriure bo, hcnrat. 1 l'S reílcctia t II ell 

una. ¡.,,r;iu alegria. pcrqu~ !!starn orgl'n_it1,ant un oixectment. perqui, 
haYta trobat aqu .. sta !lehciosa doneta I també potser, pcrq11t' c:I sol 
escalía\'a i feia dics primavemls ln ple Jtínm 

El scu sowrls va salvar J oana J,i vn fer co111pro1dre que aqnell cm 
.Audren. Era possiblc que els dolcnts somrigucs.,in d'aquelln mr.nera• 
Per tant, cstavn bé organit1,ar aixecamcuts. l'er U.nl, ,\ndn.n tuiia 
raó 

1 el somrfs amb que Ji contesta Joaua, enl-nrn que un xi<: tnr.til. 
c:stava ple de coufinn~a i tendresa. ,\ro Andre11 esta\'a prop d'clla <'Olll 
no ho havia estat mai Joana coneixiu el s<:u stcret 

La clonzella es troba1•n rn lo linio divisoria, tntre un joc Infantil 
que ern necessari amagar a la curiositat de.Is lll'(ms i 1111 to1cl1rós rkstí 
que 1:st'n\'n a puut de: mostrar-se nis seus ulls 

• .\ndrcu li con to fil per randa com havia lluilat contra cls hlanc, a 
Siberin, l"Olll ha,ia nJudot el~ ,•c,rcl~ a procurar-se anncs. amh <JUin i1 
ha,·ia dcscmptnynt el papcr d'oficinl il'rnllrlj a :'oudac; les cmocicus 
i la dclct'tan~ tic tola aquesta rcti\'ital sublcrr?.nio llllrc In mort 1 
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7l QUt .El YOSTJlE IH.fANil)lt 
.... ·--··-·~·-~'f11~!':~'1~"?:~r.\~·;.r:w..:~~·}'~'f r rJI l"T rtnTP 

E L V ES TI T par Maria Dolors :cañais•·)•'•·!:/-;:·,·,i:.i:~ f ~t.,,l UU.lú 
LA funció del vestit és pro!egir el cos deis convis de temperatura, ·' ·' 

de lo plujo i de lots aquells agents externs que poden ésser-Ji 
·• noc_ius. Per tont, t.ot.'!llo que privo el cos deis seus moviments nalurals, que el comprimeix, que J'ofega, és 

• ~.:111...,,... contran a aquesto m1ss10 . 
• • -.•. •;. • :..<11. '' , Col tornar o la sevo ve rito ble signiAcació la frase canar ben vestif>. Un infont ben vestil no és lo nen o plena de 

9.: • • \ • • • ,.. •' ''':, farvolonets i de llo,os, ni el nen amb corbata i coll plonxot. l'infant ben vestit és oquell que poi ojupir· !O"'\ •••,. ... ,. • ..,"lo'\•*•~~),. se sense que els pontolons Ji tivim, que quon té calor poi treure's el gersei o l'obric, que poi moure 
· '- ... . ':o .• • t '• • els bra,os, que p;it córrer sense noses. éso dir, que poi viure oblidont Jo roba . 

• •• , • •: • , Per exem;>le, un menul de tres mesos vo ben vestit si porta uno comisa Ano, sen se manegues· tes 
' ,. • ; • • calcetes de rus o de cotó, e l vestlt al damunl i un gersai si fa fred. Si ha de sortir al correr se J'e~bo· 

_.,. • lica amb un mocador de llano. 
Un nen de tres a sis anys ha de dur comiso, col,otets, pantalons curts, un gersei i, al damunl l'obric. 
Una nena, camisa, calcetes, i si voleu enagos soto e l vestidet. Segons la temperatura se li p¿I ofegir 

el suéter o l'abric. 
Jo veieu com canor ben vestif> esJa o l'abast de tathom. No ca-

len grans despeses ni molla feina; amb una mico de cop i de bon 
gust n 'hi ha pro u. Escollim per als davonlalets una robo resis· 
tenl i que es renti bé, ni massa prima ni massa encorcarado, i 
d'un preu no gaire eleva! perqué no foci polir coda cap que 
J'infant s'arrossegui per terra. Els colors neis i alegres són els mi-
Jlors; res d'aquestes grisalles i barreges de color de terro Ion 

ensopides que no s'adiuen amb el nostre sol. 
Suposem aro que l'infont jo vo ben endre,at. Perqué 

faci goig només monea que es vegi sempre net. No 
permeleu les taques. Un allre dio parlorem de com es 
poden eslalvior o base d'ensenyor-los o menjor bé, 
o moure's omb uno mica de cap i o manejar les co· 
ses omb tro,a . Menlrestont oco,tumeu·los o veure uno 
toco com uno nosa, a sentir•se molestos si van bruts i 

Vostit1 sobris i sontHls: oixó ,$ e' que e5cou ofs infonfs. 
Res de complicocions. i or• 
noments inúJils i meny, • n· 
coro robel que no es rentin 
omb focilitot. Per o vostir 
ets infol\Js només col 9,0. 
cio . l lo grOcio us l'encomo• 

o no estalvior lo rolbo neto, lo robo interior so· 
bretot. No oblideu que, com més nel portin el 
cos, menys J'embrutoron, i com més spvint lo 
renteu, menys us costo ro de fer-lo neto. 

1 per o acabar declorem lo guerra o uno 

noreu miront-los o efls, 

pe,o de vestir que tot i essent sovint perjudi· 
ciol i sempre inútil frueix encara d'uno gron 
populoritat. Em refereixo a la cotillo. M'he 
lrobot molles vegodes omb noietes que 
envermellien i es consaven per uns quonts 
solts o lo corda o uno corregudo, i que han 
esdevjngut...infatigoble~ des que, ~ense 19. 

cotillo, poden inflar ton com volen els pulmons. El fet de qué suprimint-Jo les mitges couen no és un inconvenienl: és un ovontolge. Les cno-
tures han de portar les comes o l'oire perqué els toqui el sol i perqué se les hogin de rentar sovint. Amb el clima de la noslro ciutol n'hi ho prou 
omb que duguin mitjons de llano quotre o cinc se tmanes a l'ony. 

De1xeu, dones, les menudes amb mitjons curts i el cos lliure, i veureu com es tornen més flexibles i fortes. 

L'AMOR DE JO-A~A NEY 
el triomf, quan al dia segUenl podia sisi1iíicar un pah1,u1 a la porta d'u-
11a presó o uua carrega de la cavallena roja que arriba va a p<:netrar a 
les tri11x~n-s (le l\nemic. 

'Rojos, hlr.ncs. verds. Joaua escolta aquestes paraules, rnrara que, 
dienl la veritat, 110 les <mtenia. No obl;taul, seuse compreudrt·ho, ca(la 
vegada esdevenia més sota la influencia d' :\nclrrn a cada paraula que 
aquest pronunciava. 

•Organil1,1r un aixecamutb Alxo deuria ésser quelccm espUndíd 
mm una calida brisa que transformés tota !'horrible ciutat eu una uit. 

'l'cc<losia era una poblaci6 encisadora, amb les cases bknques, les 
rolunmates, e l mar ... Que estrauy era que no se n'hagués douat compte 
fins llavorsl I,a revoluci6 ja no significava :;olarurnt targts de que-
viurcs i re&>istres domiciliaris. Eviclentmrnt, signiüca\'a molles 111tls 
co,;es. Audrcn ... Yaja! Andrcu esta\'a disposat a morir per eUa, i uingú 
mor per nua tarja de qucvinres. Veritabkmcnl havia d'ésser quelcom 
com el que e1la lmvia ap1<k al col·legi, com Víctor H11:~o. ,T;i: posat a 
morir.• Pero no ILi lutvia neces.sítat de que ell morís. lla vía de ,,¡ure. 
El tornaria a veure? 

Bstava fent-se fose. A llnrs peus corurnc,avcn a relluir algu1s llu-
mets. 'l'ortu.rant una concertina, algú omplia el ce! d'uu fatiS(St g( mee. 
Es van sentir alguos ilispars. Tal volta (u aqudl precis insknt ha\'iu1 
mon algil ' 

TamW A11dre11 podia morir. A cada momcut que pas.',llva Jo2na 
~reixia ambla rapidcsa d'una JJavor ~ucautrcla: RJ stu cor iufrntivol 
esta,•a ple pcr primera vegeda d'vna ansietat de dcua. 

Me n 'alegro molt. moltfssitu, rle que u1s hagim trobat; pero vo!dria 
,;a bcr sí ens ton1are111 a vcure.-

r llavors va P!'S.'lllr el scgon esdevcnimrnt d'aquell dia boig, t:-n in-
e,,;pcral i ·mistenós com la calor de In prima,•cra en ple hivcm. &sise 
tomprendrc el que dcia ni que li ho fo1a clir. Joana afei,: 

l\o erec que sense tu em íos po~sible ... -
Abans d'acti.bar va tcnir por; pero Audrcu va somriurc, tncara que 

<·Is s<;"US ulls .!,'OSOS scmblavcn més t.rislos que mili. 
Xo,·amuit es va serttir soroll de lret~. Iuvoluntilriamoit, Andrtu 

para atcució. Aquella nit havia d'obrir-sc pas filts a Otoui. Les parau-
lcs de ¡oaua van quedar sense contesta. l,t:s llums es trobav(n més 
a prop I en major nombre. E ls dos joves es lrobavrn a les afores de la 
ciutal. 

Xo puc mar més llunv- digué Andrcu. 
l en dir nix6 agaf;) la 111a '<1 'ella i li besa el pahuell emh aquesta a11-

g1111íosa lcu<lresa que a volles neix ~n el cor a causa dd prcssenlin101t 
d ·una llargn í potser dctin iti\'a stparací6. 

Joana correj_'tl(\ pe! ('01tcorregut carrcr d'lli\Jia vers la S<:\'a casa. 
Sabia que li calía n:flcxicnar sobre tol alió i esfor~ar·se a crrnre el que 
Ji ha via suc<·eit; pero voli.a retJlrdar el lllOlllCII t. 

J un t tt la porta d '1111 cafe molt anima t, ple d 'cs¡xculr dors que co-
merdnvcn aml> lires i lliurcs ,·slerlincs i de noicts que ca111inavcn entre 
..lis ,·c,11< nl d)(nrr('b n llnmincdures lurques. Jo$na s'alura ele ~obte, 

Ningún~ l'havia t'ridada, S'ha,-ia detingut perque rn aguen pr~css ins-
tant bav1a atravcssat la seva mtnt. el pcnsamtnt ciar I concrc,t: 1Aixó 
és amor.• 

Els v~ueclors de cif(arrets continuav~n parlaut. t"n grec la "ª núrar 
ateu~amrnt i Ji va dir c¡uelcom. Joana no srntia. Rom811ia immóbil, 
sonmEnt. 

Petó la seva calma no ,·a durar molt. Al seu espcrit hi van acudir 
altres pensammts. inquietl'nts, C,0';11 ocorre SElllpre darrC;ra 1:11 fet gmn 
o transcendental, igual que els v1S1teuts que toquen srnse repós el tim-
bre després d'un naixoncnt o d'uua defonció. 

I,'amorl En aquest cas A11clre11 formarla part de la seva vida. Pe-
netrarla a la cambra rosa que en uu !loe o nitre .substituirla la que 
l1avia de,•orat Rlis.~ia. Se n 'aniria amb ella, i hi romandria mol! de 
temps. Per SEtn¡>re? Es que aquest home estimat, gairel;é uu descone-
gu t pcr a ella I que U inspira va una certa te mo1~a. que paria \'8 de gen t 
a qui anommr.va verds i rojos, hil\'ia <!'arribar a ésser ¡>era ella tan fn. 
tim com el seu pare, i potser més? J oana tingué por. A l'esperit lí acudí 
una paraula .CJne era per ella uo\'a i estrony2, mal.grat que fos a bM-
tamcut familiar pcr a tots els que deambulavrn a lot el llar~ del moll: 
la paranla m1ari1,. Andreu podía arribar a rsser el sen 111ai:1t. 

Aixó fs el que Joaua anava pcnsant. Era precisamcut el que acos-
tumava a dir la seva difunta mare tn la caseta del Loira, ar match: 
toupi: que Ji acaronava els indómits rinxols que cap cin ta uo poclia 
subjectar: «Bt [aras gran, i et casaras: aleshor~s ... • l al col·Jegí, u1 el 
transcurs ele les odiosi:s cla$SeS ele t'Ostura, scntia dir constautmrnt: 
,Si 110 aprms a cosir, serils mala muller.• 1 els adorats llibrcts de pas-
tes gro;uenques contavrn la mateixa historia: amor, besos, 1111 prom<.'s 
la felic1tal... ' 

E11 a911est placid 01611 havia pl11etral ,\uclreu, com estrirsut quel-
com, rioler, enonne amb les seves botes de montar (pa,pt solament 
usava sabates). imponent com R1íssía, tan estiiuat, que vu1ien ga11es 
tl.e plorar, i mal~rat tot, co111 u11 i11font. A11drc11l 

Sí; Jorna vo,ia que fos el seu.marit. Pero i el papá? Que li suc~iria 
al pobre paJ>,í, amb el seu •Jonmal des Débatso? I Jo~M. que un mo-
mtnl abl,us s'havia srntil atabah:da amb la scva fclicitat, V<,:cnt co111 
tot el que la rcdej11Ya (les cases, les barraques deis brnys í cls pillets 
tñrtars) gira,·a :il ,•oltanl sen comuna boira blava. e,qlcri111rntf1 ara 1111 
dolor sofocont. Que Carien el pobre pa,pd i Loirette, la ciutat Oll havia 
nascut, 011 un hmu menjava le:; casta11yes calcults í bevfo el vi espes 
de la con trnda, 011 w1 hom jugava al trie-trae, i ou, si no m<:11 tí(.Jl <,!11 
llibres de pastes grogmmques, les gents s'esti1uavcu placidamcut, jojo-
sanumt: un petó, i aqu('.$1 és el teu marit, i acl regna 111 pan? 

A11dre11? ... Malgret q11e Joaua no es sen lis amb ganes de riurc, sont-
rigué en i.111aginar-11e Andrcu j11gsn l al trie-trae amb monsieur Chalot, 
el notarí de l.oirette. 

Vercls, roi~s. blancs. Xo; nmb ell no hi bauria pau possibl<.' reró 
Joo11n no desttjava la pau. 

No obstant, i el papá? E lla no podía abandOJ1ar el papá . 
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L1;,; trns ombres s'aplanavcn de tard eu t ird 
sohre les !loses dcsignals i hnmitles: t'lll 
sois quan la bla ,•a 1111111 auO:,ruica rlcls fa. 

nals di;;tan ts les t-1na11cipava de l'ombra ab-
soluta 

Eren ben difertnts (:11 t.re elles i lOt<:s tres 
marcades, 110 obslant. pcl mnldx 1c-idu.•t• 
cl'insiguHit'oncia, clt• rnlgnrital La mfs Uarj?:a 
a van,a,·'I a sotrni:;n<.lcs, soleume i tigicla, a la 
i;.eva drcta, l'altra scml,lavn arro,.-;sega-r-sc des-
mcujadameu l. i la l<'rc<:t"l. u1cnuda, hclh1¡:a-
cliss:i. no t'E$.'lll\'8 de flamejar. parür-se i do-
hle¡:ar-sc en ti can tdl lrr<-gular d ... la vorera 

BI cnrrer ero ~órdid, ci;lrét, ple de silcnci 
Les cases fosques. mofent·SC <le: la vertical, 
intenta ven dibuixnr tentincs sobre el fons del 
cel sense estels Suhmcrgits en la remor de 
llurs propis passos cls tres homes estalv111 ven 
le:, paraulc~ ~o tu1i~11 ¡:rsn cosa a dir-se . 
pcr nitra banda. les 111e.11s a les bntxac1ucs els 
couvi!lav,·n ni rcoollhurnt espiritual. 

D'euc;a que eufii8rcn pel bmt carrcr6 .Car-
rer deis Oms• predicava pomposanl~nt nna 
placa clarn<la al mur que 110 s'ha\'Íen topat 
amb niugú. l'n gat 11oéli1111bul cls obser va, 
inquisitiu, arrec1:rat en una ent.radeta. pero 
<le i;eguida continua el seu eami. i 1:lls ni se 
11 'adouar<cn. 

-T,in S?.P grcu de no havcr pres l 'aJtra bu-
{anda <ligué el pel it iudividu-. Sí. cm sap 
greu.. Aqucsl tnpaboques no abrigo gens.-

1/home alt mormola c111ekom. que morí, 
s1:11se nrticulaci6, entre 1.,s solapes aix.ecad<:s 
rlel seu abric, i l'indifer<:nl enc~ng11é la cigar-

Carrer deis Onis, 12, 3.= ... 
reta per quan:a ,,egada. Es b>ira \'ll un v<.-u t 
íort. Sortosiuueut, <el 01i111ero 18 era mnrcat 
am b quitrll danmn t de la por la per <la van l de 
'3 <¡ual pass~ ven. 

S::tze ... Catorze.. Dofae! Si. prccisamenl 
ad ... 

rn portal, clos com tots els nitres, semblava 
hostil i 1111lcaral. El rigicl subjectc forfolla 
amb una clau, eixorcameut. i passals uus se-
gons úeclara als que tes~ituo11ia veu la manio-
bra que s'havia errat. 

-,\qlú tws els incon,•<mieuts de fer visites 
a aquesks hon:s- rlig11é l'il1diferen t. l ba-
dalla. 

Per íi. el p1uy deixa sentir uu ,cli~ simpi't-
tic. Tots tres s'in troduiren. en l'esboranc tene-
brós qc1e s'eixamplavs, grinyolant. La lam-
para sor,h fiscalitzava fes parets, cobertes 
d'un en~rut que ja havia deixat d'ésser sus-
pecte. 81:; graous també rdliscaveu, i el passa-ma s'en.ganxava als dits que s'hi co11Ha,•ct1. 

-Suposo que no haur<,m de tornar més 
a aquest desagradable t.uguri- es¡>eran,a el 
pe iL 

L:na p~ll <le laronja ha\'ia c:,tat a punt de 
fer-lo rodolar esc'lles a ,•aU. i es sen tí ofcs. Hreu 
ja al pis ter<.'tr l,;ns inst.ants romangueren im-
móbils, en silcnci, i cl\!sprés l'encarregat de t.o-
tes les tasques rledsives sacStja el ricaportes 
du<cs, tres vegade:>. 

,\lle) retrunyí espantablcment de dalt a J¡..iix. 
,te la casa, peró quau s'esmortui t:I darrcr <·co 
tot torna a q11edar quict. Hi bagué soroll a 
clins. l:na n,u inquirí ,\ la resposta absurda 
i trauquil·litzadora la porta s'obri, lentament. 
Quan ho ha!{ué f<: t <'Osa de 1u ig pa 111. sem blü 
pcueclir-~·n. p,:ró ja el u1a11dr6;, subje<'t<e ha-
,1n posal amh. displiccn da la punta clel pcu 
entre t: I m'lr<' 1 la full,l 

'l'otes tres p1stoles c,m\'1:rgicn en !'home 
bm i quaclrat d'e~paUles que bavia revela! la 
porto, en esDnUtuar-se Es mant1:11ia encarca-
rat, amb m111 lle11~11 ele <'ahdl fose sohre els 
ulls, a l mig de 1·c~tru1,;-a W sen pijama tenia 
totes les tonalitals clei gris. 1 él hall era •chic•, 
el que se'n diu •chk•. :,.; ¡ t1·aprop ni de lhmy 
s'a,·eni11 amb les pcll;; de tarouja: alió era 
ciar. 

-HlnS Shol,er. c¡ncdeu detfo~u t. en 110111 
de la llci m tictac del rl'llotge posa ¡mnts suspensiu~ 
a la frase. ¡>ero res no es m0'1ifica A l'ambitn t 
~ iu"'ú 110 ,·aciJ ·Ju ni s'estremí Haus Shoirer 
ha,.fa ac<:eutuat la rigid(/SI\ rlel sen gesl, lll<"II· 
tre cxaminava els seus tres iucolors visitan ts 
El rostre. de treL5 rlurs, se li enc!uri ~ncara. 
Era poc clc~nn t, i ell sabía que tam!>é cr.i 
inútil ier resistencia. i 110 la féu. 

l"s prego que em t'<>ncedin cinc minuls 
n ban:i rle s:guir-vos -<ligué policla.m1111 t. en 

tm lle11guatge correctissim i\l'he ele vestir 
i em plauria fer mis darrers preparatius. ~o 
intentaré .. res 11ioleut. .. -

•Fugi" era una parauln massn ing.,uua 
Tot estava perdul. l,a cambra prOJ)(:'ra no 
teuia sortides practicables, i amb elles l'actua-
ci6 no hauria cstat distiu ta. l.'all n~rn t con-
cedí, d'un brandamcn t ele t'ap. 

-l'an sois cit1c minuts ... -atorgll . Tau 
sois cine miuuts ... -

Desaren les annes. r:espia, amb pa~ses s~-
gures. s'iutrodui a la ca1116ra i !anca la porta . 
!IURu, suaumcml... Els allrcs es 1uiraru1. lfo 
llurs ulls hi havia un reflcxe de complieilal. 

Semblava que el sih,nci íos l'1í11iea cosa exis-
tent. Rl temps era d<ms. A la claror pobra i 
grogucnca de la bo1nhetn central, el bt-llugadís 
milhomes tafanejava. 1 el desrurnjat seia, de 
cara al sostre, les carnes esliracks. 'rot un 
111611 de pensamen Is s'esmuu)'ia rn ds tres 
ccrvells dh ·aga11 ts. 

Els cinc minuts paSSllrrn. I!om pan) l 'orclla, 
hom deturo les passejades, hom s'arronc;a i 
esguarda el mur que separava. l un tret ompli 
J'eter ele so11oritats. 

Aixó, cxacta1111mt- digut!, cu un to sim-

l>le, el flematic. !"eró tots es precipitarrn 11ers 
a p<>rta, i l'obrircu d'una estrehcda. Hans 

Shoirer ja mai rués no t.rai'ria. 
:\!ARTA L1.ns.\ .\I,G:\ RR.\ 

---------------------------------------·----------
1 e s d o n e 
companya ... 
jo no sé com dir-te ... 
encara tinc viva en el meu record aquella rialla 
forto i blanco del teu ocomiodoment... 
els teus bra~os nus estrenyent-me fort, com mai ... 
els teus ulls espurnejants ... 
jo sé que en marxar del teu costot 
un núvol de tristor houra dos lo te-
va vida ... 
jo sé de tofo la tevo lassitud en 
aquestes )largues nits sense besa-
des ... 
jo sé de tofo l'omorgor punyent d'un dio i un 
a ltre, sense reposar la teva feblesa de nino 
en lo mevo esplendido fortítud d'home ... 
pero aquello riallo nova i cloro que enlluerna 
de sol la meva vida és el que tinc clovot o 
l'anima com l'únic digne de tots dos ... 
ols ulls entristits deis meus componys hi hc, sem-
pre el fons tragic del comiat ... 
les llagrimes ... 
les abra~odes histeriques ... 
els crits ... 
lo insinuoci6 al defallimenf ... 
lo covordio ... l 

s d e 1 ' h e r o i 
en els meus ulls nu la teva imotge més bella 
que moi.. 
en empossar-te lo tevo ongúnio em donares 
en ofrena de coratge la tevo rialla de llum ... 
així et vull, companya .. .! 
aquello riallo fresca, ardido, prometedora 
d'un retorn gloriós, em dóna lo responsobilitot 
fermo del meu deure d'home lliure ... 
en les nits blanques de neu, lo teva imotge 
riallera m'oconsola de tots els sofriments ... 
i només em suggereixes imotges plocevoles del 
nostre amor, endolcit sempre ... 
en les terribles hores del combot, les teves 
dents agudes, els teus llavis molsuts, m'espe-
ronen en una follia de coratge ... 
i per retornar a aqueixa boca riollero em llan-
~o al fervor de l'heroisme ... 
els meus companys couen defollits, sense lo 
gloria d'oquell riure ... 
jo tinc !'esplendida joia del teu encoratja-
ment, amoront-me lo vida, per o retornar, dig-
ne i lliure, com un home, al teu costat, campo. 
nya ... 

pilar castillo 
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Hem d'ésser 
fortes belles 

Sera II e,·es:<ll r,' 
<1ue jo 11' íaC'i ,·eu-
r" eb a ,·anta tge~ 
ch• l'a1¡:ua íreda? 

~o u:,. nfli;.!iu, an1iguete:,,. . .si el 
ve~lrt tcruto~ift) n ·unau ina\':tiu 
1·aa ,11,tx:o frcda 1 11110 ablu-
('IÓ ck , oll 1 ,·ara ,i:ro11 cb mi-
llor, tus11<·~ per al , osU<' eu-
tb el qual. despYé, rl 1111 qua111 
remp, rl'oquest t ra1·ta ment. 
tom11r/l n .!Sl>er fre~c i ¡ovenf-
vol ~o oblideu qu<, 1111 ,leL· 
perjuñi,•1, que la virla flon¡a 
oca,iona é, l'emmus teimeal 
premntur riel cuti.~ r..e, dones 
rleJ, ¡mi~o, rlel nor<I s6n les. 

1¡11i- 1<,u.-11 el, n,tb 1111,, fin,, ¡¡emati,. Solament 
t>n tn, dh·, ,., troheu .aquei>t!. ,·utis de nacre 
amh fini-, tra11,p<1r,•11de, ro,<arles. el sene! 
.Je!, qunl, hon, ,·.-n·Hria vanament en el" 110• 
me,u,t, i11,1i1111, <I~ bellesa 

. .\11(111t rr,·,la "l pt-r" preser\'aat-ne els ulls. 
prnpe11w, il 1rrita,·tó Per a elb entebi® 
1111 x11 ,1'111¡¡11" J\1111, lhmuna o borkoclo I pro-
' .. ,¡¡., ll la "º' a ll~1e1w JWT ~eparai l.a ron-
¡1111 t l\ J ,., .,.,Jt 1111¡,r,•,,.,1011al,le a k., tcmpe-
r.atun,., l·,tu·11u--c;. 

Et- , 1111, ,.,,., potser sofnran un xil' amb 
tJUe,t tr.i,·tHmo,nt d'aigua íreda ~i no teniu 
a pn,-·a,11·111 d, dona r-vo,- un lleuger mas..,at-
,!t- ami, olí ,·orTent ,¡ne és el lónt<' <'le la 
pdl per ,• ,cc•el li·nl'io Sí no somrigueu 1;01i 

resulta una verita-
bJ., pana,·ea :\'o é,-
la darrero ,·egada 
qui- eo, el uobarem 
en aque~t, <'On~ells 

NATATM\ 

Moda nova per 
a la dona nova 

Hem d1: treballar 
seuse témer el mal 
temps. els matins 
írcds i les· tarde, rú-
foles. Hem de tre-
hallar més que mai, 
i el nostre instin t 
ele la moda sense 
ddxar d'éi;ser DOS• 
lrc. ha d'aclaptar-se 
a les ne<'es.~itats ca-
tegónques del wo-
meu L Els nostres 
vcstits, practics i 
se n2ill s, ti ndrau 
nqucstes lfnie~ aus-
h:r\!~ i "'t:rnn d'a .. 
,¡ue,t,, ¡:cm·r~,. .:o~-
fortables. perosobns, 
que con:1t11ue1xen •el 
sector ronsdc II t• de 
l'ele¡?ancia. t\ vu, te-
nlm més que ruai el 
deun· ch· pre,:ent.ar 
un aspeL-te agra,la 
ble petó nu eu,. hem 
<fl' detenlr ¡:oirt- en 
el,. deta ll,- rl'aquest 

asptc'll !Ju, fugi rl<: no~altte~ p,•r ,cmJ)'l'e 
d morl, .,fd,liflor dt- In fri\'Olitat! Q111: la pa 
raulo ,dona• ,i1!]11fiqui ti que 110:,altrc, ma-
1_.,1xe,- volcm I no allb <1m· ,egles clt- clesmora 
htz.odora , 1, 1l11za.-i6 burgel'O li han po!'llt 
ílouu <"h·11lt'nt humo útil actuant No ma 
nic1uf rnn:-a•i,:nc1 al pla,,r dt- l'hom1: o o la ,eva 
mlb!!nU 1·,,., u•mpladll l,lunr d(' noltaltre, la 
flrntJ!I l>l<r,,u la •luxe•, J>t'ró a prop, cada vcgada 
111é, u pro¡,, la \'orood ta I l'onforta ble: ~I sen-
lit hum/, i ¡,ri11·tk tlé la motla :-.o vulguem 
e,__, .. r ,....-la,·t', ,1 ·unu paraula on~ al routrari 
que lu 1norlt1 u~ :,.e-rvcixi 

hn el model l·,¡clusiu d1· 1.0MPANYA. que 
u,- oferfm hi vc:nreu un gcntil ,1hrk dt' llano 
¡:ru1:,Cuda "ri,. nmb butxaquc,. l'OII i punys 

cié fauta.,;ia cs1-on,,... marrll , taron¡o 1:1111111,. 
portamonedes i Sil 
hote,- de pell marró lvoR Rl'BY 

Armilla a pu nt d'arros 
:\latc.riak Sis cahdelb <1 •· r 1nq11anta ¡:rams 

il<- llana vermella Agull<', del número :l 
Canxct dé ferro ,tel ni1m.,.,u 1 1 

Punt emprat Punt cl'arr1>, 
Primera pas-;.·ula ua pun t al dret, un pun t 

al ri:vés, un p1111 t al d rt-1 
Segoua passo,lo un p,1111 111 . , .. vés. un puut 

al clr<:t. i íer dt- manera t¡n,· .:1 ¡.,uut al rc,·és 
t1·aquesta passotlo e~ trohi ...,hre el punt al 
rlret de lá pas,.ada aut.-raur 

Execució Oa\'ant l-.-11 .:tnquauta punh 
ti 'orrós . .:re1x1:11 t 1111 pun t <1 ,·orla fiual de pa.,-
'18cl11 a da,•11111 i cllsruinnint un punl <leí l'Ont6 
ele la costur:i ,·oda <lo~ centfml'lre~ pera cu-
tallar l'arw.illn Quau ~·1aagi11 for ,eíxantn do,-
l'Cntfmetres fal'i's recte per rlavant. Al <'Ostat 
augnu:ntt:u un punt cadu ,Jo,- centimetres 
Quan n'h.\giu fer \'Ínt-i-set rentfmettes, ,·omp-
tont des de baix. comem~u la cisa. mi11\'011t 
a cocla comenc;ament de µassacla tri;s vc¡::ade, 
tres punts. tre~ vegades rlo~ pun Is i quatre 
,•cgades un punt 

I,lavors aneu font-ho recte fau,, a l:es1>:1tlla 
En !'última mitn•oda ele :SC>tll el hra,; comcnceu 
lo de l'es<'ot. disminuin t cl'nquesta manera 
,·int-i-n1it punts i continn,;u rc:l'te fins o l'es-
patlla. que honro de trohar-~,· a rinquan ta dos 
centfmctres. co111ptau t tle,;de lu hase. Dh,mi-

E e>rre u d e <Ee>'"panga> 
Joono C. i oltres componyes: Desitjorfem 

sober per qoe no es publico lo Secció Grofolo-
gico de COMPANYA. jo que considerem que 
no·es trocto d 'uno senzillo curiositot, sinó que 
vol lo peno pel corocter c,enttfic que té, 

En . visto de !'interés que heu demostrot vos· 
ollres i molles oltres componye1 per lo secci6 
de grofologio, hem decidit continuor-lo o partir 
del present número. lo nostro revisto publicoro 
tot olío que pugui intet'buo, les no'Slres lecto-
res, pero ,empre donont uno importoncio espe-
cial o tot allo que pugoi contribuir ol progrés 
culturo! de lo dono i par domunt de tot olio que 
lo indueixi o coopero, o lo causo ontifeixi,to. 

Una amiga de COMPAN YA: - Fo uns 
quants dies q oe voig obtenir uno llouno de corn 
en conse rvo, lo qual coso em· VQ semblor una 
veritoble adqu1sició, pero en menlor-ne per se· 
gono vegoda. lols el< de cosa ens troto•em 
maloment. Perjudico aquesto meno de cornf 

Els oliments contíngut, en llaunes áe con ser· 

mú'u l'c;spallla 1:11 t:rc:,-
\'egacles i fc:u l'altre ,-ostat 
de la moteixa manera 

Darrera Feu cen t ,•111 t 
1-quatn• punts i clis111i1111i.11-nc 
ua a ratio costat cacla do, ceu 
tímetres. fins arribar a "int 
i-set. t·omptan t des de haix. 
Quao arri'beu a aquest puot feu le• dse,. 
disruinuiut tn t'Omrn,;ar cada pa,;,..arfa tlue, 
,·egacles tres punls. tres ,·egades <lo< pun t, 
i quatre \'egades un pun t. i con linueu r;:l'te 

fins a l'esp<'lllla que es trobaro a 
quaranta l'iuc centfmetrt>:. de la 
port baixa Di~tuinuiu el ,-otl d'una 
solo vegada i cada espo tilo eu tt es 
vegad<:s. 

:\Iuntatgc Reuniu les <lií1<rrn ts 
peces per mitja de costures i feu 
cinc passades en toru de l 'oruülla i 
el mateix entoru de les ciscs 

Bntxaques: Comenceu amh tres 
punts. Aug111c11teu-ne un o cada 
e_rincipi i a cada final de pa,;sada . 
Quau tingueu ,·in t-i-tres pun ts a 
les agullc.s seguiu recte do, cen ti-
me tres i tanq_ueu-ho tot sel(Uit. 

Parlem de cuino 

Calorie5, \'itanuncs. Heus ad el problema 
Cal su~tituir coses que. sense mancar, s'han 
converttt en poc corrents o s'han encat'H molt 
.Ss una coutribució pagada a la g uerTa. Tots 
hem <le sen tir-la per igual Pero aixf i tot es 
poden conf~<:cionar sa horosos m.e~llis <¡ue lin 
gu1n el!l_ suf1c1<:nts elemeuls nutr1tm~ 1 ,·alórics. 
Xo obhde!' _mai el, poder ~lorifknut d" les 
grasses r.. oh ha d és.\er tlllt8t com un '\"eri 
ta ble trcsor t·o mct1:e aconsella que ,iu, sc·n 
deixi ní ima sola gota ni plat• Aprofiteu aquest 
consell I passeu per olt una le1111>oracla les 
f6rmul<:s, convcnctonals <u temps de guerra 
de la correcció a la taula SI. amigues Quan 
es tracto d'oli •hcm tl'e-;('urar el plot• Que 
hi farem> \'oig o donnr-,·os una re,·epta de 
c:roquetcs ,re guerTa Croquetes st nsc 011. 1 sera-
se llct Jo ,·eureu ele quina manera Fregiu 
1~ t·arn pkada, el pcix o le~ verdures de qu<' 
rhsposeu per a fer les croqnetes Afegiu-h i 
uua bona quantitat de tomatec i 1·eba b1,11 
picada Feu que tot ci; redueixi bastan t en 
l'olt Afe){iu-hi farina <le blat o cl'arrós i l'ai 
gua sufici(l)t perquc es formi una pasta cs-
pessa i consisten t. Peu-ho bullir ¡x:r tal ,¡uc 
s'espessceb:i bé i la forh10 uo quedl crua . Quan 
la pasta ~lgui freda fcu-la a trossos I doneu-li 
la forma con venient. 

Passeu aquests tros..;os per uno pasta es · 
pes.so de farina de blot i aigua i rlesprés per 
molla de pa ratllat Fregiu-ho c mh oli b1.n 
calen t Sóu unes ero-
q uetes de licioses. MARINA Sl>RR,\ 

vo ocostumen a olteror· se en obrir-los , posar 
se el meloll en contocle omb l'oire i o aquesta 
ca uso ha obeil seguroment lo inloxicoc1ó qu1a 
ha sofert la voslTo fomílio. Per tal d'evitar intolli 
cocions cal tenir el coslum de trosllodor el con-
lingut o un otuell de piso o de cristal!. Amb 
oques! procedimenl podeu lenir lo ,eguretot 
que les conserves no u, foron mol, pe,que ge 
nerolment són ocvrodamenl preporodH, 

Corme í • Elviro. - Som d'un poble del , 
voltonls de Súrio i trebollem en uno fobrico dtt 
teixits. Hem sentí! porlar de les guorderie~. 
i creiem que són un lloc on podrlem deixor ell 
noslres fllls mentre nosaltres trebollem. Expli 
C\ueu-nos bé oi,co i orienleu-nos sobre la pos 
s1bilitol d'instof·lor-ne una o lo noslro locolitot 

En llnies general, esteu ben assobentodes 
del que és uno guorderio. Per tal d'e xplicor, 
vos·ho omb tot d etall i donar-vos l'oríentoció 
que desitgeu, oixl com lo col·laboraci6 tecnico, 
hem pouat la vostro pregunto a lo Unió de 
Danes de Cotalunyo, que lot seguit es posaro 
en contacte omb vasoltres. 
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Plou f nevo l lo Me,c4!1 
tot pensont vo pel correr. 

Ttebollon omb gron dolll 
fln" que to losco hon fln,,. 

~, 4 4A4-
Vtu tres noie, desvogodes-
qu• omb lo neu fon pollos.scrdeS'. 

1 IH no, tres jovenctoa, 
contente, 110H1fete1., 
fon b,oc.et omb lo Morco, 
ouet\YQdo i. .• 8onofi 

VOLS SABER QUI ETS? 
(Secció grafologica de COMPANY A) 

1\, RIU,S F. Teniu un corocter moderot, omob1e i senzill. Sou 
ochvo, emprenedoro i us 09rodo encorar-vos omb em· 
preses que semblin difícils. 1 sou obedient. No obstont 
ben sovint omogueu lo voslro au tentico personolitot: é; 
quon o!gú, jo de primer ont'!vi, us ha resulto! ontipolic i 
gen~ d1!¡ne de lo voslr(! om,stol i conflon~o. Aleshores 
esdeven1u <;>spro, seco, 1 us vénen unes ganes immenses 
de controdir ... , ton sois per portar lo contrario o oquell 
que no us h<;> coigut en 9rocio. lo vonitot no és el vostre 
defecte. Ten111 bons senhments i sou espiritual i entusiasta. 

M, C. SANS. Esteu en lo perilloso tronsició del medi senti· 
mentol al medi intel·lectuol. El primer us domino encaro, 
i vós feu tots els esfor~os pero deslliuror-vos-en d'uno 
manero deflnitivo. El vostre desig més intens, peroro, és 
cultivar lo vostro intel'ligencio per tal d'orribor omb ello 
o mesurar i comprendre les coses, preferentmenl omb 
lo sensibilitot, que en .lo mojar port deis cosos ens fo 
equivocar. Sou inquieto, energico i egoísta. Teniu dubtes, 
gro ns dubtes i voc1l·focions, conseqüencio del que us hem 
dit en primer lloc. Aprofltodoro. Reservodíssimo. Un 
complexe de superioritot, sense cap meno d8' dubte, 
Oepressions d'onim i pessimisme que. us guordeu bé de 
manifestar exteriorment. 

M.b:RE NOSTRUM. Molt hourfem d'equivocor·nos si no te-
niu un temperoment un xic ombrívol. Un moteriolisme 
desen9onyot. Experimenteu un gran olleugeriment quon 
podeu explicar els vostres controtemps o olgú de lo vos-
Ira conflon~o. Gran tenocitot. Sou molt susceptible i no 
perdoneu focilment els ogrovis. Orgull personal. Presso: 
ansia de córrer i de viure. 

