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El nostre distingit i eslimat aiuie, M. Rene NelH, 
lia traduit al /ranees cinc pocnies d'amor del gran poeta 
cátala del segle XV, Jordi de Sant jordi. M Rene Xelii 
lia lincul la gentileza, que agraim, d'enviar-nos text ori

ginal i tradiicció d'aquests bells poemes, un deis quals, 
« Comiat de Mossen Jordi, cavaller », cus plan de repta
da ir : 
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Souvent pour vous ¡e soupire de loin, 

e t mes soupirs augmentent ma fol ie ; 

car vot re amour me poínt si for t , \Á& Dame, 

que le plaisir se tourne en grand tnstesse. 

A la pensée de notre depar t i r 

¡e suís chassé de votre beau regard ; 

á cet adieu qu' i l me faudra vous faire 

mélancolie m'assaille et me conquéte. 

A h ! {e sais bien qu ' i l vaudrai t mieux mourir, 

comme Saint Píerre et comme Jean Baptiste, 

de male mort, p lu tó t que d'en venir 

au po in t de voir une si triste fé te . 

En y pensant, je perds savoir et sens : 

je deviens fou et je parle en moi-méme ; 

et si Ton vlent s'enquérir de ma peine 

¡e repondrá! que je suís hors raíson. 

Un pur amour si durement m'étrelnt 

qu ' i l ne faut pas que mes yeux soient si prompts 

au depart i r . N i l 'art ní ia science 

ni le ta lent ne m'aideraíent de rien. 

Si te destín me forcé á vous quit ter, 

á vot re corps lisse et clair, sans égal , 

¡e dis adieu pour toujours, mais ¡e laisse 

mon cceur, Madame, en votre beau logis. 

O Dleu, comment pourrai- je fu i r la mort, 

quand ¡e serai seul, l'áme tourmentée, 

iá-bas, sur la nef que portent fes flots 

sí loin de vous, si loin de cet te terre ? 

Songeant á moi, que vous ne verrez plus 

dans ¡e doux pays que vous habitez, 

si vous alliez mourír, désespérée, 

me maudissant, et mon sort et mes maux ! 

Belle, ¡e fíe a D¡eu votre beauté 

(a Dieu de qui vous vénérez le nom] 

votre semblant qui repousse tout mal, 

e t vot re esprít oü Thonneur est gravé... 

A D¡eu je fie votre amoureux regard 

qui, tourné vers moi, me perce tout l 'étre... 

Je vous donne á Dieu... et pu¡s ¡e vous qu i t te 

vous, le meilleur cceur sous ha b i t de femme. 

Reine d'honneur, oú que je sois : v ivant 

ou mort, je n'appartiens qu'á vous, ma Dame, 

et ¡e príe Dieu qu' i l m'abandonne au mal 

si j 'oubiíe l'amour assis dans mon sein. 

Trad. Rene NELLL 



I LA CONSIGNA DE SEMPRE :^flfolttft(flt 
por _ l o o n T A U I - E R 

La Historia fa justicia ais homes 
que deixaren rastre de Ulur pas per Ja 
vida. El temps no esborra si no que, 
per contra, les fa mes «patents, les 
injusticias que amb ells poden ha-
ver estat comeses. 

Un dia darrera l'altre, hem arribat 
al cinqué aniversari de la mort de 
Lluis Companys, aíusellat odiosa-
ment i per odi pels franquistes. Cada 
any és mes fort i mes pregón el dolor 
que sentim per la seva pérdua i a 
cada esdeveniment que es produeix 
en Tactual trasbals, el trobem mes 
a mancar. A mida que avancem en 
el peños i llarg cami de retorn a la 
térra estimada, veiem amb mes clar«-
tat el perqué Lluis Companys va és-
ser eliminat. No volem pas minimitzar 
la valúa deis que, pels seus mérits i 
virtuts, ens guien-i ens honoren amb 
llur guiatge-en la tasca difícil del 
nostre recobrament nacional, pero que 
pocs hauran deixat de preguntar-se, 
sobretot en aquests temps darrers : 
Qué hauria íet Lluis Companys ? I 
en formular aquesta preguta, hom ha 
evocat mentalment els actes, les ges
tes de Lluis Companys en circumsu 

tancies dificils; hom ha evocat la 
seva intuici6, la seva empemta, la 
seva forca de voluntat al servei de la 
causa del poblé. 

L'any 1937, a l'ocasió de l'aniversari 
de la República que ell proclama a 
Barcelona, Lluis Companys. aleshores 
President de la Generalitat, va escriu-
re unes quartilles que comencaven 
amb upa evocació de les dates del 
14 d'abril del 1981, del 6 cUpctubre 
del 1934, del 16 de febrer i del 19 de 
jtiliol del 1936, i es preguntava qui
nes serien les dates del futur. Avui 
els seus amics hem d'afegir-ne una, 
data fixa en el nostre pensament i 
gravada en> el nostre cor : el 15 d'oc-
tubre del 1940. Lluis Companys es-
criüria i actuaría, ara, com aleshores, 
com sempre, d'acord amb la consi
gna que formulava en l'article que 
acabem de recordar: « La consigna 
d'avui, com ahir, la que no vol dir 
tot, és la de sempre: Catalunya». 
No oblidem, catalans, que per ella 
va donar la seva sang ! 

... I en sentir lo veu de « Foc » crida oquell «per Catalunya » que dona 
al seu sacrifici la magnifica auréola d'una mort gloriosa. 
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izl meu MJLUIOK ^omenaiae 

M'ha semblat que el millor liome-
natge que jo podía oferir avui al plo-
rat President Companys, era el parlar 
del seu fi.l Lluis, al qual ell esti-
mavá tant. Fou amb obsessió peí lili 
que el President passá les darreres 
hores de la seva vida. 

La coneixenca amb el President la 
vaig íer a través del Lluiset. Alesho-
res, era l'any 1928, estudiávem tots 
dos a la Faoultat de Dret de Barce
lona. Comengava a esclatar la protesta 
deis estudiants contra la dictadura 
protesta que havia de mánifestar-se 
amb mes forca els anys 1929 i 1930 i 
que havia de contribuir a l'enderro-
cament de la monarquía i a la pro-
clamació de la República. Moltes 
tardes ens reuniem al pis que Lluis 
Companys tenia a la Rambla de Ca
talunya, numero 15, amb el seu lili 
Lluis, amb els amics Aguyé, Estartús, 
Jaume-Anton Aiguader i Galiy (Aquést 
va oasar-se després amb Maria, ía 
filia del President, i es troben tots 
dos a Méxic). Tots ens sentiem 
ajrandats per la flama patriótica i 
revolucionaria. L.uis Companys esta-
va satisíet en veure'ns entusiastes, 
coratjosos, decidits i coníiants en la 
victoria democrática i republicana. 

'amistat s'ana fent mes forta i no 
passava dia que aquests amics no 
ens veiéssim per a canviar impres-
sions i per a projectar noves.mani-
festacions d'hostilitat per a la 
dictadura. 

De tot aquel grup d'estudiants, 
units en una lluita aíerrissada, a la 
qual no ens hi duia cap ambició, cap 
aíany de notorietat i de carrees (aixó 
no haurien d'oblidar-ho els que ara 
teñen de divuit a trenta anys com 
nosaltres els tenien aleshores). Lluis 
Companys lili era deis mes ardits, 
deis que no temien cap perill, ans 
bé el ceroaven. Conspiravem a casa 
d'ell, sota l'esguard del que després 
havia d'ésser el nostre President, o 
ais claustres de les Facultáis, o a 
la cerveseria G-erst, de la Ronda de 
la Universitat, o en els cafés de la 
Rambla. I un dia era un maniíest 
que apareixia, i un altre una pro
testa esclatant al carrer, i un altre 
l'assált a un local de « Union Patrió
tica «, i un altre una vaga revolucio
naria a la Universitat... 

Quan el 25 de mar? del 1930 es van 
produir els greus incidents a la Fa-
cultat de Medicina de Madrid entre 
estudiants i forca pública, comanada 
peí general Mola, els estudiants 
catalana eps decidirem a expressar 

per J. IB. Liado FIGUERES 

El President Companys abrasa un 

d'una manera violent la nostra pro
testa per l'agressió de la guardia 
civil contra els companys madrilenys. 
Aquella tarda ens trobárem al Pas-
seig de Gracia i, amunt i avall, entre 
els que anaven a lluir-hi, decidirem 
apoderar-nos l'end&má de la Univer
sitat. 