FRANC. Benvolgut col'lego, si alguno c'Oso terrible hi ha en 
al món és fer lo grofologio d 'un grofóleg i ens esborro-
nem Ion sois de pensor·ho. lo vostro lletro ens ha com• 
plogut indescriptiblement i us remerciem per lo distinció. 
Tombé creiem que us mereixeu un examen especial, que 
us tromelrem. Quont o lo vostro pregunto respecte o les 
iniciols cA. 8.>, hem de respondre que ho hoveu encer· 
lol: estem plens d''orgull i sotisfocció per oquest motiu. 
O'esprés hi houro gen'I. ccsmp'Orty F.ronc, que no cregui 
en grofologio! 

~ADIMADDIA 

LleQlll en el prooer número de COMPANYA l'inleressant reporlatoe BUES MIL OBRBRES DBL RAM TAITIL QDBDEN SENSB FBINA 
PBR MANU DB MATIRIBS PRIMBS. EOM TROBAR-HI UH! SOLDEIÓ. No delieu de IIEQlr el nostre número del dla 12 de lebrer. 
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HIMNO DE RIEGO 

doe el Blm • 
" m:ia ,traa -
to y:,. ro 

•• lid. 
v,., .. tor. 
ea. fich!. 

dos C,m .. 
a, nl 
to ho . 

lle 
Que, ,.,. 

V:, 

yen ••• ye! 

.... 109 ffl 
do Pa 
de nue-e 

Joe do! Cid . __ Sol. 
trlael ;, _ mor'. _ _ S<>I • RO 

ºª Ira Na _ c lOn.__ Sol 

L'Himne de Riego, onomenat així no perque 
el seu autor fo1 el gloriós revorucionari espa· 

nyol, sinó perque van dedicar-l'hi els seus autors 
Gomis i Evarist Sanmiguel, enclou un $ignlficat 
molt pregon en la llorga lluita del poble ibéric per . ' 
al guany de los seves legftimes llibertots. Nascut 
en l'ambient obrondat deis liberals romontics, en 
les colides jornodes de la «Fontano Roso,, tolo 
l'empento generosa deis pils ovids de llibertat ba-
tega en les seves estrafes. Himne trlamfol que co-
negué les glories del vencedor de Cabezas de 
San Juan, marxo guerrera que va animar els pos-
sos victoriosos def liberalisme, les seves notes que 
irrompien marc:ials i ordents en mig deis bonquets 
on es coronovo de llorer el jove heroi, en els tea-
tres on es celebroven exoltades vetllades patrio-
tiques en honor seu, fou cent de mort í de dolor 
o través de !'infame suplici omb que la crueltat del 
rei enfellonit convertí Riego en martir insigne que 
rego omb la seva sang el comí de la justícia i de 
l'alliberoment del poble que ell tont onhelavo. 

Durant més d'un segle l'Himne de Riego fou 
l'omogado música que en llur pit abrigaven tots 
aquells que somnioven en uno Esponyo prospera, 
gran i lliure. En triomfor el regim republico, aquest 
himne, regot mil vegades amb la song de les vic-
times de la reocció, fou, amb justício, declarar Him-
ne de lo República Esponyola. 

Aquost himno ut6 incl6s •n el Con~onerRovoluciono ri lntot 
nocional d'Ollo Moyer, vol. n. 2, oditat pel Combso rlot de 
Propagando de lo Gonorolltot do Cotolunyo, 
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La· Conferencia Internacional de Dones 
ELS dies 28, 29 i 30 de genér tingué lloc a París, tol com hovfem anunciat, una conferencia internacional organitzada pel Comité Mundial de 

Dones contra la Guerra i el Feixisme. 
Hi participaren delegacions d'Anglalerra, Fran~o, Bélgica, Txecoslovoquia, Holanda, Suissa, lugoeslovia, Méxic, Argentina i Xile, aixf com 

una delegoda anlifeixista d'Alemanya i una altra d'ltolia. 
la Unió de Dones de Catalunya hi es tova representadg_p_e¡,.les camorades següents: Dolors Borgalló (Comité Mundial de Dones), Enriqueto 

Gallina! (Esquerra Republicano), Reis Berlral (Esta! Catalo), Josepa Beldo (C. N.T.) i Eloina Malosechevarr!o (P. S. U.). 
Entre els nombrosos punts de l'ordre del dia, el lloc més imporlont fou reserva! o-Espanya. Amb la porticipacio de lo majoria ¿e les delego-

des s'entoulo una discussió molt extensa sobre aquesta qüestió. 
El discurs vibrant de la componyo Borgolló causo una profunda impressió i contribuí moti o que hom tractés una organització rapida, comple· 

la i efka~ de l'ojut a les dones i als rnfants d'Espanyo i en especial de Cotolunya. . 
En el proper número de COMPANYA dpnorem uno informoció detallado de lo conferencia, especiolment del discurs de Mario Dolors Bargo-

lló i de lo discussió referent o l'ojut opo.rtot per les orgonilzocions deis d iferents poisos al nostre poble en lluito. Donorem tombé el resum deis 
discursos que les componyes Beldo, Eloino, Reis i Enriqueto pronunciaren lo torda moteixo del trogic diumenge 30 de gener, quon Borcelono ero 
ton cruelment bombardejado. Aquestes companyes parlaren a lo Conferencio Nocionol de les Dones Franceses davont un ouditori de dones vin· 
gudes de tols els recons de Fron~o. 

la veu de les noslres companyes, tremo loso per l'emoció solo el pes de lo terrible novo, féu commoure · els cors de tots els presents. Un clam 
d'indignació eixí de toles les baques contra els feixistes criminols. Molles dones franceses no pogueren contenir llurs llogrimes en coneixer la novo 
del mo~ocre en mossa d'infants i dones ... 

1 les franceses es comprometeren de seguido o ojudor·nos oro més que moi, i res no coroclerilzo millar les simpoties pels nostras combotents 
que lo col·lecto que fou organitzodo esponlonioment olla moteix. Es recolliren mil sis cents frenes per adquirir toboc pero l'hércit Popular. . 

les delegadas franceses i les deis oltres po·isos tombé ens osseguroren que en retornar o llur país orgonitzorien en gran escala lo tromeso de 
queviures i robo al nostre país. 

SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

Atnb m:,l!u del Cop d. Any •~ celobrO o Mixic un gran fe~tivol o oroAt deis infont, 
•1ponyob, orgor,itzot per orhstes cin•motogrOfiu omb lo coo_P.eroci6 del Comiti de 
cAyudo o los Niño, del Pueblo fspotiof> 1 de lo cConfederoc1ón de Ttoboiodore, de 
Mli,dco,. En lo fologrofia oporeixen els orgonil'Zodori: rlJ Goto Sundergaord, es.rrelto d• 
la Poramounl, primer premi de 1937 per Jo sevo peUculo <lo vida de Eff'lifio Zolo,, 
( 2) H.,bert Blbermdn, directór do lo Poromount, i Jouphine Brlght. osctiploro d'orgu~ 
ment; de lo Porornount · 

Una gran omiga deís nostres infonts 

Una de les dones 
que o l'estronger R1és 
ha trebollat per la 
nostro causo és tone 
Boulenger, secretorio 
general de !'Oficina 
Internacional per o lo 
Infancia Espanyolo. És 
l'onimadora de la uni· 
flcoció de l'ojut de 
nombrosos paisos i or· 
gonitzocions. Mercés 
o aquesto oficina in· 
ter nocional, reconegu· 
do oflciolment en doto 
21 de novembre passat, 
s'hon conolitzol molts 
esfor~os que obons no 
eren oprofltots degu· 
dament. Actuolment 
formen po(t d'oqUest 
or9.anismeelssegüents 
poisos: Fron~a, Holon· · 
da, Noruego, Suecio, 
Anglaterra , Bélgico, 
Egipte, Estats Units, 
Cenado, Cuba, Xile, 
Uruguoi i Argentina. 

Soslé a Esponyo !rento colonies pero infar,ts, sis d'elles d'Ajut lnfan~ 
tilde Reroguarda, i en.vio mensualment més de !rento mil quilos de llet : 
en pols, que són distribu'its entre els dispensaris d'higiene infantil del Mi-
nisferi d'lnslru"ió Público i Sanitot. Dins de breu temps facilitara llet per 

ols dispensoris que han d'ésser instol·lats o Catolunyo perla Generalitot. 
la noslro revista es com.P.lou en saludar lone Boulanger, oclivist~ in-

fotigoble de la causa onllfeixisto j uno de les lluitodores més energi-
ques o favor del nostre prestigi internacional. 

les dones antifeixistos de Fran~o 

Ha esto! uns dies entre nosaltres Claire lso<'rd, obrero francesa que 
treballa oclivament o favor del nostre país. És secretorio general del 
Comité de Dones de Sete, que compto omb tres centes dones odherides 
i mil cinccents simpalitzonts. Comen~oren a !rebollar en el mes de setem· 
bre del 1936 i ens han porto! nombrosos comions de queviures. lo sevo 
consigna acluol és: un comió men· 
suol o Barcelona. Cloire lsoord or· 
gonitza o lota to regió de Séte la 
«Diada del Po> per ols infants es· 
panyols, que dono mogníflcs resul · 
tols, i oro, de relorn al seu país, 
organitzaro la Setmona del Tobac 
per ols combatents del noslre Exer· 
cit. 

la Unió de Dones de Cotolunyo 
ens prego de fer remarcar la tosco 
admirable d'oquesta enlusiasto 
omigo del nostre poble. 

l he usad, tombél'opiniód'oques· 
to componyo sobre la Residencia 
«Roso luxemburg,, d'Ajul Infantil 
de Reroguardo, que ella visito, 

·Quon he visten quines candi· 
cions podien víure oquests infonts 
desemporots, que gaudeixen de 
tot allo que en la mojorio de 
pcítsos nomes és reservo! ols fllls deis rics, com &s ediflci esplendid, 
bonic jardí, inslat·lo~ions sanitories perfectes, salo de cinema, joguines 
i, sobretot, bons mestres i una atenció medico exemplor, he pensot que 
només un país poi superar aíxo. 1 no per la qualital, ,inó pe~ lo quanli · 
tot. Aquest país és Rússio. 

Et comf6 que ho portot ols queviures i Jo toba rec'olhdo a S91e J Notbono el po11oí 
mu do gener, lo fologtoflo utO preso o Sito i hi opor•lxeri .s, que rn,.s octivoment han 
cooporot o aquesto expedic16, que. com io hom dll, ho ulot dirigida per Cloire 1100,d 
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E D 1 T o R 1 A L 
comen<;a la llnila en defensa de> la llihel'!at i la independencia chil N OSALTRES, ll·S rlones, hem treballat amb entusiasme I sacrific1 des que 

, noslre país. Passat el primer momenl, suprral l'instant en que tot es 
confta a !'heroica i generosa iniciativa del nostre poble, a la seva capacita! 
d'improvisació, quan 1.racord amb les justes consignes de les organitzacions 
anLüeixistes s'esll:'u<:lurú una forma general d'acluació que 1·ocollís 1·esío1·i; 
J)Opular amb mii·os u lu seva ruillol' utilització i aprofilamenl, d!>s ct·aquesl 
rnoment en que s'adquil'Í la dl'gud11 maduresa t•n lc,s formes combalivPs, les 
dones hem passat del fronl clt• lluila·al fronl de, la -producci6. 

En efecle, avui clia el front (le batalla ele totcs les clones es froba t-n el 
lel'l'eny del ll'ebal I i de• la soliclaritat. l,h1r 1m1pla¡;amcnt este\ en la producció, 
on han rlc> prencl1·e les mi1quincs que c>ls homes abandonen en incorpo1·a1·-sf• 

/ 

a l'exercit, i, esr,ecialment, han d'ocupa1· un lloc en la naixcnt industria 
de guel'l'a. Sí~ Les dones, c>n aquestes hon•s, hem de llan<;.nl'·nos torn·ncial-
me>nt sobre les fflbl'iqucs I lallers que han de nroporcionar als soldats del 
oostre Exercil Regular les municions, els fusells i l<'s robl's d'abnc llP<'l'S· 

/ silries per a combalre i vencel' el íeix,sme. 
D'alt1·a. banda, en el front ele la solida.rilat nosallres le:- dones he111 rl~ 

demostrar la nostra t•slimació i r!I nosh't· sacrifici f'nvers t>ls malaurab <·om-
batenls que cauen f<:'rils i passen dics I die¡, als hospitals. 

Ajudem els fedls ! La sang deis nos tres b!'aus llu iladol's qm· .d1ilnament 
ofereixen llur vida en defensa <11• la noslra 11 ilwrlat i lambé dE' la nosh·11 vida 
mereix Lota la nosll'a abnegació. Ens he>m d'imposa1· lota mena de privacior1s 
pe1· a alleujar llm· sofrimenL. Cal que ,•isilcm t>ls hospilals poi·tant als nostres 

/ gloriosos ícrils l'afecle I l'adrnirnci1í que enver:, l:'lls t·xperimenta 111 nosh'a 

¿>,v,·c>raguarda. Cal que ens preocupen, rll' llu1· 1·oba, de llm· correspondencia. 
Hem de conversar amb l'lls, llegi 1 111 s¡¡u costal, organitzar íesti vals, .;ense 
escassejar ni un sol moment el noslt·t' esíon,; 1 t'l nostrP treball Per tots l!IS 
miljans hem de• procurar QUC' t>ls si¡rnin menys amal'gues , dnlorosPs. les 
horC's de llur malaltia. 

Cal que Lotes les clones que vulgum contribuir amb llur afecte a aqm•sta 
lasca cl'ajul moral i material als nostres fel'ils s'incorporin immediatament 
a les.comissions ele dones visiladol'I~ d'hospitals. La iniciativa de comµany<'!' 
animoses ha fcL néixer ja grups ele visitadores en alguns sindicals, t1ni111·eses 
imporlants, al Socors Roig, als comile:- dt• bal'l'iarla, elC'elei·a. També la nostra 
L'nió de Dones die Calalunya oh•1·1•ix ample -marge pi:'!' a aqnesla aC'tivilaL, 
que cap dona conscient no pot neghgir 

Una al!l'a de les lasques a realitu.ar, en la 4ual le:, dones potieni cuntn-
hufr eficacment, és la dt' millorar la situació deis refugiab. En efc•cle, tlavant 
rle la crneltal deis h-aidors espanyols i uel:, invasors estrangers, nosallt·e¡, 
lll'm de demostrar ñavant del món s11nc!·r la unilat i la cohesió tlt•ls pobles 
il3~rics. 

Els refug,als, aquests éssers malaurats aue han arnbal a la nosfra lt'rra 
dcsprés d'una dolorosa peregrinació plena d't>nstu'ls, rle íam i rl.t> faiig11, han 
de trnbar una segona llar a la nostn1 Ltm·a. En Pis actuals moments Cata-
lunya no és exclusivament nostra, smó que té un desti més alt. és la trl'l'a 
de lo!s <>Is <1u<· volen lluitar per la independlmcia ibérica. Solamcnt amb una 
Espanya lliurP porlrem lc,ni1· una r.atalun~·a tamhé lliul'(· i Pnsems p1·<1-
grC1ssiva i fel i<;. 

Dones catalanes: estimcu t•ls refug,ats! Si so1·prc•nc.'u en C>lls alguna vc•-
gada una actiLud as1wa i esquiva, pcnseu que aixo rnspcm a un 11slal d'itn1m 
sobn'rxcitat pel sofrimení. No oblíélt·\1 qut• les dones evacuades tenen tambi> 
fllls ¡:)elils com vosallres i que els han hagul de, portar a coll du1·ant quilo-
metres i quilometrt'S de carretera :iola les l>ombt•i; rl'alemany~ i italians. 
Ajurlem els 1·t•fugiats ! . Per miljil ele visites a les cases c0Hrctiv1•i; on ,•stan 
alloljals podem fer-los s<Jnlir l'cscalíor del noslt·e afecte, 1a nostt·u p1·1•ocu 
pació per lh11· vida di~sortada. !i'!'m-los comprend,·t· cruc COllt'ÍXelll llu, tra 
gedia i admircm llur ,·alor: que c•om¡inl'lim llurs sofrimenh, i qul' 11sh•m 
decidides a treballar en favor seu 1wr tols (•Is mitjans que calgu, fin~ a 
aconscguir que tinguin millor acomodani<>nl I alimentació I un treball n·mu-
nerat com nosallres. Que puguin v111rP amh lota la dignilal IIP cilll11dam 
i no com a inútils parltsits, 

Corn a exem11lc, d'aquesla Lasca IJOdc•m esmenla:r la que ha11 l'C'alltzal le~ 
comi!<sions femcnin<•s tlt>l Pal'lil Socialista l'nifical I del Partil Comu111sl11 
Durant la setmana qul· acaba 11<' l.t'anscórrer han nortat rob1•s a l'Hosp1t111 
Clinic per als infanls victimes clt•I <lat'l'tH' bombardeig i a t'llosnilal d1• 
Refugials «Amau de Vilanova»; joguincs i lal'ongcs als infants dcli< 1·pfug1~ 
"Pasionaria,,, «l.ina Odena», «Calalunya,,, .. companys», ,,Kl'Opotkiu,,, .,~U 
xic», i :iabó al r<-í11gi "l~erml Salvochea». 

A<¡uest és el balanc; cruna selmana ,racluació d'aqueslcs comissions. Ta1111JI' 
la l1ni6 clt• Done::; 1ie Calalunya, tot I qut> dmant aq11esl5 dal'l'e1-,, clic,, ha \'isl 
absorbirlcs gail'dié toles tes ::t<'\'C'~ ,•neriii:s pp1· la Conferencm I nl<'rn11c111nal 
de Dones, ha lt't•ballat en aqut•sl sentil. Robes 1u'l'ibade::; de> l·'1·uni;11 ha11 t';;tat 
reparticlC's Pnh·t• Pis frrit::t de d ivt>rsos hospitals, aixl com ta!Jur I lols ,!t-
i libres. '. 

En d.efl111Liva, repelim que convé qlll' cap dona no oblidi aquesta con::;igna· 
t>l nostre fronl ele llu1la l'Slit ei1 la ¡woducció i en la soliclarilat. ,\ mh LotP~ 
t111cs aclivitals poclem contribuir d una ma,wrn l'ficac; ni lriumf dr h1 11ostrn 
justa causa. 
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FLORENCIA. NI6HTIN6A.LE 

V ERS l'any 18 en el primer albor del 
romanticisme, uan els esperits sent,-
mentals somn. ven amb les ruines 

malenconioses que apegen la campinya 
italiana, en una bon, a mansi6 florentina 
en la qual un ne m~ imon1 de prop,etans 
anglesos ha v,ngut a ;.efuglar e l seu amor 
1 la seva enyora~a d~ls cels blaus i pa,-
sarges idillics, neix una nena pállida, deli-
cada com un vori, a qui els seus pares, per 
tal de seguir la moda del temps, donen et 
nom de la terra que l'ha vost néoxer: Flo-
rencia. 

To, és bonic i facol al vohant d'aquesta 
nena. El bressol adornat de garlandes i gui-
purs té un transparent horitzó de puntes i 
volants. En el seu guarda-roba les plomes, 
les flors, cls lla~os i les randes queAormen 
!'elegancia de l'~poca són pródigues. Flo-
renc,a creo( enm,g de la .comodita, 1 el 
luxe. Els pares, assedegats sempre de nous 
horitzons. viatgen amb ·ella... D'aquesra 
manera va recorrent les belles coutats d'Eu-

• ropa, , traspunra els amplis panorames del 1 '\ m_~ Aquells ul!s grosscs, malenconiosos, 
.. / ~}' sempre per un misterió.s ensomni. 

ii-<.'-1 ,. 1 .-.~ ~eúen passar davant d'el!s pobles, ediflcis, 
M"ISEiRT ~..,. ,.;: ,.,.museCJs, la multitud bigarrada que s'ap,nya 
•oi...,,,cu.•~, ~- ... pels amptes bulevards i s'aglomera com un 

1/ ., • • ramal pels carrerons del Caire , de Bey-
rut .. , 

Florencia creix aix'.. ts el temps en qué 
les jovenetes s'apassionen per les aventures 

d'Atala i llaneen enyoradissos sospirs davant les vicissotuds de Zenobia, l'ag,uer~ 
rida I d,ssortada emperatnu de Palmora. Els pcetes poblen els somnis ¡oveni-
vols de paisos q1J1mer,cs a la llum de la l!una i d'odes enceses a la gloria deis 
·anlicsllcrliis 

Fan néixer un meravell6s món de lrobadors i silbats, de castells encantats 
i dars de !luna sobre llacs poblats per fades I silfs ... Florencia Nightingate 
creua impassoble a través de l'era romantica sense apassionar-se pels seus 
herois amb armadures de plata, pels sel.{S poetes de cabelleres rosses i per 
les seves grandlloqüents evocacions de tragedia histórica. Son esperit re-
flex,u i esrudi6s acull també una passió encesa i víbrant, que es dlri-
geix a un sentit realista i huma El seu pas per pobles i c,utats va marca! 
per un pregon i conscienci6s estudi, que emplena d'anotacions els seus 
quaderns. Florencia estudia en la v,da. El seu ample front pensahu no s'in-
chna sobre llacs blaus per a fer al desti vagues ,nterrogacions. Visita les obres 
d'assistencla social, penetra en el dolor huma que batega alla en l',gnorat 
fons d'esplendor de les cli.otats, No es una senzllla turista plena d'entuslasme 
pe!s paisatges pintorescos deis, l!ocs que visila. ts una dona que per misteri6s 
avatar, enmig de totes les comoditats, totes les facilllats, tots e!s agombola-
ments, tots els provilegis de la vida, ha endev1nat !'enorme dolor sobre el que 
basen la séva felic,tat ego,sta e ls priv1leg1ats de la terra, i cerca, des de fa 
seva més tendra joventut, la manera de posar reme, a aquest dolor, de fer 
un xic mes equi tativo I més justa aquella existencia que ella va recorrent 
amb pas lleuger, peró amb el cor aclaparat d'angún,a humana. 

En tornar a Anglaterra, Florenc,a es dedica a estudiar les condlcion! en 
que es rrobon els hosp,tals de Londres. Aquestes condic1ons no poden csser 
més terrlblos. Florbncia compren la immediata necess1tat de prestar la sev.i 

per MATILDE MUROZ 

ajuda personal a la reparacró d'aquelles def,c,enc,es. Vol atendre personal-
ment els malalts l per a fer-ho ha de passar per sobre la tenac; · OPOSic,ó de 
la seva pr6pia familia, les prim,tives rnfermeres --que ni tan sdls portaven 
aquest nom- eren dones que a Anglaterra tenien una pcssima reputació. 
Pervertrdes, depravades. borratxes, eap noia que es respectés no pedia per-
tanyer a una corporació que es formava amb res,dus socials de la més baixa 
extracció. Florencra escoltava , somreia, amb aquel! vagarívol somriure que 
abarcava un món de pensaments. La seva vocací6 era més forta que lotes 
les reflexions. Deis hospitals d'Anglaterra ana a Alemanya, on hab1t.i duran, 
un quanl temps el convent de diaconeses de Kaiserwert. En, aquest lloc la 
rehgió barreja\'a a toles les rut,nes la seva influencia I impedía la l1mitac1ó 
i la ,gnoranc,a. Florencia, la incansable v,atgera distingida, retorna a le~ 
seves peregnnac1ons. r torna a Prúss,a, a Paris, en l'assisténcia deis malalts 
anava a carrec de les germanes de Sant Vicenc; de Paül, i també hl va trpbar 
les mateixes deficíéncies, la mate1xa rutina embrutidora, la mateixa ,gno-
rancia que a Kaiserwert Després d'aquest viatge, que dura lres anys, Flo-
rencia torna a Anglaterra disposada a treure fruit de les seves experíencies. 

En aquell moment esclata la guerra de Crimea. 
DeSprés d'alguns mesos de comenc;ada la guerra, fins a la taula de treball 

de Florencia, davanr la lámpara sempre encesa a la llum de la qual ordenav~ 
les seves notes. els seus apunts, , sota el reflexe de la qual deixava a vega-
des vagar la mirada deis seus ulls carregats d'idees , de llunyanes visions, 
arriba un número del «The Tomes» en el que es comenc;a una violenta eampa-
nya on es revela l'espantós estal sanitari de l'exercit angles. En temps de paula 
mortalitat en les casernes entre els soldats sans era superror a la de la població 
civil malalta. Amb la guerra aquesta proporció havia augmenlat d'una ma-
nera aterradora. Als soldats en campanya els faltava de tot: metges, ,nfer-
mers, ambulilnc,es, medicaments. robes, quev1úres.. . A volt es els agonitzant~ 
havien d'arrossegar-se fins a altres lnfelic;os moribunds per a portar-los alguna 
ass,stencia i consol. Les ferides s'omplien de cucs, la lnfeccí6 prenia pro-
porcions verotablement dramát,ques, 1 una rascada, en aquelles condicions. 
esdevenia una ferida mortal . La gran angúnia que Florencia havia sorpres 
en el si radiant de la vida de les grans c1uta1s s'aíxecava ara com un clamor 
allucinant. El seu cor ringué el sobressalt suprem. 

Aquella gran figura plena d'humanitat va trobar. a la fi. el seu um·. En 
aQuel! temps estava prohibir a les dones angleses ocupar-se d'assumptes mih-
tars, fos sota l'aspecte que los. Florencia, indiferent a aquel! obstacle, va 
reunir trent2-vu1t dones disposades a sortor amb ella vers Turquia. Amb elles 
va anar a visitar el ministre de la Guerra. que es va veure oblogat a accedir 
a l!ur petició, empes pel clamor de l'op,nió pública escandalitzada per l'aban-
dó inhuma en que es lenien els feri rs , malal ts del front. 

Pero el ministre es mostrava esceptlc sobre !'eficacia que pogués tenor 
el treball d'aquel!es dones, entre les quals sobreeíxia la figura pallida I deli -
cada de Florencia Nightmgale. De totes maneres, s·estén un nomenament 
de superintendenr a favor seu del personal femeni ·¡ se 11 concede,xen uns 
poders que sembren recels t enveges entre les autoritats franceses mllitars en 
campanya. 

Florencia se'n va per fo a Cromea. Els o~stacles desapareixen al pas d'a. 
quella dona feble I trencad,ssa, l'.activ,tat febril de la qua! es multiplica , 
solament en uns quants mesos transforma del tot l'assisteñcia hospitalarra 
en els fronts. 

Ella ho és tot I rot ho abarca. Un ale d'amor, de soMicitud orla aquells 
pobres fronts aclaparats per la fcbre i l'aband6. Tot el treball d'installació, 
d'organ1tzac1ó, de distribució anava a compte seu. Ella esta a la ca~alera 
deis moribunds, escnu le) l!etres -<:entenars de lletres- a les famílles deis 
ferrts, recull les disposlc,ons deis agonitzants, eixuga el front deis pobres 
joves als quals fa basarda la mort, va recorren!, a peu o a cavalf, quilometres 
1 més quilómetres de camí gairebé intransitable, s'aixec.1 a la sortida del sol, t 
el seu son esta sempre atent a un gemec, a una crida, 1 no és aixó sol. Con-
vertida en mare de rota aquella carn ferida 1 congoixada, de tota aquella 
ioventut malmesa per la guerra, Florencia vessa la seva tendresa més enlla 
de les possibilitats f's,c¡ues de son cos abruma, de cansament. ts !'última 
d'anar-se'n a descansar, í abans d'anar al seu P.8belló, on encara !'esperen 
!largues hores d'estudl 1 rreball, passa per les sales on reposen els ferits. Els 
amples volants de la seva faldilla, les clenxes deis seus arrissats cabells, em-
marcats pels fins rinxols de la cofia de punta; el xal amb el qua! resguarda 
les seves fragils espatl!es, brillen un mStilnt a la llum vacillant de la llan-
tieta d'oli que porta entre les seves · mans primes i transparents com la por-
cel!ana. ~s la seva «ronda de mit1a nit». Aixi ha estat immortalltzada ¡:,er 
pintors, per escultors , per poetes. Aixi ho fou, sobretot, per la gran tendresa 
d'aquel!s homes c¡ue des de l!urs llits la veien passar I que s'íncorporavcn 
tant com ho permetien llurs ferrdes obertes, per a «besar la seva ombra» , 
poder dormir després en pau ... 

«La dama de la !lanterna», nóm amb que és coneguda a tot Anglaterr.:i, 
for~a la seva naturalesa a esperar sense defollir el final d'aquella guerra. No 
li d6na treva n, per a permetre's el sofriment. En\re tots aquel!s dolors, sois 
ella, Florencia N,ghtongale, no té l'huma dret de sofrir. Ha de romandre 
dempeus, resistint-ho 101, amb el seu somriure pallid i la seva mirada llu-
nyana. Per fi la guerra s'acaba. Llavors ella s'aclapara amb una febre que 
amena~a la seva vida. Tota la seva naturalesa, sostinguda prodigiosament per 
amor als altres, es desploma. La increíble actlvltat d'aqucl!a dona ha de re-
fugiar-se en l'estret espa, d'una cadíra d'invalld, del qual ja no es podril 
deslliurar més. 

Áquella cadira de rodes és el seu refug,, per6 no el scu descans. L'adml-
rable' dona el converteix en un motlu de perpetua activital, lmpulsant aque-
lla cadlra va a sQllicltar de la reina Victoria d'Anglaterra la reforma de les 
casernes. La reonD l'ajÚda en la seva llulta contra els terribles prejudlcls de 
la mil :cia i la burocrac,a. AlguAs ministres, la influencia d'algun amic, s'afe-
geix~n a aquella croada generosa. 

Florencia triomfa, Es reformen les casemes, es construeixen nous hospi-
tals mllitars, 1 les seves reformes passen els mars 1 arriben fins .:i les colon1es, 
on es salva la v,da a centenars, a milers de soidats. 

Am1cs entusiastes inicien una subscripció nacional per a fundar un hos-
(Co nllnua o lo p6gino 11.J 
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r N aquesto lluilo de Xino contra !'invasor hi prenen port molt activo C les dones. Els hospitols són goirebé tots olesos per elles. Pero ultra 
oixo, dovont deis ocles de bestiolilot comesos pels ogressors envers 

les dones en oquelles regions que han ocupo! i dovont deis continus 
bombordejoments o lo reroguardo, les dones xineses han decidit pren· 
dre porten lo lluito. S'hon formal diversos botollons femenins, un d'ells 
orgonilzot perlo conegudo escriptoro Hon-Song-Tsi, el quol es dedico 
o donar closse ols soldots, o construir fortificocions( o tronsm,ssions i se-
nyols i a tot el que colgui pero oixofor l'enemic. o més jove d'oquest 
batalló té disset onys i en preguntor-li si les bombes no li feien por res· 
pongué d'oquesto manero, senzillo i noble: 

- A Xino no hi ho octuolment un lloc on ens poguem sentir segurs. 
És pitjor coure en l'esclovitud que morir ol front. Jo he decidit fer tot el 
que pugui per o lo defensa de lo mevo patrio. -

Acluolment jo són trenta mil les dones que estan lluitont en diferents 
fronts de botella, molles d'elles incorporodes als destacoments de guer-
rillers, al costal de llurs germons i componys. Les esposes deis cops po· 
pulors Txu-De i Moo-Tse-Dung també vesteixen l'uniforme de l'exercit. 

Aquestes dones corotjoses no salomen! es lliuren o lo defensa de 
Xino amb el fusell o lo mo. Coneixen tombé uno oltro armo: l'octuoció 
pol/tico. 

Com a protesto de lo mort i lo violació de més de dues mil dones o 
Nonkin, o mons deis joponesos, que no respectaren ni velles ni adoles-
cents, fou organitzot o Honkeu un miting que assolí enormes propor· 
cions. En ell lu-Tsiu-Nian, presidenta de les orgonitzocions potriotiques 
de la Xino del Nord, en vibran! parlament contra els agressors declaro: 

- No n'hi ha prou omb que lluitin els homes. Nosaltres no podem 
de cap manero olliberar·nos d'aquesta obligoció. Els japonesas no le· 
nen cap miroment omb nosoltres ni amb els noslres fillets. Abandonem 
tots els preºu:licis, desfem-nos de toles les preccupacions. Uno solo coso 
eñs ho ºde maure: contribuir a lo defensa de les lliberlals del noslre po· 
ble. Sense aixo no val la pena de viure. lluitem, danes, sense perdre un 
inslont.-

En el mateix acle pronunciaren parloments diversos estrongers, entre 
ells l'ambaixodor deis Estals Units i les notables escriptores on!lfeixistes 
nord·omericones Anno Llu"iso Strong i Agnes Smedley, tombé grons 
amigues d'Esponya. 

La Federació d'Orgonitzocions Femenines Xineses ha llon~al un ma· 
nifest o lotes les dones del món on diu: 

cEixompleu ols vostres po"isos la componyo d'ajul i les recoptes o fo. 
vor deis ferits i evacuots xinesos. Ens manquen principolment medica-
ments. lnsistiu prop deis vostres Governs per tal que soslinguin mote-
riolment lo resistencia de Xino. Envieu-nos voluntoris tecnics i creeu or· 
ganismes d'invesligoció sobre lo sltuoció xinesa. Trebolleu per aconse-
guir un boicot complet deis productes japonesas, que hom no li fociliti 
credits i que es prohibeixi lo vendo d'armes i material· bel·lic ol Jopó.• 

El monifest acabo dienl: 

cNo compreu joguines japoneses per ols vastres fills. El diner que 
obtindron serviro per o adquirir boles que motaron els infants xinesos.> 

1 mentre Xina es va dessugnont per l'ogressió feixislo, o Ginebra hom 
ho disculit 11,ntomenl sobre la seva sort. El (:c,,nite deis 28, després 
d'uno loboricsíssimo octuoció, ho arribo! o l'ocord de deixor ol criteri 
de tols els po,sos el prestar un ojul individual c;. Xino en la guerra que 
sosté contra el Jor.ó. 

Molgrat oixo, es dones ontifeixistes recullen lo crido de les germo· 
nes xineses i des de la Conferencio de París han llon~ot o les orgonit-
zocions femenines de lo! el món lo consigno de boicot ol Jopó i o judo a 
Xina, junt omb lo d'ajut o l'Esponyo republicano. 



' Una fabrica de teixits i 
Així que s'odonen del fotogrof ens miren uno mico 

estronyades, pero segueixen lrebollont. N'hi ha trei 
que porten un feix de canyes i, per a cadoscuno 

d'aquestes, dues que prenen les canyes i les claven arron de pesolero. Ho 
fon omb elsgoncio: es mouen grocbsoment par eniremig de les petites plan-
tes trencodisses que ja comencen o treure flor. Es una feino bonico, més pro-~ 
pío de jordí que de CJmp. En realilol, pero, io ho és un jardí aquesto harto 
odmirablement conreado, que dóno quotre colliles l'ony. 

Aques:es poges~tos ens produe;xen uno impressió goirebé cinematogra· 
fico. Csricen unes gr .JCÍC'Ses sobo tes tractor, mitjonets de coloroines i ensenye·, 
les comes brunes i fortes de noies deporlives. 

- Abons hi treba!loveu al camp? 
- No pos toles. Ara ens hi hem hagut de posar perqué hi ho pocs home 
-De lotes moneres no és tompoc molt pesot aquest treboll. 
-Jo veureu. A vegades flns dóna goig. Pero no sempre és oixi. Aques 

hivern hem possat dies molt crus lligont encioms i collint cols i broquils. les 
mans se'ns posoven bolbes i jo comprendreu que no podíem pos portar guonl~ 

- Ara mateix, de bon malí - diu una morenelo de llovis enrogits - , tomb 
lo possem negra. Fins que no fa sol i es desfo lo gebrado. 1 no col dir, al pít!, 
de.l'esliu. llovors és lo color que fa sofrir. 

- Miro, no ens queixem - -ofegeix uno. oltro - . Más moloment es ton els de 
front. 1 lo gent de Borcelono tombé. A nosoltres encaro no ens han vingut o 
bomb~•rdejor i no cree que els interessi despendre metroll!i en oquest recó dE 
món. Jo que tenim tonts ovontatges, el menys que podem fer és !rebollar for~o 

-1 qua no ho fem? Miro, només fo uno hora que trebollem i ja ocobem le 
tosco que ens hovíem donot per una hora i mitjo. Jo cree que moi no s'havk 
vist aixo d'enospror omb tan poc temps un plo de pésols com oquest. Entr 
aquesto tordo i un porell d'hores demo al moti els lligorem o les ccnyes i h 
deixorem tot llest. -

Els diem que voldrfem veure com sembren palotes. Jo goirebé o tot arre 
eston sembrades. Uno d'elles, pero, recordo un indret on seguromenl estor 
fent aquesta feino i ens hi adrecem. 

- Allo ens espera uno sorpresa. Una camperola de mitjono edot, vestidc 
de negre, condueix !'arado especial que serveix primer pera abrir els soles 
després pera colgar les poto tes de terro. Unes ~oltres posen les palotes oh 
soles oberts. Lo feino es fo de presso. 

- Abans -ens d iu lo camperolo endolodo - s'obrien els soles omb oixode, 
i es topoven de lo moteixo manero. Es necessitaven molts homes. Aro ho fe~ 
omb aquesto orada i esto lviem molt de temps i d'energio. Jo el que voldm 



EL QUE PASSA EN ·101 EL MON 
tU. IR. S. S. 

1~11 ••I N~ncur, rlºPSt111i r•·r,•ntnwut .,,<'Jr,hnu 1, \lo~<."nu 
r,,,,1lt!l l{un nsmlc,111, h• uofu qm• opi,rc•h u ltt (otoJ,tra .. 
ífu, 1:, 11uol ~ulth :emh lr11m1H'll1 n h·t•nt;, dó~ m1•trc:,. 
f mlst. 

füt lo 1wln1t•r11, "''""'t(1 del Soviet ~upr~m tf,, Jo 
J- )l. s. ~. lu u:,.~ülir(•n Jes tUputnde_, l.ot>o,·n. 1>ro-
r,..~sor1,; CouQhohl(•,o. Stdjunth 111 dirc-clor .t·una fo,. 
l>rtru t1·xtll. •. ~HHl<lfa Sr1kbnr,w:e, fil' 1llnou nuy~. 
adjunlu al ,tit,ertor d"m1 comblnüt tl'xUt 011 1rcbnllt•11 
n1t1:• mil nhrc-r~ 

L\ liES'I',\ lll!lt()l(;A l)Jl!l,S Si\ VI~ SOVll\'nc:; 

Htl 111 f"Ol())U"nílu 11)lH1'('i'\!"1t ,·1~ m,•mhN' ... rtrl ,itrup 

,t'hi,NuUllh ~u,~n, ul 1wt ~orcl. J)º<'"'•,un,•u u drrt11 , 
1•1 1'1tiJl,11t•l,•1,tr1tl ltw,.h~ l{rcnkl'I. t•1 t.•111• drl KflH• l'fUm .. 

nin, l 0 u"ilro11mu Fédoro, I 1•1 hlOh.~.c Chir,:hm. 

l)arrt'romcnt tl bloc en que soJornn.vcn ~'hn esbf:'r· 
hit J són nrrQ:tStK.als pel crorr<"nl amb Ji.'l'tu p,,rlll fH•r 
llurs vides. Eu cru:lrnnta vult hQrc, r.l hJoc.- d,· glt1\• 
n In dc•rh::, hn recorrcgut ~<'ni ont.<" (Jui!Ometrr~. 
Arrlhnrno :1 temp!( IC'~ 1•xpc. .. dic'lo11' ti" ~nl\':tffi(•nt'l 

1!1 xurumpi6 (:s uno mul:dti;t ror..:n h•mlhl1• pc.r uh, 
luronb. u c1H1~u dl" h::-. cornrJicaclon:-., clr ,·c~de, 
ruolt 8rr.ui.. c¡ur ,ol i,rodufr. 

t'un no,•a •IUC' ~wrh hcn nrollid:. 1>cr totc:, lt'!!- m:lre, 
t.•~ CJU(' uu,\ umcrfonm, •. \lrs, ,hmn Hro:u.lhur~I. 1-.rnft1!\• 
s:nr:, ''" lmtlC'rlologfo u l'lnsUtut clr Colllmb{(i. acntw 
dr clc~cohrlr t•l ,·lru!\ d'n<ru,·~tr, nulloltJu r corntn\'h 
l"t_ostmU d'uu h·ttctnrncn1 1wr u t,tUHril , .. 1~ l><;.lih 

mnlt1ll1S. 

l-Jrm ctr 1.•('lt>brnr nmh !1.nll~r;;.,""16 nqucsta novu "'"'· 
lc)rla dr lo clom1 t·u t'I trrrnw dr lu dCnC"lá, 

Eu:-. rs J)lnent rN·t.11lir t-•;, aq,u::.:ll'' t·ohmuic-:-. lo 
cH,Ftao nctltud do lu J,frnu nctrlu nrgt•niinu, molt 1.•o. 
ncKndtl dtl nostr,• 1>úhltc. Paulinu Sh11Crrm1m11. N1 
lt.•:r. s,,,·t~ (!toehlrnclan:\ :1 la prc·ni:su (l('I :-ou rmls n•Ja .. 
th·(', u lu gnrrrn d'f!sptmya, cm ,·~ troh{Wi1 l'<·:tlilz:uH 
tmn ~ron ct<>urm\,.,. ••n ,,1 mmu,•ld d'(...,cJ:tlHr In rr-
heHfo militar. 

'l'otc~ h.•:,. ~,·ve:; ¡arnuh,•:,,. rnt·t,n dr l()orfíkll<"ió t1cr 
J"hcroJc 11c>hh• lh~rh· 1 c.l'una 11u11wr:, <'~PC>Ci:1 I oer In 
J<>w•1uu1. l tic re nhsnfntn ,•11 lr1 1h'l:o.lra ,·ktbrla 

4\ 111 llnr¡e:n Jlh,li1 du dl')II(.'~ mUUn.ut.. tl"t:ic¡ut•rrn 
1>rt1~oncrc~ drl (rixbm~~ ,iu<· ,·nmprcn rh oom:-. '1'A11, 

nn P!1ukct. l..t~~loltt• Rcrmanu, Jn '-'Omp:.Uy:1 tlt• Pres~ 
h·~ i molle, d'hltrt•:,,.. ,·ni ufeJ.llr•h1 ,·l 110111 ,h, lo 
c;nmnrocln poJn~o .\1..f"teu,!\m1, mftrc, cl1· clo~ 11ons J)Ctlb, 
flUt' ucoh:l d't's~<-r •·oncl<'mU:\da n :()?rt 1,n,y~ tt,, récha!\ic\ 
t•n untó ,lt· ,¡u;,rrmtu d<,~ i1hr1•r:,, t 1ntcH<'chrnb. que• 
hnn cshtl IU'O('C'SMtt:-. l)(•I dellrh• <I<" J)('rltlnyrr al Por .. 
tH Cnmuul!\lu. 

~ran~a 
LLl:TS/\ .IUCHlll.. 111mot:--A l>E , •• , ,:mnn::-1' 
El 2:$ <h• ))('ll(•r •·~ l'lencU u l•'r"n(:, nn "c.mHt html, ... 

nO.lf((• u In rll<"lll0riu ch• lu ¡.crnru rt',·Oludoru',rlu frílu· 
cesa l,.lu1$U Mlrlwl, unih mt>llu tll•l aa unJ,·\'r:ou I el,• 
lu ~r,·u mod, 

\.

4 1111 lmr,ortonl m:1nlfr~l1,..-lo. orftonlU01lu 110.h ¡lur-
tllt- stK'lnllH;, t ~nmunJ~lo. va, 1lf•$fJlnr 1wlmN· ttn 
,·n1,1 lo .. ,.,·u 1•st:\tuo1 ,thmd11 t•n un Jtarcli rCse!r,·1,11 
nis Ht.n,, ul:,,. c¡uul, "" !!stlm.111· ru111. 1 ,fo~pr~·, ul 
t'C'lnrnUrl •m t"l'f10:!i~t. ul c·o~to1t th~ In :o<'\'n mar•• i 

clc>I, ~,·us nlfllors nmfo~. 1.1, lnJ\orh1ctó -'Cr1twuln NI In 
"'''"u 1nmh:1 •' e-So ,uh: ront--lx,•r 11Jlru COM• 1111,• lu 
utt1ii'rla I ht 1>rrs~•. f\C'"iUutt~b 11111 h ,•\':lrt1Qrcl lnurl(\. 
r('-nfttnt 11\ \'Ida ,1·oqur~lu clo1111 nhnc-s(rtdtt CJUc• Íf'\O 
l'h<•roh1:1 dr la r:ornmmw c-11• l>arb.. 

l~ru nw~t,·a tt·r~colu ,•u 1111 harrl onrul~r ,t" Patl~. 
rc•rn1rumrnt mulcmul itmh ,•1~ llt'II~ u 4lUf t•dueuvu, 
oe(', 1run~form11\'11 1•11 IINnlu t,l'J' lu ~'Ulhll d'-;I a,ohle 
coJu dio. t,:,rltuU •1',•1111. uu •lt'I\. 'iot!U~ c·om1mny¡,¡ ,11· 
thdto ,t,, lu t:Omm111tl•. l,IS!itul,(m·11~. 

Orgnnflzi1 un cos d'lnferm,•t(I'~~ c1ue 1.~uld11,•1l nl!l ft-
rll~ soto ln mtlt.rnlln f 1111c t·I~ ,·l:dlt•,·a ,·u d:- h():. 
p.Uals., rc~onfortant-los nmb paruulrs d,· ,·un~ol 
tspcn1n~u. 

\'~n~ulln la Ce>mnurnc.•, ,·ompartf lh ,;,url •f<-1" ,uui-
,·anrnrndc:t. 1 '\i lu~ 1·s \':} '"'uh·nr •Ir l'nfust•llunh•nl. 
ÍC)U corulrnnrnélu II l'l''\!'J l. 1·ornmln :, tu ;cr:,ctu ,ti•:-i ... 
pr('::,;, nt.• cruhw,, un):-.. \H 1n·n~it<.·»Julr In $('\'a lubm· •lt· 
t>1·oprig.'ln,Hsh1 soclull!\tn. mnt ,·cuc;uda i seomr,· ,11:,,.. 
posada u l':tcrlric.ur-~(' ••ll<'ttrH m,,.., pt'I c.t•u cic.h·ul. 

1,4'~ dt>HC'.:" ,•sp:1nytJlt-~ tfUt• fo.nl lhrft<'Ul pc.r fo 110:i• 
lru 11fhcrlot, Jlt'm fl'hcanm·ar ht nu,mOrfu l munlcnll' 
rl 1.•ult11 dt• toll', 11t1uc:-.tc, done, •(Ut> ,•n:o ))1'1-<;cdln·u 
1·0 lo lluflu, •tlh: 1-'II!\ ITO('.-tren ,.¡ <"uml 1 ,,u,• 1•11:,. ,~an 

114'1xm• t'f':c('mt>le mngnfík dt• In ~"''º \'Id.u. 
F:n Jf•.s horr, ,Jificll:,, <IUt• c·~tc•m lrn"<!"i-:,.anl, ,•J n• .. 

corcl 1k 1.loT~a .\llchrt htt d,• nnnuudr,• •'H uoi,,;nttrPS, 
,·fu 1 :1l('nh1df)r. 

l':<IA P:XPOS!Clú IN'l'RRESS,\N'I 

s·c~ti• '-"l'lt•llrunt n -Pnri:o l'Es:no~kió AnuaJ et,· 1c-~ 
Arh,. ft(o 111 Ll:'lr• •Ju~ r~unt!h ,•b 1\lltml'I 1n·o14rr:,.~os 
CJtlf• h• hnaglnocló dcll" ln,·,·ntor:,. po:-11 ul 't•rvc•t 1f1• 111 
,:01111 01·1 toJ fl'nlltberur•lu ••u t•J JU)ssihlt· dC'h lrt·· 
hall, c¡u1· tlurant :,.(•,;(lt .. t !\t'J.;lt-, l'IHth mantlo.cmtr1 ,•u 
.un 1•,1111 ,,·1nít"rlorlt11l r.,~pc·,·k •h· l"hm11,•. 

\fJUt'"' nnf, 11 mést hl hrl u111•, -..~·rtnn~ •lr-dtr~1rlr-c 
a 111 cltt'Ol';tclc\ d,• 1.•h1h~ •l'ohrl•t, i ;1 h, mo,lrrnlt:r .. aelr'i 
d1• ~·nllc>J(I~ 1 lict•U~. 

m f..iruu Pulau. 011 ••;t l·t•ll•bra l:t t1ult1:t-"UU B"CJH,~tcitJ 
dt• lr"I \rt< 4'1t- h, 1.lur. 

.\)In 'IOTll' OF. 1 1~ros11:r .. llR 1.l!s ,\l\'f'S lll! I,,\ 
1 •. 111 1 l',\llfS 

l>l"!titJorlu Utfllt-•,t 1Uo1h1J, IH'l'it nlUh t•I,:,; ulh,, h1n\l'i 

lt, dnu11·0 ""'' J•rlmh. 
ul' J~·u,.,mrf',l 
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gris sobre la costo !levantino. 
- Hi ha olor de neu- diu el nostre xofer. 
1 no s'na equi\/ocot. Encaro no hem orribat 

o lo carretero de Madrid que comencen o caure els 
primers borrollons fins, cobrint el sol, les oliveras, lo 
carretero ... Una copo blon· 
co-argentodo brilla oviat 
fins a 1 'horitzó. 

- Alm.:1nys fo vint onys 
que no havíem t,ngut un 
temporal se mblont- co-
menta un comperol de Re-
queno. 

1 com més ens apro-
pem a lo capital, més fred 
fa. Neu ... Trento centíme-
tres constitueixen uno co-
pa denso i b lanca qu~ cobreix e!s corrers de Madrid. E''" tromvies 
no circulen. Porters i o!::>rers de l'Ajuntoment trebollen com o feres 
per o netejor les vorovies. A la Castellana, les noies corren per 
les vares, on lo ne u conslitueix uns monticles flcn¡os. 

- Estupend, eslupend- criden les noietes, i amb un grapot de 
lo ·freda materia es renten lo coro. 

· Al correr d'Ayalo h: ha tres joves esquiodors que s'exerciten 
a baixar lo penden:. 

Amb d1ficultots, , eltiscant contínuoment, orribem o lo Materni-
fot. Ací s'hi tro':>o un deis centres de puericultura orgonitzots pel 
Ministeri de So nitat. 

En el possadís del pis baix, lo evo de les dones que hi acuden 
per a recollir l'alimentoció setmanol deis seus fillets és relativo-
ment curto. 

- Fo mosso fred per a sortir omb els nens al correr- diu una 
de les joves maretes que avui visita el centre sense el seu nin. 

Hi ho mores d e tates les closses socials. Dones proletaries, 
dones petit-burgeses vestides modestoment, pero tombé hi ha 
senyoretes omb preots obrics de pell. Goirebé totes porten 
llurs nens al bro<;. 

lo curo de roig t1lrro viofeto oer o combotre el roqultl1mo~ 

A nosoltres hi acuden únicoment les mores 
omb nens fins o dos onys m'ocloreix Petra, lo 
jove infermero bruno deis grons ulls suc1us. 

- Ací hi vénen cado vuit dies per o cercar lo 
llet i oltres aliments i per a controlar la solut de 
llurs noiets, jo veuros.-

A lo primero sala se m'ofereix un quadre cu· 
ri§s: les mares, uno per una, despullen llurs 
fills en taules construides especiolment per aixo. 
Mentrestont l'infermero treu del fitxer lo fitxa del 
nen i lo i:ol·loco sobre lo basculo. Curosoment es 
registro el pes del nen, mentre les mores en· 
raonen. 

Dos cents n'ho ougmentot el meu nen du· 
ront els últims set dies! 

El meu ougmenta tres cents groms. Fixeu-vos. 
1 Jooneto dos cents seixanto. 

-Enhorabona· comenta Petra en veure el resulta! del pes 
d'un nen ros, formós, sobreeixint de salut 

1 adre<;ont-se'm a m, continua : 
- Aquest nen estova molt malaltet quan vingué al dispensori. 

Pero immediatament, reconegut pel doctor, va comen<;or a gua· 
nyor, i ara augmento més aue cap. 

- Quants en teniu ocí? 
- Uns dos mil. 1 en tot Madrid en controlem uns vint mil. 
- Mireu la meva - diu uno more - . S'estavo morinl quan e.rn. 

digueren que ocí donaven llet, i ora... amb quatre pesseles 
mensuals en tinc prou perque la mevo nena ougmenti doscents 
groms per setmono. 

- Quotre pessetes, dieu? 
- Un quilo de llet moternitzoda costo vuit pessetes, pero o les 

dones de combatents només se'ls hi cobra lo meitat. 1 a les que 
no perceben més que trescentes pessetes no se'ls cobra res. 

- 1 d'on procedeixen els queviures? 
-Goirebé tots ens els envíen les orgonitzacions obreres deis 

pa'isos democrotics. Rebem llet deis poi"sos escondinaus i d'Holon· 

An01isl de lo Her morernal; 9ofon1io d•I perfacu, nodrimenl det r.acso. 

do; sucre i ferina, de Txecoslovaquia; de Noruega en rebem vita-
mines en gotes; de Finlandia ens trameten carn i ous en pols. El 
Ministeri de Sanitct, per mitjo del (omite d'Ajut Internacional, rep 
tots aquests donotius i des del seu magatzem de Barcelona n'en-
via i reporteix lo mercaderia als diferents centres de puericultura. 

- Es suficient el que rebeu?- pregunto o una jove endolada. 
Del tot. 1 constitueix un ojut ton generós que no el podrem 

ograir prou al Govern i ols donants estrangers. Figureu-vos, en 
oquests temps que ningú no pot procurar-se les coses per si 
soll-

Una infermera obre !o porta que uneix aquesta combra amb 
lo solo cGntiguo. Allí hi reben els metges responsables. A tres o 
quatre mares els ha tocot el torn ~e possor revisto o llurs nens. 
El metge consulto la fitxa i la corva de pes. Preg11ntg sobre el 
son, el comportoment en general, ~i accepta el menjor o si el re-
butjo. 1 després ausculta el petit cli~nt. En casos d~ raquitjsme in-
cipient prescriu vitamines en gotes, i a oquells n~ns él pes deis 
quals no resp(;)n o les normes se'ls facilita unq alimentoció espe· 
cial. 

-Són més de quoronto cinc mil nens controlots avui o l'Espa-
nyo republicana d'oquesto moteixo manero. No existeix cqi:- es-
tot, excepte Rússio, que hagi empres uno tasca semblont. Lo manco 
de queviures obligo a les mores a acudir ols nostres cen~r~s i iie 
seguido ens ogofen confton<;o. Veuen els progressos i l'estat <.le 
salut de llurs petits. Veuen que no hi ha diferencia de tracte, que 
ocí no s'ocupa ningú de la filiació política d'elles i que únicoment 
es vigila el bé del nen. Es lo nova generació d'una nova Espanya. 
El resulta! és sorprenent: lo mortolitat infanti!, tan enorme en 
temps de la monarquía i en l'Espanya de Gil Robles, ha boixat 
en un percentotge fontastic.-

A questes són les paraules del metge del Centre de Puericultu-
ra de lo Maternitat. Les seves paraules reflexen exactament les 
impressions de la reportera. El més sorprenent de tot el vist és que 
la nova generació, vigilado per Centres de Puericultura, creix 
en mig de la guerra, una guer-
ra tan cruel com la nostro. llse WOLFF 

En d•partomen1s con.venionlment otomporot, hom pe.so •Is infonts. 

.... 

-

lo salo d'esporo d'un cenlr• de Puericuliu,o. Abons dlontror ol dospata. 
midic es corco la filio de l"lnfont. 

Cado criatura lii lo farino o fo llot que el metgo ho dictorn1nof. 

lnspoc:ci6 midito ftQulor que permet seguir el d0&envolupomon1 deis menuts. 
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un conreu intensíssim de la terra 
és prescindir del covoll i fer-ha omb tractor, com voig veure que ha feien 
en uno col"ledivitot de l'Urgell. 

-1 quon les collireu les palotes? 
-Enguony, pel mes de moig, perqué les sembrem omb un mes de retord. 

Altres onys ¡o ha féiem o l'obril. 
- 1 quino quontitot en collireu, oproximodoment? 
- Fo de mol dir. En oques! tras de ferro n'hem sembrot dues tones. Si 

fos com oltres onys, em veurio 
omb cor de treure'n vint. Pero 
com que hem hogut d'escotimor 
l'odob, no cree que en collim 
més de quinze o setze. -

Ens ocomiodem d'oquesles 
volentes comperoles, i onem o 
veure lo fabrico de teixits, que 
és el segon front de treboll de 
les dones de Cabrero de Mo· 
taró. 

Gran octivitot. Tres soles de 
maquines que no paren. Cent 
vint obreres que hi trebollen. 
Dones i noies de poso! més se· 
riós que les que hem !robot al 
comp. t és que o lo fabrico els 
telers van seguint lo sevo feino i 
han d'estor molt otents. · 

De toles moneres, en uno de 
les sales paren tes maquines 
perqué poguem parlar omb 
elles. 

- Us o grado més oquest 
treboll o el del compf 

Tal com ho fem va molt 
bé. Tres dies de codo manero. 
Ad lo feino no és ton pesado, 
pero o lo terro hom es diver• 
teix més. Podem cantor i parlar 
i no(&.e sent oquest soroll eixor-
dodor. 

- Diuen que lo vostro indús-
trio esto en crisi. Qué hi ha 
d'oix,o? 

~ Es cert. Comen,;o o esgo· 
lar-se el cotó. En molts pobles 
io han plegot. Diu que et Go-
vern ho orronjora. 

- Hem de possor com po-
guem mentre duri to guerro 

intervé uno dono d'onys - . Jb 
recordo aquello época terrible 
del tock·out, en qué•ens tonco-
r~n. 1 es fabriques i hov/em 
d onor o demonor olmoino o 
les mosies per o poder menior 
Aixo moi més no ocorrera. Vos· 
o tires - 1 ho diu odre,;ont-se o· 
les noies joves - Mcoro no heu 
conegut oquells temps dolents, 
en qué lo jornada durovo co· 
torze hores. -

.. 

•• 

Aquesto trebollodoro de cinquonto onys que conegué t'ex· 
plotoció d'oquells temps en que s'inicia lo industriolitzoció al 
nostre país no sop deixor el seu teler. Així ~ue lo fabrico es 
torno o posar en morxo, ella és to primero d ésser al seu lloc. 

Ens ocomiodem lambe d'oquestes animases obrares. 
Ai,d és com trebollen les dones d'uno pelito vila del Mores-

me; En ocomiodor·nos, uno eru diu: 
- Nosqltr.es, 1~ dones, trebotlem oro omb més ofony que 

· moi. Hem¡i:le fer lo nostro tosco i aquello que correspondrio 
ols homes que-csón ol'front. Només 
ciixf podrem guanyor lo guerra.- FRANCESCA PRAT 
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CO\Dl!nlOl\ACló 111\ L\ PRBJER.\ llF.PCBl ,IC,\ 

..-\hh' ~,. ('("f<!hl'ú c•I n;, anh'N'Sud cr., he 1,rocln.mo .. -
t ló ,lf- tu t . nrrn:lhlhm. L'o1w.c de tohrcr ,Je 18i:t ru,t 
m1(l c1tttn ij.lorlo:;u que• no 1•:r,; :-aht· Ot>totttur lH'r 1:)al'l 
',lt•I, dlrJgcnh r<_;Jmbllcuns nl ¡rnr . pnrt dtol 1~obh•, La 
,•ulp11 tr,11 clclM 1u·lrnt•r:;, ywr,lU~ uu lncorporurcu ,•I 
1n1hh• i ¡ Jo ,e\'U 1,,,UHco-. no l)<'r 1110J1cn dt ,·olu,atnl, 
'\lno rn~:i- uvlnt )'J<"r dcscouN.·n•1· lu rc•t1llhtl ¡H>pulo1. 

l't 1 );furt(.011 f Snlm<•Mn, t>11Utlc, clt ,•t111tlu~ut 
llh•rnrl • .,hlhl:l\'CJI rl ,·L·ritnbh- nucli tlJ• lu ,,thrució 
ill• h• J'IUI\M• trc•h,illudorn l nr1 11<>~~d.r~11 ,•b. mNotlt·S 
,....-11,·th:, f'lt'r a crish:1J.ltl7,~n t'f·~fOI"'(' puv,t1uJ" ,•n ror-
Hu•, ,1t,flnUh·c, dt\ 1>rOJ.tt'(,~ ,f)t"il\l. 

fo:I •1111 1 ,tr ¡<eucr di 1Xi I la r,•1wc l6' ~1pnd1·rf1 d1• 
Hc•,rnhllctt. 1'1mt\1 U r,11,, 1 n ~t-lstf'n('lft. t-:1 puhlt· 110 

1 ~ltH'u ,,r,•r,arul ver u mu, lluill,. 
,, ul ,1m· ,•<>nmh•11101•c•111 In tlntu k,lnrfo,11 de lH ,,•va 

ru uC"li,111ud6, <JU«.• :i.'t>fCcluu t•n mm ..,,•:i.:,.ió d,• Corl~ 
1111•uwrnhh•, ti'l1tm el t"t111v1:•m·itul'l1t cl'u1111 ('O:,;a: ,,u~ 
uu "ºí' ,tc•rrotul 1•1 ftlX 1'!>t11t•, ••l flithh•. ,¡ut< ,., c•I •t111< 

A L 1 T A T s 
b~ !oles lrs nsslstcnts ni Congrés, 1 DCI duhla que le< 
tonclusions tfUc eic 1>rcu¡:tuln tendtron n 14 unita.l 
tl'1\ccló de- lts <lonc.:-: tmtltefx IMC5 tli, tott~) t.:~ ldt:olo-
t<les, pcr tnl cf'urribar ht•n ln'fal a h1 ,otucló de mulh 
1>robh.·mcs an,1, uno rruuca c.·01'tlfallta.l. 

Vl•t.·th:rko 1lont:scuy, mlllt1111l th'~lururlu d,· . ~tnl•·-
n .. •it. 1.lhrc•s-.. 

m lfclcr -<oc lnliitru lwlg:1 , ·Andca·,·cldc fl"'~tslf tnmhc; 
n lu ~es:-.ló ch• I(,~ Corl~ t•('h•lwrntu a l louts,•rrul. Eu h, 
fntogrnfht Hpl1rt· lx a l ,·ostut t.11· lu "•'''h t'S"Jlo:m, 

1:UNGJ\llS llJ·! c~ll".LfülJ.;S l,IW\I!~ 

t ' u t,ttup ch.- 1>n rln1u,•nn1rl}4 ,•t'h'UnK~r:o, ttm• ,1Ñ~hllrc,u Hh, ,ttr:. 10. 11 i 12 ch,- rtt,n:r r:t ct•f«-bl'H e_il St,,gon 
r1 l1t w;,~16 e-tri no~trt· l'arlnnwnt ~·,•tt'brudu a 'l'rmt... C:PnRr<'s dt· • '.\ruJtres t.ibl'c:;• clt> C:t(RÍ\1nya . m J{..-,ncml )JfoJn. htrnl d<· la dcftnsa tlt.: ~toclrkl. 
" '' rot , 1s1tn l'..\Juntnn1e.11t <k Kurc<"I01J1t: 1 lu t<'i•1tr- tXntPANYA $:ihula umh •·I m,::- """'u oft-cll• ll·~ hu C!\ltlt u11s dlt's a t~r«'lonu, Act vl ,•elem, ot l'at1 
rulltat 1lo11t•, i.l,rl flU)\'hll'!llf (c•nwuí lJllu:rtari. uht \-'On1 tnm. ctcl~ Torong<'r:-., 1•arlaot om.b ~• PrcshJ<1'nl Compo.nys. 

CONTRA EL BOMBARDEIG: REFUGIS! REFUGIS! 

Correu de COMPANYA 
NATATXA. - El seu promés marxo ol front i quan retorna omb permís 

després de diversos mesos d"estado olla, es trobo que coquesb d'oro 
no s"ouemblo o oquell que ello somnia, que ho conviot de coracter i que, 
en fl, l'esto desil·lusionont cper les coses més innocents,. 

Es noturol, amigo Nototxo. El minyó que morxo o lo guerra ho'llio, 
portal Ans llovors lo vido natural de lo joventut, pleno de despreocupo.-
ció i alegria. Aro retorno <un veritoble home•, ma durot per lo respon-
sabilitol i el sofriment. Aquesl home que lluito meso~ i mesas, sense des-
cons, de coro o la mort, no ha de desil·lusiono r-vo,, o el vostre cor no es 
mosfro digne del volent promé,. El que heu d e fer é, reb~llor loto frivo-
litol, trebollor com ell, sofrir com ell i com,ell esperar. Quon se reu «uno 
dono» tont com ell és •un home, us odononeu que el vostre promés ha 
millorot molt l que és precisoment oro qµon mereix lo vostro e,timoci6 
j el vostre-ofecte. 

RAIG Oc SOL. Comprenc lo vostro ongoixo i les vostres sotsobres. 
No sobeu res del voslre moril, del quoll lo guerra us separa e n pleno 
lluno de m-el. Les últimes noves són confuses i pregunteu co m podríeu 
fer•ho per rTO separar-vos d 'ell si per fortuno torneu o saber noves d"on. 
ho onot o parar. 

Molt sen:till: ocdmponyeu-lo. T rebolleu en serveis cfel front. Pero, ñ 
oixo no és possible, no el desonimeu, no li tregueu el delit. El vostre 
deure és estor ol seu costot, sí, pero en esperít, omb el 110r, omb l'entu-
siosme Hi ho tontes moneres d'estor reunits! Hi ho tonle~ moneres de 
sacrificar-se i d'estimor·sel 

UNA MARE. Tinc un flll que estudio el botxillerot, el qual acabo 
d e guonyor uno de les moltes beques que ho creot el Ministeri d'lns· 
trucció de lo República, i voldrio obsequror-lo o mb un llibre que, olhoro 
que ploent, fos tombé instructiu. Podrfeu oconsellor-me'n olgun? 

' Continuació de la pc!agina 4 .) 

p,tal que porto el seu nom. L'any 1 860, Floréncia crea, amb la suma reco-
llida, l'escola d'infermeres que porta el seu nom , en la qual es resume,x 
el gran amor i la més gran ,~us,ó de la seva vida. Aquesta escola va estendre 
noves ramificacions per tata l'Angla1erra. Les seves ensenyances passen més 
tard a altres pa1sos d'Eurooa, per tot el món l d'una manera espec,al pels 
Estats Ur,,ts ó' América 

L"any 191 O el gran somr,i human11an que es la v,da de Florénc,a Nigh-
tingate, s'es1ronca en un etern repos. La cadlra d',nvahda queda bu,da per 
:,empre El Govern angles h destino una romba a l'Abad,a de Wes1m,ns1er, 
on reposen les ~ndres de la nobleS.!1 angleS.!1 . Pero Florencia, que fugi de 
l'ah honor de tornar de Cnmea en un vaixell de guerra I retorna, tim,da 
1 fosca, en un vaixell mercant. amb paSS.!IPort fals per a fugir de tota ma-
n,fesrac,ó dºen1us1ijsme i de grarírud, defrauda ara també l"oripell deis 
honors of,c,als En el seu 1estament figura la seva última vol un tal, que 
l'id d'ésser respectada. Una lap,da senz,lla ¡ tosca. amb les seves inicial$ 
, la data óe la seva mori; sera tot el senyal que aquesta vida magnifica 
cle,x, enm,g de les prades verdes de Lea Hurst, la terra deis seus pares, 
on havia transcorregut quasi rota la seva lnfanteS.!I. 

Tots els honors , els homenatges poss,bles h havien concedi t en v,da. 
Pero la lluentor , !'esplendor de l'admiració ofic,al no van ésser s,nó un 
pállld reflexe 1un1 a la llum vacltlant d'aquella !lanterna amb que al final 
de l.:, jornada n:coma les S.!lles atapeides de ferits , morlbunds en els 
flosp,tals de Cnmea , en els que, sota la seva cura, la mortalltat balxa 
en sis mesas des de quaranta a l'un i miti per cent. 

Oran Con e u r s de C O M P A N Y A 
COMPANYA es complou en contestar o «Uno more> dient-li que 

el millor llibre perol seu Ali, ol nostre entendre, é s los monfoñas y los 
hombres, de M. llin, publico! per l"Editoriol Estrello. e l preu del quol és 
de 3 peue1es, Estem segures que I 'estudio ni llegiro fins ol final , 
l'obro que u~ recomonem. 

DONES CATALANES: llegiu en nC,meros onteriors les bares d e l 
no•tre gfcrn concurs permonent de contes. Et premi consistira en . 
ce nt pessete~. Els conte s que no siguin p remiots i es p ubliquin o 
COMPANYA se ron pogots ol pre u de cínquonto pessetes. 
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Modes de mig temps 
"... PAREIXEN els dies clors, l'oire s'obloneix i ha n 

J.;,. acobat els dies crus de l'hivern. Col comen-
~or o pensar én les modes de primavera, que jo 
s'olbira en els pri rners ventijo ls tebis i en e!s p ri-
mers roigs de sol. 

l'elegoncio en oquest tem1. en oquests temps 
ho d'ésser contingudo, sobrio i practico. Les seves 
!íni~s, í enziffes, sense banolilots inoporfunes i de 
mol gust. 

Col suposor que ni uno solo de les dones de lo 
nostra reraguardo deixo de trebollor en oquests 
moments. Codascuno al seu lloc i lotes complint 
animosoment llur deure. Dones bé: lo modo, per 
aquestes volantes ciufod.ines, no poi corregar-se 
masso, com ho feio peo les ocioses, oquelles que 
possoven tot el temps a les botigues, ols cinemes 
o ol soló de te. Cal pensar en vestits que no des-
torbin lo tosco o fer; que hormonitzin omb les ofici-

nes, omb lo fabrica, omb lo 
clínico, omb el tolle r, omb 
tots oquells llocs consogrots 
a l'octivitot incessont de lo 
reroguordo trebollodoro. 

Arq bé: renunciara, per 
tot oixo, lo dono o les seves 
prerrogotives? Vóldra dir, 
oixo, que o lo dono se li ho 
d'oblidor de tenir un ospecte 
ogrodoble i otroctiu, i que en 
oquests moments aquesta 
otrocció i oquest ogrodotge 
són quosi uno bello missió 
per tal de contribuir o qué 
l'ombient respiri optimisme 
i conflon~o? 

Per oixo els vestits han 
d'ésser etegonts o lo vegodo 
que practics i sobris, i lo do-
no, o pesar de les seves la-
bors, ha de curar que el seu 

ospecte no ocusi deixodeso, obondó, negligén-
c_i~, si~~· tot ol controri, oplimisme poderós, oc-
ltv1tot o 1oventut. 

Us presentem en aquestes paaines de COM-
PANYA, revisto sempre atento o qué lo dono 
lrobi en les seves pagines tot el que necessito 
pero orientar-se en els diversos ospectes de lo 
vida actual, un modelet sumoment ogrodoble, 
senzill, cómode i for~o bonic, d'oqueslo ele· 
gancio que preconitzavem, que conservo i res-
salto les línies jovenívoles, i tal oixo sense cap 
ofectoció. 

Aquest veslit, molt focil de confeccionar, és 
de !lona o losanges marró i beige, o bé en dos 

tons de verd i blou. El c,nyell esto fet en els dos tons del vestit 

Pullover de mitja amb dibuixos geometrics 
M A!ERIALS. - Tres cobd4:lls de cinquonto groms blo'/ ciar, un joc de 

cinc agulles de tres m,l·límetres fent uno gamo d'un punt dret i un 
al revés en tres centlmetres a'omple i quotre possodes d'un centímetre 
d'olturo total. 

Punts emprofs. - Acanolots vertical,. Primero p0S$Od0, quotre punts 
ol dret, quotre punts al revés, i o lo segono possodo s'han de fer quotre 
punts al dret sobre els punts que o la passodo anterior són al revés ¡ 
quotre punts ol revés sobre els que a lo possodo anterior foren fets al 
dret. 1 aixr les següents possodes. 

Acanolat horitzontal. Per a fer un oconolot ol revés sobre el costal 
dret de la labor trebolli's sobre oquest contó uno possado al dret una 
possodo ol revés, uno possodo ol dret, uno possodo ol revés i uno' oltra 
pos_soda al drel; el segon oconolot, ol revés de com hem fet el primer, 
etcetero. 

Aconolots flns verticols (perol coll) . Primera possado, un punl ol 
dret, un punt ol revés. Segono possodo i següents, un punl ol dret sobre 
un punt ol revés de lo possodo preceden! i un ol revJs sobre un punt ol 
dret de lo dita possado. 

Execució. - Dovont. Comenci's per boix, pujont Q!nl vuil punts for-
mont oconolots verlicols, comen~onl lo possodo per quotre punts al re-
vés per tal de tenir uno coro ol dret ol mig del dovorot. Als vint centíme· 
tres del boix pel costal dret lrebolleu ol revés, ol mig de lo labor, els 
quotre punls de l'oconolol ol revés o sigui dotze punts o l revés; o coda 
costot trebolleu els oconolots en l'ordre estoblert. Al mig del treboll els 
dotze punts houron de fer-se ol dret en lo segono possodo, of revés en 
lo tercera, o l drel en lo quorto; en lo cinqueno possodo pero reunir dos 
oconolots 11erticols un dret per mitja d'un oconolot horitzontal ol dret, 
treballin-se dos punts ol dret. Siseno passodo, dos punls ol revés. 
Seteno passodo, dos punts ol dret. Vuiteno possodo, vinl punts ol re· 
vés. Noveno possodo, reuniu dos aconolots verticals ol revés per un 
ocanolat horitzontol ol revés i oixí successivoment cado quolre passodes. 

A codo costo!, o set centímetres d'ol· 
tura del baix, ofegiu un punt codo 
tretze pos~odes duront tretze centí-
m"etres i després un punt codo quolre 
o sis possodes per o oblenir cent 
trento dos punts. Als tres centímetres 
feu les cises toncont sis punts o la pri· 
mero possodo, dos o lo tercero, cin· 
quena i seteno, 1 o lo noveno possodo 
feu-ho recte. Als quoronto un centf-
metres poseu els quinze punts del mig 
.del dovont en un imperdible, en un 
altre imperdible poseu-hi els p.unts 
d'un contó, i trebolleu els punts de 
l'oltre contó toncont tres punts pel 
contó del coll o lo primero, tercero i 
cinqueno possodes, dos punts o lo se· 
lena, un o lo dotzeno, lo selzeno, lo 
vinteno i lo vint-i-vuiteno. A quoronto 
sel centímetres del contó de lo mane-
90 feu el bioix al muscle, toncont 
vuit punts ol principi de codo posso· 
do. AgofeJ els punts del primer can· 
tó, que deixareu en !'imperdible, i 
trebolleu-los com els del contó que 
ocobem dg descriure. 

Esqueno. - S' execulo com el do-
vant, omb oconolals verticols del mo· 
teix punt reunits per oconolols horit-
zonlols del moteix punt tombé. Mun-
leu noronlo sis punts ol dret de lo lo-
bor, co,nen~ont lo primero possodo 
per dos punts ol dret, quolre ol revés 
pera lenir ol drel un oconolot ol drel 
ol mig de l'esqueno. Per coda contó, 
o set centímelres d'olturo del boix, 
ofegiu un punt coda sis o vuit posso-
des pero tenir cent vint-i-dos punts. 
A. 'vinl-i·lres centfmetres feu les cises 
toncont vuit punts o lo primero posso-
do, dos o les possodes lercero,cinque· 
no i setena, i llovors feu•ho recte. Als 

qu.:m,nto cinc 1:enlímetres f~ e,s m'JSdes ol bioix, tonconl vuit punts o 
codo comeni;oment de passado. Als quoronta set centímetres col·loqueu 
els trento sis punts del coll de l'espotllo en agulles imperdibles. 

Mónega.-Comenceu pel boix, pugeu selonla sis punts, trebolleu en 
acanolots verticols i horitzontols com ol davont, comenceu la possodo 
amb quotre punls al revés per tal de lenir ol drel de lo labor un oca· 
nolat ol dret sobre lo monego. A codo contó ofegiu un punto cinc o sis 
centimetres d'olturo del boix. Als vuit centímetres orrodoniu l'olt de lo 
manego, tancont quolre punts o lo primero possodo, i després, ol comen-
i;oment de codo possodo, dos punts duront tres centímelres i de seguido 
un. Als divuit centímetres d'olturo de l boix tonqueu efs punts que resten. 
L'ollro monego s'executo com lo primero. 

Muntatge.- Reuniu el dovont ol dorrero, cosinl els costols i els mus-
cles, menys uno porl del muscle esquerre. Tonqueu lo costura de les ma 
negues, munteu les manegues sobre dues ogulles i lreieu els se!ze punts 
del mig de dovant del coll i els trento sis punls de l'espotllo del coll que 
estoven o les ogulles imperdibles. Amb uno tercero ogullo feu vint-i-clnc 
punts o un contó del coll ol dovonl, i omb uno quarto ogullo vint-i-cinc 
per l'oltre contó del coll, o sigui cent un punls, trebollont-los en ocono· 
lots duront deu possodes, fenl que les possodes comencin i ocobin en 
l'enfonsaduro del muscle esquerre. Tonqueu els punts. Poseu cremolleres 
al muscle esquerre. 

Hem d'ésser fortes i belles 
L 'oiguo freda és el lonic més excel·lent per a lo pell. Unes o'blucions 

d'oiguo fredo ol rastre el conserven polit fl i sense toques. Es un trac-
toment que bol el record de lo senzilleso i de l'economio. Practiqueu-lo 
i en restoreu encisades. 

Amb l'<?iguo d'hover cuit llegums poi fer-se uno magnífico loció de 
tocador. A1gua de palotes, de mongetes, de llenties, i sobretot l'oiguo 
en lo quol hagiu bullit les vos tres omonides. Si pode u ofegir-hi unes goles 
de mel, lo !oció de tocador quedara perfecto. .. 