Aixi fou. A primera hora ja ens 
trobávem els conspiradors a la Fa-
cultat de Dret. Tancárem les portes 
de l'edifici, ens apoderárem del des-
patx del Rector i del Paranimf, 
hissarem la bandera replublieana al . 
pal mes alt de la Universitat. La forca 
pública intervingué i hi hagueren 
cops de pedra, toes d'atenció i trets. 

El fill de Lluis Companys fou el 
que, sense vacil-lar, ni temer res 
arranca la tela del quadre que presi
dia el Paramif i que representava 
Alfons XIII i fou ell el que se l'endu-
gué per a exhibirlo des del baleó a 
la policía. 

Cree recordar que fou detingut (si 
no aquell mateix dia l'endemá o dos 
dies mes tard) pero queda en lliber-
tat perqué hom no qogué comprovar 
la seva culpabilitat. 

Lluis Companys fill estigué sempre 
present i a primera ltnia en totes les 
activitats revolucionarle» d'aleshores, 

vell amic de Castellar del Valles 

que havien de durnos a l'adveniment 
joiós de la República. 

Després, quan el seu pare fou Pre
sident del Parlament de Catalunya, 
el va designar secretan particular. 
Lluis Companys fill tenia unes con-
dicions magnifiques : inteHigent 
coratjós, abnegat, *desinteressat. I 
cordial i géneros. Digne hereu del 
seu pare. 

Tots sabem la disort que ha tingut, 
i ningú no ignora la pena profuda 
que aixó havia de produir al plorat 
President. Aquesta pena, és compar
tida pels amics sincers d'un 1 altre. 

President Companys: reposeu en 
pau! Aquells nois de disset i diviut 
anys que ens reuniem cada vespre 
a casa vostra'i que rebiem els vos-
tres alliconaments, seguim tots fldels 
a l'amistat. Viurem i actuarem sem
pre a la llum del>ostre record i del 
vostre guiatge; estarem a l'alcaria 
del vostre sacrifici i vetllarem per
qué al vostre fill no li manqui l'es-
calf i l'apoi que necessita. 

No us sembla, President, que 
aquést és el millor record que us 
podia dedicar avui, en el cinquó 
aniversari de la vostra mort gloriosa, 
un deis deixebles qn& us estlmava 
mes ? 



LES ELECCIONS 
F R A N C E S E S 

Réflexians 
d'vm Espectador 

El meu amic Liado Figueres. di
rector de « Per Catalunya», en de
mana que comenti en un article la 
darrera experiencia electoral francesa. 

La seva petició m'arriba quan fa 
pocs dies qíie he enviat a « La Huma-
nitat» un treball en el qual m'ocu-
po amb certa extensió del mateix te
ma. En posa, dones, en una situació 
dificil, -puix que el meu desig de 
complaure'l es' veu contrariat per la 
circumstáncia esmentada, car 'no re
petiré pas conceptes ja exposats en 
altre lloc. I com que a « La Huma--
nitat » he' dit el mes essencial del meu 
pensament sohre aquest tema, he de 
fer "un esforc per a eníocar-lo des de 
¡nons punts de vista. 

M'en excuso dones, i demano perd6 
per no donar aci mes que les molles, 
havent ja servit el tall en altre lloc. 
Ara, pensant-hi bé; aviat es veu que 
el tema, per la seva importancia, 
exprement-lo bé pot íer rajar encara 
una mica de suc. Es el que vaig a 
intentar. 

*** 
L'análisi comparatiu deis íets ,és 

un fecund procediment elentifie que 
allicona sempre. Peí nostre cas, cree 
que un contrast entre l'ocorregut en 
les darreres eleccions generáis - an
gleses i franceses ens dirá alguna 
cosa de profit, oposant, pels resultats 
obtinguts, el valor científic i moral 
deis dos sistemes electorals en 
presencia. 

A Anglaterra, cada districte elegeix 
un sol diputat que, naturalment, eli
mina els seus contrincants. Per aquest 
fet, una enorme massa d'opinió no 
es veu representada a la Cambra 
deis Comuns. perqué l'acapara la 
minoría en aquell moment mes torta, 
ara liberal, ara conservadora, 'ara 
treballista. sempre en detriment de 
la justicia. 

Com que no m'agrada afirmar res 
sense fonament, diré que, segons 
dades oficiáis, en les ultimes elec
cions angleses, els treballistes han 
obtigut 11.962.678 vots amb 390 llocs. 
i 13.119.326 les altres minories amb 
237 mandats. Aquesta paradoxa és 
iprópia del defectuós sistema ma 
joritari. 

Que nirrgú no cregui que aquest 
resultat és casual, propi d'Angla-
terra. No, és la regla arreu on s'apli-
qui aquest procediment. Vegeu alguns 
exemples demostratius. 

En les eleccios angleses del 1924 
passá el seguent : 

Pariits Vots Mandats 
Conservador 7,451.138 412 
Liberal 3.001.474 40 
Treballista 5.488.760 151 
Diversos 123.539 6 

Com es pot veure, amb la minoría 
deis sufragis els conservadors ob-
tingueren 209 mandats mes que les 
altres minories. La Cambra deis Co
muns no era, dones, com no és ara, 
la imatge fidel de l'opinió del pais. 

A Franca, pais majoritari, en les 
diverses eleccions generáis celebrades 
de 1902 al 1932, els diputáis elegits 
sumaren 30.286.681 vots, mentre que 
els candidats derrotats en re-uniren 
38.047.536. Davant d'aixó, dieu-me : 
quina forca moral teñen les Ueis 
emanades d'un Parlament en el qual 
l'opinió no representada és considera-
blement mes gran que la que té veu 
i vot, i ja no cal dir que la-de la 
« majoria» que governa, part petitis-
sima <te -l'opinió del pais ? 

En les eleccions.presidencials ame-
ricanes, també brutalment majoritá-
ries, del 1912, s'obtingueren aquests 
resultats : 
Th. Roosevelt, progressisía 4.119.507 

Candidats Sufragis Electors 
presidencials 

Wilson. 
demócrata 0.293.019 435 

Th. Roosevelt, 
progressista ... 4.111.507 88 

Taft, república .... 3.484.950 8 
El régim majoritari permété que 

poc mes de sis milions de vots db-
nessin dret a 435 mandats i que set 
milions i mig no s'obtinguessin mes 
que 96. 

Per aixó era impossible-no hauria 
calgut altre I que en el moment so
lemne d'elaborar u¡n>a nova Carta 
constitucional, s'hagués mantingut, 
á Franca, un sistema <rue permet 
aqüestes injusticies, per falsejar la 
representació popular en la seva ma-
teixa arrel. No, ara, per concert uná
nime, s'ha acudit a la represenció 
proporcional, a la vera equitat, per
qué es vol saber quina és, realment, 
l'opinió del pais i que la Cambra 
constituent la reflecteixi amb fideli-
tat. Cada diputat, per l'aproximada 
perequació própa del proporciona-
lisme, tindrá un pes especific gairebé 
igual, i no es donará el cas que, 
com per exemple en les darreres 
eleccions angleses. els liberáis els ha 
calgut 207.000 vots per a obtenir un 
lloc mentre que ais treballistes n'han 
tingut prou amb 30.000. La proporcló 
de vots no representáis será mínima 

peí Dr. Humbert TORRES 

i per aixó la majoria que per cada 
problema es formará correspondrá a 
una majoria en l'opinió. Les liéis ex-
pressaran sempre la voluntat deis 
mes, com no vol el principi democrii-
tic. El fet, dones, de triar el sistema 
proporcional en circumstáncies com 
les actuáis proclama la seva indiscu
tible superioritat sobre el seu con-
current majoritari, que haturia d'ésser 
arreconat deftnitivament. 

Pero alió que dona una importan
cia gran a les darreres eleccions 
franceses és que els elegits formaran 
una Assamblea la principal missió de 
la qual será de fer una nova Cons-
titució. Era natural, dones, que cada 
partit flxés en linies generáis el seu 
criteri sobre la solució a donar ais 
problemes capitais que tota Consti-
tució planteja, i en íer-ho, com obeint 
a una consigna, gairebé tots han dit, 
en els manifestos electorals, com en-
tenea resoldre el problema máxim, 
que és el de les relacions a establir 
entre el poder legislatiu i l'executiu. 
Tot fa suposar que la patria de Mon-
tesquieu fará poc honor a la classica 
doctrina de la separació de poders, 
que ha contrlbuit, per ll'estabilitat 
política que crea, a la grandesa i a 
la prosperitat deis Estats Units, on 
fa segle i mig que regeix la mateixa 
Constitució, mentre que Franca, 
en els mateixos temps, segons digué 
en un recent discurs el general De 
Gaulle, n'ha tingut onze. 

La subordinació absoluta d'un poder 
a l'altre, o sigui l'absorció pura i 
simple de l'executiu peí legislatiu, és 
acceptable, potser inevitable i tot, en 
el periode transitori, o pre-constitu-
cional que ara va a eomencar, puix 
que l'executiu designat directament 
peí poblé no té antorilat- per a 
oposar-se a un Parlament fill del su-
fragi. Pero és que hi ha partits, com 
el socialista, el comunista i fins el 
M.R.P., que ja anuncien que propo-
saran que el text constituicional 
prescrigui que el legislatiu « nomeni 
i controli» el Govern. En tal cas, 
assístirem de nou a la trista expe
riencia de la tercera República fran
cesa amb les seves cascades de mi-
nisteris ? Heu-vos aci gran problema. 

Aci es repeteix ara un fenomen ja 
observat en les constitucions fetes a 
Europa desiprés de la guerra del 14-18, 
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que traspuen totes una gran descon
fianza per l'executiu. Com que durant 
la guerra i a causa d'ella, aquests 
pobles en patiren els excessos-eom 
els franceses d'ara teñen l'amarg 
record de Vichy-el volén lligat de 
peus i mans. Tots aquests nous Es-
tats, haven sofert una desteta mili
tar, i patint una aguda crisi econó
mica, financera i moral, en donen 
totes les culpes a un executiu. que 
havia d'actuar massa expeditivament 
i sense control, i ara el volen esclau 
seu, per a que la reincidencia en 
l'abus no sigui possible. 

Sincerament parlant, és la pura doc
trina del govern parlamentan, el 
sentit politic de la qual no és, com 
podría semblar, la responsabilitat 
deis ministres davant el Parlament, 
sino el fet que aquest Parlament, per 
ésser elegit, sol, directement peí poblé, 
vol el dret de triar el seu govern, 
de demanar-li comptes de tot i de 
treure'l quan. li desplau. Admés el 
Govern parlamentan, aix6 és logic ; 
pero en la práctica, per la inestabi-
litat ministerial que en resulta, ha 
contribuit molt a desacreditar la de
mocracia, i aci teniu per a demostrar-
no els cent ministeris en setanta anys 
de la III República francesa, i la dot-
zena de la República espanyola. 

Com que el mal és tan evident i 
tan greu, totes les Constitucions de 
post-guerra s'han preocupat de cer-
car-hi remei, buscant formules que 
estabilitzin. l'executiu, car sense aixó 
cap fecunda acció de govern no és 
possible, i a tal efecte en el pía íor-
mulat peí general De Gaulle, acceptat 
per plebiscit, es proposa una solucid 
per al periode preconstitucional que 
no és nova, puix que amb petites va 
riants la trobem en les Constitucions 
de Txecoslováquia i de Grecia. Fins 
de la República espanyola donava una 
solució semblant a la francesa, puix 
que en l'article 64 deia : 

• La Cambra podrá acordar un vot 
de censura al Govern o bé a algún 
deis seus ministres. Tot vot de cen
sura haurá de proposar-se, amb rao-
nada exposició de motius, i per escrit, 
revestit de la signatura de cinquanta 
diputats en l'exercici de llurs fun-
cions. Aquesta proposició haurá d'és-
ser comunicada a tots els diputats i 
no podrá ésser dicutida ni votada mes 
que cinc dies després de la seva 
presentado. Ni el Govem ni cap mi
nistre no es consideraran obligats a 
dimitrir mes que en el cas que la ma-
jorla absoluta de la Cambra hagi 
aprovat el vot de censura. » 

El projecte del Govern provisional 
francés, avui llei, estableix un me-
canisme semblant per al periode pre-
constitucional tota vegada que pres-
criu que «els refüs per l'Assemblea 
d'un text o d'un crédit no implica la 
dimissid del Govern, que no és obli-
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gatória mes que a seguida del vot 
distint d'una moció de censura in-
tervinguda el mes aviat dos dies 
després de la seva presentació a la 
mesa i aprovada per la majoria ab
soluta de TAssemblea. » 

Está ciar que per aquest procedi-
ment s'estalvien les crisis per un vot 
de sorpresa, maquinaren un moment 
propici per una maniobra de passadis-
sos. Pero tabé ho és que tais crisis 
son rarissimes, car el procediment 
desqualiflea a qui en fa us. En canvi, 
és completament inoperant quan hi 
ha real dscrepáncia de fons entre 
majoria i govern, o poca « adaptabi-
litat» del segon a la primera ; quan, 
en suma, es tracta no d'un complot, 
ans bé d'un problema estrictament 
politic. Es que, com diu un autoritzat 
comentarista, TestabSlitat governai-
mental no és una questió de dret, de 
textos constitucionals, sino de con
fianza, de partits, d'opinió, de relacio 
entre majoria i Govern, i cap regla, 
per rigida que sigui, no conté els 
elements necessaris d'aquesta estabi-
itat. Les regles constitucionals del 
procediment parlamentan son inütils 
quan al costat del Govern hi ha una 
forta majoria, pero quan no hi és no 
hiha regla que pugui salvar el 
Govern. 

Precisament tinc a la ma tots els 
detalls d'un precedent que vé com 
l'anell al dit per a confirmar aquesta 
doctrina, que trobo en un tracta-
distamodern de Dret Constitucional (1). 
L'autor recorda que en la Cambra 
espanyola, en la sessió del 24 de fe-
brer del 1933, durant la interpelado 
del Senyor Sediles sobre els fets de 
Casas Viejas, el senyor Botella Asensi, 
amb la signatura de cinquanta dipu
tats, presenta la proposició seguent : 

«La Cambra declara; Ier, que la 
repressió operada a Casas Viejas cau
sa a la República un dany que no pot 
restar impunit i que exigeix una re
parado ; 2o11, que la responsabilitat 
d'aquesta repressió no pot ésser im
putada al régim; 3"., que l'interés 
superior de la patria i de la República 
exigeix, sense tardar, del Govern, 
una declarado de Terror comes i un 
canvi immediat de conducta. » 

El President de la Cambra estima 
que aquesta proposició era de cen
sura i que per taht no podia ésser 
discutida ni votada fins al cap de 
cinc dies. Aixó era la interpretado 
legal. Pero el senyor Azafia, cap del 
Govern, situant la questió en el ter-
reny politic, declara que no podia 
acceptar aquest ajornament de cinc 
dieis, durant els quals el Governviü-
ria a precari, i que, per conseguént, 
la majoria presentaría una proposi
ció de confianca al Govern. Aixi es 
va fer, immediatament discutida i 
approvada per 173 vots contra 120, 
el mecanime previst per la Constitu-

ció fou inútil, perqué hi havia una 
majoria que desfeia la maniobra. 

En l'art de sortejar dificultáis po-
litiques, els francesos son uns mes-
tres oonsumats. Si algü en dubta, no 
cal mes que recordl les agudes i reite-
rades crisis nascudes d'importants 
discrepánoies de criteri, sorgides en
tre el Govern provisional i els partits 
i les organitzaciops sindicáis durant 
els darrers mesos. Hi ha hagut mo-
ments en qué semblava que tot se 
n'havia d'anar a rodar, pero no ha 
passat res i la ñau ha arribat felic-
ment a port. Pero no s'oblidi que 
aquest seny francés, que han palesat 
des deis comunistes fins a les ex
tremes dretes, que obligava a sacrifi-
cis d'amor propri i de doctrina, ha 
trobat ambient propici en el prestigi 
extraordinari, en el merescut despeó
te i en latotal coníianca que gaudeix el 
primer resistent de Franga. Pero pas-
sará aixi sempre, ara i després, quan 
s'afrontin tesis que semblen antagó-
niques ? L'experiencia ens ho dirá 
aviat. Segurament que ara, en plena 
lluna de mel, es posará sordina, 
com ja s'ha fet en termes que a 
molts deis nostres han semblat in
concebibles, a posicions, i actituds 
extremes, que son les que atrauen 
el taraná rebentista i intransigent 
deis catálans i deis espanyols ; pero 
aquesta atmosfera de « parar comp-
te» no pot ésser considerada com 
a normal i durable i el previsible és 
que mes tard, el joc normal de les 
passions i deis interessos politics, 
sence el contrapés de la gravetat de 
Thora actual i del gran prestigi d'un 
horae, prevalgui en definitiva contra 
tota altra consideració i ens tornem 
a trobar en la situado d'abans, amb 
crisis potser notant frequents, pero 
el suflcient per qué el régim par-
lamentari demostri, amb la seva 
falla íonamental, la seva isníecunditat. 