Uno lleugera infusió de te amb uno pelito 9uontitot de su:re, apli-
cado al vastre cobell codo nit, lrenont• lo despres, arribo o produir uno 
especie d'onduloció permonent. Si es fa molles nits seguides el mullot 
per poc que hi ojudi la noturoleso docil del voslre cobell, poi arribo; 
o durar mesos. En olguns cosos, omb oque\t troc:loment, els cobells es 
tornen rinxolols del natural. 

la cloro d'ou és uno perfecto moscareta de belleso si s'oplico coda 
nit sobre el rastre, omb un pinzell, després de reolitzodo lo reco-
m~n?do oblució d'oiguo fr_edo. No hi ha res que reviscoli tant lo pell i lo 
de,x, Ion perfecloment pol,do com lo cloro d'ou. Deixeu-la loto lo nit en 
contacte amb lo vostro pell. Renteu·lo al dio següent omb oiguo o lo 
que ofegireu unes goles de llimona. Jo veureu les merovelles del resultot 
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L'AS.PECTE sonitós d'un infont és conseqüéncio directo d'uno olimento-
ci6 encertodo. Molt sovint o lo solo visto s'endevino el régim o qué 

ho esto! sotmés. les repercussions de s menjors desordenots I inconve-
nients es reftecteixen ropidoment en lo solu• i de relop en l'humor i com-
portomenl de l'infont. 1 oixo és importont perqué les c.onseqüéncies 
d'uno olimentoció deflcient poden ésser deflnit.ves, desviont o detenint 
el desenrotlloment normol. 

lo nutrició de l'infont és, dones, uno qüesti6 delicado que lo guerra 
ho vingut o complicar extroordina~i •ment. Pero reduir al mínimum les 
diflcultots hi ha uno soluci6 eflco~: lo immedioto instol·locoó de guarde-
ríes i contines escolors per lot el poi s. Mentre oquest projecte vo p, e-
nent cos i arribo o solucions practiquttS feu que dintre les possibilitots 
octuols el régim del voslre infont ,igui complet i profltós. Per oconse-
guir•ho col: 

1) Triar bé els oliments, vorior-ne lo presenloció i , prendre o com-
pondre un bon menú omb un mínimum de ,·nitjons. D,ns el mercot octucl 
teniu encoro forces possibilioots. lo moneo d'un orticle poi compensar-se 
omb l'otinodo introducció d'un oltre. Més endovon1 en porlorem en 
detoll i donorem tipus de menús pero infonts de toles les edots. 

2) Reglamentar els menjors omb un horori fl ,e. És un gran disborot 
permelre que els infonls mengin o tothoro omb l'excuso de lo poco con· 

1isténcio deis apots principols. El fet de l'escossetot octuol es soluciono 
escollint oquells productes que per llur composicló resulten d'un gran 
valor ohmentici i combinont-los omb tro~o, no deixont que l'infonl 
entretingui lo gono omb unes postes o un gelot. El menjor insuflcient 
no justifico oquests petits e ntreteniments i les despeses que ocasionen 
serien més profltoses distribuides en oltres orticles que orrodonissin el 
dinor o el sopor. L'ordre ha de presidir l'olimentoció de l'infon1. Col se· 
nyolor-li un horori flxe perque • 'occslum, o prendre t.l menjor quon 
l'eslómoc 1o ha poit !'anterior i no obons. Aquesto reglomentoció edu-
cara lo sevo g:,"o i el veureu més ben nutrit omb els moteixos miljons. 

3) Colculor les quontitots. Segons el seu pes i lo sevo edot cooo 
infont necessito, per o viure i créixer, uno quon11tot determinooo d'oli-
ment. Si lo sumo deis seus opols dioris no arribo o aquesto quontitot, 
l'infont s'oftoqueix i ve uno serie de trostorns més o menys greus o com-
prometre lo sevo solut. Si lo quontitot és excessivo els efecles de lo so-
brea:imentoci:i no es fon esperor i provoquen ton,bé lrostor,,s ton con· 
siderobles com els oltres. Per o evilor-ho col conéixer lo quonlitol que 
c;rrespon o c:>do menut per montenir-lo al nivell normal. Avui ens limi-
tem o -, xposor lo qüesti6 en general; en porlor de l'ohmentoció o codo 
edot donorem les xifres concretes. 

4) Montenir uno netedot escrupuloso. lo toulo, el plot, els coberts, 
el g:,t, tot el que toco directoment en menjor, ha d'ésser rigorosoment 
ner. Tot" lo voixello s'no de rentar o fans, vigilan! que cap moco de 
greix l'enterboleixi. C,nvieu sovint el pitet de l'infont; no l'obligueu o 
eixugor-se lo boco omb el vostre propi tovolló o omb un oltre moca-
dor. Per o estolvi:,r les toques ol vestí! és molt practic el pi tet de gomo, 
q ue e, confecci?no facilment omb un Iros d'hule blonc; es rento o roig 
d'oixeto després de codo 
apot i sempre fo goig. Mario Dolors CANAlS 

L ' A :\1 O R U E J O ,\ X Á N Y 7 

Joana es troba,·11 jn dwant de les horribles ninfos els t.ors de pcdra 
, ;e les quals ewbellien 13 fa,;ana de \'il•ta Ibrligia, que havia estnt cons· 
truid'.l pcr a un ric Knrsim i em uctu11lment fo llnr dds Key 

Ha vio ja posat la ma s:>bre d c:ip d e :\lcdus.'13. que servia al mnteix 
temps d 'exemplar d':irt exeéls i de picador. quan sentí novament el 
rumor d 'un tirotcil( •Est.an di.~parsn t .• J oaua reoord:1 l 'ansictat del 
comiat d' A.ndreu. No: l'1ínica COSII qnt li iuteressava era qnc cll con· 
tinués vivint. 

•Li he dil la veritat. Ara n'eslic certa de qul' no podria viure sense 
el!.• 

Papá? Ja no troba,·a rastre ele! pare en els seus pen:;am,nts. El 
cercava, bó!n <:ixorc:imtnl. 

Tan sois.ti iutercssava que no li matessin ,\ndreu. Tota allra coll8 
no tenin lmporn\ncin. A dir veritnt. lot el dcmés no existía Alló era 
dones, el que signifkava l'amor. r amh aquesta idea abrumadora ; 
insuporlable Joana ,ruca m c:,p d e ~ltd~ssa as.~cnti Si liaJ:ués pogut 
trametre tota l'emoci6 de Joana. d seu true no hauria sonal c.-om la 
campaneta d'una porta sin6 com u.n as.<;alt furilmnd 

11 l 

A PROPOSIT DE LES XINXES I DE LA INSPIRA'CIÓ 

A la C:im bra deis Tlorrors chil Món no lu ba du btt- qu~ et <h:parta-
men t ordinari d'un hotel rus de segono categorio seria una rh• les coses 
que cridarien mésl'atcncl6. Quan hom hi entra. percibeix unA olor com-
posta de matalassos S<.·nse gfrar p61vors pcdumals. fenol i menjar¡(uisa t 
amb oli Conserva l'cstcla de pns.s.'lts esdevcnimcnts F.• po ... soblt· que 
un lafurcr de t'oll gruixul. despn' ~ cl'utilitzar pcr darrer ,•op el ,;en JO<' 
de cartcs marca t. e~ pen!(és el 'aquclln cscarpra del ret'ó dt> l'e"Jllt'rTa 
en so:n tir com s'nprop,l\·en les l"i,;seq de la ¡>alíc:-ia Fu ,1qm•st hórri<l 
sofll. umb les molles !;Ortiu ts i a fonna dcsfi1,,urfülo. pcl pes th,J l(rei:o. 
.rndonnl•, s'hi d1rnrln lmver assc¡;:ul ~lj:1111 Y('II babcjnut. t¡UI.' introdui-
ril\ llnmins a l<1 bo,·n de la nena plorosa l pcs,l¡;.,nria et cos joWU\'ii <1uc 
es propos:wa fer a miqucs i llett,;nr a la comuna duran t la nit Era per-
fectamenl possible J,a <'ambra hada preS(:uciat mollcsco:.<:~ ~o cxis-
teix un refugi millor pcr n l'homc 11uc tot ho ba perdut a la \'ida \'euir 
3d, a<·omindar l'c·ndormisl'at s1·n•ent una ,·egada nquesl ba poSál dn-
mun l ck la laula les pal111f1 Lóries verdes, tan ,·obcrles do, rcro Í0'\8 <¡uc 
s<:mbleu 1111 ¡>aslís. njaure'l' ·11 s<1fh incómo<li,. ¡,eró no dormir. no s1n6 
vis,,ilnr. es<·o lar Les pRr:-h; ereo;en h:1! el ra!ó!te deis cap:. innumbra-
blcs i grcixosos que q'hi h:·· ,·qllnlolat. i l'aixetn del bany l(oleja inces-
santment. i hom ,·eu In ,., -.1u ampolla d'ni~un. i el va!-, 011 més d'una 
,·egodn s'h,'l posat en renwll un dtntal artiítcinl, orgull d'ali{tln d,·nüs-
ta. ))espré~. le~ 1110.,qucs •lt: l'hotl.'I sin!{UIRnnln l pudcntes, i el tedi 
la Cutilitnl .. J, per ff, l'nhlit En htlsmomlnt~. la morJ.uriba himple· 

meut, filcilmeul, rom una cüspcsera que cn passar ¡>er tla,•a11t de la 
¡>arta esbot'{a de l'eucerat el 110111 riel darrer hoste 

Durant la guerra ch·H, a<1,_ucstcs cambres d 'bott'I es t.orna,·t:n m-
eara u1és terrible,. l.a gen t b1 acudia més que '\ les ca""~ particn!ars, 
que resultann asfixiants a ccn~qücncia deis lla_ri~ a.nys d,· calid cou-
fort J,ts ocupavtn per espal ,t una hora, íoi,~in blancs, rojos o de 
qnal~evol altrc color lnstaJ·tann maquínes d'l·scrinre, ambles cintes 

• 1:stripadcs, sobre les 
tauletes ele nit, es-
,·ampa ,·en fuscUs pels 
nauo,cabunds passa-
dissos i es ~saven a 
treballa .. l, esqucrdat 
mirall que reffexa la 
llen gua del ta fn rer i 
les lla¡:rinu,s de la d1s-
sortado menuda rc-
f: t: xa va arn cls J>Os· 
trcrs tcsllmoni, rle 
i:<'nt c¡uc ploravn, qu<t 
1lc111a.na,·a píi,taf de 
i:tnollons. o que amb 
e sc¡uerp silenci afron 
t:wa la bo1·a ,!'un fu 
wll 

~lol b l'Op~. l.'IS ,·a-
marad e~ <.'l•le hra vcu 
alU grans or):it's, fins 
al puu l 1111<' n tot d 
t·a rrer rc:ssona ,·a 1 ·at-
<la ru ll ,Je h:s can<;on~ 
Krollcrc,-, <k les am-
polles esclníndes deis 
xisde!< <lc 11.'s proh:-
t:\ ríes. u o n n•sacles 
encara a 111111. llk,-n-
dn tau ,lcscn frenada 
ele sinl(lob<l 'cmbriac,. 
i d 'aigi,n lrt'I csC'a-
tlus.~~r 

Homes terill< o molclts de ulus t?rcn llm1t;ul~ da,uunl, 1 sof/1, ta In 
nil, les velles 1lel v<'i'nnt es scnyavcu en sentir ~Is clils <IUl· pmforicu 
,n mi¡: del seu dcliri 1"ns n'nnn,·en, pcr<i nitres tomunn s,:mpn· 
l·ls ferits, ab.~11dc1111ts slü ambles ampolles lmldcs. enn m, 11, <11, I 
matcix lloc. dins les fosque~ i hnmides babitn<:Í<'lt,. 

J'n un d'nc¡uesb <lcp,.1rtamcnb de l'Ilotd Crimea. de T« ,¡,· ,.11 ,n 
nnn cnmbra goir<:bé Lrndicionnl I tn un sof,) l(u!reb<; hisl<'u i<', ¡ci,1 1111 
home ombri\'OI i malcnconiós. 1\ l'habitaci6 tlel costal lo11111 ,·dcbrn\'n 
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e 1 N EM A 
CLAUDETTE COLBERT 

L 'heroic a CIGARIIETTE de " Bajo dos b anderas•· 
S esto dOf'lant la creprise• de c8ajo dios boneteras>. Es troc:to d 'una 

9el·lícul0 que, sota un veld'aporent frivolilct i d 'insignifkoricio absoluta, 
fo l'apologia de l'imperialisme colonial. No oblidem que el cinema es un 
deis miljans millors de propaganda i els productors burgesos el 10ben 
ulilitzar amb exit. En c8ajo dos banderas, no hi monea omenilat d·orgu 
mentac,ó, tot i euent vulgorissima en oques! ospecte, ni bones qualitats 
pel que fo a fotografta Com és de suposar, es val de lo presentació de 
figure, exótiques pera esdevenir interessant. De toles maneros, per a 
nosoltres només s'orriba o salvar lo flguro de cCigorrette,, encornado 
per Claudette Colberl. 1 no perque sigui mol! humano ni perque sigu, 
intenso hi ho més oviot pueri litol i llnia frlvolo e n el dibu ix d~I persa· 
natge ni perqué sigui heroica. El seu heroisme quedo un x1c ingenu, 
nosoltres sobem ara:masso d 'oquestes coses pera admiro r·nos. 

To, , omb oixo, cCigarrette• és uno flgureto plena d'encís, de echar 
me•, purament;netament francesa que fa perdonar tols els defectes, que 
hormonilzo un deliciós desvergonyiment, omb un candor suou, pregon 
gairebe d 'infant 

No aobem qué restono de cCigorrette, so no la interpretes Clou 
dette Colbert. Tal vegada res. Per descomptat, ella és uno meravelloso 
octriu, i cCigorretle• fo pensar en la propia personalitat de la inté rprete. 
Hom té la sensoció d'un retroboment, patser , tot d'uno reconciliació de 
lo Colbert amb ello moteixa, després de tontos grans dame\ nord·ome 
ricones i tantes mecanografes de Monhottan. Francesa, francesa flns al 
molt deis ossos, amb can~ó. amb gesl, amb esguord i amb somriure. 

De toles maneres no creiem que perdin gran cosa aquells que deix,n 
de •eure <Bajo dos banderau és un film com qualsevol altre deis que 
hem de contemplar en qualsevol cinema i qualsevol dio, per moneo 
d'oltres produccions d'una majar transcendencia humano o artística 

TRENTA VUIT GUARDERIES PERAL DIA 8 DE MAR<;, DIADA INTERNACIONAL DE lA DONA/ UNA GUARDERIA A CADASCUNA DE LES TRENTA VU/7 
COMARQUES/ Aquesto es lo pflmero consigne, de lo Unió de Dones de Cotolunyo. Les componyes de Monreso, Tortoso, Torr09ono i Bodolono jo 
ens han escoltar llur, guorderies seron inougurades tot segu1t. Qµé han fet els o/tres Comítes? No oblideu lo nostro consigna, Que el dio 8 de mor~, 

en fer el bolon~ de lo sevo breu octuoció. lo Un,6 de Dones de Cotolunyo pugur estor joíoso de lo tosco reolitzodo. 

l. A .:\1 O I< Il E I tl \ :S .\ NE\ 
1111a org111 1-:ls mcmbrc,¡ d<: la gutirdi'l commemora\•en llur tc~t11 rcgi-
1ne11tal amb l'ajut cl'una botad~ vi r,;quisada a un sorunolent tArtar 
que ha\·,a tornat . protcgint-;;e amb l'ombra ,l..- la nit d'Ttouz ., Teorló-
~ia Ot· tant en tant pronuncian,11 hurrestu honor rlt llur au!&,.t l.'api-
tost ¡><:rr'> quan e~ rccordav,;n •h.• qu(· llur au~st ,·apitost ,.., 11 "ha \'ia 
ttnat a l'a ltn: ruót1 Jl• leia moh 1emps. s'aJt;a\'cn i guard:t,·<:n un minut 
d.e .j(cn<'I comían eb augleso!> O IX· es limit8\'l!U a d ivertir-SI• 1110 tot 
ha r\ 'éss<: r lluitar), i ho ven t fica t l 'actriu Orloff (Mies Rh,a Bloch) dins 
p..- la l,ot.11 ja buida pcr rlbsorl pro,·cdiru, a rcírcl{ar-li les cut"''' nue, 
amh pctroli del Go,·ern l'Olll 1¡111 treu tni¡u,:., •l 'un11 roba. 

::So ohstan t. 1 'hom<: ombrivol no pen..a va en d final capttost nt , tu 
t"1t'l>SU\ºO per Riva Hloch Per quf no ha\'ia estat indtat a la festa; 
:lfalgi-a I que la misera ble e:,pelma am b prou leines ícia .:laror ,·~ podia 
veure ,¡uc a nava veslit clecorosa1m n l Semblava un clieu 1 <)rclí11nr! d-, 
l'llotel, i ttbaus de In rt'volució poclin hnber t:stn1 un turista o 1111 viot 
jonl cll- <·omer,; Pero C1tb•ua11, l'estnt ntaJor ,1'011:1111 excrcit (prohablt'· 
iucnt de l'excrcild'.\sl1"t1Ca11 .. ha\·ta fc-t carrc, ch, 1 hotel 1 . pcr tant 
el ~ubjeo.'l" de,-ia ocupar :ih.:1111 ,·i\trc,· oíic1al ,·11<·,ira ,¡ue ningí: no ..abia 
qutn t'ra aqucst ,·:\rn,,.; ni el mateix \ristruch d •·riat grc,· <111e o:ra 
w1a fur.t pera :.issalx:ntnr-se ,lf' les ,·ose:- R<•s¡>c<'tc ,ti ,•i?.(g,•1. ,·ortien 
diíet<,n b nunors 1 ºns rle1en ..¡u,· era un penoilistn <¡uc l!t1S111t111 ,·a Ras• 
toíf ,dtrc;., <(lll' l!SUlvtl ll.l(rel{at al"'"'''' d 0 1nvcslt)(ació dt Mnri..,poul, 
¡,eró •111,· •'h:wia fjcat ,·n un t't11hoh<· c~c:iudalós ,n robar un 1111cll amb 
un ..aíir a 1111 eng111y<:r cluran• t 111tervl11 p.,, ,1t,-sort l'engin,·c, no sois 
-,ra frau,·c,. ,1116 c¡uc tamlx' ,:ermil politic rlr 1 ª"rc¡:at militar \mb tot. 
qual,...,·ol <¡u" ha)(ut',estat el ,•,irrcC' del •h:sn,11cgu l ho~te-. ja no,.¡ llltÍB 
T. ohsi,rvac(or \ristrach .,abt& ·~ue ,tq11e,t <"lit'n ( pcrclia ociosamut l el 
tt:tuJ)s .i Teoiló.sia 1 110 tenui mitJnns ,)(, suhsistu1l'ia ni a1wll,. ni cap 
,il tra cos11 C:1:rt <JUt: en una o,·a,;16 hl\ V<"n t atn• 1 1111 1ovc ¡tunrdrn -1110 rina 
tlel trnnsport •l,le1111• ,1mb d pr.•t<."'' <),.. mo•tmr-lt una .:ol lc<'l'ÍÓ de 
¡>0stal,. pontograíi,¡11,•, li havia ,poltt un,:, 11111 hrc, al ba,·arn 1x:ró 
~·havia 11ilapida1 i,I, ,:uan , . .., .:n ·JU8 tn· die~ ··~)(OUIII t lt-s ex1:.tu1dc:, de 
la Charc-u tcrie• <le Reson cdo:brc no ¡a pcl ~cu llau t Sau tc:r,te •<u geue-
ra l ,1116 pcr une nmr~a c~p.:<·t.ilissimo dc llanl-lltt11l &tu tente• 1 al -
m,:uys cluc, clotzenc, <ll· rtouc, Jovcs hovfou 1r111t del confort c¡uc In seva 
habitnri6 <lcl Crim,·u podia olertr Dcsprés <I otxo hada estotcleu die11 
tunumt le, horill-,, <(UC: \n~tra,·h no hn,·ia 1111/{ut ¡:aues d'c~combrnr, 

mt:n¡11nlt:n una ,·oo¡x·ralh-a •JU" co11111n1ca,·a ,tnthunadrogua. on ha-'ª .. ~tat pre-.en tllt pc r 1111;1 do: le, ~cv("s odah~t¡ucs deb quatre cli, s. a lo 
que huv10 donat un t<,1" ,¡,.. b11llc1s per uua ·,1,11u ,tuna hom 

l. 'hom,· mall!11c-omó,. ll:nta 11101111, de sobru pcr ,1 e;itar-ho en .i<1uells 
momll11ts Xo li q11erlnv1:n hortllc,, ni a la gollulll ni a ~ota el lllt Del 
din ubnu:, t¡ue 110 havm 111e11¡a t ., cau;ia ele la ,¿as1,•cria de l'u,lro)(uer . 
1 quant a \ristrnch. vr.i un home ,iur, mal 110 111dinat a fadht.tr \ºOdka 
J ,·rC:·dlt Com que ha\·i:i perdu1 1otd q1u, po,.,.,,a nu li re:;ta,:i ,,ltre re 
cur, que a¡assar-sc en el cofa prcC'tsamtnl en uqut:11 sofll l.e, "lll'-l~ 
,,on,tlt111c11 una 110,·11 moléstia ~ltnlrl' hnna \'1'l'lll <'Otu un S<.11\'or, é, 
1 ,!ir nll'ntr,• havi11 hl'l,,"ltt Sa111t•n1e íhrtcjat l\ntbclnmtselcgnith 1 111gat 

., curtes, aqucsti. iuscctes (110 ,;eusc in kl ll)(C:11cia , per ccn¡ h11 ,·,rn ro 
111/\s ocult~ (11 llocs ,eat:ts Pero c¡nnn no ha\·ia ft:l mc!s que 111slnl l:tr-s. 
en el -.ofa. aparel(ucrcn en gran nombre. <'obrin tal~ pocs 111i1111ts de pi 
ca<lc, d cosde l'inídi~ anacoreta .. \c¡uesl les aixaía \º8 ambla pipa cl'am 
bre ,1 .. mooognuoa d 'or. que <·n l 'ahsu1da de ks<'il(t:rTcl< s luuo a la bol·a 
c:0111 un infa11l la xup<:ta l.l~ xinxts 1:mp11dcg:l\·c11 EII le,- c,clafa\·.i 
mcltc-ulos,111101l, ,:~gnrraprnl cls llo1•s pitjor,¡, i tonta va a portar-«• tds 
lla,·is la pipa uaustr.hunda 

,Que repul~in ,:s tol nix6• ¡xns:i Qtttn plat·r clc11uria xipollann :11¡.:i,,1 
dl colonia Heu,. ad t:l <JUC pron1 daramut l que. malgral 11,wcr ,1i10p 
tal n·rt.-s prescripci, n, i haccr caigut clesplcmat il >,0fa rt,· l'hokl ·''I""" 
honw no tEnia pas la idea d<• morir 

l),, o\Qhte íéu 1111 movirucn I ua·r¡¡:1, Gru pn e" pnndrt! una <h•tcrnu 
1111,·16 Seria la pipn o la cigarrera' 1>un>nt el, dnrrers t,csr 11 v,., l'ho111< 
mal-,nconiós hann p,•rdul tot d <111c posst:ia l•:ls sc.11s últims IXns se'I, 
lmdl'n cmportat l,•,.dc·nb <le Mosconc.'dc Rostoíf o dsiuverth·n 1·crlka 
i íiu, i tot <n pn. Pera fi11s akshorcs hada co11scn·a1 dt:1:s cost, pcr le• 
qm• s<ntia un afrl'lc s'nctr Tu1i11 rna ,i;prt ma ic 111 la pip,1, rmb d 
scu 111ist1e1i6s mrnq:r, mn R ccmprrcla clcu I nys ,urcrn.,1 )loscou 
Era la ~e,·a mas,·ota , i creia que <:tt llnta pro11 amh port.'lf-sl·-la nl:.llavb 
pera obtrnir un Kit favorahlc ,k lo sort !,J11111 t a la cigarrttru nmb la 
~e\"11 dona nua lo,·nn tuna manclolina. l'hom" 111alcnconí1í, la ,·ansi,ll 
rava ,l'un valor im·slimnblc ¡x·r n cll ,u le- scn:s rcloricn,.,mh ,lou,· 
•·orrculs, no pas d'e,molt Perú 1wll11ia altr. n·mt:1 ,¡u,: ""'olhr :i'.,1~ 
d,· 1<:s l rcn2des molle, d'un sal t. i ,,mb ñed~i~ ..uht~ila.:, ,le,;\ J, ·t>.:m 
rcraa In bu\xal·a .\r¡t:cst ero 1111 i:<·,tnoblc ,•vi,knttuent ·l11n,t1• h;,ut, 
·l pr, 1·1a ba 1 'a mor J>( r clt mu t ele tolf s ks crsc·, 

,\<"le Slguit In pipo fau llinratln ,, .\u~lr,1<'11 ,¡,tt, e~ f<'ll<·.:u .-1 11,1> 
Juth ,ure d'utté,-., i <'inc 111i1111t:, ml!s tare) 1purt¡:u,•r.-n sot.r, (., t,,ul{ t, 
<lt: nit un grnpat ,le cigarrclt:" una ampoll,, ,k \'CcU:.i 1111,, r,1c1< ,1, 
p,:1x scrvit a la Krcg:i. ésa dir i111¡,r,·1,.'llal d'una salsa l'<JJ<:,.kl I t.-rbul11 
1 t·n ,·c:mpte de pa ja que aquc~t si, lºba\"iCÍt 111,·n¡al tol el, 111cuthre• 
cit- lu ¡:uilrdia. un, quants bunvols ,atur.ils ,1 oh l.a m,'011,irn,·11<·1a 1 , 
qul',t :\pat no s,mhl.\ alterar (() !,'home bc¡.,'lu: .,,·1d11mc11l t 111<:nJn ,.,.11·,, 
csl'nruínlls, tan :l\'ini riel peix ,·0111 rlels bmtyols 1,;¡ seu cslut ,J'<'mim r 
modiíicnva ,·isihkmcnl (.es xí11xc, s'hahien con,•,•rlit en 1111 detall ,,.,n,l' 
importancia i\ clir ,·erital. polscr haden tornal a reíu)(iar -st· ., llur, 
.1111,11:atalls 

l)c,.prés del s<'tl- u ,·uttc ,:01 ,te vodka. tral{ul' la c1~arrcrn mmi la 
manrlolina 1 111 rc,tant, 1 digu(· <11 ,·cu .ilta 

~¡ lo. don,\. J',uí~. el n•ritubl11 •<kmi-111011dc• J n cstt<" nulnl 1'11 , 
,·o¡M dl' xampn11y u In sal11t cJ,· In dmm cnd,udora• 

lmpossible no rcconeix<·r lit aquest dcst'nrr.,rat clii:nt <le l'Hot<-1 
l'nmea de 'fcoclósia, 11 aqu<.'11 ,mt<-ntic ciulndn ,k :\loscou un ,te-Is ,, 
tk, ornaments d<· In capital. un <lels sods de l'(·mpresa ,t, .-.,rr~n, ,,. 
Clt~rk.-,toff :--ikiíor l¡:uatic\'itd1 1ralibicíí 

Q11t· ¡,!., c1·un· ,'hnuria wnltl d pobre 1 ,1fh1:•l :'\•cbl!ltuhm ,1 lt.,vc• 
¡,o~nt ,·Lurc t·I ""l'U .1111k 4ut: s11,1ll!rHt tots. els ,l·\l~ 1nío!"luni!'t 110 oh~tanl 
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UN EXEMPLE 
DIGNE D'ÉSSER IMITAT 

És el d'oquosla aentilta componyo que es diu Oolo,s Rodrt9u~,. 
Ourani el quo vo d'hivorn ha executot no·tanla dos suiUers omb llano quo 
li ha facilito, lo Comiui6 Oflciol d'Aiut o Euikadi. Dettino dillriomon1 
quotre horas o aquesto tose.o, 6.J o dir, el tomps que osmer,o en fer 
un su6ter, 

Aix6, por~, no 6s tot. Dolor, Rodrí91101 is lomb6 donadora de sot19 
i n'hi han e x.trol jo cinc vegodes, dues pero portar-lo al ftont; lres omb 
motiu deis bombordeig,. 

COMPANYA voldrio presentar CQdo setmono,. al rneny,, uno he<oina 
do Jo nost,o roroguordo, com ho lu, aquesto ciutadono de 10 Borcoloneto. 

Llegiu el nosfre número del dia 
19 de febrer, dedicaf a la U. R. S. S., 
en homenafge a l'Exercif Roig, 
amb motiu del seu aniversari. 

COMPANV A, en el seu desig de retlexar els problemes i aspiracions 
de les dones treballadores i antifeixistes i davant l'envergadura 
que ha adquirit el problema plantejat en el ram fabril textil, ha deci-
dit donar-11 la importancia que e :s mere.ix dedicar-1.i el seu 
número 17, que sortira el dia 26 de febrer. No deixeu de llegir-lo. 

v 

Alumini, Cristoll, Piso, Porcellond, Auxillors de cuino, Objectes de metoll, 
Sonys, Dutxes, Neveres, Gelodores, Estufes, Juguetería j Objecles per 

o presents. 
Ronda de Sont Antoni, 68 i 70.-Telefon 15452. Lluís Antónex, 8, 

xamfra a Salmerón, 43.-Telefon 83146. 

COMPANYES: 
Interveniu activament per tal que es consti~ 
taeixin comités de barriada per a la defensa 
passiva. lmpulseu la constrncció de refugis. 
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LA MARSELLESA 
J 

Lletra d'lgnasi Iglesias . 
Harmonía d'Enric Morera. 

r,t.to 1h11 • teca a morta.tt.bropru.&at_ 
~-Clü ,o • por.ta~nall 1 ~-fÍC-ht __ 

VP.U 

8nér4rl• 

bte tlfo:m de ¡l~rfa es 
oa prhaer- ll'IO. ñr q.ae 

+ ~. tt=Gt1tfttttrw--, 1 t t I fr.1 
• 110ttta '"·_._. ju.1.1.I ao.:b?.__ trLo:..fa ,. rá La 111.bcr. 
ptrl'1.do.al(Jll4°Ma,.,c1. iu.:oa __ COOÑlil.1U1C11tJ 1i.pe:at:t.ü 

d4u_. •I. cero_ el a.o. ff'.Ji .1e.ii1.__ ar • d '6 

., 
t,1, _ ltj ... 01ft,fa .rá la IJi .bu • l.S_ a.vu\ a. .v&ct p!cu 
~- omd•t,¡~t.ui. ¡11mmb br&.\l.t_ nul..b..ja d po • fi;!o 

de (O. 
,¡,..,.. 

Ulllm bonquel deis girondin, (Filipoleoux), 1815. 

A quest magnífic himne no fou en el 
seu origen el que avui és. Es deu a 

la inspiració d'un jove oficial, Rouget 
de l'lsle, en el qual havia reaccionat 
l'esperit patriotic en veure envai't el sol 
de· Fran~a pels exercits estrangers que 
anaven a dominar la Revolució. Patriota 
i frances abans que altra cosa, Rouget 

exhala la seva indignadó davant lo in-
vasió amb aquelles estrofes, la música 
i la lletra de les quals foren c:ompostes 
l'any 1792, en una sola nit, després de 
sopar. 

Perseguit per les seves idees, obligat 
a emigrar un quant temps després1 Rou-
get es veié sorpres en escoltar des del 

seu amagatall de la muntanya com els 
exercits de la República es dirigien a 
combatre l'invasor entonoi.-t el seu him-
ne. Com que els primers que l'ad(?pta-
ren foren els voluntaris marsellesos 
l'ony 1793, d 'ací prengué el nom amb 
el que és conegut a tot el món. 

la Marsellesa fa vibrar amb les séves 
notes els pits amants de la llibertat i de 
la justicia. És el símbol de la redempció 
i de la dignificació de l'home. Fou el 
poderós ale que oreja amb el seu 
ritme triomfal les jornades glorioses de 
la Revolució francesa, la primera que 
parlo als homes d'un món millor regit 
per la igualtat, la llibertat i la. justicia. 
Ni el seu mateix autor somnia que arri-
bés a convertir-se en l'accent universal 
deis que durant més d'un segle han 
vin~ut lluitant per la fraternitot, la pau 
i el progrés deis pobles. 

"COM.PANYA,, 
SETMANARI DE LA DONA 

Redaccíó i Administració: Passeig Pi i Mar-
gall, 64, pral. Tel6fon 74309. BARCELONA 

Soclelol G•••rol d• Publlcoclon, 
( EmprHo Col"lectMnodo) 
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·\ ' .. ·,:. "LA. lnlernoclonol,, com do Motselloso> nosquó o Fron(o, l'ony 1688,' X~, o lille, un i9noro1 ob,er, P-,r• Oegeyrer, oficionor o lo mútico. r_ebio ,e.,;_: 
( ~!·- · un oplec de poemes d'un seu compony ron ignotol com tll, Pouior, ''f!f 

1 ,~mb t'•ncluroc d-., poso,~h• rnúsico. Es r,o,rovo d'vns vo,s:os escrJJs Hn&e ",

4
. 

prorcinsions, pe,O omoro11 d"un noble 01peu1 de tu11,cio. ptl' o c,rculof 
... ontre elt obrer, de llfle, que con111tuien con i ouocioclons musicols. • 

,:. , .- Pero Oegeyt4,, dovanr 9•1 seu hormOn1um, vo compondre on poqut• ,, 
· her u lo müsico de clo h'lltrnocionoh. fl mea do iuliol del 1896 os celebrCI • 

o Lille un Congrh Nocional dol Po,ut Obrtr fronctis, omb mot,u def l 
qual OJ regi,troron manifutocion1 i ropodes on1,e obrtn i rooccionorif, 
El• occenU de clo lnternocionob, qu• .sorgiton es:pont6nioMlnl ae los 
boquu del• cong,oulst.s, 1ingueren lo vh1ur de cohts,onor tnh que moi 
ol t, r ,or deh prol•loris froncu,01. 

Oospt6s. dol Congréa. de Liho, clo lnrernocionoh ,·astengu, p•r fton~o 
i lot 10-guit els ob,.,.., f,on<Hos lo donoretl o cone,>.or crn els congrouoi 
lntornoclonolt, les 1ov.s osr,ofe, u senltten an los g lotiottJ jo;11ode..s d• 
lo rovotud6 1,ov1i1tco r en Jo, heroiquu I doloroses de fo ,ovc.lucl6 ot•· 
monyo • .Avui clo lntunocionob 61 l'himne que inftomo d'esporon~o 1 
01se9uto ta r.-dempciO dol, obrots del m6n. 



L'EXERc1·y DE LA PAU 

EL 23 de febrer de l'ony 1918, un decret del Consell de Comissoris del Poble va 
crear l'Exercit Roig, el primer exercit del món formot per cbrers i comperols per 
e, lo defensa deis drets del proletariot. 

Lo Revolució d'Octubre es va trobor ossetjoda pels generols bloncs controrevo-
lucionoris i per formocions regulors deis governs intervencionistes. Lo situoció de lo 
jove Unió de Repúbliques Sovietiques Sociolistes arribo o ésser reolment greu, quon els 
enemics del poble rus ovon~oven precipitodomemt vers Petrogrod i gran port del terri-
tori de lo U. R. S. S. ero envo'it per l'estronger. 

Lo Revolució hovio ossimilot uno port de l'ontic exercit; pero oquest exercit no 
hovio estot moi un model d'orgonitzoció ni de dotació tecnico. En realitot, tot i tenir 
gran nombre de morins i de soldots, no disposavo més que de milícies, molt semblants 
o les que nosaltres tinguérem en els primers temps de lo nostro guerra. 1 aquestes mi-
lícies, olio com aquí, oviot es polesaren insuficients per o acorar-se omb un adversori 
més puixont i més ben orgonitzat. 

El geni realista de Lenin i de Stalin dona la solució justo , oportuno al gravíssim 
problema plontejat, i l'Exercit Roig fou creot i estructuro! sobre la marxa, orci fo 
vint anys. 

Aquesta formidable creoció de lo Revolució d'Octubre -unido a les oltres me-
sures revolucionories que tothom coneix: lliurament de la terra ols pagesos, socialitzo-
ció deis bones, dret d'outo~terminoció o les nocionalitats, etcetera- va donar un 
curs nou ols esdeveniments. lo causo popular comen~o o rectificar fovorablement les 
seves posicions, l'enemic retrocedí i finalment fou oixafot omb contundencia definitivo. 
Els últims residus de lo controrevolució foren materiolment llen~ots o la mar. 

El regim socialista no estova solvoguordot, pero. La reocció mundial no podio 
resignar-se omb lo sevo desfeto ni hovio de deixor, sense intentar-ha tot per o evi-
tor-ho, que lo Revolució sovietica s'ofiancés. Lo U. R. S. S. sabio que tot el món capi-
talista desitjova lo sevo mort i que no deixoria d'agredir-lo ton bon punt ho perme· 
tes sin les circumstoncies. Lo crisi economico i I' extensió del feixisme han fet coda dio 
més imminent et perill d'uno novo moton~o universal i d'uno aventuro guerrero contra 
lo U. R. S. S. Yoltot d'enemics temibles, el poble sovietic necessito, oro més .que moi, 
un formidable oparell militar éopo~ de heure-se-les omb els aventurers internocionols, 
omb els feixistes foutors de guerra. 

Si la guerra general no ha esclatat jo o Europa o al llunyo Orient, aixo és· de· 
gut en bona por! al respecte que l'Exercit Roig inspiro. Pero l'Exercit Roig no garan-
titzo soloment lo integritot del territori de lo U. R. S. S. contra ('invasor; no gorantitza 
soloment lo vida lliure i feli~ deis ciutodons sovietics contra lo barbarie i l'opressió del 
feixisme. Gorontitzo, tombé, lo pou del món, gracies a lo político d'autentic pocifisme 
que el Govern sovietic desenvolupa. Tots els poi"sos democrotics tenen en l'Exercit 
Roig un boluord ferm i en lo U. R. S. S. un col·laborador fidel per al manteniment de 
lo pou. L'Exercit Roig, formot per trebollodors de lo ciutot i del comp, és l'únic exercit 
potent que no es trobo al servei d'idees onexionistes ni de cap meno d'imperiolisme. 
El pacte fronco-sovietic fo tombé de l'Exercit Roig uno gorontio de les democrocies 
occidentals contra l'ogressió que Hitler i Mussolini li preparen febrosoment. 

Sense aquesto gran maquino militar al servei del poble, de lo civilitzoció i de lo 
pou, lo Unió Sovietico potser jo no existiría, potser hourio coigut soto les grapes im-
mundes deis feixistes incendioris de lo novo guerra mundial. Sortosoment per o lo hu-
monitot progressiva, l'Exercit Roig és uno bello reolitot, i els bondits feixistes, si volen 
llon~or-se o llur criminal aventuro, sera omb la seguretot que el gran país omic nostre 
es trobo preporot per o retornar cop per cop. 
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Notailio umor(o lomb~ uno potl 
dof seu lem;>s o lo lectu,o do temu 
sociols, Oesprósdol froboll, do l'es-
tudi o,ofossionol i del doport, ré 
I' Mporil pro u n:r4 por a rcftexio, 
nor ,obre qüestions vives d'ordre 

inlol·Jectual. 

,· ,. 
,,.,. ... ., .... . .. .. ,, 

> • 
l' / . .... -

.,( .,· ., ; ¡t· ,, 
• ,l •' .. /// 

/, 
Motio i No s'énlronon •Is dies 
de fosto p es corre re, d ' esquí. 
Volon p rendro port on el gran Con• 

cunde Moscou. 