H I 

I ara ve la gran desil-lusió peí 
director d'aquesta Revista, l'amic 
Liado i Figueres. Eli que m'havia 
demanat que tractés el tema de les 
eleccions franceses, princiipalment en 
alió que pels seus resultats pot in
fluir en la solució del drama espa- x 
nyol i, mes concretament. del drama 
deis exiliats, quan vegi que aquest 
trebadl s'acaba i encara no he en-
cetat el terma,. qué dirá ? 

Ai, amic Liado, en quin compromis 
em poseu ! Jo no sóc un endevi i no 
puc preveure qué passará. .Es de 
massa responsabilitat fer vaticinis 
sobre coses en el judici de les quals 
el sentiment sol entrebrancar l'us de 
la rao. Som tan propensos els homes 
a donar com a realitats els nostres 
desit jos 1 

Si, ja sé que a Franca, llevat d'uns 
sedors de dreta que pesen molt poc, 
i que no s'han pronunciat sobre el 
nostre problema, tots els altres par-



tlts s'ha declarat netament hostils 
al régim de Franco i disposats a fa
cilitar la restaurado de la legalitat 
republicana, i que aquests partits ma
nen en Tactual Cambra legislativa 
i poden, no expressar un parer que 
no obliga, com' en la Coosultativa 
que ha cessat, sino for?ar un Govern 
que és íill seu ; pero i eTs laboristes, 
amb 390 diputáis, com és que no es 
recorden de les seves oampanyes elec-
torals en les-que un deis slogans mes 
acreditáis era._el~de guerra a Franco, 
i després hem vist que l'aigua de mal
ves oíicialment servida a.:s Comuns 
ha apagat l'ardor deis admiradors 
de Laskt ? 

Si, no oblido que totes les sindicáis 
del m'ón, en sengles Congressos, han 
llangat*l'anatema a Falange, pero a 
ñores d'ara, que jo sápiga.cap orga-
nització obrera francesa, anglesa, 
danesa, paissos governats per socia-
listes o per demócrates «'esquerra, 
s'ha negat a desoarregar petroli, coto 
carn, adobs i el que a Franco 
convlngui, o a descarregar en 
els respectius paisos els vagons de ta-
ronges, d'oli, de" ferro i de minerals 
que surten de casa nostra. 

Si, ja sé que ni ha una carta de 
l'Atlántic que diu que les Nacions 
Unides taran el que calgui per a que 
els pobles tingui el govern que vul-
guin designat en unes elccions lliures, 
pero m'ha gelat l'ánima aquesta có-
moda doctrina de la no imtervenció 
en els afers interiore d'Espanya, 
contrastant amb un intervencionisme 
actui en tants altres pobles del món, 
doctrina que s'assembla com dues 
gotes d'aigua, a aquella no interven-
ció que anys enJlá permeté que els 
canons, els so'.dats i els avions d'Ale-
manya i d'Itália enfonzessin la nostra 
desventurada República. 

Si, ja sé que un deis tópics en us, 
un parell d'anys enrera, era de 
creure que la derrota d'Alemanya 
implicarla el bandejament immediat 
del franquisme i fins ja féiem broma 
sobre la conveniencia de reservar els 
nostres pisos d'emigrats per ais que 
haurien de fugir d'Espanya, pero 
aquesta és l'hora que, sis mesos des
prés d'acabada la guerra a Europa, 
nosaltres, que hem comes el pecat 
d'estimar j de servir un ideal no 
paguem havent perdut llar, comodi-
tats, interessos i goig de viure, mentre 
el Caudillo segueix desaflant el món, 
afusellant gent i fent que per les 
presons d'Espanya es podreixi carn ' 
humana, i que aixó pugui passar 
sabent-ho tothom, Stalin, Attiée, Tho-
rez, Blum, Schumann, Acker, Tru-
man, quan amb una bufada, si es 
volgués, podría acabar-se tanta, dissort, 
tanta crueltat i tanta injusticia. 

Sé tot aixó i moltes altres coses, 
amic L'.adó, i perqué les sé prefereixo 
callar i esperar que parlin els fets. 

Els Reís deis 
Infants Catalans 

Esperar, si, malgrat tot, car de dins 
Els que fem « Per Catalunya » no 

oblidem els infants catalans que viuen 
a Pexieli. la en el primer numero ma 
nifestárem el desig d'apodrinar els- que 
haguéssin nascut a Franca, i prome-
térem la tramesa de 500 franes a tots 
aquells que veiéssim la llum després 
de l'aparicio de la revista. Pesi a to
tes les dlficultats economiques hem 
complert la promesa i ja tenim sis fil-
lols. 

Estem en vigilies de Nadal i Reis i 
volem que els infants- catalans que 
están amb nosaltres a l'exili i que 

ments de llur residencia. Hauriem vol-
gut enviar aquests obsequis ais in
fants de mes de deu anys, pero, con
tra la nostra voluntat, no podem arri
bar a aquesta despera. 

De tota manera, i tenint en compte 
que hi ha molts compatriotes impos-
sibilitats per al trebaH. a causa de 
ferides o sofrences fisiques, i que 
aquets amics teñen filis ais quals no 
poden donar alió que necessiten i, rae-
nys encara, oferir-los el que tanta il-
lusio fa ais infants, apel-lem a la ge-
nerositat deis nostres lectors segurs 
que ens escoltaran i ens enviaran ro-

-jMíái^O 

n'han patit els rigors,, rebin un obse-
qui de « Per Catalunya •». Actualment 
estem fabricant amb materials que, a 
copia d'esforcos, ens hem procurat, 
algunes joguines que — n'estem se
gurs — els faran molt contents. 

Preguem a tots els catalans que tin-
guin infants de menys de 10 anys que 
ens ho commüniquin rápidament i que 
ens tramentin documents acreditatius, 
sigui deis partits i organitzacions a les 

quals pertanyin, sigui deis ajunta-
ba, joguines o el que sigui per que 
nosaltres ho poguem oferir ais petits. 
A cada donant li será lliurat un rebut 
que será, al mateix temps, un record 
artistic del seu gest i de ['existencia 
de « Per Catalunya ». * 

Per tot aixo, adreceu-vos a l'admi-
nistració, Ramón Bofill, 4 bis, rué 
Meyerbeer, Nica (A.-M.). 

Grácies a tots, i visca Catalunya ! 

meu, com de tots els que em llegeixen, 
surt irrefrenable un crit de protesta, 
una convicció que em diu que un dia 
o altre veurem acabar e! pesombre 
espanyol, puix que si no fos aixl, la 
civilització, la dignitat humana i el 
dret a la vida serren conceptes buits, 
i aixó no és-possible. 

Molt pot fer Franca per la causa 
nostra, que no pot desinteressar-la. 
Jo espero que els partits que ara son 

al poder es posaran al davant, tard 
o d'hora, d'una croada per a abatre 
Tultima dictadura anténtica, i cue 
mantindra, en el Govern, les solemnes 
promeses d'abans. Fem confianca al 
gran pais que fou el primer a pro
clamar els drets de l'home, i per aixó 
tots l'estimem com la nostra segona 
patria. 

(1) Mlrklne : > Les Constitutions de 
l'Europe Nouvello. » 



Son premier voyage en Rousillon 
conduisit Jacint Verdaguer á Prades, 
au debut de l'automne de 1873. 

Dans une relation relative a ce 
séjour, Jaume Collell, qui l'accotnpa-
gnait, écrit : 

« En 1S73, Mossen Cinto étant nia-
lade, nous allámes faire une prome-
nade en Roussillon. J'ai proposé ce 
voyage en Roussillon á Mossen Cinto 
parce qu'avec les dangers de la guer-
re carliste il n'était pas prudent de 
voyager en Catalogue et je pensáis 
que franchir quelques jours la fron-
tiére procurerait á l'ami repos phy-
sique et réconfort moral. 