Codo dio, oban1 de comon(or 
eJ lt•baU, l,om IH vou o lo pi•· 

cino de la fObrico. 
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t·u rdnto que sorprende 
quiere can la ros nu lengun, 
para <¡ne llegue a los pueblos 
más diversos del planeta 
Solidaridad escucht.:n 
en él lo.~ mares y tierras. 
l<.omauce del Buque Rojo 
aunque parece leyenda. 
Era en meses de vernno, 
cuando el sol de oro calic¡1tn, 
en m1 remoto pnis, 
miles de leguas y leguas, 
soJ1anclo can tos recogen 
la extensión de sus cosechas. 
Las graujas ltuelén henchidas, 
los koljoses apacientan 
rchaííos de lana y leche 
para cubrir media estepa. 
J,a G. R. S. S. se llama el país, 
vasto n,1111do en prima,•('t'a, 
donde crecen co1J10 In, tos 

. hombres del Vo!ga hasla 1;,l ""eva. 
Cuando estando cu el trabajo 
dd suroeste que lle~an 
pregonando las desclichos, 
voces de I~spaiía, ¡qué penal 
) Li !l(lncs de radios a bren 
los oídos de esta tierra, 
pnra escuchar los rc,latos, 
la mnravillosa gesta, 
ele mor<'nos espnilo'cs 
ck ln sol1:ada lberia. 
\"iéraii1 en loJ1Ccs dcj:lndn 
sus campos. sus sc111<m leras, 
sus tr.llcrcs y of'iciuas, 
sus <liques, balsas y presas, 
sus íábricas <le motores, 
sus liceos, sus esCtlelas, 
sus sabios laboratorios, 

sus parques, sus bibliotecas, 
donde crecen coiuo fnitos 
J1ombres del Volga hasta el X-cva, 
muchedmn brt's que de blanco 
visten la estiv:il presencio. 
desfilando par ciudades 
anchas de mánnol y piedra. 
:'½licla.ridad ret u III ba, 
solidaridad nos prestan. 
\"icrais mujeres y aiiios, 
en silCJ1ciosa asamblea, 
clecidiendo sus envíos 
a luchadores de lberia, 
cómo mellan sus j:orn3lc:s, 
c6mo reduCC>n sus fiestas, 
penMndo en c:I haml.,re y o<lio 
de la lejana cou tienda. 
-Cu bnrco qnieren llenar 
ele azút:nr, leche y man teca, 
feliz barco al que se lle,•e 
está en el puerto de Odesa; 
t0<las lns embarcaciones 
!:i,r ese barco quisieran, 
pero ~·a lo ltan COlrneguido, 
va Janzn intensa sirena, yn avanza por el .mar Xcgro, 
por estrecbos de ley~nda, 
sus rojas arboladuras, 
su consigna en uun estrella. 
Duque que sale a los 1118\es 
en estos tiempos de guerra, 
es me11S11jero de muerte 
o transporta cruel ofrenda. 
J.os mares saben que el barco 
es portador ¿fo otra empresa, 
que los faros iluntinl\Jl 
la liberadora estrella. 
Ya está <:n el :\lcdiwrr:'ineo, 
yn por lns costas de C:recia, 
unas alas le conductn 
ve lo?. por la ttalia sierva. 
t'fe aproxímas, barro rojo, 
de las humanas triste?.as.• 
¡Ay, las cost:is de mi Esp:iila, 
110 doradas, sino negras, 

c1c11lm está arclicndo la llama 
de fra tticicfa con tieuda !» 
Desde Alicau te lo !tan visto, 
clebajo de las palmeras; 
piensan si será un buen suelio, 
pero reluce la estrella. 
Yan al muelle climinuto 
los ele la tierra ne alruendras. 
aclamauc1o a Rusia roja, 
c,unndo ya el buque Eondtia. 
nescargan los tripulan tes, 
azítcar, leche y man teca, 
mas después queda par ,·er 
la porten tosa sorpresa: 
millares de trajes trae 
pam los niños en guerra, 
millar<'s ele zapatillas, 
como en los cuentos de aldea . 
Allá a lo lc:jos. los t:illeres 
Lmá.s producir que pu~t!rau ! 
lioras arrnucan al sueno 
para tejerles lns prendas 
c¡ue, é11idaelosas, e11n1eh'eu, · 
luego el barco ,;e las lleva. 
¡L11sitania, qué deshonra, 
tt't, la de la sn11g1:e JH~!stral 
J>a1a matar a cslos nmos 
en vías armas modernas, 
y ele nn h,jano país, 
otras ra~.as y otra~ !c;nguas, 
COI! las n18U0l! Íll v1s1bl<!s, 
los abrigan y n)imentan. 
;\lirad el éxcclo duro 
que "ª par las carreteras, 
mujeres ext.-nuaclas, • 
ondah11.as y extrl!ll1c1i:1s. 
.'lfirnd los niiios que traen 
de tierras acci t11ncras: 
allá se perdió el hogur, 
marido, lecho y In mt>sn. 
En ellos est:í ¡><,nsando 
Rusia, del Vol~a hnstn el Ne"ª 
¡Ay, gigontc fabuloso! 
¡.\ ;,,, com2ón <id plaue la 1 
Está regrcsnnclo el buqnc 
11 su tierra mrui extensa, 
se nos lleva mucho ainur, 
pero <lejn la pro111c:s11: 
no ltav razas, sólo hny hombrl·S, 
que qitiercu vivir má,, cerca., 

J L'A:S 
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t,u grons orol9ues: l'o,<olor ,oviltico Xouro (ol mig) i duo> noie> e,ponyol•• du· 
ronl llur o,todo ol caropornon• do pion•" d1 Arlolt. Ac¡u••••• duo• .,ponyolot, ¡uol º" b 
10U llurt ,oroponY• ovocuoU, o,tan osludionl dos del mes do sotorobr• o t,\01cou, 

}

\)l\Ol·AGOST, 1"936- E,panya ,agna, ,e,;da ,,a;do,oment. 
El• .eu• mnlo" SIi, donen gene<o,amenl llu, ,;do en ho· 

lo,au,t a un ;deal de ¡u,tk;a, de pau; de de,;1¡ada \\;be<IOI. 
A la \J. \t S. S. el• d;a,b ded;queo g,an• e,po;, a la l\u;ta 

que "des•"'º'''ª en ,amp• ;b•,;". la geol ,'ap;nya ols 
qu;o"º'• ««ont le• da""" no•"· El• mop"' d'E,panya 
t,aben un !lo< p,efe,ent a les "º'"' ,ome<<º'' kolia•o•, 

fabriques, etcetera. lo fobric.o de conserves " 
maquines. Obrers i obreres es 
pronuncior-se sobre lo imrnedi 
blicono. Un.i trebol\odoro diu o 

- La rnevo infantesa fo 
cuidor bens ols set o 
gir i escriure. Avui sóc s 
quotre fi\ls que estudien o \'ese 
tre obscur passot no tornara m un b,H\ant ,.deven;dan no,al una velleso ,o,to••· la 
llu;ta que en,angana E,panY , una llu;to ,ont,o \'ab"U• 
""""-me, ,on"º la bo,bó,\e, el p,og,é•, pe< la \\;be<IOI• 
le, ;¡¡¡;,,,.. e,panyale• vol•• també pe< a llu" r.11, •• futu< 
ossegurot, l\urninós. Aiudem-les\-la fób,\<o de ,on.e<'•• ,Malato" eng<";,i to,,a, amb 
la ,eva aporta<ió, el p,\me< fon< d'ajot a l'E,panyo ,epub\;· 

cona. Els ko\¡osions \laureo ofonyosoment, en l\ur prop'.o terra, 
uno pa«el-la el p,oducl• de la quol " desfina a les t,ame· 
es d'aiut a \'Espanya l\eio\. 

" ... , .. ,, ''"'""''"· .. ,.,, , ...... " , ............ , ., .. -;;.;;t .. un non o,ponyol c¡uo vo o l,los<OU a o,tudlor. 

l)o\ors G. ECHEV ARRIET A 



LA dorrero nit • és un fllm reolitzot en comme~oroció del _)(Xe oni· 
« versori de lo Revolució Russo. Mostro lo llu1to que soslln ué el 

proletoriot de Moscou lo dorr~ro nit de ~o!"'i,:ii tzorislo. lo f~míllo 
zo¡orkin compcsto de pore, more I tres fills, s h, ll1uro ~mb loto ,nten· 
sitot. Pri.;,er és ·el moriner Pere Zojorkin, el flll gro~, ~u, pr!ndl>f~ ºb\0 

revolució. Es trabo o Petrogrod en el moment en que I Exerc,t e o . e 
s'opodeto deis edíflcis públjcs i dél potou del tzor. Quon Petrog_r?d 1° 
és deis 1:olxevics, Pere s'odre~a a Mosco~! en v,u lo sevo farrnho. El 
pare ¡ el seu .germo lliusko eston o punt d ,ncorporor-se. Es d,sposo o 

morxor omb ells i omb un grup d'obrers. Lo more arribo. quan von o 
sorlir. li amaguen llur intenció. Ello pregunto al seu home per qué 
s'emporto !'escopeto. 

- No me'n donovo comple! - diu el veli Zojorkin tot deixanl l'ormo. 
La bona (fgno compren tot e,I que ocorre i fa !ll distret quan lliuskC! 

torna enrera a ce·rcar-lo. Ello sop que no poi ev,tor que el seu home 1 
ets seus fllls es lliurin a la lluira. El grup an va lo famílio Zojarkin arribo 
o l'indret on eston concentrots els obrers. Manquen ormes. fls provoca-

, 
1U 

F''" sov/111
' VI!.., .. ,.,''""'- P,,e Zojodóo po,lo o lo m,lm,d i ex,li,o 'º"" 

entrevista omb lenilf. Un deis óssistents el contradiu i es produeix un 
ovalot. El comissori Mijoilov oporeix i reprén el moriner. Aquestes dóno 
a conéixer i Miioilov li encorrega el comondoment deis que han. d'onor 
o apoderar-se de l'Acac!emio Alexondrovno i de l'eslcc;ió de Z"omovníki. 
Des d'oquest moment lo fomílio Zojorkin omple tot el fllm. Ara és e) flll 
gran, que dirigeix lo defensa de l'Acodemio Alexondrovno, que reoutjo 
les forces tzoristes quon intenten apoderar-se de l'esloció. El vell Zojar-
kin, que no s'oporto un moment deis seus fllls, estrobo omb Lecnti11v, el 
.seu onlic; pairó, que és fet presoner. Aquest es. vol de l'oscendent que 
hovia tingut sobre Zojorkin pero a conseguir lo sevo evosió. El vell obrer 
experimento uns moments de debilito!, pero tot seguit recordo el temps 
que ha viscut miserable'ment. Més tard, quon són les tropes~ristes les 
que s'opoderen de l'academio i el vell Zojorkin és fet prescl!iitr, conservo 
lo sevo dignitot i considero seguro lo victoria deis obrers i ó~ s'humilio 
quon leonfiev !'insulto i acabo per motor·lo. Kusmo, el .fü~ petít de Zo-
.jorkin, que és codet i es traba entre les tropes lzaris!e1, trebo lo mort 
guan inJenta passor o lo bando on sop que lluiten els seus germans. 1 
finolmenr, tombé mor lliusksf, quon,junt omb Pere i després de lo der· 
roto q1.1e hon sofert o l'ocat'femio, van o 9complir !'encorree del comis· 
sori Mijoilov: sublevar eYregiment 193, omb el quol han d'apoderar-se 
de t'esració. / 

Mentre lliusko ¡::iorlo ols soldols, uno talo d'un oficial el fo coure. Uo· 
vors Pere ocupo 11l'lloc del germo mo,t i les seves poraules aconseg~ei· 
xen convencer tbt seguit els soldots. Els oflcials resisteixen inútilment. El 
regimenl, soto el comondoment de Zo¡orkin, va o ocupar l'estoció. Poco 
res1sténcio els aposen jo allí. Pere Za¡orkin hi tro.bo lo sevo more. lo 
bono dono no s'hovio quedot o coso. Morxo per o portar una ampollo 
de llet o Kusmo, el flll petit, del quc;il ella no sospilovo lo trogico mor!. 
En uno borricada es !robo omb lena leontievo, ~I o de Leontiev, que no 
pogué retornar o caso seva,eri sorlir del boíl. li dono la llet i no es dei-
xoren . Totes dues vag.aren pels carrers, entremig de mil perills. Estoven 
o l'estoció quorl l'envoiren les trapes tzarisles. lena hi !robo el seu ger• 
ma. to vello Zojorkin fou feto presonero. Quon oc¡uesto li demano ojut, 
lo bur-geseta digué que no la co.neixid. Així pagovo l'amistat que li ha· 
vio demostrot lo bono dono. 

Quon Pere Zojorkin, al fronl del regiment, s'opodero de l'estoció, 
arribo un tren. No soben si són tropes tzoristes o soldots populars. Els 
que arriben tompoc no sáben qui els esp~ro. Per aixo no baixen. A les 
flnestres hom veu lluir les baionetes. A l'estoció eston preparots per 
o l'otoc. Pere Zojorkin vol sortir pero ossobentor-se'n. Mijailov, que aca-
bo d'orribor, no li ho permet. llavors lo sevo more surt a l'andana. lo 
velleta avan~o decidido vers e.1 tren. 

- Nosoltres som bol-xevics -diu amb veu segura- . Digueu: qui sou 
vosoltres? 

-Nosoltres també- contesten mil veus poderosas. 
BoiX'en. Ningú no els ataca. lo valeroso dono marxo dovant d'ells. 

Obrers i soldotf s'obracen. Mijailov, anuncio viclóries i més victóries deis 
soldats populors. Moscou jo esto guonyc;,t per a lo causo deis treballa· 
dors. El moriner Pere Zojarkin i lo seva more romanen obro~ats. En 
aquesto nit de lluita ho perdut el· . pare i dos germons, pero ells resten 
olla, omb el cor odolorit, contemplant aquello dono innocent com un in-
font, que no sop res, que no sospito res ... De sable es sen! la veu de Mi-
ioilov. · . 

- Moriner -diu - ; tu seros Qe.s d'ara el comondont del regiment. -
Un Alm on es pr~sento lo lliiito. triomfol de les moss~s, pero que no 

oblido les escenes emotives i grl:lcios.e,, on es monife.sta la grondeso Ira• 
gico de les hores que el pc;,ble improvitza una victoria sense precedents, 
i les delicodeses de l'omor 'fHiol, de lo camoroderi,::,, on són presentots 
omb un verisme excepcional els moments en. que lo mor! eslo prop i es 
lluita amb optimisme i serenor. 



Una crcon,o de segles; qu& lo dono no 
ti'lnio copocitol per éssor eacultoro. Co· 
¡;0 que fo• lo u. R. S. S. la quo ho des• G · • b "--' b I ldré 1 ,.. é • l mono is rodonomonh ol colossol grup - uanrc, asu.c, S."l re, •VO ·•· 1ur , d ara per semprc més, de cara al sol 
'-'l(Ultbrk del PoboJt6 S0vi01ic a 1·e.)(pO• ••• 
sici6 de Pa[í• -pr~di9ioso obro d'o,1, El clam ha cstat universa.!. 
do for~a. 1.~x¡;~~·~: ~~~:•ll&sa- '' Arreu del m611 les dones lnhorcn pera cristitJ·J.iv,ar aque~t de:-ig tan just. F1 

1Jl.~mis llocs el combat és clnr, coslós, terrible. F.n altrcs, fa balan~a oscila. Hi h., 
uomorosos enemics, <1ntre els c¡uals sc'u compten cl'afcrrissats i [auatics: done~ 
,\llatdxes, enemigucs de llur propi alliberameut. 

Peró al 1)3ÍS C¡!.le siguiüca el Fut1ir les dones hau conqucrit la vi~toria abso 
Jni.,. l..a L". R. s. S. ha rehmdicat, ha alliberat. • 

Tus wuts de lreball detenninats, defo1its, limitats pera la doná? Jiom poi 
conde r-la a adoptar determiuades professious? Hom pol interdir-Ji l'exercici 
<l'1U1. ues? 

- N · -responen les so,·iet.iqucs-. Enderroq11cu barreresl Deixeu el camp 
fünr, a noslra volnnl.at i a la noslra i11te1·1ig6tcia!-• .. 

parlat d'<'n.emics i d',e111,>migues•. Deis qL\e d.efensen l'opressió pcr pro-
11veniu11cia -malgrat que ho dissimulin amb tota mena de canlarelfos- • 
s que l_a man te11e11 per irrespousabilitat. pcr rutina o per ser\'ilisme. 

serv,r la ironia. )Lc!s de cent ps hem cscoltal les preguntes · iie.ub. 

i el com a únics instruments de labor femenina? 
«No! No! » responen les dones sovietiques 

-1-Ian de quedar els plats pcr rentar, dones? i:-o es cosiran els <'strips? Q\1 
tr.:nra la pols, mcn lré la senyora ele la casa es dedica a constnúr J.'Oll ls d "alta en . 
giuv.:ria?-SE~lBI.A\'A una 111aledicció, uua terrible rualedicció bfülica: lfrcballaras 

semprc cu les lauors m~s humils, ru<'s grises. Consumiras lot el l.eu ardor, 
lot d 10:11 impuls, en la tnsc:l iusi\~niílcant i dolorosa ... Bt són ,·edals els 

hori t1,011s, les nl<;arit•s. les immensitats, iol el que de menwcdlós bi ha sobre la 
tcrra: cil'ttcia, art, literatura, politica, for~a i audacia .. • 

Elln havi,1 o.lohlc ga t les cspatllcs afohlide:I :,ola !'anatema. Duran{ scgles i n1és 
scgles, la scva int( l"lig61cia fou a,•ortadn, mutilada la scva iniciativa, clesfet el 
s<:I\ gu1.i,, nihila1 d s,11 coratgc ... 

l:'crú, de soht11, s' b,cca un crit, un c;lam immcns: ,xo! >-O!!• 
•Ttnim elrct a prl1Hlre p;ut a la lhtital T('nim drct alsmarsi als cels, als arcans, 

a la ua tura i a la bt<llcsn, ni cisell i :1 la ¡>loma, al llihre i a l'armn! ~o podeu lli-
¡,rnr-nos a 1111a s'>la tasca! N'o J)()dcm iulerdir-nos ¡,Is camins que volem seguir!• 

\"(!nia dcsprls tot m1 enfilall de ,·eus aillades: 
. ~l~ls meus brai;os s6n forts dcia una- . l:~m plau la Jluita amb l'clc111ent 

____________ .;... _____________ -rni,o::;;.¡~~~.:!5\"i, pref~reLxo la tasca fina i exquisida: el brodat, la pedagogia, la 
11 l • • • • -Amo cls ocells metru·lics que solqueu t:ls espais -exclamava la segiient-. 
\'1111 oue les se,•es aks l>rillanls <cm cond11eixi11 ... 

- ilins deis tubs d'assái~ pronimeia,·a la quarta- . la elausa dels.atoms 
em fascina. \ nll com;agrar l'cxisti:ucia al scu estuél.i... 

-Donaré, amb cl$ pinzells i el cist:ll, ,·ibració de vida a la materia inerta ... 
Conclni'x•• les masses ... 

- 1.a ploma fara immcnsn i ele tots uaa emoci6 meva ... 
Tó vint•i•s¡s onys i és copilono d'un gran P:Oquebot del Vol90. El vai.xell quo olla dirigeiJi fo uno 

uoveufo dificil. puix ti •I servoi do Gorki ol mor Co1p1, on hi ha un ,,a{cc moti inlon,. 

(foicrune11t a ells se'ls pot ocórrcr qt1e una dona amb un cervéll capa¡; pcr ., 
<:onstruir ponts d ei:d de banda la seva formidable mentalitat i es c¡uedi a ca~, 
seva úedicant tota In seva nl~nció a espol:;ar uns quants •l)il)elots, ri(jículs. 

Ésco1usi, perexemple, imaginant que totsels homes fossin barhers i d'impr, -
YÍS :s"8donessin que tAmbépodh:ndesempenyar al tres oficis, l',oposició• pregunlt -

-}Ic,.111 de portar barba iins áls h1rmells i caheUera fins a milja esquena, ak, · 
hont.? S'ha d'aunr escabellat per [or~a? Qui cus afaitara ment.re aqucsts sen Y< rs 
es ptru1et1:11 el luxe d'abandonar la un valla i les t.isores, i és.ser ferroyiaris. o°fic, 
nisttst .w'c'ca11ics?-S1J> ¡ueu haYer d'auar a ¡,arar a semblants nicicses. f;s la bu1aur1LJ1<¡'a 111111<:i..,w 
ele ia clo110 la que depéu d'aquesl galdós i hahittwl •Qui :-0rgir,,, b miljvn:,- r.~ 
tracta •le llonnr-li la indepcmdthicia absohtta per a que escolleixi una professiéi. 
de c¡11., d .alcu t d 'e !la es des<m vol u pi tan t com pugu1, ele qui: no se la condeumi 
sist,11na•icament a treballar en el que no li ve de gust ... Donara més rcndimeut a 
la _s<!~il,!at en :1 que li P!~u q~c cm el ~~1e )i _elesa¡,rracla. I si és 1u1a habilltat i _una 
cflcwncaa, sera una bab1litat 11111a ef1cu:nc1a més peral món, que no te! mn1 de 
mnssa. Qne es tr,mc¡uil·litzi11 els que temeu pels rlatsunh-ersalJllcmt hrntsi nbando-
nats. Que s'assereniu els ,gounnets• particlarJs de les coniitures i de les empana-
des casolaues, que eviten, de passacla, la !actura del 1)3Stisser: d elaltabaix que 
tant temen 110 ha de presentar-se, -¡ier ara. Kosóu igunls lotes les dones: 110 lotes 
lt!neu la 111ateixa vocació, els mate1xos gustos, la matei.xn empenta: no hi ha por 

lo brigada fem•nino de ponodo,c..s cP•rvomoskayo, ho roolH:rol el plo de pesco 
morcot pot 1ru11 d'Estot do hu pesqueriu Vo190,mor Cospi, omb uno lntonsiftcocíó 

___ .a;d.;;•l~<"'•n;.;.;t vint erc•nt. 

.. , - ,-

L'at:t/vltat femenina a /a U , R. s. S. 

Recordem, amb tm mig somriure, les etemes paraules dels tdekn<;0rs ele la 
fcminitat•: .:f;s 1111 crim demanar la llibertat 
(le la dona ... Si ja la té tota ... e"-traoíicial· 
mentl l'e: q11<' barrejnr-la a coses ton iiritles, 
tau. desa¡rrnc1a bles, com són el trel>all i la cit-n • 
cia? És \'euerar-la poc! I~l noslre homenatge 
consistei,_- en trobar encisos iins '?11 les faltes 
cl'ortogr11fia, soslenir-la perqu<' uo toqul de 
peus a terral• 

Si tot aixó 110 fos una mentida in finita, sar-
castica, lrilgica, seria nua ,cursileria• immeJ1sa. 

I recordem també, com a re,•ers de la me· 
dalla, aqucll interior del Pab<:116 de lll r. R. S. S. - el país de la incorpora ció ele la 
dona a 1',aridesa del treball i ele la cii:ncin•-
011 hi ha el rostre de Ja cloua arreu, com una 
repetició etcma: nis cos.ws superiors ~over-
uamceu tals, a ks j1wt~s supcnors 111Mic111es, 
n les agnipacions dircctives ciclltífiques.d'c:11· 
~.¡11 yeria, o ele nn turalismc o de ma tern i't ti<)ncs; 
a les ciltedres, a les judícatures, nis insllluls 
cl'art, uls llocs més prceininen ts. mésdistingits, 
més diflcils ... ArTcu -,! rc,strc de la dona.:. l.a 
dona, jnstaumnl col "locada a lotes les bran-
ques ele' la ,•ida SO\'ic:-tka. 

osaltr~s creiem que aqucst 1:s d writa ble 
homcnat~e. 

J\ In t·. R.~- S. a() hi ha profc~i,,11s ,tabú•. 
Pt:r ni'xc, el se>mrinre nn s·.,sborra mai d'aqu~lls 
rostres tan clars. I m.en tre les donc:s trc:ballcm, 
oplimisles. scgures, 1111 bcueslar inunnrccscible 
l s consoli<la, co11sta11tmc11l, sota l'oneig de 
l'estdndn bnnclera. • 

· ~l. 1.1.1 i-\ ·\J,n.\n,R.\ 



Dorio fedtchenko 
de remolatxa de sucre com mai no s'havia vist en a.quella regió, i ami, alxo 
els kolkhozians tan a la nostra Oaria cap d'una brigada deis camps, respon-sable d'unes quatre-centes hectarees. 

La camperola pobra deis anys passats, la dona de poble, inculta, es va 
desenrotUant, prenent part cada dia més i més efi.ca9ment en la vida poll-
tica. Al 1935 la trobem entre les delegades del Sete Congrés dels Soviets, i és 
elegida membre del Comite Executiu Central deis Soviets. ns mesos més 
tard participa en la Primera Conferencia dels Millors Tr adors de la 
Collíta, celebrada al Kremlin amb la participació deis Govern 
i deis delegats l<olkhozians. Daria toma de )a conferencia e el seu 
pit l'Ordre de Lenin- i continua amb gran exit el seu treball, cansable, en els camps kolkhozians. 

La seva popularitat era tal que els camperols de la seva regtó votaren la 
~va candidatura i sortí elegida unanimement per tots els treballadors I tre-balladores. obrers, camperols i inteHectuaJs. 

ANNA SMIRNOVA, obrera de ton,, sta;ano1>ista, membre del partil-, dipu-
tada al Soviet de la Unió, elegida a Leningrad al 193$, ja al comencarr"nt de~ 
stajanovisme h·enca les velles normes de la producció, don~. r jornada 
de treball (set hores) un rendiment de qualre-centes vint Uoc de 
cent vuitanta. Després, ella mateixa s'ha superat, Jlns a dona entes. 
Una proa,a del que és capac de fer una obrera metallúrgica gent i 
l'exemple d'una alta qualificació professional en una branca de eball que 
encara avul día és considerat en el nostre país com a exclusiu deis homes ... 

Heus acl un altre exemple del mateix caire: 
TATIANA FEDEROVA, cap d'equip en les const·ruccions de la seg<ma línea 

1 ~I metro, a Moscou, Membre de la joventut comunista, dlputada al Soviet de 
• la Unió, elegida al mateix Moscou, Forma part d'aquesta joventut nova que 

no receneix les diCic11ltats insuperables. Va entrar en la construcció del metro 
com a obrera des del comencament deis treballs de la primera linea (aca-
bada el 1935). Fou qualificada i nomenada cap d'equip, i ha complert amb els 

._. seus companys i. companyes de treball, nois í noies, tots com ella membres 
del Konsomol (Joventut Comunista), verítables prod1gis d'stajanovísme en un 
sector de treball que . demana . un bon xic . d 'e~forc, Aquesta _jove diputada 
i mestressa de la tecn1ca socialista sois té vint+dos anys. 

e e 
PRASKOVIA KOV ~Rl?AK, ~ractMista, di~utada al l:1.ovíet d_e la Unló, ele-

gida a Krasnodarsk (Russ1a). Res no ens podía caractentzar m1Uor la menta-
litat deis kolkhosians, dels que ella n'és una digna representant, que la seva 
lletra, ad1·ecada als seus electors i electores: 

- « ... Acl, els kolkhos es desenrotl(en i es reforcen, els kolkhosians !rueixen 
..,. una vida tranquil!a. Per nosaltres les dones cosaques. els kolkhos han donat w potser tot ello que podien donar . .Nosaltres també tenim ara, en tots els ter-E .. renys de la vida social, els mateixos drets que els homes. 

Fa algun temps vaig sentir parlar de com viuen J llulten les dones de 
l'Espanya republicana. He .sentit parlar t~bé de les di!icl,!ltats que travessen 
en la !luita contra el feix,sme, i no pod1a aguantar les llagrlJ'lles. aranta tres diputats, h 

embres de les dues ca 
.,.~,.,.,., ,.nió i la de les Naciona 

la tlnió Sovietica ha 
es masses, els millors ent 

s del socialisme, ja sigui tr 
en la producció. Al costat 

rochilov, Molotov, Kagano ,· 
obrers i .obreres stajanovistes, 

kolkhosianes, 1, amb ells, els de 
quer1 ors de l'aire, del poi Nord ¡ savi nents. 

Entre tots aquests 
dones. 
· S'han elegit anti 
kaia, la companya a 
treball olandesti d 
cretes deis cer 
cara. conegudc 
institutrius, ac 
stajanovistes 
com Maria D 
totes. pero en 
dones exceHe 

conflan~a 
FE 

diputats, represen-
d'entre ells. els més 

camp politic o social 
s del país, al cosuit 

an estat eleglts cen-
de camperols i cam-
xllrcit Roig; els con-

¡ s i escriptors eml-

m la camarada Kreups-
emliatchka, l'heroí'na del 

· s, de les reunions se-
arisme. D'altres en-
volució: aviadores, 
. Alexandrovskaia, 

hosianes conegudes 
ant de cooeixer-les 

·~'11T.I..,,. algunes d'aquestes 
an merescut la més 

ja porta una vida de miséria. 
'nt !a joia a . ·nó d'enqll de la victoria 
~-119,bre, tm é la sort que l'antiga 

ie l"is €r:tatinents ~ifta reservada a milions de campe. rois. 'l'ois e1s seus s eren un tros de tetra ben petit J un cavall. Per a com-
prar un carro i una sembradora hagué de vendre's un quart del seu tros 
miserable: després, en un anv de tam. ha,gué de vP.ndl:e';, $1 4HIPret. t }a nra-
0l!io'l dospds, . .. co.11 ~ue no l)O(l1a pagar eJs deutes. li prengueren el cavall. 
Era la ruina, la miseria més negra ... Els seus pares anaren a treballar :a 
jornal, i la petita Daría, amb els seus vult anyets mal complerts, esdevingué 
la criadeta de tothom a casa d'un scnyor cruel i orgullós. La seva sort no !ou altra que mals tractes, treball pesat, cops I tam. 

La primera Joia de la seva vida. el seu casament amb un jove pages que 
J'estimava tendrament, no va pas durar gaire: una epidemia el sega en la 
flor de l'edat. l es queda sola, amb dos petits infants ... 

El seu scgon casament tou ben desgracia! l ben d'hora encara: abando-
nada pel seu marít, un home brutal, hagué de basquejar-se sola per a man-tenir. éls seus tres mis. 

Pero tot aixb es canvia de sobte l'any 1929. Els de la petita vUa es decl-
deixen a organitzar un kolkhoz. i Daría és una de les primeres a adherir-
s'hi. Pe! seu exemple de seguida porta al treball els kolkbozians, que ben 
prompte comencen a coneixer el benestar que s'han conquistat amb el treball . 
Conflen aleshores a aquesta treballadora magnfflca la direcció d'un grup de 
vint kolkhozians. l\quest gruo fou una meravelln. in que obtingué una coWta 

La dona soviética ré una vida felic; davant d'ella s'estén amplement el 
caml de la vida; és aviadora, és enginyera, és tractorista, és agrónoma, és 
metgessa. Té dret al treball, al repos, a la lnstrucció; té dret a elegir i a 
ésser elegida. Tot aixo és el (iUe hem conquistat; tot aixb ens ha donat et 
nostre estimat Stalin. . 

Jo era un senzilla pastora, analfabeta i abandonada, pero el poder soviéhc 
i el kolkhos m'ban donat la possibilitat d'esdevenir tractorista. Ara estic se-
gulnt els meus estudis en una academia. 

Si l'en.emic gosés atacar el nostre pais. nosaltres. les tractoristes, canviaz,íem 
el nostre Uoc, pujariem als ~.-.rros de combat i amb les armes defensariem la nostra patria socialista.» . 

PRASKOVIA GOUSATNIKOVA, obrera sta;anc11ísta, cap de taller de la 
fllboica «Urkabeb, de Kiev, diputada per la mateixa localitat al Soviet de la 
Unió. h t 't t d' Una camarada de la comissió electoral a carac eri za una manera 
punyent aquesta heroina del treball : 

« ... Gousatnikova comen~ a trebana·r '!l. la nostra fabrica. quan encara era 
el temps del capitalisme, quan la producc10 anual de la !llbrtca era més balxa 
que la producció diaria d'avui dla. Pero heus acl que la nostra no és pas una 
exeepció: és sois una petlta part del desenrotllamen; gegantesc de la nostra 
industria socialista. 1 el desenvolupament de Gousatnikova no és tampoc ,una 
excepció. De resclavatge dels capitalistes ha esdev~gut 9ue és cadascu de 
nosaltres ara: un ciutada conscient del poderós pa~s sociall!lta. . 

Fllla d'una familia d'obrers, petita encai:a, mori el seu pare I hagué de 
deixar !'escota per a anar a trebal.lar de minyona de servei. Als setze anys 
entra a la fabrica, guar:iyant dos ru~les selxanta kopeks al mes ... 

La gran revolució triomfava, seguiren aquells anys en qull la classe. obrera 
lluitava contra la intervenció alemanya i polonesa l contra. els s~us alillts, el.s 
guardies blancs russos (traYdors al seu pals, contrarevoluc1onar1s pagats pels 
intervencionistes, com els feixistes que té aq,ul Franco). Dur:ant aquests anys 

, difícils Gousatnlkova es posa al treball amb to tes les energ,es ;. a la nlt 11et-
llava perque l'enemic nb pogués malmetre la fabrica. No comp!<1P'!..'PM_gens. 
le• hore.s .áJ! t.u.ba.U "" ,,eete11« d-e immrrtma c-oman® urgeñl per 4 
l'Exercit Roig... b alta alül ió Després s'ha anat superant, ha esdevingut obrera am . q,u cae , 
cap de taller, activista del treball social, membre del. Part.1t.» . 

SONIA NIOURJEV A, diputada al ,Soviet de_ l~s Nacumalttats, elegida a As: 
serbe1djan Té ara vint-i-dos anys 1 -<,osa tn1maglnable {a vint anys- és 
1wiadora .. .' La seva mare portava encara el vel; sota 1'~sclavati:e domestlc de 
!'epoca d'abans de la revoJució. Sonla, m1a de l Asserbeuijan lllure, va puJa

1
nt 

amunt, més amunt, cada vegada més, dirl¡:rlnt amb termesa les ales roges es 
seves mans vigoroses. . . 

En una lletra adre~ada als seus electors escr1v1a 5<?bre alxo: 
«La dona d·Asserbeidjan, esclava fa alguns anys, avu1 és una ciutadana amb 

els mateixos drets que els homes. Les d~nes baten tots, els ,rec!)rds, ')nes amb 
les collites de cotó, altres són lnstitutr1us, dirlgents d Industria i pilots deis 

avil~~~sts exemples, demostratlus de l'activltat de les dones sovietiques, no 
signifiquen pes casos excepcionals. Aquestes dones dtputadcs han sorgit de la 
massa treballadora d'on sorgeixen i sor11iran encara molles altres construf 
tores del socialisme É$ pei:qu.e les llOS&ÍbJillat.<c de desenvolu na,e.pt •4P lgya • 
pera totho 

nno S,nirnovo 



~ON,4 So 1f-T\~-tt;C~ f-

(( E LS proletoris no poden obten ir lo llibertot comple-
to sense lo completo fliberlot de lo dono.• 

cSanse orrencor o lo do1>0 de l'otm:,sfero embrutido-
ro d~ls tL b,lls domeslics és impossible arribar o uno 

verilob1e lhuerlol, és imposs,ule constru,r lo o e mocrocio 
i, menys encoro, el soci lisme.> 

Amb aquestes poroules, lenin ens mostro un punt 
importonlíssim del programo soviet,c i es fo reolitot, des 
deis prímers moments de l'estobliment de lo Unió So· 
víético, uno de les reformes per les quols han prcpu~-
not sempre els defensors del progrés humo: l'oboli<1ó 
de lo, desiguoltot deis sexes. 

Lo iguolrot pleno i total deis sexes quedo mogn/fico-
ment plos nodo omb lo novo Constitució sovietico, lo 
quol en el copítol X•, sobre els drels i deures fonomen-
tols deis ci1a1todons, ens diu, en el seu orticle 122, que 
cA lo IJ. R. S. S. es concedeixen o lo dono iguols drels 
que o l'home en tols els dominis de lo vida económico, 
público, cultural, social i político>. 

clo possibilitot de reolitzor tots oquests drets esto 
ossegurodo per lo concessió o lo dono de drets iguols 
ols de l'home en quont al treboll, solori, repos, ossegu· 
ronces s ~ciols i instrucció, per lo protecció per porl de 
l'Estot deis interessos de lo more i de l'infont; perlo con-
cessió o lo dono de permisos de grovi eso, omb mon-
ten,ment del solori; per uno vosto xorxo d., clíniques de 
moternitot, coses-bressol i jordins de lo infancia., 

1 en et copftol Xlo, sobre el sislemo electoral, trobem 
l'orticle 137, que estotueix que eles dones tenen dret 
d'elegir i d'ésser elegides, o l'iguol que els homes», 

No cal dir que oquest va ésser un oven~ formida-
ble perles dones que lo Rússio imperialista tenía soto 
l'esclovotge més feixuc, esclovotge al quol l'Estot le 
nio ~otmesos tots els ciutodons de l'imperi i servilud de· 
nigront omb lo quol tenía subjugodo, d'uno manero es· 
peciol, la dono, negont-li no soloment drets, sinó que li 
negovo goirebé lo condició d'ésser huma. 

les trebollodores de lo Unió Soviético lliures de 

lo Defegaci6 Ki,guísico i lo solo de 
·-ut.ion, del :)ovief d o lt>s Nocio· 
oHtou. O'osquer,o o droto, Tosi 
u l Kloevo, d t:t 10 cot·l• cHvitot 

clo lh lnternoc,on.lb ¡ Xotmonov, 
do lo p,lmero fQbrico d& suero de 
Kirgísio, i 8ogoliowo, membre do Id 
col·lecrívitol do fobticoci6 do cotó 

cSociolismu. 

les preocupocíons domesti-
ques per lo previsió i lo 
protecció de l'Esto t són in-
depend ,nis economicoment 
í tenen lo possibililol d'om· 
plíor i oprofundir llurs conei· 

Defensa passiva 
LA Ur,i6 Sovi6tico t6 nombrosol 

enem1cs1 ol copltofi,mo mundial 
i Iros 01tots, Alomonyo, ft~lio i of 
Jop6, que no tonon oltro oroocupo,.. 
ci6 qve fer to 9uuro o lot el que 
ropruonli oro9r6. i llib•rtot d•I• 
homes¡ dol• pobhis. 

Per lol do fer front o c qutllt to· 
mlbh,s ene mies lo U. R. S. S. 16 ol 
podor6, Edrcll Roi9 d'obrors I com-
puols i proporo toll ola c.1u 1odo1u 
por o lo def•nso poutvo. En lo fo, 
logrofü, oporeix uno noio que 
oprin o porror coroto onri9bs fln 1 
quon u llluro o les carteres dºesqur. 

No1011ru, que tomb6 1.,nim nom• 
bro101 onemict, quo 1011cnim uno 
llullo o morl c.ontto el febhme ln· 
tornoclonol, no podem tamP.OC obll, 
dor la dofon,o posSlva. Col que 
construim rafugi,, col que cono, 
guem lo manero de lluilor contra 
olt. 90101, col quo c.ot'lstftuim oqulpl 
de 5'011odors do song ido solvomont 
do lds vlcJimos del t.~·· ·· - .. <tl lll)in 

xements i en elles, igual que en l'home, es reolitzo 
el princ,pi de1 sociolisme: e.De codo u segons l.:s 
seves copocir~1s, o cj do u seqons el seu treboll.> 
(Consti,uc,ó de lj U. R. S. S, ortic,e 112.) 

Lo dono soviético, qu11 vo ocupar el lloc que li 
correspon,o en les gestes hi,roiques de lo revolució i 
de lo guerra, i que hov,o trebal1ot inrensomenl en el 
comp politic i havio tingul un rol icnportontíssím en 
l'époco de consp!roció , d~ treboll clondestí i obne-
g:ir, s'ho oprofi•ot d'uno manero mognifl. o d., les lo-
cultots i deis drets que li reconeix el soc,olisme i s'ho 
íncorporot plenoment, entusicuticoment i d'uno mane-
ro efkocíss1mo o toles les octivitots. 

Si en els comps de lo indústrio i de lo producció 
trobem dones desrocodes, em trobem tombé que ocu-
pen correes polítics, socials .i governomentols impar· 
1ontíssims. Veiem que en els munic,pis hi ha 215,500 
dones; en íns,,tuc , ns de l'Estot, 175,400; o l'Estot i 
orgonitzocions eslotols, 300,000. Entre els membres 
del Comité Execu:iu Cent al hr ha 101 dones. Hi ho 
113,000 dones ossesrores (jurots) en els T ribunats Po· 
pulars; 20,000 o les ciutols i 93,000 ols pobles, cons· 
tituint el 31 ° .. del nombre total de 1urots populors 
de Tri ,unols; 36,000 dones són membres deis Soviets 
de les <:i.utots, lo q uol coso constitueíx el 30'4 10, i 
309,0 )0 són membres deis Sov,els rurols, ~o és, el 
26'2 •,v del total. A les dorreres se. síons del Congrés 
de Sovíets.hi hovio 419 dones díputodes mentre que 
o lo primero sessió n'hi hoví:i 49. Es moÍt ínteressont 
tombe conslolor com ha ougmentot el nombre de do-
nes votonts o les eleccions. Molles dones són comis-
sories del poble d • lo U. R. S. S., de les Repúbliques 
i deis lerrito rís, í tenen també un poper molt ,mpor· 
ton! en l'orgonitzoció deis serveis sociols i comunols 
deis sindicots. 

Es oixí que es veu perfectoment reftectido lo con· 
signo de lenin que diu que e.codo cuínero oeu saber 
governor l'Estot,. 

Hi ho tombé o lo U. R. S. S. gran quontitol de do-
n"s condecorades, per diversos motius, omb les Or-
dres de 1,, Unió Soviético. El 30 de gPner del 1937 el 
nombre d'oquestes dones ero de 1,305. D'oqu. stes 
n 'hi ho 311 qu" listan condecorodes < mb l'Ordre de 
lenin, 272 omb lo Bandero Rojo del Treboll, 3 omb 
lo Bandero Rojo i 719 omb Sic¡ne de Distinció. 

No podem citar noms, perqué lo llisto seria ínter· 
minoble, de les dones que s'hon distingit per llur oc· 
tivitot en lo conslrucció del sociolisme o lo U. R. S. S., 
pe,o sí que po·dem afirmar que P.n les eleccions cele-
brodes el possot mes de desembre e l nombre de do-
nes que han e1tot presentodP.s com o condidots ol 
Consel l Suorem ha esto! molt crescut, de les quols 
n'hon sortit elegides 184. Entre aquestes hi ha g ran 
nombre d'obreres stojonovístes, lo quol coso fo real i 
viscudo lo consi9no estoblerto en l'orticle 12 jo cito! 
de lo Constitucio de lo U. R. S. S., que afirmo que el 
treboll és un deure i 
uno qüestió d'honor. Oolors LASA LE 



per Joano COLOM 

L\ Coustilució de !a r. R. S. S. , en íixar cls deures i ds drets 
ele Is ciu taclaus, diu en d sen articl<: J 2 l: •Els cin tadans de la 
IJ. R. S. S. teuen clret a la ú1stn1cció.• 

Qnou l'Hstat. soviétic ba fct aquesta afinnació ele principi , és que 
c:st~\ sei::i,-r de que ac1u<'st ,lrct es poi. s.-itisfer, millor <lit, es satisfil. 

La Rcvoluci0 sociali;ita rnss:i, ullra transfomw.T el naís economica-
mt·rtt, fon l produÍ.l' terrcs i.11culte~. con V<trlin t u11 p<1ble· agrícola< n una 
J>otclucia industrial, l'hn po:;at a l'avru1tg11artla cl,d 1110\'im(:JJt cultur:tl 
dd IIIÓU, 

Eu ,·in t anys de Revolució socialista a lar. R. S. S. s'ha ereat Wlil 
iu<líi,.,trfa que no existia, s'han constniit obr<.>s gega11ti11es. lrnu.uasc11[ 
i,-,ms C<·nlres d'e:8:tracció i tronsfonnaci6 de matcrics aU:i. 011 a~iaus 
ne, hi ba\'ia mes c¡,1e dcsert. ~·hau uuit c,ls utars per mitja de c:auals, s'ha 
csti:s la inOn,'nda socialist.a füts al mat1.-ix poi; 1!11 fi, s'ha fc:t, d'1111 país 
,-11,larrerit de camperols, una potc!ncia industrial i a)'{l'fCQla di! les més 
avan.,-adcsdel món. 

I 11strucrió rstlJlar. - 'l'ota aquesta tasca formidnbl,: descnToUlaJ:i 
cm aquc:st>. Yint anys cscnssos 110 liauria estat possible amb 1111 pobl,• 
:inoran l i ,u1alfabct com era i.!l poble rus sota el rc&,im tzarista. Pero el 

l>odcr sodcUc ha d .. dlcat 1w,a part priucipalísslma dclsscus <"tfort;os a 
a tasca d 'instrui r el pohlc, d<' capacitar-lo, <le crear noves gc,neracions 

i <l'acabar amb l 'cndt·mfa de l'nualfabeU~me . .En vint auys e l goYcm 
soYl<:tic Jia cn•at més cscoles que en doi1 cen ts an)'S de tr.arisme. l.a ¡>rc:-
<>CUJ>ndópcr l'inf.uit ha estat veritahle,i ¡~r a prolegir-lo,()(.'r ass1:g11rar-
jj 111111 ,·icfo plena i sortosa, uo s'hau escatimat mltjaus. L'educació ptc-
tSC!)lar conu,n~,\ ni~ <los ,11.,.sos fíns nis tn•s anys "ll lcia cascs-bressols o 
guardcrics; dt:ls \re~ als set unys cu els anomtn11ts jaTclins d'infiu1cin, 
i dcli- set un ,·s a ls di ui! és la inslr11cci6 prbpiamc1lt dita. Despré:c., c ls 
e~tuclis supcriors cu les u1üversitals i altrt•s cm tres. 

C..'nl remarcar, ¡><·ró,.que cls jows tfo lar. R. S. S., (·111i.·\;;.,;.1r nh,s-
tudis :<ILJ~·riors, 110 sol.uu1·1tt no han de pawircap qunutitnu-11 C'onct·ple 
de: <lrc(..s o matrfrulc,s, sinó que o 111<.'s a m(os perC('hCn un ,;()U que: cls 

l>crmdi dcdkar tot c·I temps , lot(',; Jlurs ncli\'ita ts a l 'cstudi 1x:r ol qun l 
11111 o:stat <lcclamts u ple~. 

(Jutin ·, to!s cls pi!isos c•npitalislc-~ <ti pr.-ssupc,st d 'iustn1,·ci6 ,•s rc-
cl.u:ix pcr Lnl d 'a11~111 rntar les <lcsp,·s<,i; <le gu~rrn, a la I R. S.~. c:s 

tot el contrari cada anv "s c.onstmdxe11 noves escales: cndn 
auy Auim<t1lln el nornlm; d'ah1111J1c:s n l'cscola \)rimariai:.up.:rior. 
L<·s \'nnqui,st•s de la ci~ncia es posen a l scn·e1 dlll tlOblecn \ot,, 
ds ordrcs i per cixamplar la seva cultura. 

C.w·s ,ü rcpos i eslmrfo. - T,'.Estat sovietic no s'acouknt.11 
nml> <lnllar <tscolnritat a t:ots els iuia.uts, ahsolutamenl a tots, 
~inó que a mc<s a mJ:., d11ra1tt les vnc.'luces i Umbé en p..:.río(h, 
e~colar c-tt nl)'{uns inclrct~. s'hahilitc,n palau~ per als infan.ls, aa\k-; 
J>alqus ele la itohlcsa, on es practica la cultura fbica en piscint1s 
1 cam\>s el ·csport; on bom pol ,·eurc gabinc1s ele física, geografia, 
<."lcctnci tat, ntec:utica i i¡nímica, sales de pi1llura, cscnliura. lca-
tn. cinema, etcétera. AUa cada infan: <lesenrot.lln l'acli\ital 
<¡111, més li plau o per a la qua! té aptitud eu aqucsl n1ubic11 t 
·, cm c~111,11cen a formnr-se els que ntés tar<1 esdevindran a.ni,--
u· ,, in v<tntors, clcetera. 

ITi ha també e Is camps o est.acions agroucjmiques 011 els aíi-
dona ts a l'estmli ele la nntu.ra recullen tuta w1011tital cousidera-
hlc d 'in krcssauts dad«s. Eit molles ciula.ls "luu1 1•re11t pares de 
c1iltura i de rcJ>ús, el n·1::s importan t dt>l qua! tls el l'ark Corki a 
:Mosc011. 1Jins d'aquesl pare hi ha l'auomtual •Tcalre \'crd•, a 
l'ain· lliure, cl'una capadtat pera vint-i-ch1c mil <:spectadors. a 
111és de le!< s'.t!cs d,; Co1tfor<'.llcies. exposicions. cinema. lcimis. ct-
ct'lera. 

1-1 ..... 

lo instrucció o lo U. R. S. S. no • J llmho a ls ¡nfonls ; o 1~ jo.venlut. Al Muuu 
KoOníne hom fo clou,t •Is d¡u d e festa por o lote els trebolfodor.s. En lo fotogro· 
fio oporolx un grup que ettudio lo googrofio d'Esponyo sobro un mopo º" re11ou. 

C111/i,r1i artistic<1, cinema, lralr,·. - )<o poden\ l'escoln sa.tisfer totcs 
ks aspiracions d<!ls hLíants. s'hau pos:ii al seu abast tots aquells.mitjaus 
peT a cfosenvolupar les aptiluds i11fa11Uls i clcls joves de la t·. R. S. S., 
organit.Mut concursos, olirnpíades de beUes a.rts pera infonts e¡1lrc les 
ciu ta ts, els dlstrictcs i adlmc e11lrc• les dilcreuls rcpúbliques que .formen 
la l'. R. S. S. Els conservatoris de )Ioscou i l.enii¡grad cstablcixu1 estu-
dis de deu cursos per n.Js ahunnes més ben dotals d'aptlluds n1t1s'Sicals. 
. AJs co11cursos in leruacio11nls de Varsó\·fa j de Brusscl'les i a l'cxposi-

c16 rle dibuJ"o~ al pabelló soYi~tic de l'J.tiq>osici6 de París l1ai.1 dcmos-
trat llur sab(-r i llurs creaC'io11s, i la premsa burgesa ha hag11t de rcco-
n&ixer l 'aJt vaJor artlstic i fa rnllum d'aq11eUs iu.fants. 

l~ls noms de Val ia ~ikíforo\'8, la pet.ita piawsta de ,·1ut a.u.ys; Oleg 
I<arabaitcJ1oug, de no11, i de la directora d'orquest.ra Ma.rgarct.be Khai-
foz slm coneguts cu tota Ja t:'. R. S. S. j tamM en cls lllCd.is musicals 
d'altres paisos. 

l.cnin ha dit ,CJ tte el dneu,a és una de ]('s armes més poMroses a l ser-
(Con ~nuo o Jo p6gino l~. J 

Uno 11t,o do geo¡ rofio of cinqve gro u do l'oscoto 125 de Moscou. Elt 
esco lors aprenon o coni ixer Hu, poí,, que ocupo uno ,isena porl del mOn. 

r@Li+., 



ELE HA TAS OVA 
ENS ESCRIU 

Moscou, 14 de desembre del 1937. 

Redaccíó de la revista COMPANYA 
Barcelona 

Benvolgudes amigues: 
Com a membre del Comíte Mundial de Dones contra la G~erra i el 

Feimme i coma vella militant del moviment progressiu femení, he con 
cedit una viva atenció a la vostra jove revista CONPANYA. 

/ 

Us estic agrafd(ssima per haver-me enviat COMPANYA des del pri-
mer número, de munera que he tingut la possibilitat de veure la seva 
naixen¡;a i seguir el seu desenvolupament ulterior. En r~alitat. el primer 
número era -com succeeixsempre- un xic tlmid. A1gunes insuficiencies 
inevitables hi podien ésser remarcades . Després, pero, quins rapids pro-
gressos! 

Tinc sota els meus ulls, en aquests moments, onze números de la 
revista. Els he repassat moltes vegades, l'un després de l'altre, i he de 

constatar, amb gran satisfacció, que amb un esfor¡; constant heu obtingut un millorame11t admirable, fins al punt 
que, actua1ment, la vostra COMPANYA pot ésser considerada comuna bona revista femenina, «la bona revista 
de la dona catalana». 

Conec bé, perla meva ll.arga experiencia, que no és pas facil ni senzill fer una revista femenina que, tenint les 
seves peculiars característiques, puguí al mateix temps interessar a totes les dones de les diferen.ts classes socials. 
Malgrat aquest obstacle, desitjo declarar obertament que hi heu reeixit, sortint-vos vic,oriosament de la vostra 
tasca. COt1PANYA no és una revista com lotes les altres. Llegint-la, jo, tan allunyada de vosaltres, puc copsar 
amb lota claredat el moviment femen{ cata/a, jaque esta fidelment refl.exat a les seves pagines. Estic certa que, de 
la mateixa manera, la dona catalana ven que COMPANYA significa les seves aspiracions i sentiments i que lí 
indica els seus amics i els seus enemícs; hi troba el cam{ de la lluita pera la llibertat i el progrés, per a I'eman-
cipació, pera la seva benauran¡;a i la del seu país. 

COMPANYA defensa la bona causa, i és per aixo que ella comptara cada dia amb més adfzesions i en aquest 
moment hi afegeixo la meua en la forma més absoluta i entusiasta. 

L ' A }I O R D E J O .\ X A N E Y !) 

la \'il u:rució <le l'enginyer, pesi al rotund. fracas del seu periódic La 
rampa11a ortodoxa, pesi a l'estupiclesa i a la gasiveria d'Austrach, mal-
grnt tot, adoptava un posat cada cop més heroic, a cada got de "odka 
que pre11ia, gracics a 1111 tan gran sacrifici1 

E:alibieff tingué singlot; digué que algít es recordava d'ell en aqucll 
moment: devia ésser 1'ccl1eiisolm. 

}'eró en aquest 1110111ent I{alibicff no pensava en el passat. Diners ... 
T despréS Parfa ... Dones de la vida. O bé ... ? O bé que? Les xinxes? 1':o; 
clíners. dint>rs ro~ com fos. Ifalil¡ieff es prenizue uns altres {res i::ots. t·n 
imprccis sororiure, l>roducte de la iuspiració, n:1111ui.11a el seu 1~11 rostrc, 
un rostre que era mdubtablem,ent el d'tm aristócrata, encara que 110 
bo proclo.més abd el seu passaport. 

-Austracb! 1'i11ta! Paperl-
En W1 full de paper gris. tacat de l'oli del pe.ix, amb w1a tinta bruta 

que acabava d'ésser aigualida, 1-{alibieff es posa a escriure. ,\1 cap de 
poc es deti.Jlgué a nuuiar. Després, atent al soroll més múlim, prosseguí 
l'escriptura. -X,~ls membres de fa guilrdia callaveu feia una cstoua. No es 

sentía altra cosa que 
el gotcjar de I' ah:eta 
i \ut ronc sonor en 
\Ula caml>ra ¡,ropera. 
}{alibicff n 'era aferta, 
com mi poeta somnia-
dor qne intenta em-
presouar una rima fu-
gissera. Seguí escri-
,·int. lll posseia l'eu-
tusiasme del creador. 
La seva mi nerviosa 
(ja hen1 fet notar au-
teriorment la se" a 
uervio-~i tat) co bria el 
fu U de ratllcs curles i 
brusques. l~slava, tal 
vegadn, cscdvint una 
oda a la dama esmal-
tada de la cigarrei:a? 
:!\"o. Beu llwiy d'ésser 
u n a declicatória a 
aquella bcutat, la pri-

mera lúiia de l'escrit dcia: ,Disposici6 de les forces de reserva al íronl 
polac.• 

Qua.11 llagué finit comcnc;ava a a¡,anfü.::er !'alba, i J'escarpra i el soU., 
coses de les queja ens helll adonat, tornavcn a la vida. J:;¡1 l'esquerdat 
mirall, Ualib1eff veié rcfle)\.-ul el seu roslre, faligat, pcró il'luminat per 
la inspiració. 'l'ragué 1ma tarja de visita, i Uegí, amb evid,mt satisíac-

ció, el seu contiugut: ,::S- ikifor Halibieíf, Diruc:tor de L11 ca111f>a11a <Wlt> 
doxa.t 

- J a esta', com b.auria dii Pólux abandouant )!oscou. Dema al .lllaií 
he d'afaitar-me.-

l'er bé que ja era de dia, J-IaHbi<:ff decidí despullar-se i dormir unes 
~1antcs llores. Menjil el darrer deis buuyols, distendí els músculs i tan-
ca els nlls. 'J'indria una dona, una <loneta com IIII primor. l de sobte 
s'adona oue tenia una xiu.-xa ni coi.xi. Peró uo l'es<.'lafa. T,i perdon3 la 
, 0 ida. 1 no perqnc In pipa que t1111 Uil ,·ra p<.'r a l'extcnnini clds lnsectes 
es lrobés en mans d'Austrach; no: 11 perdona la vida po;rque es sentía 
cnaltit. Que diable! Que visqués la pobra criatura! 

IV 

L'ATRAF6GAT MATI DE M, ALFRED NEY 

i\•l. Alfrcd Ncy estava Uegiut el diari; peró el llegfa sense e~perimeu-
tar cap Sf.\tísíacci6. No es tractava del seu estimat Jo1m1al des Dlbaf$, 
siu6 d'E/ CoYrcu do Crimea, que en tenues eutusiastes parlava de les 
victóries deis rojos al front. 

- Ja els hl ho <l,eia jo. Llencem c:ls dincrs. No em volea creure. F,lls 
són a J.>arís, tan tranquils, i s'imagine11 que aquesta és 1111 guerra ordi-
naria. Pero ab:o 110 és una guerra. BI diable sap el que és aL\:Ó. Es uua 
lluita entre go-'lsos rabiosos, i ad no hi podem for res fins que no s'hagiu 
e)\.1:crminat <:Is m1s als allres. -

A9,uest era el rondinar de).(. Ney. I,'iuterrompé l'aparicló de J oana, 
que s aprop:\, al sen pare i 1i besa el cap calb. 

-Bon dia, menuda. Les coses marxcn cada cop pitjor Conflo en 
quf podrem sorlir cap a l'arls dínlre ele tres o qualre setmanes. ::--o et 
plau?-

Peró en el semblant de Joana uo s'lti reflectia cap placr. Pe! coutra-
ri, cu els scus ulls ucgres, eucerclats pcr l'ombra d'una nit d'insoumi, 
hom hl ohservnva una nova c,quessió de tristesa i d'abat.imel\t. 

)f. Ney resta una mica sorpri:s en ad,•ertir-ho. 
-Que et S11cceeix, pctita? So et trobes bé? Fas 111ala cara. Xo sería 

111illor avisar el iuetge? 
- Hlll trobo petlectameni. 
- Aleshores, qm: és , l que tens? 
-'f'ho anava adir, papa; només que em sembla terribleu1ent diUcil. 

Espera un instant De seguida t'ho explicaré. Z.f'ha succeit quelcom 
terrible. 'l'iuc por que sigaiiiqul la meva ruina. -

J oana esclata cu .sauglots, i ).f. Ncy s'csparveril M debo Re~ cl'cx-
traot<litlari tindria que li hagués ocorrc¡Illt ali;,ui1 frncas a 1a s.::vn iilla 
cu aquella terra de sa!Yatge~. J oana JU1v1a sort1t sola el din aban~, havla 
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(Contlnuocl6 do lo p6glno 12, 
\'Ci de la cuJt11ra i de les masses. La socialització del cinema i del teatre 
pcr l'I:stat s-:n·i1:tic féu que aquests cspectacles, amb tots els artistes 
q1w íins ,llesl1orcs al ser\'ci del capitalismc no feien mé.s que obres per 
af.ila;.:ar t:ls amos i emhrutir cls lreb.1ll.1dors, prt111,,'Uessi11 una nitra 
nita I c!;<le\'i¡11,•ucs.,i11 un factor im:t)?rlaulíssim en l\ducació i íormació 
cciltur.11 ele! poblc rus. L'Estnl sonctk, en fundar l'lnstitut Ciuemato-
griific _d., l'Estat, uo ha regatej·1t el seu ajut económi.:, i els films d·m-
scnstou, Kauloclu.,\', Do\'Chtnko i :Ülrcs a\'Íat es donaren a concixer 
a tot el pajs i traspassar1;n le!> fronteres nml~t la c,nsura i el \'Cl deis 
governs capitalistes. El auirassat Potc,11k111, I.a marc, Els ,11artns de 
Cro11$l<1dt, etcetcrn, s'han rodal eu els cincmes de tols els pai'sos. 

li;(ual que el cinema, el teatr,• s'ha descnrotllat d'una mi>m,rn t·xtra-
ordinaria I meranllosa coma factor d'cducació cultural i politica.En 
tots cls ¡,obles, a totes les escoles, a tots els clubs hi ha el seu tcatre 
i cinema, teatre qm, es manifesta 1:n la llen~ua vemacla que cultiva i 
in knsiíica les litt:ratures di verses, com di verses s611 les Úengucs parla-
des en 11,s difcn n ts rep(1blíqu<'s que íormrn la V. R. S. S. 

A .'.\Ioscou fui;iciona '!n •tcntre d'infan ts• que posa tn escena obres 
es:,cciah. ¡,er als 111í:ints 1 que. com tob els teatres, té per objcctc l'edu-
caci6 art1stica i política deis espectador~. 

IJiblioleJlirs, /libres, prrn1sa. - A cudn club de fabrica, d"cscola o 
de toller; a cr.dn lloc on es reuneixtn l:ls ciutaden~ pera treballar o re-
posar, 110 hi menea la seva biblioteca, pelita o gran; el diari mural, la 
premsa del di:i .. \I camp i a la ciutat i íins als llocs més llu:1\'ans arriben 
els llibres: llibres de política, citn tifics, uo,·d·:es. l ,libres d ·áu tors ntssos 
i cslr •n:{Crs. I.a set de saher, de llegir, de eapaciturse és tnognc, Les 
<1iscus.~io,1s sobre tal o qu1I llibrc, sobre nquest o l'alt e autor, són pu-
hli<>odes mol tes ,•el(P.dcs o tr,1mescsdircctamtnt a l'lditorial. 

'.\len tre els fdxistes cremu1 els llibrcsdcls més grans escriptors i de-
clnrtn la g1_1erm a 1:1 cultura, a la t;, R.~.$. "s pl'otei:cix rescriptor i es 
f 11 1'.""··ns tir.ttges pera fer arribar la cultura a mifors de ciut;!dans. 

El diari mur,1! ils una ele les creacirms que ha descmpen vat un paper 
molt important en l\•dificació del socialismc. _\I Kolkos, a'tes mines, a 
lcs Hhriques, als vaixells, a les casemei<, n les escoles, n tots eh! llocs de 
trebnl! trobareu l!l cliari mur.ti. 

D1, la premsa hn dit Stalin que és !'arma mttsfort(\ i més tallan ten la 
lluita de classes. I cls diaris, seguint el ritme de les escotes, deis tea tres 
i cíuemt>s, han au¡:iuwtat l.'normemtnt en nombre i tiratge. I cnda re-
pública, cada loculitat té cls scus di,tris escrits en l'itliollla que parlen 
cls bnbiúutts d'aquell lloc. 

I no oblidem el~ diaris deis infanls, el lllés import:int. Pinn-rskaia 
Pra ·l,,. escrit pcls iufants, fot pcls iufrnls, i que al costat deb dibuixos, 
c:>ntes i ende,·1ual:es reflcxa la "ida del país i tracta les darreres noticies 
in lenlncionals. 

Htns ací com l'F.sta t soviétic ha sa hu tcre~ des condicions m<!s neces-
sarícs pera una infancia sena i sortosa i ,ma jovu1t11L davant la qua! 
s'olm·u tote~ les I)Ossibilitat!.. Amb raó In \'!dua del gr;.u in\'cntorame-
riC'á Fttisscn di¡:né en una visita que ích1 a lar R 's S.· .Cada iníent 
d'aquest país pot arribar a ésscr 1111 fülisc,n pcr poc que csh,dii i tr.-balli 
c,m ho f.iu Thomas lldison.• 

ACTUAL 1 TA T S 
UNA CONFERENCIA DE SIMONE THERY A MA DR I D 

, 

1 
Amb motiu d• lo s•vo est:,do o 8orce .. 
lona, •I 91n1rol Mio10 Yi.s,ta l"orftboixa· 

dor de Mixic, coronel Teiedo. 

Simon• Thery.,ucriptoro i portodlJIO fron. 
ceso les <r6niquu de Jo quol sobre lo no1• 
Ira guerra escr1tH en el• moteixo, comp1 
do batallo roflexon tonto emoció c-0m sim• 
polio enven el nostr• poble, ho pronun· 
clot uno confe,,ncio en el Club d'Acton 
del c-Teoiro do lo Zariuelo , . 

El seu porlomont fou uno demostroció 
del seu afecto o Esponyo i d'uno manero 
especial o Modrid, die nt que c-io • • son tia 
modrllenyo i que hovio rotornot per se90• 
no v,9odo por o sofrir Jes peno lito Is que 
sofr•ixen •11 modrileny, i o n i, 1ir of noixo• 
ment d'un poblH. o .. p,és do llogir ol¡un, roportotges 
••us sobr• fer, en el moteix fron t de T.,01, 
ocobb tes HVH fmpr,nions sobre lo nostro 
vict6rio total. 

Fou moll oploudldo, 

Jlnilaterra 
LES DONES CONTRA El JAPÓ 

El diuabte l 2 de f•bror s'ho colobrot o Londres uno Conferencio Mundial pu o 1 
bolcor ol Jop6. 

En aquesto conf•rOncio, orgoniti:odo pel «Ronemblemenl Univenel pour lo Poix•. han 
intetvingut ,,, comiuions, entre le, quols uno int•groda pu dones c:mesheues de co , o, 
en froncis, cmenoger..s>. que varen e.st1Jdior les mesures que es poden opllcor per o 

portar o cap un boicot en regla conlto el 
Jop6. 

EJperom quo fu docision, s:roses seron 
op lcodcs omb of1c0cia ror 'º''.,,homes 1 
dones que pertonytn o R. U, P,, que os xi-
fren o tot el món per olguns milions. 

PER A SALVAR A llSElOTTE HERMANN 

El dio 9 d"oquest me.s 1'ho celebrot o 
Porls, en l'lllo de l'Exposicl6 ,Cinc onys d• 
rigim hilluib>, uno gran rounló público 
plt o salvar Llstlolle Rermonn, moro d'un 
nen do tres onys condemnodo o morl o 
Berlín. Entro oltr•s personolitots desta• 
codH de tot •I moviment f•m•nl tsquerrc) 
d• Fton~o de_toqu•m el vibront por1o• 
m•nt do modomo Gobrielle Bud1ane, pr•· 
aidento del Comil• Mundial de Dones con• 
tro lo Guarro j el Foixi1mo. 

,'mido Volls. MerG9 Solt6, Jooquima An• 
dr•u, Amot i Torremodé, quoconstitueixen 
:'equip fomenl que ho repruentot o Etpo, 

nyo en el ccroan de ct·Humonil,>. 

10 L' _\ )1 O R l> E JO .l X A X E Y 
tornat bastant tan!, i aleshores se n'ana de dret a la seva cambra, scn~e 
baixar a prendrc el te de la nit. Qu~ sigulficaria tol alió? 

:Bs pr<.'cís que cm com¡irenguis, papi\, Xi jo matcixa no sé com 
ha pogut ocórrt'r. l::m semi, a que csttc enamorada. 

. }lui: ,·ols dir? Xo sap:, pas del que parles! Digues: has kt alg1ma 
folha. 

Xo he íet res. Peró t'nsseS(uro que estic euamorad:i. É.~ quelcom 
terrible. Ar:a sí que seria capa~ do, fer qunls<'\'Ol cosa• 

Xo és aix<i el que et dcmano. Xo ho comprensl En fi. .. , pcr cx-~m-
plc, t'ha besat? 

Sí, UD cop. a lama.-
)I. Xey reconquerí al moment el domini sobre ell mateix. rer cli.r 

la vt·rltat, fins es posa con ten t. Xo era una cosa seuzilla pera un Yidu 
solitori criar una filia, sobrctot en un pals bhrbar <'om aquell. Si no hi 
havin hagut res més que aíxc'> .. FI bena,·cnlurat pare fin:; i tot es posa 
a xiulnr ,m tros de Carmtt }1,:ró Joana seguía plornnt. En mirar la 
be,·a filia. )l. Xcy es recorda de les se,·es para,tles, i toma a pcrdrc els 
<:hlrcps. 

- 1~1.'S-me In mcrce de ddxnr-te de coquetejar amb aqu<:sls salvat-
gcs. J a flirtejarils quan siguis a Parls. Qui és el pretcudcntl 

Ell? .\bans ,•rn estudiant, i ara ... ara és ... -
l'cró J oana no pogué proferir la paraula. ){. Xcy la in terrogil ei-

xorcamcnt pcr espni d'una hora. Xo [i fou possible arrencar-li re~. 
!~s tar vcgada un C'aptaire? En aquesta terra lldl1uc les p~rsones 

cleccnts arriben a convertir-se en captnires. Per c¡m' tlO e111 re,mons? 
\'ols matar-me amb la tevo obstinaci6? Vmga, qu~ és?. un lloclre) 

~o. no, pa¡l:\ ~o t'has d'enutjar nmb mi. Pcró és ... és un boh.-e-
,·ic.. Xo, no d guis que és un assa.'<Sí és una altra mc:ua de voh:evic; 
és bo. 

Alió era més ,te! que ::11. Xey podía suportar. El color de la se,·a ea Iba 
ern més cloqüent que cls st,us brams, i la rcspiració rapida i alternda 
indknva, potser, que esta,·a n p1mt de desplomar~•e mort. l~illa dcs-
agrnida1 ~t. Xty s'al~:1 S'a.sfüdnva, l~ dcscordil l'armílla Semblava l'he-
roi d'1u1a tra1eclía antiga. E:; ,lisposa\'a ja a maleir-la, quan es rccorda 
qu<> In seva íilla 110 tra més que una criatura innocent. Després de tot, 
qu.: tenía que vcur<: que t:11 l'h.agués besat un cop? Rebrla un bon reny 
i In co.,n no passaria <l'aflf. 

)[. ?\cy no sois crida, siuó que els scus rebufos i la seva veu feren 
estremir toú; eb ornaments xinesos coMceciouats pe! K:iraim que havia 
íugit a Constantinoble. 

J~s propo~:i <:nv:Jir-te com a una simple scrvcnta. No ho ~om-
prcus? 

Aixó no éii C'erl. Hll tumbé m'csthnn l'ot.é= el meu marit. 
J a cr:i ma.ssa En arribar a aqucst punt, ::II. Ney dei.'CA nuar una 

rialfo<la cstranvu i katral. I,a st·,·a calba es posa com la potpra 1'enia 
la ,·ida en perill 

-El teu marit? De debo? Peró és que un bolxe,·ic pot ésser el 11111-
rit ele niugú? Bis bolxevics no sen•eixen pcr marits. S6n ... camells, són 
pitjor que camells, són apatxes. 'l"hnuré de tauca .. Que vingui, que 
\'ingni a fer d nas per ca:n me,-a. Pnu xaré pcrque el detiuguin, perquc 
el ¡,,.,ngin .. -

Per6 w.ai no es vn S'lber quines altres co.~es més es proposava ftr 
l'iudi~tat pare amb l'insolenl snbjecte. Vauia, el criat, portavn 111n1 
11,uga estona pica.nt a lu porta del dcspalx. Peró cls crits ele :'.11. Xev 
hnvieu ofeg11t tots cls al tres sorolls. l ,'estrlpitcra tan grosc¡uc arribava 
fins ni rebedor, 011 es troh:i\'a, arraulit de por, detcrminat visitan t. Can-
sll de tméar, \"ania obrf la porta, introcluint a la cambra el scu sarcas-
tic nas. Aque,t nas fou la s1lvació de tots, jaque vingur a i11t1,rromprc 
h tri\gica escena i probnhlcmeJtt ,·a s;1Jvar d'uu alnc a )l. Xcy. 

Vanil of.:rf rcspectuosami:11 t :il seu amo unn t11rja ou es llcgkn, es-
critts amb llnpis, les seglilnts parauks: ,Pera un nfor urgcntissi111 i re-
sc-rvat • 

Jo:>ua <'Stop:\ amb el \'isitant en sortir de l'hauitaci6. Ps tract\na 
de 1 C.1libiefí. que nrribava molt 1:mpolainati afaitnt de nou. J,'cucon tre 
produl a om1Jd6s una im¡m,ssi6 iguahnent pregona, encara que com-
pletnmeut distinta. Jonua pc,nsa, •Quina criaturn 111i(s repulsiva! Amb 
aquesta pig,1 n la gaita! l'f• L'o¡>inib l'ra, naturahnent, cxclusivadc 
Jo.1na, j:i que, m1lgrat l:1 pig,,. Halibicíí 110 tenia pas escas sncces amb 
lts s:nvores. l'cl contrari, }falibiefí s'< ndsa amb ]Of•na. Quina gustosa 
ml•njn(Fins lt·s llagrimt·,- i cls tsbullats cabells contribuieu ul seu enck 
JI,11ib'eff snhln r¡ae l'en1ooi6 torna"' més temptaclore,¡ les dmws jovcs. 
ni~~ort.a,lamrnt rer a c:11, :iquell encentre tan sois dura un :.cion. Joa.,a 
es diri¡!i pr<'dpiladamlnl a la se,·a cambra. 

)!itja bom més tard. en acomia,lur-se d" '.\í Xl'Y, Halibicfí digué. 
com ,leix'ln l·s'hi caurc: 

.,\b.tns lw vista 1ma ~dora ble d:1misel'la. f•:s, tal vegccln, ln vostm 
fillo? 

-Si, és J;, me\'a filia . 
. )('hi prcM"ntarcu, ¡,ot~r. en al,::un:i altra ocasió/-

)L Xey tingué una tosscta enrabiad:i. 
-Donut l'I. c'\racter purament formal de les nostres relncions <:m 

sembla. scnvor mcu, c¡uc 11ixó sc:rin complctflmcul ~upcrflu .. 
Halibieff era ja a !et mt·itnl del rami i :(I. Ncy no llavín c"ssnt cncP.ra 

de clir filstics. 
Aqu~ no hi, ha pers<>nl.'s llonor~blcs Xosaltrcs. lingi:~rcm <;amot. 

_\qui no lu ha mes q~e ap:itxq,, no l,11 l!a '!n, sol patn()!a, lishc cltsposat 
n pa¡.,,ar :i aquest sub¡c:cte, n pagnr-h W. :,1 e,; n,:ce,;sitn; JlCTÓ prcsu1tilr-
li In. mevn Jonna ... ! . . . . 

No; era 11cccs~ar1, 11cccs.~ar1, que sorlls.~111 cap a Parí• qunn nufsiwml 
millor. 

Pcr la seva banda, mcntrc fei11 ):l.tllb.,,les a tnl ,·1 llarg <lcl moll. ffah-
liicíí es.stnlia furiós. Gastar-se iuu1:1, nmb ..,u: J.a uoia era, Mn~ du btc 
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MODA NOVA PER A LA DONA NOVA 
El mili ns 1 la ma 1anutlltla ea la moda femeoloa 

L'ART popular presento en general perfils d'una 
for,;o inestroncoble, obsorbent, que o la fl acaba 
per ésser assimilado per altres formes més refl-

nades i cultes de l'estética, a les que iniecta vitalitat .-~'"=--

ex)roordinario. En el vestit femeni lo modo popular 
de tots els poi'sos ha deixot constontment lo sevo con-
tribució, jo sigui odoptont•se o línies i siluetes de de-
terminots obilloments, jo sigui prenent odorns i de-
tolls que després es depuren i per últim es desvirtuen 
enteroment i donen entrado o oltres formes noves i 
yitols, iguolment or~en<:~des i inspiro~es en e! poble 
1 en les seves creac,ons 1nesg0tobles I fecund,ssimes. 

Pocs pobles podron presentar uno riqueso d'ele· 
ments genu'ins ron copioso i inestroncoble com el rus. 
Tolo lo for~o del seu ort, en toles les monifestocions 
es baso en lo belleso deis models populors. Si 1~ 
literatura russo neix del poble, si lo música russo esto 
orrencodo al folklore merovellós i 
rodiont deis conts populors russos, si, 
en fi, tots els pilors en qué es baso lo 
creació artístico d'aquest país es tra-
ben en lo profunda entronyo del po· 
ble, el vestit popular, o, millor dit, lo 
immenso vorietat deis vestils nacio-
nols russos, el seu espléndid colorit, lo 
sevo originolitat de formes otreuen 
l'otenció de Is creadors universols 
d'elegancies. Molts elegontíssims 
models deis més celebrors modistes 
s'hon inspiro! en el veslit rus. Els sobo-
ters i pelleters de tot el món coneixen 
perfoctoment la gran quontitot d'ele· 
ments decorotius que l'abilloment po· 
pulor eslau els ha subministro!. Mo-
codors, odornoments del cap, bro-
dats, occessoris, cinyells, etcétera, 
han esto! iguo!ment copiots d'oques-
to prod:gioso vorietot que signifi· 
quen els vestits de les diferents no-
cionolitots de lo U. R. S. S. 

Una mostro del que ocobem de 
dir lo trobem en les conegudíssimes 
cbruses russes>, que no sois llueixen ; 
e n llurs fastes les koljosiones de les 
felices regions de lo Rússia ogrícolo, 
sinó que han recorregut lrion1folment 
el món, imposont llur for,;o decorativa 
i llu r riqueso d:! color en totes les 

I 
l 

c~·leccio~s de modes del 
m~ Les botes russes, de 
peh d,e xarol o tofilet, 
broJades o I ises, i sobre· 
tot lfurs imitoéions e n 
coulxú, són iguolment co-
negudes i sol·licitades per 
toles les dones de l'uni-
vers. Les _gon:es de pe 1, 
les pelltµes,'4/s poiomes 
russos i'lonts ~nis oltres 
modEtls d'oquesl estil,hon 
esto ti occeptots per tots 
els creodors d'elegoncies 
de modes, i s'hon conver· 
tit ef1 models permonents, 
pero dirho oixí, dell més 
foll)osos modistes mun-
dfats. 