« Nous nous arrétámes á Prades et, 
d'une maison oü il y avait une aile 
du cloitre romau de l'abbaye de Cuxa, 
nous contemplámes lorsguement le 
panorama que domine la montagne 
du Canigou ». 

Verdaguer soupirait de ne poüvoir, 
en raison de' son état de santé, ef-
fectuer l'ascension du pie dressé 
devant ses yeux. 

t ... Mes era tanta la forca del mal 
— écrit Jaume Collell dans un autre 
texte relatif á ce voyage, — que, amic 
i tot com és Mossen Cinto de visitar 
i veure coses, de res feia cas ni res 
l'interessava i sois vaig veure llam-
peguejar el desig de sa esmortuida 
mirada, quan des de Prades contem-
pláven la majestuosa tossa del Ca-
nigo... — M'agradaria de pujar-hi — 
digué en un momeut d'entusiasme 
que le mal feia apagar de seguida ». 

II est perniis de considérer que 
c'est á Prades, la ville du Canigou 
par excellence, étendu au pied' 
méme de la montagne sublime et 
d'oü l'on jouit, sur elle, de la visión 
la plus rapprochée et la plus écra-
sante, qu'est née, avec l'admiration 
éprotivée par Verdaguer, la premié-
re inspiration du poéme légendaire 
auquel il a donné- le nom méme du 
pie altier. 

C'est á Prades, d'ailleurs qu'il 
vient s'installer, en juin 1883, pour 
pareourir la región oü se dérouleront 
les divers épisodes de .l'épopée dont 
il a déjá établi le plan et composé 
quelques fragments. L'abbé .Bonet, 
qui fit alors la connaissance du poete, 
nous a laissé, dans ses ímpressions et 
Souvenirs, quelques précisions sur ce 
séjour de Verdaguer á Prades : 

t II y arrivait á l'improviste, un 
soir de juin ». II demanda l'hospita-
lité au Petit Séminaire. • II venait 
étudier les environs du Canigou, en 

vue de son poéme dont il portait le 
plan grandiose dans la tete. II vou-
lait faire du Petit Séminaire son 
quartier general. 

per Charles BAUBY 
Directeur de "La Tramontana'' 

Merveilleux emplacement d'oü il 
peut á sa guise regarder en face le 
géant qui s'encadre dans sa fenétre. 
« Voyez-le, dit-il á ses interlocuteurs, 
vestit dt bíanc com un capella a pant 
tic dir missa ». 

II passa huit jours dans l'établis-
sement, au diré de l'abbé Bonet, qui 
conté qu'ils allérent déjeuner ensem-
ble « sur les bords de la riviére de 
Taurinva, á la Fontaine deis Flagells, 
en un lieu plein d'ombre et de 
fraicheur, éminement pittoresque ». 

« A quelques métres au-dessus de 
la fontaine, poursuit notre compa-
triote, deux rochers géants, entre 
lesquels coule la riviére, s'avancent 
l'un contre 1'autre comme pour un 
combat singulier. Nous y grimpámes 
tous les deux et la, assis sur leur 
cime, le poete improvisa une splen-
dide légende qu'il a introduite, á 
peine modifiée, dans son adorable 
poéme ». 

De retour de son voyage dans les 
Pyrénées, - commencé ici, le poete 
écrivait : 

« Quantes vegades m'he recordat... 
de nostre añada a la hermosa font 
deis Flagells ; dell encantador cami 
(del recli) de sant Miquel ; i sobre tot 
del Canigó que veia desde la finestra, 
i que no tornaré a veure fins Deu 

sab quant ! Ditxos, vosté, que 1 a veu 
cada dia, coronada de plata i vestida 
de flors ». 

Verdaguer a beaucoup retenu des 
alentours de Prades. Du chateau de 
Ria s'élance l'action dramatique avec 
le départ aventureux du jeune che-
valier fasciné par les manteaux 
d'hermine des fées qui resplendis-
sent sur les hautes pentes du Cani
gou. De la grotte voisine de Sirach, 
il fera le merveilleux palais des 
enca>itadas. Les ruines du monatére 
de Saint-Michel de Cuxa et le clocher 
géant qui les veille encoré ont ins
piré le dialogue d'E!s dos Campa-
nars. Et le poete se souvient d'avoir 
croisé, « sur le chemin de Codalet á 
Prades » les laboureurs de la vallée 
et les mineurs descendant des mines 
de fer proches. A Taurinva, il a ren-
contré aussi les cueilleuses de fram-
boises. Dans tous les villages envi-

. ronnant et á Prades méme, alors si 
rustique encoré, il a pu observer sur 
de vieilles facades la clavellinera 
débordante d'ceillets odorants et, 
montant á la petite chapelle de 
Saint-Jean sur la colline du méme 
nom, il a pu retrouver vivaces ici 
les coutumes san-joanenques qu'il 
avait recueillies en d'autres lieux de 
Catalogue. 
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^faU^^^ 
per Rafael Moragas 

Margarida Xirgu, gran artista i gran ca
talana, morí a Xile, lluny de la Patria. Cal -
dra que Catalunya dediqui amb fervor a 
«nyorada i preuada' artista, al peu de la 
seva tomba, les admirables paraules : Sigues 
beneida per la nostra Terra per totes [es 
sofréneos que has consentit a i'exili. 

La gran actriu podia dir com Eleanora 
Duse : « Es bell viure la vida mil vegades». 
Ella havia fet seves aqüestes paraules,. car 
mai s'aturava a encarnar els tipus escénics, 
sino que un ritme tenor l'empenyia e n - . 
davant ; no es fixava ni restava anquilosada. 
Era una veritable nómada, una nómada de 
l'esperit. 

Mes que interpretar, ella vivificava. 
L'auditori s'alcava dempeus endut per la 
potencia del personatge que ella creava. 
H i havia sens dubte alguna cosa misteriosa 
en aquella adorado fanática que la gent 
sentia par la Xirgu. Son tammateix ben es
casees les figures com Margarida Xirgu. 
Servem-li, dones, els catalans, un cuite de 
pietat infinita. 

Prou ¡o voldría oferír ais catalans exiliats 
la imatge fidel de Margarida Xirgu, prou 
voldría expressar aci el ferment de for$a 
moral i de volada espiritual que ella duia 
i que apareixien a cada un deis seus gestos 
i deis seus pensaments. Si arribéssim a fer-
ho, caldria encara insistir i a dir el mot de 
la seva fe escénica : « La mort no existeix ; 
la mort es llum i no pas ombra ». 

* ** 
La seva veu era suau com una melodia. 

Reía seductorament, amb aquest somriure 
femeni que atrau els cors, aquest somriure 
que és el cant melodíos amb el qual les 
sirenes arrossegaren Ulises, l'espós de Pe-
nélop. 

— Jo soc ben catalana-havia dit-vaig 
neixer a Molins de Rei, aquell alegre po-
blet de vora Barcelona, el mes d'octubre 
del 1888. A casa erem ben pobres. De 
petita havia sentit una atrácelo per al tea
tro. Figureu-vos que vaig aprendre de Metra 
a una costura i que quan tenia set anys 
¡a em llegia tota mena de comedies. Quan 
de la costura la mare em porta a l'escola, 
la mestra em feia recitar... Aquella bona 
senyora Dolors... 

Si. I'haguessiu escoltada, amics, estic se
gur que l'haurieu contemplat amb un cert 
embaladlment, sens .dubte pretenent inqui
rir la psicología deis seus grans ulls, negres 
com el pecat, profunds com un abim, im
penetrables com un misten, atraients com 
• I perill... Ulls negros, esquinzats que •»-
guardaven encisadorament, ulls embruixa-
dors que mai reposaven i que gairebe no 

us donaven temps a fixar-vos en les faccions 
del rastre que ¡l-luminaven. 