IVOR RUilY 

LA MODA AL , SER-
VE! DE LA \.DONA 

SOVIETl(.;A 

NO fo goire es cele-
bro o Mos~u (loo 
exposició en lo qi)ol 

hi han pres part tcillers 
de models de l'orgonitzo· 
ció comercial de lo con-

fecció de dotze de les més importonts ciutots de lo U. R. S. S· 
Aquesto exposició, en lo que hi hovio infinito! de models, 

ha ~em~strot, per lo seya g~on vorietot i elegancia discreto 
pero ventoble, el gran inleres que posen en el vestir les .do· 
nes de lo Unió Soviética. 

Noturolment que aquesto elegancia no és lo moteixo que 
lroboreu en uno exposició del mateix coire o París o r,,lovo 
York, perqu,é ali( la moda no pot ~sser de_cop manera aquesto 
cosa copnc1osa I vano que complico la. v,da de lo coqueto i li 
fo perdre tant de temps. 

A lo U. R. S. S., el temps de lo dono té tont de valor com 
el de l'home, i per aixo, en lo creoció d'oguests models, es 
té en compte, obons que oltro coso, el dinomisme que coroc· 

terit.zo l'octivitat de les nostres amigues. 
Són models senzills, proctics, de línies 
sobries, on dominen els colors clors que 
lo fon ogrodoso i alegre. 

Allo, -hom no convio de vestit diverses 
vegodes duront el dio. Lo noia que es vesteix 
al moti per onor o l'oficino o o lo fabrico, 
onira obilloda d~ lo mateixo manera pera 
anor al tennis o a lo piscina, quon ocobi el 

, treboll, i tampoc no es preocupara de con-
viór d'indumentorio pera onor o sopor omb 
uns omics en oquells otroctius restaurants 
que hi ha ols pares de repos, i omb el mo-
teix vestit tombé oniro al cinema o ol teatre 
p aplaudir els ortistes soviétics, odmirots de 
tot el món, que posen llur lolent al servei 
del poble. 

1 o tot orreu portero, embolcollont-la, 
oques! perfum exquisil de dono Cllidodoso 
i·ogil o qui les seves conquestes E • tots els 
terrenys, polltics, científics i socio . no han 
fet perdre lo sevo feminitot. ll ,CIEN NE 
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. CLARA ZETKIN 
(1857 .J 1933) 

cLenín va demanar-me, abaos que 1·es, que l'info1·més sobre la 
• • situació d'Alemanya en general i del Parfit en particular. Jo vaig 

procurar informar-lo amb la major claredal i c,bjeclivital possible 
a base de x.ifres i de fets., 

Aixo és el que diu una clona l'any 1920, quan Lenin li dcmana Jn 
i.eva opini6 sobre el seu pais. Una dona que inspira la maxima 
confiani,:a al colós del socialiim1e. I aixo és prou pcr a indicar el 
lremp formidable cl'aquesla lluiladora, Clara Zelkin, que lanca un 
cercle complel dins la vida. Si Rosa Luxcmburs i ali res lhtilaclo1·cs 
moren pcr !'ideal, Clara Zetkin. per la seva banda, poi om1,lcnar 
toles les fases ele la se,,a vida morinl pcr csgolament natural, dcs-
prés d'unn lluila durissima, la nit del 26 ele jun~, del 1933. 

Pero ¡.qui és Clara Zetkin din1, el món pi<' de couvulsions i J)r<>· 
fnndes renovacions q1le va des del 1857 fins al 1933? 

A Wieclcran (Saxonia), el 5 ele juliol ba nascul una nena que 
des dc.>ls scns comcn~mcnts no revela ptrs res cxlraorclinari entre 
les noies de la seva mateixa cdal. Pero en la scva adolcsccncin, 
cenergica, altiva, orgullosa>, s'cscapa deis co1wcndonalismes i ele 
l'mnbient rcselosit de lo socictal bisruarkiana i entr11 a les riles de 
la social-dcmocni.cia, la rnés extrema.da de ll's uspirncions socinls del 
scu tcm¡,s. Cnl tcnir en cumple que nc1ue,-l fe! es quelcom d'una 
importáncia transcendental en tn vidn de la familia de Clara Zctkili 
i l'n la socictal en genero!. Clara i.'ha cnnvcrlit en un:, rc,•olueion~ria, 
s'ha incorporal al movime,1t nhrcr en un ,•fluvi 11<? prccocit:it. i hu 
fn 11111h l:1 fermcsa i lit coníi:rni;n ,h- l:i t>•·rsnn:1 <tllc :.ubordinn d scu 
pensar i el sen csdcwnidor n un ul)ji,f'liu 11u•• cal qul' ,igui a~soli( 
contra moltel> lcmpcslnls (flH· t>mh·n ,nl>l'<'\'t·nir i <JU<· sohrcvinclr:111 
11 cada lorubanl del cami. 1 ~·1,¡ incorporn nu pus :1111b In fe· \'acillunl 
dd qui no ha assolit 111111 111aclurcsu intl'lkctual, ,inó 11brandnda pew 
l'ent11sins111c jo,·cní,•ol ele la 11crMllla ínrt:, Jll'l' la maclurcsn intcHcc-
lual que representa tcnir un concc·11tc ciar de• la vida. l'::s cvidt'nl, 
dones, que cnlin que dav:rnl d't:lln l'S t>n•scnlés una forln muralla 
d'o1,osíc:ió í du llui1 a. 

Clora sap qnc va a lluilar ronlra un Estal de• formaciú fi!rria, de 
conlt'xlura dificil de clesnrlicular t dominur, pero lé l'inccnlin ele 
111 lluíln p11r un ick:il quc c11I c1110 ,igui imJJo~nt i .qul· s'i111poM11·it per 
Ju ~c\'a pr•c'ipia íori::1, sm,ll-nlada 1wr l:1 111/lxima ruó: l'im¡mls n 
hulre'~ conlrn el 1·cgim el¡• forro clC' Bismnrlc. l lluíla com ningiL. 
\ixó Ji val havc1· de fugii· del scu 1>11is i pass:u· 11:u·gu('S 1111yndcs a 

Suissa i a París. Pero a l'exili no tol són dcsvcnlurcs. A l'cxrn, Chm1 
coneix nquest pcnsnclor ple de lucidcsa mental que la lmmanital 
anom<:naril Engels. Engels influ'ira decissivamcnl en la vida de 
Clara. A J?nrn~a treballa ni costal del ol>rers francesos. L'cAlcmanya, 
esclevrl t>•>J>Ular entre cls ccrcles rcvolucionaris avancafs de Frani:a, 

En la clecada del 90 torna a Alemanya i prcn lu direcció de la 
«tguallat». orfan del movimenl fcmc1ú prolelal'i, que no abandona 
fins l'any 191G, passon I després a l:1 rcdncció (lcl «Lcipz Volkszeilun~, 
fins el 1919. en el qut· s'enca1•rega ele la dirccció del d(ommunislin>. 
Durant nquesls anys publica nombrosíssims articlcs, fullels, ctcctcra. 

La lraició deis soclal-democrales, ca¡1ilanejats pcls Bcrslcin, cls 
David, els Franck i altrcs, fa que ella es silu'i més a !'esquerra del 
parlil i entrí en rclació :unb Rosa Luxcmburs i el vell llnilndor 
i\fohring. deis qu:1ls ,no es separar~ mai més. I malgral l'ona de 
conlradiccions i lra'icions, ella es lroba al costal de In !,liga· Espar-
laquisla i no es deixa arrossegar pcls (¡ue llcpen les boles snngo-
nenls deis mililaristcs. deis qui acloplcn posieions comodcs en mo-
mcnts dificils. 

Mentrcslanl, pero. C:lnrn Zclkin ¡,cnsa com & clona i com a mar-
xista. 1 uo solamenl pcnsa, :.inó que actua com a tal. Els falsos 
capdavanlcrs i les CQncepcions de la social-Mmocraci11 possibililen 
c¡uc 110:1 assemblea obrera adopti posicions contraries a la incor-
poraeió de la dona al lrcball. Els homes ban lcmut un inslanl c{11C 
ks concessions que es puguin fer a les clones en el lrcbnll angmen-
laran l'alur fori:ós. Clttra Zclkin. pcr a destruir aquest corren! 
social-clcmocrat:1. convoca a Berna (Su'iSsa) 1:\ Primera Conferencia 
lnternaciuual de la DClna, l'any 1915. 011 scrnn proclamats cls drets 
de tu dona. F:I p<.'nsament de Clara i dt•I grup d'cx iliades s'imposa 
i és cscollat amh fervor p<'r l(,s mal/ses fcmcnines del món, malgrat 
que' clcsprés de la Conferenci11 ks crg/1sl11lcs ti o)>rin les ¡,orles eon1 
a consrqiiencin de les scves actiYilats. 

Aqucsl rct inicia (lill" (') mtln cls grnns mo,·imcnls de masses 
ícmenini;. la lrnnsc::n1lcncin ckb quals sol:11ncnl pndc·n coméncar 
a bcsllmnar arni rlia. 

Pero les acli,•i tals rk <.!ara 110 solamcnl. ¡•stan en el eamp de 
l'acció i de l:1 lcoría n•,·oh11·i,111:t1·i(',,, sin<, ttnc s·c~lcncn en el de la 
soliclaril::tt internacional. 1 pndc111 ,.l'lll'l' l:1 vclln lluilmlora 1wesi-
dcnta del S. H. l., <·:\n·t•r qn,· ocup,1ri1 fins la sev:1 mor! gloriosa, 
1·sg(lfad:1 1wr 111 lluit:i t en1w i tlurn c·ont r:1 ()Cldc·rosos cncmics. 

Clal'a ~cmhl:1 unu clon:1 i;rtdcstin:uh1. n,, riiíicil sobrecixir c11 la 
ma1· ll'mpcslciant <k ks 1wri,ecuciu11,,, Elln, pcró, les venc i lluil!T 
orclidnm<·nl. 

Mcntn·,.t:1111 les (liíl·r,•ncit·i. ,-ntn• 1'111:1 c·sq11c11r;1 de In social-
clcrnocro:cia i el~ falsos ,.ociali,.tcs. a la t1,,,·:i1llcrf deis qnals esta 
Kau~tsk}, :,'han 11(·1·tnllwl. i Clnrn <'•Jnlrihul'ix 1kcbivmnc11l n l'cs-
cisib del partil i tmssn a í111·111a1· p:wl ,l(•I cumilb 1•cnln1l del Partil 
Comunist:i i :1 ucnp:rl' 1111 lloc glllrióx en le-, filci, de la Tercera 
1 n t ('rnaci umll. 

Esgutntlu jo p1·r 111111 ,•icla tic lluita inlcn,.u. ¡,11s:.:1 !largues lOllllJOra-
dcs n lii r. H. S. S. :'llolgrat lol, no clesn1m,filn cap avinentcstl pcr a 
c01nbntn• p••r cscril i pél' par:mla 111 snciol-dtmocritcia, traidora a 
111 causa clt•ls tn•hallaclors. r,~c; lem¡ii. nlwns d,· In seva morl la 
t 1·ohl·111 n la t rihunu del B1·iehl;1g. obrinl unn sc,¡sió inaugural des-
¡)rcs cl'unes elcccions ,te les qu11ls t·I I'. C. A. •·n snrl :iirós, i que ella 
nvrofitn ¡>Q1' :i for 1111 dngi ,i., la p:itria ck·ls tn·b.allndurs. la U. ll. S. S., 
eles el<' la 1111:11 1·11t1il:11wj,i i wg11('ix d movimcnl proll•lari inlerna-
l'iun:11 i •·I 11tu,·i11H·nl rl1· (10111·, 111tmclinl. 

l',·rú <.111r:i /,l'!J,111 1111 pcalr/1 muri1• 1·11 1111 (',tal d<• ¡ilacidC'S:\. El 
mún 1•,ta ,•11 t l:um·,. \<1 es la gucl'nr imtH·rinli,ta l'I que cslt\ l'll 
:wciú: es la lluila d,·1 tiruldarial pi·r la ,c,·u 1•111,rncipació. Pcr aixó 
d si•11 ,l:111·<·r .. ,cril clict:al i innl'abut és un arliclt, con Ira la ~ocial-
<INmwr:i1·i11. qm· iusa nmh l't·Mlt•,·1•11itlur ,l,•I proletaria!. 1 quan 
Glara Zdkin mm ,ki~a ,tnrrcn1 Sl'fl 1111n ,·:.kla 11uc· hi nn va coronada 
pi•r naurliri, co111 una Ilusa l.uxNuburg, h <'OUI l'I ,ole profuucl que 
ha ,cn·it ele· l>1'l'SM1I ,1 In ll:1vnr que í1·cund:1ri1 la tcrrn scm¡>rc 
gl·ncrosu. 

Clura Zt'lkin llcixa lra,;-.·ula la lrajccti,ria tlcl movimcnt ele les 
dones i la 1m11t:1 11 M)E(uir en la nuu·xa <1011j11nt:1 i pnrallcln del pro-
l<!lnrial pcr ks ,·ics d,· tu st•,·11 <;mancit>aci6. Pnr:uilcs scves són 
aquestes: 

.i:ullib('l'ació tk h•s 1l<mcs ¡wl sociulismc h:t d'ésscr obra cl'cllcs 
m11t1•ixt•s. Ell~s no ohllnclrnn mm llibi•rl:it plena, una verilablc 
igunll,11, scnsr a,·,111i;:1r imJ1clnoMrn\cnl, en massn, autb visió clara. 
,tiwosndcs ti In lluila i ol sacrifki, pd cumi ele la rcvolució prolc-
1:)rin, nlinclcs solid11111,•nl 111111> llnrs cumpunys de classl'.» 
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EDITORIAL 
' 

CORRE pressa, molta pressa, construir cents d'avions, milers de fusells, milions de bales i 
d'obusos. Necessitem tones, canons, baionetes, per a protegir els nostres volguts com-
batents al front, per a defensar la terro deis camperols, la fabrica deis obrers, els ten-

dres cossets deis nostres nens. Dones( Ens correspon a nosa ltres l'ajudar a construir oques 
material que ens ha de donar la victoria. Terol encara serio nostre si aquestes armes les 
haguéssim fabricat mesos abans. A les fabriques, dones! Ocupem-hi el nostre lloc! Com a sim-
ples aprenentes, com a peons o com a obreres especialitzades, empunyem les eines del tre-
ball a l'ensems qué els nostres homes empunyen el fusell. <Pasionario>, la primera dona del 
món, la que millor compren els nostres desitjos i les nostres conveniencies, la més volguda i 
respectada per totes les dones d'lberia, ens va dir diumenge que les dones ongleses a lo 
guerra de 1914 van saber fabricar totes les muoicions que necessita llur exercit; que o Angla-
terro a l comen~ament de la guerra sois hi havio 82.589 dones incorporades o les indústries 
quími~ues i metal·lúrgiques, que l'any 1916 jo eren 340.874 i el setembre de 1918 n'hi havia 
1.587.300. Nosa ltres podem fer més. Hi ha lloc pera totes perque cal multiplicar de tal ma-
nera les nostres fabriques de guerra que no quedi ni una solo ma femenina sense fabricar la 
metralla que ens mancara si Italia i Alemonya continuen ajudont el nostre odversari d'una 
manera tan descarada com ho han fet fins ara. 

la JORNADA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 de mar~ de fo·vint-i-vuit anys, en que les 
dones dirigides per lo gran CLARA ZETKIN deien a tot el món que estoven disposades a lluitar 
per llur emancipació al costot deis treballodors a qui consideraven com a germans de sofri-
ments i explotació i no com o competidors en el treboll, és avui commemoroda a totes les 
parfs del món amb el pensament posat e n nosaltres, les dones d'Esponyo i Catalunya que so-
frim les penalitats de la guerra, les cues, els bombardeigs, el fred i l'exili. 1 nosaltres hem 
d'apareixer en aquest dio davant del món disposades o continuar lluitant i a treballor més i 
millor per a guanyar rapidoment. Per oixo avui, JORNADA INTERNACIONAL DE LA DONA, 
nosaltres diem a les nostres c;.ompanyes de l'estronger, diem a les nostres camarades deis Sin-
dicots, diem al Govern: VQLEM TREBALLAR, volem ésser útils. Doneu-nos un lloc en la produc-
ció perque sabem que hi manquem. En nom de milers de dones, s'al~a la nostra veu per a dir: 
volem freballar i guanyar la guerra, i volem també guanyar un jornal que ens porti el pa i 
!'alegria a la nostra llar. Tenim el moteix dret de guonyor-nos lo vida que els homes i reclo-
mem en aquesta data memorable el lloc que ens correspon. Treball i jornal, heus ací lo nostra 
petició. 

La nost(a veu és la veu de milers de dones cosolanes que volen conquerir lo llibertat per 
mitja d'un treball i un salari als quals te nen dret; és la veu de milers d'obreres del Sindicat del 
Vestit que ha vist disminuir la seva tasca omb la fugida o l'estranger de les domes capitolistes; 
deis milers de componyes del Sindicot de lo Lla( que estan en atur for~ós per aquesto matei-
xa raó i que 'voleo simplement conviar llur ofici per un altre més útil; de les cotillaires; de les 
qependentes de joieries i, sobretot, la veu de les dones de les indústries textils i de les dones 
del camp que volen guanyar amb el seu treball diari una miqueta la guerra. Volem treball: 
en el camp i en les indústries de guerra, en el transport i en els produc:tes químics. En tots 
els rams de la producció, la crida de les noves lleves ha de deixar vacants moltes places. Avui 
mateix, des d'ara mateix, vo lem comen~or a trebollor i a guanyar·nos la vida. Els centenars 
de dones que l'INSTITUT D'ADAPTACIO PROFESSIONAL té ia preparades per a diversos tre· 
balls, han d'ocupar les vacants deis mobilitzats. 1 per o l'aprenentatge, des d'avui mateix, 
obriu-nos les portes de les fabriques, comarades de lo U. G. T. i de la C. N. T.; deixeu-nos po-
sar al vostre costat, deixeu•nos utilitzar les maquines sota la vostra direcció o fent les feines 
més facils, i donev-nos des del primer moment el solari que doneu als aprenents homes, per-
que en la nostra gue rra no és possible que subsisteixi cap diferencio entre vosaltres i nosal-
tres. A treball igual, igual salori. 

Dones de Catalunyo, refugiades! En totes les reunions que celebreu a mb motiu de la Jor-
nada Internacional de la Dona, no us conformeu amb prendre l'acord d'incorporar-vos al tre-
ball. Visiteu els camaradas deis Sindicats i demaneu-los, serenes pero energic:ament, el vostre 
lloc en la producci6. Redacteu resolucions amb -les don~s ·que assisteixin a la reunió i envieu-
les al cap del Govern, posant·vos a la seva disposició per a ocupar els llocs deis mobilitzats i 
per a omplir les noves fabriques de guerra que exigeix la victoria. 

VOLEM GUANYAR LA GUERRA I VOLEM ÉSSER UTILS Al GOVERN. Volem t teballa r, vo· 
lem a igual treboll igual retribució. Reafirmem en el 8 de mor~ aquesta decisió. VISCA lA. 
JORNADA INTERNACIONAL DE LA DONAI ENDAVANT, DONES, PER Al NOSTRE ALLIBE-
RAMENT I LA FELICITAT DELS NOSTRES FILLS. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



RECORDS D'UNES BATALLES 
•Al felicitaros a cuantos habéís colaborado eu lograr esta vic\.Orln ... • 

Abd comen9a el dari.:er paragraf del telegrama de felicitaci6 del general 
Hernánde:t Sarabia. 

Quina victoria, 1>eró, ha estat aquesta qne uo ha trausceudit sorollo-
same11t. com qualsevol de les altres? 

E11 la gnerra hi ha dues menes de victóries: les de couquesta de' 
places iruportailts i zones exteuses. i les que l'e.x~cit, en ,Wl pa¡:>e! iuJ.-
portant de diconteusor, anorrea totes les ofe11s1ves de l enem1c 1 fan 
variar els plaus, per raó d'aquesta resistencia i bravura en l'atac, al 
comandament euemic. 

A aquesta darrera classificaci6 pertany la v_ict_ória de le~ for~c~ de 
la 27 D1visió, sota el comauclament de d-:1 Barrio I del Com1ssan G,~e-
rrero-Mates, obtingnda al sector de Singra contra les forces falaug1s-
to-italo-alen1a11yes. 
Dia 25, dia 26, día 27, dia 28 i día 29 de gener del 1938. 
Brigades ¡23, 122 i l 24. 
27 Divisió. 

Sota w1 sol crit, ho111es. maquines, atencions · tenses vcrs la 1111-
n yania. I el so deis obusos come119a la marxa e11lla, que ho arrasa tot. 

T.a 27 Divisi6 "ª a acomplir el seu comes. . . . . 
Ptró l'énemic, pres de pa11ic, sap que és la 27 D1vis16. que h ."ª fer 

mossegar la terra al 11ord (campanyes glotioses, taiit com obhdades, 
del nord d'Arag6!), la que aYw1ga per terres de Si11gra. . . 

I va a ll811~ar no els seus,ho111es, qne no saben per que lhuteu, smó 
les maqui11es 1 l' acer. , 

I de cop sobre les lenes i11hospitalaries i desertes, 1 uummuuuuuh! 
impouent de tres cents avio11~ '"ª a batre's contra ,ma massa d'hon1es 
que no temen llurs crits de rnort. 

I les masses humanes, a la veu deis comissaris, S'aplanen a ter~~. 
peró a terra és iJ1útil perquc les dues ce11tes vint-i-quatre tones de.tnli-
ta que porten les ales uegres pera vomitar í constntir de co11tenc1ó els 
uo.~tres coml>atents, acomplira11 Jlur comes irrenieiablement. La te¡-ra 
es mostra ingrata. 

I, \l¡wors, la veu deis comi~aris c9rre_ com pólvora -aquesta veu 
forta i proitmda de les explos1ons - 1 cnda: 

-Endavant!-

lluitareM contra la nt u i contra lo, mbquinei t nem1gues, 

I la iuassa es posa Cll marxa 1nentre l'espai s'eimegrcix i el soroll 
imponen t de milers d'e:s.·plosions e u coman a al cap de batalla un an1 bien l 
de catastrofe cósiuica, com si el 1uag11a de la terra es revolqués contra 
la crosta que l 'empresona. 

Alla va el comissari de la 4.0 Companyia del 14'1 amb ciuc bales pcl l 
endins. Pero continua end:want. 

;\lla crida u11 enlla9 amb la mil estripacla, 
All't\ van els homes endavant entre les restes d-: ferro i de carn, en-

tre crits d'cdi, ainb la for~a inco1mne11surable deis homes que moren 
e11t<mant la Internacional Després l'mnmuh! deis motors alemauys i 
italians s'alhuwa pera deixar daumnt la terra arida un lai11ent profuud 
que s'escapa dé les boqucs deis ferits i aqucll si\cmci que parla deis ca-
marades que han mort com heroís. 

;,.;•w ha w1 que d,elirn com si tingués cla,·at un pie al p11ut breg¡natic 
i cr ida: 

-Eudavw1 t... nuda.. En ... - (En qn~ pe11sarll el camarad:i, 1:stí-
mat ?) 

Un antllonc • n accl6. 

-Cabrons! - reuega la veu de l'eu !la,:, cam I enlla. r ts l?assa lama pel ,,entre, que sembla esq11i119at ¡>t'I _ lres gau.ive½'. 
,Vom1te11 els krnpps de cinc en cinc elt' obusos, que xasclen c01u. a1s 

.ngarjolats, mentrc les explosions de )es bo111bes ele dos cei1t~ av1ons 
Ian trontollar la caixa de mort de la tena. Quelcom de saug 111 ha a la 
cara de l 'enlla<,, Quclcom de sang c\'un color venncll, que als s7us ulls 
apareix de color blau, de color groe ... Eutre les seves 111ans 111 ha ~111 
paper que cal passar-lo més eulla de la línia batuda pel t.arant.w1c,ar 
de la metralladora. 

l el camarada cw11h1a, camina, fenn ent.re el zig-1,aguejar de .k:~ ba-
les, que es fiquen dintre seu, ¡,eró no li lleven for<;a, malgrat tenrl! ¡n lo 
sevi, camisa i el~ pantalons, i la massa negra del cabell aparc1x1 gela-
ti11osa d'un Yermell negrenc. 

l~ins c1uc cau dins la posici6. 
-D'on estas fcrit, camaracla? 
- l'orto ,aqnest comllllicat.. .. llegin ... - . 

·1 mcutre tomba ti cap als llavis hi apareLx mu1 lremolor lrag1ca. 
1 'nt01 qmm nna llai,'ii~~ -verino&~ <1C ra.bia s'csc:ipa deb uU~ deis 

camaradcs q11c U han atan,;at una cantuuplora d" vi. 

••• 

Hom el coneixia perla seva tfistesa. \'a venir trist a la l!uita i ntai • 
110 aparegné el somnure als seus. llavis. Era 1m home recte un cruna-
rada. ' 

-Per que es~as trist, camar4da? - li preguntaren en certa ocasió. 
EU 110 co1,1€esta, 1 els seus compauys no reincidiren perqu~ era w1 h01ne. 
Pero avu~ baten per totes 1?a11d~ - día 27 de ge11er- els esquitxos de 
metr!111a 1 les bombes rondmen l\ la seva cintura. 

Smgra es c1re<;a al sen da,•aa.1t coru quelcom provocatiu 
-On SÓJl?- Brilla sis seus ulls el record de molts que miren fixa-

u1e11t la t~ra per sen1pre Jnés_. -:03andits! - ro!lca· I la seva massa, el 
seu RO.ME avan9a sobre un rm o¡, metralla, teuchi t un caruí de tombes 
ambles bombes que volen de la S¡!va cintura. -O.ne haveu fet als nos-
t~es camarades, a]s nostres genu~s? Bw1dits! - t1a f<1ria del camarada 
s e~c9ma11a com una a\Jau 1 els l)ostres homes claven la bandera a la 
pos1c16. r mentre la metralladora cont iuua teixh1t iuw1e11ses randes de fos-
sars. un home es revolea en la sevá mort. 

Fill ... S6c jo ... ~l t~u pare que n1or per tu ... -
"Cn glop de sang fccllllda la ill1111ortalitat del cainarada qne ha morí 

sis =ps de Singra peusant en ~Is seus d'alla baL" la ciutat ... 

.. . . 
Els civils varen cobrir-li la [>eij de l'esqucna d 'un tatuatge infaman t. 

en les ergastules de 1~ tirania. Vu. venir a la 2'7 de.,; del com-211sa111eut. 
wnb el pensaii1ent fix ei1 1111 
món millor. Va ésser ferit vuit 
vegades i cada vegada havia 
~osseiat els \len9ols de. !'hos-
pital 1 el sofrunent liavta tei-
xit a la seva cara mies arru-
gues que s'enfilaven fins al 
front. 

Quan va ,,enir vers füngra 
va ptesseutir que ltavia de 
moru. 

-Aquesto; o busos sue se'ns 
me11gen la terra! - roudmava. -
Si els pogués estripar ... -

I va sottfr cam¡:> enlla, 
am b els al tres. ferm t cleeid~t. 

De cop sona u.ua explosió 
ÍOrlJlidable. l:na enorme co-

,,utanlbnfo o poo motru del loe •n• m1c. 

lumna de teria, fum i ferro s'al9a co111 uua ílwua d~vo.radora davant 
s<e11. Els set!s ulls varen veure coin els bocins d 'acer íurgaven els ossos 
•!e car~ 1 \a se,,a testa va ésser llan9ada a l'espai. Dins · el clot de 
1 o bus ca1gne el cos dt?l camarada. 

Quan varem passar nosaltres tenia els pllllys closos í una senyera 
de sw1g l'embolcallava. 

A~ _recorda que lu~via parlat abd: · 
. -Si JO morís·pensana que ll\OIO per vosalti;es, per to~ el món que 

' indr~. pels que assassinareu la meva a()olesc~c,a, pels que m 'escu-
p1ren t em menysprearen ... -

• • • 
J 110 escriure111 més avu..i. 
Aquest rej>Ortatge no porta noms ni cognoms. He borrat tot8 els 

noms. deis ca1gut8. He borrat el uom de les classes, deis oficials deis 
<'aps lDllll?rtals e11 llur si~enci, silenci for~ós. Avui retem record aÍs he-
ro1s anómms que han deL,a.t dam~t. les ter~es de Singra la grandesa 
rlc llur gesta: que ~o 11ecess1ta, public1tat, pm., que lluitaren imoril:en 
p<:r tots e ls lllllOllllllats de la terra 
. Camarades, els que ~steu a la ;era.guarda escoltaren solament llll 
111st~t la ve1t deis que ¡a no s611? I després podreu tolerar que algú 
¡,~lt de pactéS sobre llur record i.uunortal? 

ANTONI BON.h'T 

··ront. d'.\.ragó, gener <ld t!):3S. 
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NCORPO.RACI0 1 

t•otrajonovista EmilioCoscofue• 
lo omb to sevo tolodradoro ens 
demostrO, o lrovb de ro savo 
labor eficiont, que la dono poi 
ocupar i ho d~ocupo r or, lloc.s 
que ols combotonh han hagul 

de doi.xor. 

. \ 

A toles les branques ~e la pro~ucció i r~d=~cl~~mJi~:s 1~ui:di!'[,iªu~es~~ri 
rro han d'ésser ropida~~nt.mcobpona consciencia netament revoluciono 
ciar del mom~nt que VIVtd I am U volen exigeixen ésser incorporade 

ria, amb una magnifica mora e guerra,· im ;sen les circumstoncies. 
al treball amb un ritme occelerot, !0 :. co~entels resultats que les danes plo· 

Nasaltres hem v~lgut veui:~ prac •cC! 1 D · btenen en les indús· 
~ades per l'lnstitut d Adaptac1~ Profession~l d!s ªon ~ompanyes treballen 
tries de guerra, i hem visita! diver~zs fobro~u'adonen de la nostra presencia. 
inlossablement i amb tan8t~ ?~enM 11u:z "~filiado O la U. G. T. Els campanys 

Parlem amb alqu'leS: ngi O ar n diuen d'ello que és una perfecto sta-
janovista. . . b _ Treballaves a lo fabrico o. ons. 

- No _ respon. - ~ro man1cur?, 
pero aquesto professio no ?.compha 
els meus desitjos de •\Jperac10. 

Mirem aquesta no10, de mons PI!· 
lides, i comprenem f\ns on pod_en. o.rri· 
bar lo voluntat i el fer~o!" ontifr:1x1sto 
d'uno noia que tan fac1lme,nt I omb 
tan d'entusiasme s'odoplo d un<;i pro-
fessió de luxe O lo de fer motenol de 
guerra. . 'h' h d' 1 A ¡0 mateixo fabrica n I on o · 
tres. lola Gonzólez, evacuado. lo seva 
professi6 anterior, muntadoro ~ebom-
betes, i l'activitat actual, torne1ad_orC!. 
Diuen els companys que sop d,str_i, 
buir-se la feino i executar-lo per pro-
pio iniciativo. . 

Emtlia Coscojuela uto al serv~1 
d'una maquino talC!drodoro .. ~apac,-
tada suf\cientment I en cond1c1ons de 
rendir un moxim de profit. 

Volem·veure les compony~s ~o!'e· 
dores i restem sorpreses ~e I ochv1tot 
que les animo. A la foner,o es treba-
lla omb un veritoble ritme de guerra. 
No hi ha calendari. Tots els dies són· 
iguals. Treboll i rendiment de guerra. 
El responsable, un company de lo 
C. N. T., ens diu: . . 

- Ens semblova 1mposs1ble que 
pogués realitzor-se una ton perfec_to 
odaptocró de les dones a 1~ fonen?· 
Tenim companyes que rende1xen mes 
que els moteixos companys. Tenen 
una voluntot de ferro. Elles nom.és vo· 

len !rebollar i trebollar, º"'!b uno emuloc1~ per 
superar-se digno de tot elo91. Toles per u~ ,guol 
voten ésser perfectes en el treboll. Fon ol ~ha unes 
deu peces més que els companys. S~n º.Shves, fer-
mes. Quon un s'acostumo a lo subshtuc10 no noto 

diferencio entre elles i els componys obsents. Són 
veritables companyes.-

En aquesto fundició hi trebollen companyes de 
les dues centrols sindicals. ,les companye.s Anno 
Mario Cervantes, Domosa lopez, Teresa R,.bé, Fe-
lisso Moles, etcétera, lotes elles odoptodes, pla~o-
des per l'lnstitut. 

Noves nec~ssitols, noves octiviCots. En 
el• lteboH1 do pettuquorio los done, 
1'hovl•n llmllot oh espedflcoment fe~ 
menin1. Lo mobililzoci6 ho romput 
oqu11t costum ¡ ovul en algunas bo!• 
beties les done, comoncen o ,ub,h• 

tulr els homes. 

Amb uno impressió for~a agradable ens odre~em ols toller$ 
deis ferrocorrils del Clot, on les componyes executen treballs 
diferents de la indústria de guerra. Allo hi treballen fent prac-
tiques, vint-i-cinc companyes. Toles amb uno fermo voluntat. 

Porlem amb lo companyo Pilar Segorro. Esto ol servei d'una 
maquina tolodrodoro i és uno stojonivisto formidable. 

El compony responsable que ens acomponyo ens diu que, 
malgrot lo tendencia que hi hovia al toller de no odmetre do-
nes a fer practiques, ora veuen el resultat i n'estañ odmirats, i 
concretoment o oques to companya la voten odmetre pero tre· 
bollor en efectiu. 

Hi ha tombé el cos de lo COl'"ponya Benvinqudo Nadol. Un 
cos digne d'otenció particular. És brodc- :loro. Proclico en el to- i.....oi.;.;.,a.;..,...,.._,:;a 
ller l'especiolitot d'electricitot i vol arribar a ésser uno perfecta 
técnica electricista. 

Si són interessonts les octivitats de lo dona en els especies 
de les indústries de guerra, hem volgut tombé donar-nos 
compte d'oltres activitats. Hem visita! un toller on di'1erses com· 
ponyes trebollen cosint roba per ols nostres combatents. Fon 
lota meno de roba, omb el pensoment posat en els nostres 
companys que al front tant lo necessiten. 

Hem vist tombé proclicoment les activitots de les dones o 
les indúslries químiques, i hem visito! u11 loboratori on treba-
llen unes componyes pocientment en l'obtenció de diferents 
productes d'oplicació médico. 

No podem deixor de bando les abnegodes componyes del 
trebo.11 voluntori, que formen brigodes de fortificocions, sor-
tint coda diumenge al lloc que s'els indico, brigodes per a 
desenrunar i ossistencio en cas de bombardeig, sense la més 
pelito vacil-loció. Heroiques componyes de la reroguorda que 
fon seva loto consi9no llan~ado per oixofor el feiXi$1T1e, 

Aquest és l'exemple vibront d'oquestes componyes entre 
oltres ton dignes com elles de menció. Hi ha l'exemple magnífic 
deis resultols posilius que lo dona poi donor en els treballs de 
guerra. Nosaltres ospirem, demonem d'una formo decidido, 
que la dono s'incorpori a lo producció de guerra. Poi i ho de 
fer·ho sense excuso. Ho de inaorporor·se tombé ah diferents 
serveis de reroguardo. A tots els serveis de la bronco gostro-
nomica, traniporls, conductores i cobrodors de tramvies; ha 
d'orribar-se et qué la dono cobreixi tombé places o of\cines 
militars, intendéncio, comissariats polítics deis serveis soni-
taris, etcetero. Per una moro! de guerra efectivo, per l'oixafo-
ment del feixisme, per acabar amb els emboscots, i flnalment 
perqué la dono, ni més ni menys que els componys, té perfecte l 
dret a treballar, i oro més que moi, pero contribuir en el seu 
lloc de lluito o consolidar lo nostro victoria. ~. 

Mario PEREZ ENCISO 

Uno de les or9anltzocion1 que m6s ollan fent per o Jo valo• 
roció do la dono é s t'oftclno dtl Treboll Volunrori Fomtní, 
doponent de lo Consellerio do 
Treboll. Moltu , ,ompanyH que 

Un d•h molts tollou on les don-,, col• 
toboten eflco,ment en lo confecci6 de 

vestuorl pu ob nostrei combo lenta:. 

no hovien trebatlot moi oSlan 
donant un rendiment consido· 
roble. lo fotogrofio mostro un 
ospacte del lraboll do fortlfi• 

cocions. 

En lot JndGstdu de guerro lo dono ocupo un lloc pre• 
emlnen1t 1 01 HfJ tteboll represento el moleix que ti do 
t•home ol front. M ilert do donos ocupen e1s bu1tl quo 
IH tleve1 imposen. Heu, ocí uno in,tantlinio en uno 

f'Obrico d"obu101 d• morter. 



dol poi• 
febd1me, 

SOLIDARITAT 
Les dones de tot el món amb nosaltre1. 

., 

EN oquesto Diodo lnternocionol de lo Dono, les 
dones cotolones, les dones de loto l'Esponyo 
ontifeixisto, soludem omb uno forto obro~odo 

d'emocionodo i ogro'ido comprensió les dones de 
tot el món, les dones que des de tots els recons de 
lo terro pe-nsen i senten lo couso ontifeixisto. Dor-

rero del nostre heroic poble en lluito per lo indepen-
déncio nocional, contro el feixisme ind!geno i extronger 
sentim el seu generós olé i lo sevo -odhesió invencible. 
Milions de dones, sentint en llur propio song el resso de 
lo noslro lluito, mouen llurs moM confeccionont robes 
per ols nostres combolents i els nostres nens; trebollen inconsoblement o fovor de l'Es· 
ponya republicono. Mores, componyes, filies i promeses ae diversos pobles i de di· 
verses roces s'ogermonen encoro més omb nosoltres, omb l'orgull i lo glorio de tenir 
llurs homes combolent o les trinxeres d'Esponyo per lo democrocio mundial.! oquesfo 
solidoritol és com un escut invulnerable, perqué sobem que l'occió continuado i efico~ 
de lo Solidoritol lnternocionol és més forto que tots els orm'Oments de Hitler i Mussolini, 
és més forlo que lo feble actitud - crimino! o valles - deis governs democrotics que 
no ens presten l'ojut que mereixem. 

· Les dones segueix.:-n l'ensenyon~o de Cloro Zetkin, Id gron lluitodoro olemonyo, , 
que institu! lo diodo del VUl'f DE MAR<; i que des de la ¡:,residencio del S. R. l. llen~a 
lo poroulo d'ordre de SOUDARITAT AMB LES VICTIMES DE LA REACCIO, omb els 
obnegoJs defensors de lo justicio í de lo pemocrocio. 

Lo Conferencia Internacional del Comité. Mundial de ll>ones contro lo Guerro i el 
Feixisme, reolitzodo o finals degenera París, constata unC1 vegado més lo mognlfico 

solidoritcn de 1010 lo hurlionitot 
progressivo. És impossible donor 
un COJ? d'ull o lols els pa'isos; escol-
tem, p)9ro, les veus que s'ol~oren o 
lo Cohferéncio de París, vibront 
omb él dolor de lo noslra terro, 
junfoment omb les delegodes de 
lo Unip de Dones de Cotolunyo, el 

TXECOS~eyAQUIA. - Manió un p~doró, mov!!I::,, fo, 
vor .. I.A1ut ali Non, ,Esponyoh., intensiflcot pu ro6 de 
hu 1n1ur,es que proferiren corls reacdono,is do Progo 
contra cPosiono,;o, i Morgorido Nelkon ols quols los do· 
ruu pertanyents o diversos.por• · ' ~I 
tils obligaren o retira r públi· . , -
com•nt llurt moti injurrosos. 
Han ocollit cinquonlo nons os· , .~ 
,, ryoh, per to l d'en,enyar•lo, 
c.lici o profe:,i6 i ouenyalen 
hocs d'honor " hn componyu 
deb volunlori, quo lluíton oci, 
ojudont o l'cf\• em, o l1un. fo. 

m,li es. 

que lo metrollo feixislo ossossino centenors de 
nens i dones de Borcelono; fem menció, pero, 
moll lleugerament de la lobor de les nostres com-
po11yes. 

AlEMANYA. - Informo lo delegado que, molgrot el torror feixislo, 
es re<ull pero l'Esponyo republicono, i quo ella maleíxo fou toncodo en 
un comp do concentroci6, on els preíonen politict, amb lo participacl6 
doh cotl>lks, recolliren on algunos hore, vinl moru, lliurant codoscú 
flns el dorrer diner. 

. BELGICA. - Mont6 uno Guardería Infantil o Cotalunyo i ha argo· 
n1ti ot un fort moviment entro los obreros, que confeccionen suilen-, obrk, 
t voatib perot, ner,s, combotont, i ovocuols. 

ITAUA. - les dones fon monifestocions contra lo tromeso de tropos, 
desoflont el terror foíxisto. Algunos- han Hlot condemnodes o vint ony, 

de pre.só peroquest motiu. Vuil cen·11 mil emigrots o Fton~o desonrolllen uno gran activltot o favor d'Es, 
ponyo. Han orgonitz:ot l'ojut o lds fomíHes deis voluntatis itolians de lo Brigada Goribaldi. 

AUSTRIA.-Motgrot e t cap dol feixilmeolomony contra fo sovo independencia nocional, lo dono oustríoco 
ttebolto pera Esponyo. 
1 

SUJSSA. - les dones le~eixfn I recol'lo<ton i onvion grons quonlito,, de llet. Hom ho volgut impedir,les 
o ttomeso do 1101 condensada als nens, por lo quol coso llon~oren la poroula cs'ordto <Codos<vno un pot do 

ltoJ>. En vuit dios enviaren vuil c,nts qvilos de Het en pols. Esían organiti:anf una cantina de lfet o 8orcefono 
qu~ oueguri dues mil roeions diPries d~ llet colont.:,, la pobloció aporto, u11ro oixl>, dinar ¡ material soni• 
tort. Ha fot nombrases trameseJ pi Com,tO de Nens Evocuals de Madrid. En ols mítin9s fon pogor l'entrodo 
en poquots de material sonitori O do .sobó. 

HO\.ANDA. - Treballen din, del Comiti de Coordinaci6 pero l'Ajul a t'Eipanyo tepublicono. Milets do 
fomíties .s,'han ofert pera prendr1& o ffur curo ols petits refugiots espanyob, peró com que el Govorn ho in· 
ta/dit lºontrodo d'oque1ts nenJ al país, 1'hon adre,;al los mateixes fomílio,, perqui focin els donotius on 
d1ners o rabel, obtonint bons teiullots. Els nen, d'Amstordom han donot pravo do sotidoritot en fe.stes in• 
fonlBs. o les quols han oportot iOguines i bombons, to i xocolato por o l)urs componyons d'Esponyo. 

(::U8A.- Molgrot al brutal !error imposol per lo dícloduro panonal da Oofüto, lti cubones han organit, 
tor un Camilo d'Auxili al Non d'~1ponyo, quo ia ha enviot mllers do d6tors a fspanyo i ha efectuat g,ons 
actos do mosses, cobrant l'entro4o por tal d'oiudo,. ols nosrros nen,. 

Hom no podrio esmentor l'ojut de les dones de codo poís: lo Repúblico Argentino, 
el Conoda, goirebé tols el!: poisos omericons i molts d'oltres, com els po'isos escondi-
Aous, montene.n gmos moviments de solidoritot amb les dones o l'c¡vonlguordo. 

El Comite Mundial de Dones, 
que treballa per lo Unió, lo Lli· 
bertol i lo Pou, pels drets de lo 
dona i pel beneslor del )'len i de 
lo llor, ho llon~ol com o ronsigno 
fonomental en lo conferencio es-
mentodo /o intensifrcoció de l'ajut 
o Esponyo i a Xino: Les dones de 

moleix d io trogic 30 de C-lots els po'isos eslan amb nosaltresl 

U, R. S. S. - la. iovo genorociO 
d•t poí, ioviir.c, qu• sop e l 
que ,i·gniflco lo pou 1 10 demo• 
cr<1cio. Ef formidable o¡ur do 1 .. 
dones dtl gran poh deis So· 
vfots no cobtio rouonyot on 
oquHtos lfnlesr vo ixoll1 ,ople n, 
de robH í quoviures, ontuaios· 
me I amor o l, no1tr• 1 P.º"''· 

01' qogontl do solldar1101. 

· © Archivos Estatales, cu 
SUECIA.-les dones suequH relxehton inconsabfemont pe, tura . g o b . es· non, espanyol,. 



~a dona 
el en 

trans ... 
porf 
rN la nastra terra, si és, 
e insolita segons per ·º 
qui la incorporació de la 
dona al treball, no és més 
quan es tracto de trebo-
llar en el ram del trans-
port. Per l'lnstitut d'Adap-
taci4 Professional de lo 
Dona han estat prepara-
des i plo~ades catorze, 

que treballa 

companyes en un taller-garatge, en iguals condicions que els homes quant o treball 
• salari. 
Parlem amb una d'aques\es companyes, la ca.morada Maria Antonia Alvare:z, mili-
tant del P.S.U., figura activo, jovenívola i simpatice, vibrant d'entusiasme revolucionari. 
- Abans del 19 de juliol -diu Maria Antonia- treballava de cambrera en un hotel 
centric; la revolta va sobtar els meus sentiments antifeixistes, i sota la disciplina del 
meu partit vaig llcin~ar-me a la lluita en els llocs que m'eren assignats. Va ésser 
aleshores quan vaig senHr una ferma vocació per a ésser conductora d 'autoniovil i 
vaig traginar en 
vn comió, portgnt 
queviures a infini~ 
tat de guarderies. 
T oto la xarxa de 
guarderíes d'Ajut 
Infantil eren pro-
ve'ides diariament 
per mi. En els mo-
ments lliures se-
guia les practiques 
de xofer, i he acon-
seguit el títol.-

Actualmenf té una il·lusió · que prompte sera realitat. 
Dirigir l'escola de xofers que sota el control de l' lnstitut 
capacitara nombrases companyes per a concluir en un 
moment donat vehicles a la reraguarda. 

La seva figura estilit:zada de trebolladora conscient, 
conjuntament amb el seu esperit format en la lluito, fon 
de Maria Antonia una figura femenina interesant, una fi-
gura de dona que, sense oblidar els seus deures de more 
- té una fllleta de quatre onys- ha compres les necessi-
tats del moment i posa tota la seva vida al servei de la 
guerra per mitja del treball. 

Entre les companyes que amb ella treballen al trans-
port: totes for~a interessants, es destoca també la com-
panya Avilés, la professió de la qual anteriorment era la 
de professora de tall i confecció. Ara es una perfecta 
mecanica, que maneja els engranatges del motor amb la 
mateixa facilitat que abans les tisores. 

Aquest és l'exemple que palesen lés dones de la revo-
luc:ió. 

Aquest és l'esdevenidor ple de possibilitats al qual 
les dones antifeixistes aspiren. 

A(luest és el rendiment magnífic que la dona pot do-
nar a la guerra. M. P. E. 

© Archivos Estatales, cultura.gob.es 



l o componyo Sun Yot Sen, cam· 
piona de lo unitat. 

Algunes d• les dones quo ostudien 
per o lrobolfodore, politiquoi i 
milltors de l'Exércit xinOs. A segon 
torme, lo componyo dol cop Xu-Teh, 

Xi.na, igual que Espenya, <'S trol>a sota la salvatge agressió ckl 
febdsme. Igual que: uosaltres en les nostres tenes cscrui:sides ele 
dolor i d'he.roísme, les companycs xineses vu1cn llnrs tlcnS destrcs-
sats perla metreUa fcixista; deixtn llnrs llars cn tragiquts caravtn•s 
d'evacunci6; sofreixcn, lluittn i moren ~r la inde))(udeucia nacioual. 
I en les terres asiatiques, també ip,ual que aci, ks clcncs n spcmn a 
l'atac del Japó fobdsta i 1t:iliitarisla inccrpon-nt·St> digna I pkna-
ment a la lluita nntifeii,;ista. · 

Ohreres i c:im~roles, estudisnts i intd·IH'(uals, tot,s ks dcnes 
J1.i11eses s'han mobilit1..at pcr a combatre !'invasor. l,ts trohtm en cls 
fron ts de batalla, en cls hospitals de S2ng, en les escales a:educació 
militar i polítictl., tn cls frcuts de producci6 ... Org:11it1.ades lotes rn 
1mitat increbai1table, van preparant la dctoria i deuuncien ,.1 m6n 
l<:s iniquitets clels hn·asors, comhatt.n ,·akntamott amb el fusell 
i ami> la ploina. ántb la paraula i amb le idea ... 

Citlc-ccmtes dones, totes elles ,·oluutarics. fonuarm el prinu,r 
batalJ.6 de xoc i fon.u annades complc.laml'nt ¡x,r onlre de lls au-
toritat:i miliútrs. :\loltes hen cai¡mt ja rn els frcnts de batalla; mi-
lers i miler~ S11bstilutixrn les <¡ue ~urn. 

Junt a les tr<:balladores <ld camp. a les obrcres m211uals 
i In tel·Jectuals, forma l'esposa del genudís~.uu Xmg-Kai-Shek; la 
\'Íclua de Sun-Yat-&n, el primer President de la República Xiuesa; 
les compauyes deis caps de l'Exercit, )It10-'fse-'!1tng i :Xu-'L't:h. 
Cadascuna en e l scu iloc de,liuita, a la reragnarda i al frout, a l'ho.s-
pital, a l'escola i fins al teatre. Perquc les htro-iques dones xineses, 
forjades ja en la lluita contra l' imperialismc nip6. han sabul des-
cnrotl.lar 1111 enonne sentit de liur.:rcs¡>oll8&lii:itat una execu.tória 
c::s:entplar d'abucgaci6 i de sacrifici. Des de les va¡.,•ues i les manifes-
tacions politiques fius a les ilarl!tles jonlades de campauya; des de 
les cletencions, presons i 1112.ltractes tus a lc:s més inlmt"'aues vexa-
cions i als assassínats. elles lt211 sabut suport3r-ho tot st'nse des-
maiar, Uuit::n t per la llibertai i per la h1deprndC:·11cia nacicual. 

Entre l~s mobililr.ades s'lu troba l'actriu Wu-Kuaug-Wei, 
rcpu rada com l:t més forn¡osa i culta clona de la se,·a r<:-
gió, que amb un grup de comprnyes i com¡mnys re-
corre miJers ele u1illes a l front d'1111.a coiupanvia teatral 
per tz l de donar funcion~ per als combat.011',. i per la 
reraguarda, pr<:s<ntnnt amb un humor dciiciós obns 
que exalten el valor <le la higiene, la ,·acunaciq i l',du-
c1ci6 COII lra l 'estupidesa i el p<'rill de la Sil p<:rstici6, 
elogien t la moral de guerra i ecl iíican t una vida nova. 

Abd ddtnS<:ll les dcncs idnescs -a les 9uals eus 
agermana un matcix sofrimenl i a les qut: sa,udem cm 
ac¡ttesta Jome.da Intemacional p.e la Dona - el sol <le 
!lur patria, d'h.istória cinc n ,gade:- mil·Jc-,1ari~; dxí ilui-
teu perla civilit7.aci6 i la pnu-cou tra el fcixism,-, per 
l'emanci¡>ació i perla llibertat.. 



Roeducod6 en et 
t!eboll om,. 

SI en$ en auem, esti-
mada lectora, R lm-

bles avall i trenquem per 
qualsevol deis carrers 
tortuosos plens de bru-
tícia i de mis~ia, po-
dem trobar-nos davant 
d'un dancing i eutrar-hi. 
Un dancing és -una cosa 
vulgar: uns equips de 
uoies que es succeeixen 
ballan t-previ pagameu t 

· d'un ticket- intermi-
tentment, i que cobren 

vint-i-ci.JlC centims per ball (vint 
céntims per a la bailadora, ta,n-gid 
en altres termes, i cinc centims pera 
l',emprcsv). Entre les noies que· 
dmcen cu veurem de joves, joveníssi-
mes, per¡ no de velles. Entre les pri-

meres en podem trooar de eator~e. quinze i setze 
anys, adés ballant ami> un tipus d e corbata verme-
lll\ o neg:re, adés amb w1 dependent desvagat, 
adés amb Wl campero! vingut a Ja cintat i dis-
posat a despendre alguns diners. -

El meu anúc i jo hem en trata un dancing. i sentim necessi-
tat d'entrar en conversa amb una d'aquestes noies joveuíssi-
wes. 

-Peró, tu, si aquesta uoia jo l'he vista a una porta del carrer 
de 1' Ai:c del Teatre!- em fa el meu anlic, de sobte. 

-Peró, als cator2e o quin2<: anys que deu tenir ... ? 
--Sí! Es ella! 

- I intentem apropar-uos-hi. J.a noia, peró, ens ha vist, i se-
gurament es malfia de la nostra presencia. Amb eL5 seus ulls 
temerosos -veura en tota la humanitat UJ1S monstres dispo-
sats a perseS!1ir-la, a molestar-la awb les sevcs inoportunes 
interveucions?- esquiva la nostra mirada i s'escapa de uosal-
t.res talment com un i.11fant atrapat cometent una trapelleria. 
El meu aUtic és auda~ i no es dóna per veiwut. En aquest ius-
tautl'orquest.raesclataen Auld S1mg Syne i va vers ella í hi 
baila. Ha. acousegnit el que es proposava: entrar en rela-
cions aml;> la uoieta. I, aixi fins que, ben entrada la 1tit, la 
m1'tsica para i les noies van a caílviar llurs xapetes de coure 
per <liners driugants i sonants. A9uesfa vegada la noia ens 
desapareix de debó i nosaltres sortuu al carcer. El men amic 
JtO les 'té totes. No deu l1aver aconseguit el que es proposava: 
saber d'aquclla noia. Peró heus aci que la UtOS.<;eta de quiuze 
anys corre vcrs nosaltres i eus diu: 

-Si em J?agueu l:>é us ho contaré tot. 
El meu aiilic revifa el seu bon humor, somriu una mica i es 

posa lama a la but.'1:aca, meutre ü fa: 
-Et donaré cinquan ta pessetes i pcdri'ls dinar amb nosal-

tres, si ho creui; convenieJ1 ti t'agra<la. 
-En tiJ1dré prou per a poder-me comprar el renard!-con-

testa la noia joiosa. 
I men tahnen t fa calculs, pe, que mu mura quelcom iniu tel-

ligi ble pera nosaltres i seUtbla abstreta de la nostra presencia. 
I es posa els diuers a l moueder. 

UN'S segons després ens trobem tots tres dius un trnu·w:ia. 
Seguint qualsevol trajecte en tramvia Ul1 ho1~ pot f<:r 1~101-

tes coses: pot pensar, pot contraposar, pot proJectar, 1 s1 no 
pot reali tzar els seus projectes 110 és precisamen t per mauca 
de terups, sinó per manca de materials. 

La mosseta. que es fa nomeuar Deli -ens assabenta que 
és m1 nom fals, per bé que nosaltres ja bo suposilvem-, -és 
simpatica i eixerida. Ens feru bous runics aviat_ A mesura 
que anen1 coneixent el seu fons perfectament desxifrable, trac-
taut-se d'una noieta joYe, per més astuta, coc¡ueta i mtí~a 
que sigui en realitat, compreuem que seran fae1lmmt assolits 
els objectius que ens ltem proposat. 

El tra111via es para prop d'alltt 011 volem anar: Aribau, 203 
<Asilo del Buen Pastor para Niñas Desamparadast, ara. Refugi 
Klopotkin. 

Avui día és facil enuar en aquesta casa eno~me perles seves 
dimensions. E ls rcfugíats del sud l'omplen i )'habiten. De-
Ji mira tot alió amb aire de sorpresa: 

-Qui !to havia de dirl Qui ho ua,•ia 

Claue de Labor, i Tall 
1 Conf•«l6. 

de dirt l!n aquesta casa, <l'ou no se'n sortia 
mal més. 011 tot era tancat, on per tot hi 
ha via portes i clans, claus i portes! 

-}fai més?- Ji piegunto jo, amb ganes de fer-la parlar espon-
tafliament. . , 

--Sil Mai més! Ací, quan s'hi entrava, 110 se'u sort.ia. Aet tothow 
resava i treballava i trehaUava i resava, 1 no feia res més. Era .rigorosa-
ment prohibiU sortir al carrer ... És ctar, uingú no sorüa perla 1>0rla ... 
si es podia, es salta va la tilJ,>ia. Era romimüc aixó de saltar la tapia. 

-Realmeut, era romru1ticl 
-Les monges nomésfeieu trebaUar i callar i eus presenta_ve11 ~Is ho?1cs 

com feres terribles de les quals cali~ q~e ens ~n alhmy~S:'1111! C?m si n.o 
els co11eguéssiml ~o us ho creureu: JO ttnc qmuze anys 1 ¡a. !te ttngul. sis 
movios+. Bé, sis movios+ no, si lrec En Rafad! Era 1111 toix, p<,ró no 
m'agafara més!- . _ 

I pronuncia aques!a declaraetó awb mt aplom esferf!1dor. 
-en aquesta casa -continua- ttomcs es veie11 parets, pa~ets i 

parets, i mouges i mou~es, i la tapia. qu: és mof t alta I que 
volta la casa ... ~o es J>Odia parfar, sa.beu? ... No es pccliu1 fer gmps ... 
No es podie11 teu.ir amigues ... :Ko es podia sortir del pasSlldis ... Hsta,•a 
origorosameut prohi!Jilll tu tejar-nos entre uosali.res ... ll1 regl211llul ho 
probibia ... Ja eslava tipa de tot aixó! Teu:eru molles gam,s de fer algu-
na revolta ... , una d'aquestes re,·olles que he vist eu algun film ... :Xo us 
ho creureu, peró a la casa tothom treballa va, <les de les 11oiesde set auys, 
que feic,n serrells i flors de pap<er, fi.ns les més_grt,ns. que de tota mrna 
n'h.i havia ... lii havia la seuyora )!aria, la llepona de les monges, que 
ens filia de jutge i sempre la t,míeín al. darrera nosl.re ... _.\nave~ al la-
vabo i \:t t.rob.•wes awb la senyota :'ilaria; anaves al meu3ador, 1 la se-
n)'ora )!aria per cn(Te carnes; anaves a l pali, i la stnyora )Iaria l'es-
pia,·a. N'o ens pegayc11 gaire, pero cns taucavm a la cel·Ja de castig, 
1, el c/ue era pitjor, 110 ens donavcu m~njar ... -

Dc i arrnfa el nas i després d'uua pausa afegeix: • 
-Si tor11essin els feixistcs i les monges, a mi 110 m'agaiaricu mls. 

)le 11'a11ava a l'estrauger.-
}.(en lrestan t hem a11a t recorren t la casa, lugu bre cu moHs aspectes. 

Kosaltres, a Jllesura que 1111cm t.ravcs.'¼'ul s••lcs, pátis i corre~fors, et1s 
preguntem: Com pocll,n guarir-se aqueste¡. noies lll un lloc així? lfom, 
com podia fer palis que, ultra la falsa alegria deis cabarets, deis doa-
cin"s id! les c1ses ¡>úhliques, lti poélh h:wer w1a allra alegria foaamen-
tad1 en el trel¡all I en fo dela social? trciem sinceramrnt <¡ne cls 
cfecles sobre les 1nateixes lmvien cl'ésser 1ietaml1tl negatius. 

Deli continua con taut-nos coses. 
-Aq1ti érem vora 1111es ciuc ccntes. t'na colla, oi? Fins qm, 1u1 día 

fes tnonl!es c11s varen reunir al refectori i ens varen dir que ,els rcvo-
lncionaris> entrarien aviat a la casa i que els servirfom de prostitutcs, 
i que després fa den de nosaltres el que els donaria la gana, i que pati-
ríem fam i que procuressim Jliurar-nos de llurs 111Ans. •Resisliu-vos-lti! 
'l'nmqueu-ho tot com a protesta!• Que ens Wtro1 haver dit?, Jo ,•aig 
come1193r a tren car vidres i a obrir finestres ... Ili cleL-.ava cu trar l'aire 
i mira"ª a babi el carrer, alli'I 011 em dona va la gana. Vaig J)1l>'sar-mc 
Ja tarda tren can t viclres, fins q1!e cm vaig e~usai: .. Ara no ns J>euseu que 
era sola: ércrn UJ1a colla que félem el mate1x. \ :¡rem trobar les portes 
obertes. Les monges havieu obert totcs les portes, cosa estrauya, i ha-
vien 1narxat ... Si en l'arem fer de m:11! ... l(ns varem al>0car a les fit1es-
tres, va.rem mirar al carr\:r ... Ves! l~;.ta,•e111 l>0g1:s pera sorlir al carrer ... 
I per que no podicm mirar a l carrer i mírar els cotsés, tan lluents, i la 
i,nt? ... ·Després entraren eh, •rcvoluciouaris+ i 110 ens varen fer res ... 
Es ciar; nosllltres estavem previugudes._. ,\1 cont.rari, ens varen deb:ar 
mirar al carre'T, varen dcixar que poguéssin1 parlar ent.re uosaltres, eus 
varen deixar tu tejar ... , fins que moltes de uosaltr('S vittcm ésser en yia-
des als nostres pares i d'altres a gen l ele la familia.-

)lentrestau t hem anata recorrer la casa, que sembla realment inaca-
bable, i emprencm el retom ci1 tre les mirac!es ettcuriosides dels refugia ts 
del sud. 1\ la porta, pero, ens trobem que Deli 110 esta ami> nosaltres. 
Peli ha c1es:iparegul, c1<:ixant-aos l'i11k-r<·s <•11 un ct11lrc 11'i11tcrro;;.111t,. 

-

per FRANCESCA PRA T 

Una sctmama aproA:imadamu,t de~és d'aixo, vaig vcler desxi/rar 
allo cc11ting11t en aq1UJsta. prsgmita: 011 T1avie11 a11at a parar les 11cics de 
l'tAsilo del JJ1<e11 l'asto,.J 

La C1msoll&ria d' Assistancia Scofol de la Ge11eralital de Calal,mya 
va d1mar-me el mí mero del tele/c1t... i aquesta adrefa: CarreteYa d'Es-
plugues, 111,111erc 1, CASA DE NOIES EXJHC FO,Y1 Blifü\'AT. 

1 alltt vaig adre¡:ar-mc, solll 111¡ueslf1 v&ga1la. 

HI 11t'm1ero l de la Carretera cl'Tisplugnes t>s un modemíssim ex-
conven t de clausura de moages, amb magnífica ven tilaciq, sales espaio-
ses i lúgitniques, grandiós jardí que el volta i un no menys admirable 
e1npla)ame11t. 'l'aumateix- 1ting(1 sospilaria, a primer cop d\111, que la 
casa és un corwEn t. 

lTna noia de mitja edat, vestida de blanc, que esta a l jardí, 1:11s olir-e 
la porta i ons lll<'na al despa tx de Reis J3erlml, la dir<:elora. Parlem 
uns instants amb ella i ti fem presc,u_t el nostre iuteres de ,•iure el que 
escrjvim. I,i demanem si vol acompanyar-ncs per la casa. S'hi avé de 
l:011 grai i iuiciem, bo i passejan t-nos, la con ,·ersa am b ella. 

Tenim cent dotze noies, l'edat de l'immensa majo,:ia de les quals 
cs•il.Jaeutre els d<>tze auys, qu\: s6n les mésjoveuetcs, i ds setze. Gitire-
hé totes proccdeixen de l'•.\silo del Bm11 Pastor•. ~\'guramrnt &1.brrn 
que les que teuieu asiladcs les mong_es eren molles 111<,s, ¡xró cal i<,nfr ~u 
eompte que quan la Ceneralitat es f(u earrec tic l'1:stabli111c11t varrn 
ésser selecdonades les que realment 1:avi.eu de romandre reclosc·s de 
les que ¡>odien tomar a Jlurs Jlars i que hom no podia explicar el perquc· 
de llur presei1da tu 1111 cstabliment <l'ac,uest gcncl(',,. l~l misteri se l'c11-
dugueru1 les mrnges. 

- Les vostr~s noies, aixl, proctdeixu1 ... 
-J,a majoria de les noslres noies, tot\:s m,nors d'tdat, pcr diversci< 

causes h'l11 esta t trobades en cases de vida du lltos.1., en daneiugs o rn 
allres !loes perillosos ¡xr a llur salut. &'m uoies d'aquestes qne la gc-nt 
qualifica de ,rc:bcl.:;,, .i11clomc11yablcS1, rimPossibles• i c111e v~n una mica 
més c,11lla cl'oinfanls terribles,. J:n el terrf!ny de la psiquiatría no sén 
res més q111: <l~sviaclés socialmen l i de relop sexnalm{n t, merccs a u11 
ambienl propici i una natura al1,,•imes vegacles ¡>rQJXnsa 3 aquestes dcs-
viaciQns. Que dirku, per exemple, d'una . aoia qm, ha viscut anrb un 
padrastre que li !ta arrillat a fer proposicions de tipus sexual, un home 
d'altra benda ele vida tc'.:r!Jola i perillosa? Que dirirn c1'11na altra uoia 
que ns coufe~ si11cer&me¡1t i espontanian1ent qm, val mlis .i:;sture's 
:il bar, csl)('rnn t als:un amic, crosp1r-se-li !.'Is cliaus i que us acaba ai:d: 
•Qualsevol treballa per a gi1211 yar uua mii;erial, Qué dirie11 d 'una t\:r-
cera que pret<-11 marxar al fron i. perqne In _sevn familia no la ,compren• 
(no Ji deixa fer el qu1: ella vol amh el~ aoh;, en altn,s termes), i que 11s 
conícssa l'ú1ti111a convicci{) cle que 110 lta cstal rompr ·s,' Q1a\ dirí~u 
d ·una altra que 1ma amiga +ganx<>t la s('paro nmh astítcia i iradualtnen t 
del treball i se J'cmm<.ua, eullamiuint-la, a frr cl'N1tr .. 1u dora <le b&ll 
i després de taxi-gir!L. 

-Aixi casos especial,; ... 
- .Si! Especialsf Dignen el q11c vol~ueu. l'en) no té res d'estrany 

que ab:6 passi si 1mcs condicions precises, exleri ,rs a 1:lle:o, ajudcn n 
que es p11gi1i11 donar. :'llolles vegncles no <-sel sc·xc el que iutporta. J:cdu-
·Cació pesa molt. Vaig a: C-Ontar-vos 1111 cas. I/allre dii ,·aig parlar amb 
una noia de quii1ze auys i "ª explicar-me perqué hnvia cstat portadn 
per llll Policía acl. ~e11zillament. ~·na amiga Ji diu que si fa !1,e ca;n,b~e-
1'.& n )'hotel guanyara molts de <1111ers. A cas;i d'clla es respira nusena. 
La uoia té catorze anys. i 011 ani:a lreballar? Diu que s_í i en t..a:a ele 
cam!Jrera a !'hotel. AUil l'amo la 1nv1ta 110 solawcmt a sernr les taules, 
sinó a dormir anti> determiuats clieuls. +Per quant?, pregnnta ella. +Per 
cinqnanta pessetes.• I la noia accepta. 1\ra bé. Jo Ji pregunto: •l no va 
!er-le faslic a lu, 111111 .u.oiela de cator7,e snys, •dormir amb un home t!"r 
cinc¡uanta pes.<;eles, un home qt1e no ccndxies?• ,Si! ~lolt filsti.c c,¡u {e1u, 

(Con 1;n,la a lo pagina 1 $.) 
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Les dones a la U. R. S. S. 
lo d:>no soviético, lo més lliure i fe li~ del mon, te tots els grans drets: iguohoJl1 

real i efectiva de la dona en tots els dominis de la vida economice, cultural, social i 
política, assegurodes solidament mercés al triomf del Sociolisme al Poís deis Soviets . 

. En la fot? que encop~ala aquesta P?gino aporeixen l~s dones me!11~res de} Co· 
m,te Execuhu Central de lo Federado de R. S. S., reun1des amb Kohnin, pres1dent 
del Presidium c:jel Consell Suprem de la U. R. S. S., reunió que tingué lloc el dio 
17 de febrer al Kremlin. 

Morgorido Metken pronun<ici un rnognfRc P.º''ª ' 
men1 en l,octo or9anil101 per 1' Auocloció d Amk t 
o'O lo Unió Sovll-tlco en homonolg• o l'Ell'i tcit Roig. 

lnconsoblement, les jovenluls france · 
ses, secundades en oixo per lo joventul 
internacional, prossegueixen llur esfor~ 
per ojudor-nos per tots els mitjons. 

Fo_i;en els insligodors de eles jornodes 
de socriflci> que acaben de celebrar· se a 
París i duront les quals els npslres joves 
amics han recarregut la ciulot fent col·lec-
les a favor nostre. A més, unes ..noies es 
dedicaren a c.antor en els polis deis bo-
rris céntrics, pero cridar d'oquesto i;na· 
nero l'alenció deis llogoters I sol·licito.1 
llur cantribució o la causo antifeixista. 
He!11 ~e remarcar que aquest ges! de 
sohdaritat envers nosaltres ha tingut per 
o olgunes d'elles unes conseqüéncies 
ba,tant imprevistes í desagradables, jo 
que. faren delingudes i portodes a lo 
com1ssaria de policía. 
. A_quest costum de contar en els polis 
1nteriors de les coses, desconegut a Es· 
P(!nyo, és molt freqüen t a Fran~a entre 
els mendicants i contodors ombulants. 
Pero tombé es practica o vegodes omb 

En lo Conforinclo d'lnformoci6 J?•r o mililanf1 i dmpotilzont, que ee lebrla 
ol P. S. U. do Cotolunyo el dio 27 do fobror hi tingu6 uno porticipoci6 

brillontiuimo Dolora lbarrvri cP01tonorlo• . 

flns humonitaris, com en oquest cos, i tombé en aquel! oltre 
que no volem deixor d'esmentor en aquesto ocosió, que és el 
de la gran artista Eugenio Buffet, célebre o París i o loto Euro-
pa, que duront la gran guerra abandono l'escenori i es dedica 
o conta r en els pelis de le; c.oS'es de París o favor deis soldots 
i els oliots. 

lTALIA 

Les mares itallanes es-
tan contra Massolíni 

Segons noticies dignes de credit, arribodes o aquesta copi· 
tal, a Polerm s'hon régistrot violentes monifeslacions pels cu· 
rr~r!, organitzodes per les mares deis soldots que les autoritots 
fe1x1stes !remeten conlfnuoment als fronts espanyols. 

les mores d'oquests soldots es dírigiren en monifestació a lo 
Prefec.turo provincial, on exlgiren que retornessin els soldots 
que h1 ha a Espanya, i que se suspenguin les sortides de trapes 
que hi ha onunciodes. 

Mentre 11no comissió de monifestonts estovo parlont omb 
el Prefecte, lo policía feu irrupció o lo plo~a i corrego contra 
les monifestants. Noturolment, o cops de sobre aeo,,seguiren 
~issoldre la monifestoció. Moltes de les monlfestants foren de· 
hngudes. 

© Archivos Estatales, cu'ltura.gob.es 

I 



Alumini, Cristal!, Pisa, Porcellana, Auxil iars de cuioa, Objectes de meta l!, 
Banys, Dutxes, Neveres, Gelodores, Estufes, Jugueteria i Objectes per 

a presents. 

Ronda de Sant Antoni, 68. i 70.- Telefon 15452. - Lluis Antúnez, 8, 
xamfra a Salmerón, 43.-Telefon 83146. 

,, 
COMPANYES: 

No deix~u d'assistir avui, dia 8 de marc;:, a un quart 
de deu de la nit, al festival organitzat al Teatre Olim-

pia per la Unió de Dones de Cafalunya. 
Assistiu també al míting que se celebrara diumenge 
vinent, día 13 de marc;:, per a commemorar la Jornada 

Internacional de la Dona! 

(Contlnuocló de la p6glno 13. 

peró eren cinquanta pessetes el que pagava, i, despl'és hi hada !'amo 
al darrera i...• 

- ••. ? 
-Quau em vaig fer canee de les noies, moralment esta ven destrui-

des. Varein ha ver de retornar-los-hi la confian~ en elles matei:s:es, fer 
reviure en elles un anhel de perfoccionau11,ut, no mirant al passat, siuó 
a l'esdevenidor. Va ésse.r diíicil, perqué elles solamtnt veien coma meta 
de llur destl la fugida ele l'úllentat. Llurs quimeres eren les mateixes 
que quan estav~u a !'•Asilo del Buen Pastor+. La nova Yida, pero, les 
ha ClUviat al c,pdavall. I.a majoria han recobrat llur confiau~. Les 
que tenen familia vau els diumcmges a 1f. ta~da a ~sa de.llurs famili~rs 
i tomen a la C3!oll. Les altres surten a passe.ig el primer 1 el tercer dm-
menge d~ mes. h:em destruí't els wiiforules i cadascuna es fa els vestits 
com vol. En l'.actualitat estem ÍllStal.lant 1ms tallers de treballs manuals 
on, després de detarmiuar !'aptitud de cadascuna, podran capacitar-se 
t~cuicamenl rn <¡ualsevcl professió. L'orgauifaació intema de la casa 
ésa base de grups de ,,iiit noies, cadascun deis qnals té fuuci(us que 
es renoven per toru rigorós en l'adm.inistració, neteja i con1rol de la casa. 
Hem procurat, també, establir el selfgovemam<nt a la casa a ba.~e 
d'un comité di! tres noies que es <<11ova mensualment i que assumeix la 
responsabilitat ma.'<ima durant llur maudat.-

Mentrestant anen1 recorrenl la casa, les noves instal'lacío1ts l1igie-
11iques admiral>les. Observem la mauca de biblioteca i d'algw.ts mobles 
accessoris que ajudarien a d<'nar a In casa w1 ambient digi1e de !'obra 
que s'lti realitza. 1'enim la certesa que és la primera Yegada que escri-
viln sobre quelcom que no ha cstat mixtificat en mires a la publicitat ... 

-Les nofos d'11d, ~airebé totes, lu:m comem;at llur vida un seixauta 
1111 perceuten ds dflnc.mgs. ca mí perillós que algú ha consideralUlla mica 
ma:;sa per dam1m t. Per aixó en les diversicns que nosaHres hem plane-
jat i hem ideal coma pla educ'ltiu de la cai;.'l lii ha les dánses en un sen-
l it ben entes. DoJ1em molta importancia a l 'cducació física i al treball 
manual, aixó, és clnr, sempre cl'acord amb <:I Jllctge psiquiatra de l'es-
l(lbliment. i\ la nostra caS<'\ no hi ha ¡_oru ps que facin tre balls fb:os, s'nó 
que totcs s'alternen per dies i lotes .realitzrn les v¡¡_rindes tasques de 
la mateixa. -

Ens topem amb n0ies de la e-isa que eus saluden. De cop, sense 
donar-nos-en compte, trobem Deli, que ve vers uosaltres adalerada, 
llegiu t wt llibre. Rns con tenim l 'efectc de la sorpresa per a veure com 
reaccionara, 

Quan esta davant uostre fa, explosiva: 
-Pero, si jo co11ec a la .. . 
--Esta bé, molt bé, 111iUor!-
Ret.or11em ·cap a l dcspatx de la directora i eus asseie1u. I jo die la 

segiien t men tidn a Deli: 
-He viugu l per tu prccisameut. El t.<;u cns esta a l jatjat i volen 

inbnnes lcus. Has de d ir-nos la veritat de tot el que el preguutí. 
-Sí!, l 'hi d iré- fa ella. 
-Per qué et v~ren por tar t>.ci? 
-J a veureu -<liu-. t."11 borne em va c.nsenyar w1a cartera plena de 
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bitllets i cm va cür que em donaria cinquant.a pessetes si anava a dor-
mir amb en. Li vaig d.ir que sí, i quan dormia Ji vaig pispar vuit cmtes 
J:>essetcs. Després em ,•aren agafar i cm tancaren a la presó de dones, 
1 d'allA m'en,•iaren acl, i ja esta tot. 

-Quants anvs tens ara? 
-Qninze- fa ella, j aquesta vegada abaixa una mica el cap. 
- I per qu6 vas dedicar-te a w1a cosa com aquesta? 
- Ja veura, va ésser la irerce la que m'ho va dir. 'C'u dia qne em 

lToba i em diu: tl>er qué vas a treballar, tonta? Total per que? 
Per una miseria? Vols ballar en \UJ dancfog i guanyaras molt m~s i et 
divertiras? Jo et.presentaré uns nois amics que et faran donar el eanlet, 
i Li.ndras caniet. Ara qm, uo diguis que teus quinze anys: dignes que 
en tens dinou!• I me'n Yaig 1111ar amb ella. Després. n la pensió del ca-
rrer Xou on cstava i paga va dcu pessetes diaries, la mestressa no sé que 
va fer i em va portar a una casa ... i la noia abai>{a el cap-• .fi.ns que 
un dia la Merce em va dir que si no volia que m'agdessin havia d'anar 
a , ·aleucia, i vaig anar-hi amb ella. I varem rtre hallan en 1U1a casa .. . 
Dcsprés em va fe,:: fastic estar a Valencia ... Els homes de Valencia .. . 
I v.aig retomar a Barcelcua, a fer el que Ji.avía fet, fius que m'agafa-
ren.-

:Eas sor¡m':il la naluralitat i la sinceritat amb que la noia ens con ta 
la seva vida i les cos~~ q_ue en ella s 'han esdevin~ t. Despr~s afegeix, 
a una pregunta subtihssuna d'aquesta dona admirable, Re1s Dertral: 

- Ara estic disposada a treballar ... Vull treb!lllar. 'He rebut masses 
txascos> ja!-

I s'acomiada de uosaltres. 

COM a final, només cal que .afirnle111 dues _coses. Hem visital 11_lguncs 
caS('sa Espanya cl'aquest bpus i.podeiu aünnar q1:1e la 111sbtuci6Casll 

de Noies Enrie F o11tbcr11at lta 8!1Soht a51uella ~fecc16 que moltes vega-
eles S()lameul lrobem a través deis lhbres o a través del que sabcm 
d 'algnns paisos que han pla11ejat aqucst.<1 problemes d'una manera 
seriosa. I é.,¡ adnurnble que sigui uua <;lena la •. q~e h!1gi posat _aqu~~t!' 
instituci6 tn el terrrny de les <:oses dignes d muta?J6, c~11~ic1? ~hf1c1l 
de trobar quan t aquesta tasca, en problemes de la psicologia 111div1dual, 
es plan teja, amb cmesa furiosa. , . . 

Obres com aquesta mereix<.11 no solamcn t I elogi , sin6 el ~uport 
coi¡ tinu i total per p.-irl deis que estan obligats a vctllar l¡)Cf l'esdevrni-
tlor de la dona en el nostrc país i vetilc::11 pel sc::u prestigt. 
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