La Xirgu, contemplada de lluny, a l'es-
cena, no donava la impressió d'ésser bella 7 
Com eara possible donar aquesta impressió 
una Marianela-posem per cas-que es pre-
sentava al publie descalca, amb una fal-
dilla estripade, cabell roig i esbullat i ros
tro picat per la verola 7 Si bé, tot aixó és 
l'escena-ens direü. Pero la Xirgu, d'aprop i 
tense maquillar produia l'agradós efecto de 
les dones que teñen aquell « no se qué » 
que íes converteix enedmirables, malgrat 
que no estiguin dotades de la perfecta 
bellesa d'una escultura helénica. A mes, si 
Margarida hagués estat estrafalara de li-
nies i ¡letja de conjunt, els seus ulls extra-
ordinaris li hauríen afegit la condició de 
bellesa. Esguard de dona i ulls de gran ac
triu dramática. I a ben segurs, amics, que 
vosaltres li haurieu demanat; « I digueu, 
Margarida, quan i com va ésser que per 
primera vegada us presentareu davant d'un 
gran publie 7 « Esdevingué a... » 

* 

Aquest escriptor vell i vell escriptor que 
ara us evoca la genial actriu, furga al fons 
de la ieva desmemoriada memoria. A man
ca de mérits, el cronista no és altre que vell 
gat d'escenari i rata de biblioteques i pol-
sosos arxius. Drapaire de la ciutat de Bar
celona ! 

1906, octubre barceloni. En aquells co
mentos de segle, hom sentia una profunda 
venerado per un gran home al qual la 
Franca immortal es disposava a retre ho-
menatge póstum : Emili Zola, el genial crea
dor de « Germinal », la ploma «brandada 
del «J'accuse », el reivindicador de Drey-
fus. A aquell llunya mes d'octubre, la 
Franca traslladava les despulles de l'es-
criptor al Panteó. 

Jo aleshores acabava els estudis univer-
sitaris i apareixia com un zolista frenétic, 
arborament guiat peí meu pare, amic i 
admirador de Zola. Barcelona tenia eontret 
el deure d'adherir-se al noble gest de 
Franja, el d'homenat ¡ar Zola. Aquest deure 
el sentiem nosaltres. 

Erem amics d'un escriptor catata ; Juli 
Vailmitjana, traspassat a la nostra ciutat el 
setembre de 1936. Vallmit¡ana-que era ar-
genter-havia publicat un volum titulat 
« Sota Montjuic » -tot un mon de « trinxes » 
que dormia a les coves de la muntanya 
barcelonina-i una novel-la « La Xava » d'am-
bient de gitanos. Les dues obres reeixiren i 
per conseguont, Vailmitjana, asolella el seu 
non d'escriptor. Eli sentia, com nosaltres 
mateixos, una gran admirado per Zola. L'es-

criptor cátala vivía al carrer d'Asturíes, de 
l'ex-vil-la de Gracia. Perllongació d'aquest 
carrer, el de l'Esmeragda i cap avall prop 
del Torrent de l'Olla hi havia un magnific 
teatro amb espaiosa sala. D'aquell escenarí, 
aleshores en deien Circuí de Propietaris 
de Gracia ; mes tard desaparegue el titol 
i prengué el d'Auditoríum, on el fundador 
del Teatro Intim, el traspassat Adría Gual 
hi donava les seves sessions esceníques, les 
quals caldra teñir en compte amb elogi 
quan es parli del renaixement del teatro 
cátala. Quan Adría Gual va deixar aquella 
sala, s'hi instal-la l'Orfeó Gracienc amb 
et seu impulsador, mostré Joan Balcells. Els 
cantaires de l'Orfeó Gracienc, inseparables, 
fidels i entusiastas col-laboradors artistics 
d'aquella maravellesa orquestra Pau Casáis I 

Tornem a l'octubre del 1906. Convingué-
rem amb Vailmitjana retre un homenatge 
teatral a Zola. Cercarem i trobárem ben 
dísposat a secundar-nos un entusiasta gra
cienc que es convertí en empresari : An-
toni Niubo, que tenia una botiga al carrer 
Major de Gracia i que era conegut amb el 
nom de « matalasser ¡ntel-lectual ». Niubó 
ilogá el teatro per una representado extra
ordinaria i contracta una magnifica actriu-
que aleshores en deien actriu de caracter-
que era María Morera. Única figura pro-
fessional perqué les altres, al voltant de la 
Morera, no eren mes que aficionáis ; Four-
quet, Font, Mír, que després havien de 
convertir-se en professionals, adquirint tant 
en Font com en Mir una categoría remar
cable ais esconarís del Romea, Novetats í 
Espanyol. També fou contractada la Laia i 
la Trini Guitart, la primera havia d'inter-
pretar la protagonista del punyent drama 
naturalista de Zola — Teresa Raquin — 
que ¡o em vaig encarregar de traduir ¿I 
cátala, tasca en la qual hi vaig esmercar 
una setmana. No hi havia temps per mes. 

Comencárem els assaigs i quan només 
mancaven sis dies per l'estrena, la prota
gonista — la Laia Guitart — tingué un 
vomit de sang. Terrible conflicto. Ens que-
davem sense primera actriu. Caldria sus-
pendre la representado que tanta expecta-
ció havia desvetllat. Adhuc haviem Invitat 
el Consol de Franca i l'il-lustre critic Emili 
Tintorer, de la redacció del combatiu set-
manarl catalanista « Joventut s, el qual fe
ria llegir una conferencia per l'escriptor No
gueras Olier. 

Ja esteva decidit l'ajornament quan un 
altre aficionat que es déla Salas, perfecto 
conelxedor deis teatres I deis « criaderos » 
d'inciptents comedlants d igué: 

— Escoltin, aci prop, al carrer de Santa 
Rosa hi ha un teatro d'aficionats, alió que 

7 — 



• n diuen una tertulia teatral, no sé si m'ex-
plico. Els diumenges a la tarda hi treballa 
una noia ¡ova que promet molt. Perqué no 
van a veure-la 7 

Amb en Vallmitjana, l'endema diumenge 
a dos quarts de quatre ens presentaren) al 
teatre. Figureu-vos un escenarí de tres me
tros escassos de boca per quatre de fons 
i una salo c a p a ; per a una vuitantena de 
persones, com qui diu un teatre de sala 
i arcova. H i representaven « M a r í a del 
Carmen», de Feliu i Cedina. 

La protagonista era una noia molt ¡ove, 
d'uns divuit anys. Quan babea el telé del 
primer acte, Vallmitjana i ¡o sense perdre 
temps anérem a l'escenari. El « cuarto » de 
l'actiu, humilissim: una taula de pi, ren-
tamans, un miralt i clavats a la paret em-
blanquinada, ñus claus deis quals penjava la 
roba ; quatre cadires atrotinades. 

Exposérem la nostra missio a la ¡ove ac-
triu. Voliem que interpretes la protagonista 
del drama de Zola. 

— Molt agraida, mes del que es pen-
sen... Pero, la veritat, no goso... Jo séc molt 
aficionada al teatre, pero només treballo 
amb els meus companys, modestos aficio
náis... 

— Pero vosté ho fa molt bé, i no dubtem 
que taré un gran paper... Aci l¡ portem. 

— Ui, quina por!.. . Si aixó és llarguis-
sim... El que arriba a parlar aquesta bo-na 
senyora. Com es diu 7 
. — Teresa Raquin. 

— No, no. Perdonin pero no pot ésser. 
Eis prego que es facin carree que no sóc 
mes que una pobra aficionada. Tota la 
setmana treballo fent galons, i em guanyo 
un jornal de quatre pessetes ; els diumenges 
faig comedia * me'n donen deu. I aixi anem 
vivint amb la meva pobra mare... 

— Nosaltres digué Vallmitjana-li oferim 
quatre duros per aquesta estrena. 

— Repeteixo que estic molt agraida, pe
ro em fa por no reeixir. Prou sé que és 
un gran sou i no em vindria malament. Qua
tre duros !... Pero no puc, no puc... 

— Si he fora molt bé, n'estem segurs. 
Vindra molta gent. Hem invitat el Cónsul 
francés... Vindran tots els critics. 

— Encara mes por. Treballar una aficio
nada com ¡o davant deis senyors critics deis 
diaris de Barcelona 7 Tremolo només de 
pensar-hi 7 

— Faci-ho per nosaltres... 
— Prou que voldria. Pero si estem a 

diumenge i l'estrena és per al dijous. No 
tindria ni temps de llegir el paper. 

Vallmitjana puja l'oferta. 

— Vaja-cinc duros i no en parlen mes. 
O i que si 7 Acceptat 7 

— Pero, es deu necessitar molta roba 
per aquesta obra... 

I ¡o, rapidissim : 

— Te un trajo negre 7 Serveix pels tres 
darrers actes. Sempre el mateix, la dama 
no es canvia de roba. 

— Serveix aquest 7 
— Just. 
— Es el que porto peí carrer; duc dol 

del par». 

— I una brusa, del color que vulgui, i 
una faldilla, no les tindria 7 

— Aixo ¡a és mes difícil. 
— No et preoeupis-féu una amigúete 

que es trobava amb ella-jo en tinc una i 
te la deixaré. 

— Ho veu, tot esté arreglat. Ah, i molt 
agrait. 

— Es vosté l'autor de l'obra 7 
— Que mes voldria I Jo soc el traduc

tor i nomes em dic Rafael Moragas. 
— Molt de gust. 
— I vosté em faria el favor de dir-m» el 

seu nom, dones cal imprimir-ho, ais car-
tells, programes, gazetilles, en una paraula 
peí reclam que estem fent. Vosté es diu... 

— Margarida Xirgu. 
_ * ** 

La nit de l'estrena d e« Teresa Raquin ». 
El publie, a peu dret, tributa una Marga 
ovació a la ¡ove actriu. L'endema, la crítica 
unanim, escrivia : Barcelona compta des 
d'ahir a la nit una indiscutible primera ac ; 

triu : Margarida Xirgu ». 
Data de la sava presentado al teatre del 

Circol de Propietaris de Gracia : 4 octubre 
del 1906. 

Deu dies després, l'empresa del Romea 
l'havia contractada amb el sou de vuit pas-
setes diáries. I amb aquest sou miseriós, 
Margarida interpretava maravellosament 
« Blanca », la monja- captiva de « Mar i 
Cel » de Guimerá ; la Rautendelein, de « La 
campana submergida » del gran Haupt-
mann; « L a llantia de l 'odi» de d'An-
nunzio... A la temporada seguent la trobem 
al vell Principal-amb un sou de quinze 
pessetes diaries-on estrené «Joventut de 
Príncep», sentimental comedia que assoli 
200 representacions. Treballa amb aquell 
excel-lent director d'escena, que esdevingué 
el meu mestre i que m'allicona per ésser 
director escénic del Lrceu ; Enrié Giménez, 
Tactor mes comprensiu i de talent de tota 
una llarga época de l'escena catalana. 

Peí febrer del 1910, la Xirgu estrené al 
vell Principal «Sa lomé» d'Oscar Wi lda , 
la tragedia anglesa traduida al cátale per 
l'inoblidable apóstol wagnerié Joaquim Pe
na, al qual tant deu Catalunya-Despés, 
Margarida Xirgu, sempre agraida, estrené 
« Els zincalós » de Vallmitjana i « Electra » 
de Hoffmanstal... I segueixen < Zaza», 
« Magda », « La dama de les camélies», 
« La reina ¡ove », Andronica... I mes tard 
Madrid i América, on ella afronta tots els 
generes, des de Calderón, Tirso i Lope a 
Galdós, Benavente, Marquina i els Quintero 
per a desembocar a la « Santa Joana » de 
Shaw, al teatre de Pirandello *i de Bontem-
pelli-al de Giraudoux, ja que Ondine i 
Intermezzo foren creats per ella... I mai 
no podrem ofcfítar la formidable interpre-
tació de « Medea » de Séneca, traduida 
per Unamuno i estrenada ai teatre roma de 
Mérida, aixi com al teatre grec deis nostres 
¡ardins de Montjuic. 

1 encara seré ella la que ens conduiré a 
la nit d'estrena, al Poliorama, de « Divinas 
Palabras» de Valle Inclan — poc va faltar 
que anéssim a bufetades amb els que inten-
taven xiular l'obra-i ens encisar) amb leí 

subtilitats de « La sirena varada », de Ca
sona, i enfollirem amb aquella tragedia de 
l'esterilitat del malaguanyat Garcia Lorca : 
« Y e r m a » . Si, encara escoltem la nostra 
Margarida, quan deia bellament: 
« A y , que prado de pena ! 
Ay, que puerta cerrada a la hermosura ! 
que pido un hijo que sufrir, y el aire 
me ofrece dalias de florida luna. 
Estos dos manantiales que yo tengo 
de leche tibia son en la espesura 
de mi carne dos pulsos de caballo 
que -hacen latir la carne de mi angustia. 
Ay, pechos ciegos bajo mi vestido ! 
Ay, palomas sin ojos ni blancura ! 
Ay, que dolor de carne prisionera 
le esté clavando avispas en la nuca ! 
Pero tu has devenir , amor, mi niño, 
porque el aqua da sal, la tierra fruta, 
y nuestre vientre guarda tiernos hijos, 
como la nube lleva dulce lluvia i>. 

* »• 
Gener del 1936. Al Principal de Barce

lona. Comiat-comiat per sempre-amb la in
terpretado de « Dona Rosita o el lenguaje 
de las flores» de Garcia Lorca. La veu 
melodia fosa ais ulls d'ellacanta l'evocació 
forquiana : 

C Granada, calle de Elvira, 
donde viven las manólas, 
las que se van a la Alhambra, 
las tres y las cuatro solas. 
Que galanes las esperan 7 
Bajo que mirto reposan 7 
Nadie va con ellas, nadie ; 
dos garzas y una paloma. 
Pero en el munde hay galanes 
que se tapan con las hojas. 
La Catedral ha dejado 
bronces que la brisa toma ! 
El Genil duerme a sus bueyes 
y el Dauro a sus mariposas. -
La noche viene cargada 
con sus colinas de sombra ; 
una ensena los zapatos 
entre volantes de blonda ; 
la mayor abre los ojos 
y la menor los entorna. 
Quien serán aquellas tres 
de alto peche y larga cola 7 
Porque agitan los pañuelos 7 
Adonde irán a estas horas 7 
Granada, calle de Elvira, 
donde viven las manólas, 
las que se van a la alhambra 
las tres y las cuatro solas. 
Alhambra, ¡azmin de pena, 
donde la luna reposa i>. 

Qui havia de dir-nos aquella nit de co-
miat, quan véiem Margarida al mig de 
l'escenari pie de fiors ofrenades per les 
Aoristos de la Rambla barcelonina, que no 
la veuriem mai mes I Profétics aquells ver
sos' admirables del poeta assassinat — 
« e l crimen fué en Granada », com ha dit 
Antoni Machado, l'altre gran absent: 

« ...y cuando toca la noche 
blando cuerno de metal 
y las estrellas avanzan 
mientras los aires se van, . 
en la raya de lo oscuro 
se comienza a deshojar.» 
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Diáleg Socrátic entre els Clowns 
Gomes i Felip iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 
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— En un mati tan esplendores tenia el 
pressentiment de trovar-te en aquest indret 
delicies. 

— Hola, Gomes! Qué m'en dius 
d'aquest panorama barceloni, rusc tmmens 
del nostre trebell intel-ligent ? 

—> Ja saps, Felip, que tot el que es rela
ciona amb la intel-ligéncia m'enamora : fora 
de la Intel-ligéncia no m'interessa res. 

— Parles com PEvangeli. Certament, hem 
de considerar-nos felicos de viure uns mo-
ments tan densos d'energia mental com els 
temps moderns, temps de maravella ; gosa-
ria dir, temps de miracle : l'aviació, la ra
dio, el calcul integral... 

— Carrel, Einstein, Nobel, Curie, el Ci
nema... 

— No insistim : res de mes gran que la 
Intel-ligéncia. 

— Res de mes gran : la Intel-ligéncia és 
mes gran ! molt mes! que aquest Tibidabo 
que ens fa de pedestal. 

— Si, pero, no involucren). Cal distingir 
els fets de les pareules, les ciencias espe
culativas de les exactes. 

— Exacte. 
— I, perqué aquesta distinció ? No sem

bla sino que impliqui la inexactitut de les 
ciencies especulativos... Qué en penses ? 

— Jo... la veritat, pensó que les exactes 
son mes segures que les especulativos. 

— Pero, no et sembla que les ciencias es
peculativos s6n mes ¡ntel-ligents,que les 
exactes ? No veus en aqüestes la influencia 
de l'instint, de l'esperit robinsonia. mes 
aviat que l'impuls-de la Intel-ligéncia rao-
nadora, de la Rao ? 

— Tens tota la rao. 
— I, no hem convingut que no h¡ ha res 

mes gran que la Intel-ligéncia ? 
— Res, com la Intel-ligéncia ! 
— No ho oblidis, dones, Gomes del meu 

cor. Tindrés sempre present la preeminencia 
de la Intel-ligéncia ? 

— No oblidaré pas aquesta preeminen
cia, aixi em matessin'. 

— Va bé ; endavant, dones. Preguntem-
nos ara on ens portaré aquest progrés in-
cessant de la Intel-ligéncia. 

La Intel-ligéncia progressiva ens por
taré probablement a omnisciencia, al Su
pe rhome. 

— No diré pas que no, pero i, quan ha-
guessim aconseguit aixó, quin bé ens* en 
pervindria 7 

— En pervindria la divinització de l'ho-
me, gotaría dir. 

— No fio negaré ni ho afirmaré; el 

cert és que els teus pensaments son sempre 
elevats: Pero, si bé tot és possible, cal no 
oblidar que una possibilitat no*és pas una 
certesa. D'altra banda també és probable 
que la beatitut arrivés a fastigue ¡ar-nos ; 
podria succeir que en no teñir ¡a res per 
coneixer el nostre esperit s'avorrís. No era 
Hegel que deia que si Déu li oferis l'omni-
sciéncia la refusarie, tot preferint l'engres-
cament de la descoberta trebellosa...? 

— Veus ? La teva objecció és ¡usté. Ales-
hores l'omnisciéncia ens proporcionaria, 
potser, la felicitat. 

— Infelis!... 
— Si, és veritat que soc una mica in-

fel icot; per6 el que voiia dir és que al me-
nys ens proporcionaria la felicitat terrenal, 
la felicitat cerebral de pojjeir la certesa. 

— La certesa cartesiana, posem per cas. 
Qué penses de Descartes ? 

— Desea rtat, ¡a fa temps que esté des
cartar. 

— Aleshores, quina cortesa creus que po-
dem haver en aquest mon, la fugacitat del 
moment present, la inestabilitat, el canvi 
constant... Qué podem collegir d'aquesta 
existencia on tot és relatiu ? 

— Absolutament relatiu. 
— I, no sois la materialitat del món és 

incerta i fluctuant, sino que fins les idees, 
ádhuc les mes simples, édhuc les mes con
siderables, son aixi mateix de vel-leidoses. 
Recorda el-que rosa 1'Ecclesiastés: cTot 
pot arrivar e tothom. Un mateix destt es
pera al ¡ust i al malvar, al pur ¡ a l'impur, 
a aquell qua ofereix secrifieis i a aquel! que 

no n'oferelx. I conclou ; « Res no té expli
ca cid en aquest món >. 

— Que els Ecclesiastesos em perdonin, 
pero prou se que en aquest món no tot 
és sense explicado. Els advocats, per exem-
ple, teñen sempre una explicació a punt. 

— Bé, si, pero I per Déu ! no confon-
gueu els advocats amb els teólegs i els her-
meneutes... 

— Herme...qué ? 
— Neutes: 
— Herme...neutes i teólegs... Perqué no ? 

Tots son uns, tots son advocats. 
— No son tots uns sino que son dos, per

qué els advocats están aferrats a la mate
ria mentres que els teólegs i els herme-
neutes sois viuen per l'Esperit. 

— PerÓ els uns son tan intel-ligents i em-
bolicaires com els eltres. 

— Anem a pams: hi ha intel-ligéncia 
(amb minúscula) i lntel-lig|ncia (amb me-
júscula) : intel-ligéncia corrossiva la deis 
«leguleyos » i intel-ligéncia sublim la deis... 

— Si, veja : sublimat corrossiu. De totes 
maneras persisteixo a creure que el conreu 
i l'acreixement de la Intel-ligéncia ha de 
proporcionar al menys la felicitat. 

— El teu menyspreu deis llibres sants... 
— No, no ! Per Déu i pels sants ! No 

menyspreo pas 1'Ecclesiastés, ben al con-
trari, ¡'admiro i venero. Si és el meu llibre 
de capcalera !... 

— Dones escolta el que segueix adver-
tint-te : « En temps felic, cura de gosar de 
la felicitat; i en temps odvers ! vigila ! Per
qué tant la felicitat com la desgracie venen 
de Deu, de manera que hom no pot pas 
preveure el que passaré... La meva énima 
ha cercat la rao de tota cosa sense hauer 
pogut mai aconseguir-la ! » I Schopenhauer 
no era pas un ase. 

— Cap home no és un ase. Certament, 
seria estupid de confiar cegament en la 
Rao. 

— rvl'agrada que et posis a to. Pero, no 
divaguis, no et distreguis. Recorda que 
1'Ecclesiastés et commina a vigilar: som al 
ball i hem de vetllar. No sois hem de des
confiar de la rao sino que hem de confiar 
en le Ignorancia. 

— Tant dirás... 
— Confiar en la Santa Ignorancia. 
— La ignorancia, santa ? Qué vols qua 

et digui... Aquest exabrupto em fa mal, 
atenta contra el meu Pascal adorar, el pa
negirista de la Reo. 

— El que digué si el cor té les seves 
raons que la rao ignora. 

• 



— El flagellador implacable del desvia-
reig i de les passiom. 

— Creus tu que Pascal siguí superior al 
gran Unamuno ? 

— No sé... potser no. 
— Dones el savi rector de Salamanca 

ha fet l'apologia del desvarieig. 
— Es cer t ; i ara recordó que el seu 

continuador Josep Bergamin ha sobrepujat 
el mestre en aquesta apología. I tots han 
estat eloquentissims. 

— Ho veus...? Sant Bernat, el Concili de 
Trento, Sant Agusti, Port-Royal, l'admírable 
heretge Miquel de Molinos i un sens tí 
d'altres summitats han sostingut que la rao 
és incapac no sois de comprendre, sino 
fins i tot de concebre Deu. 1 afegeixen 
que el crístia ha de limitar-se a adorar i 
callar. 

— Calla !... Tants i tan superiors testi-
monis abrumen ; tot aixó fa reflexionar... 
Potser caldria revisar una ideologia que 
sembla ranciejar. 

— No, Gomes, no ; els grans pensadors 
moderns et diron el mateix : Rousseau, so-
bretot, Ossian, Fielding... Hume, Loclce, Ri-
chardson, advoquen per l'irracionalisme i 
combaten lo tiranía de la rao ; el mara-
vellós Maeterlinck h¡ afegeix la impostibí-
litat de concebre Deu. I qué dirás de l'in-
tuicionisme de Bergson, de les directivas de 
casi tota la filosofía del nostre temps... en 
f i , no sembla sino que el propi Creador 
condemni la rao, la ciencia, en prohibir ais 
nostres primers pares tastar la fruita de 
l'arbre de la ciencia del Bé i del Mal. 

— No, esto mal ; no cal d i r : l'escep-
ticisme irracionalista, Tinhibicionisme i la 
negado es troven adhuc en els millors li-
terats moderns de tot el món. 

— I pots estar ben segur que quan 
aquests artistes, representatius de la Intél-
ligéncia, es descanten per le negació de la 
intel-ligéncia i del dubte... 

— Indubtablement... 
— Molts d'ells arriven a glosar o a en-

altir la follia com és el cas d'aquest Esteve 
Sweig tan admirat. 

— Ui, si haguessim d'esmentar tots els 
grans escriptors moderns que glossen o 
lloen la follia... Huxley, Poe, Gómez de la 
Serna, Guy de Maupassant, Victor Cátale, 
etc. etc. 

— I els bojos protagonistas de les grans 
novelles : « El Quixot», « El Doble >, de 
Dostoiewski; el protagonista de « Miau », 
de Pérez Galdós; el Salavin, de Duhamel ; 
el Signor Mosca, de Pirandello... Una infi-
n i ta t ! I, per torna, tens el pinzell de Ve-
lasquez que immartalitza dos ¡diotes ple-
beus i una princesa imbécil. Encara cal rete
ñir que en l'antiga Grecia, el foll era con-
siderat un geni, un elegit deis deus. 

— Es que, en realitat la follia és un estat 
paroxistic de l'enteniment, llindant en la 
genialitat : molts genis foren exaltats fins 
a la divina follia : el Tasso, Nietzche, Rous
seau, Maupassant, Dostoiewski, Gerard de 
Nerval, un avant-passat del president Epi-
tocio Gutiérrez... un gadavgl 1 

— No acabsnem mai. I, consti que son 
•!• millón. 

— Millón o pitjors, el cert és que son 
admirables. I no es pot pas dir que des-
be rrin. 

— Qué han de desbarrar! Si el que con-
clouen és la preeminencia de la vida contra 
el que Maeterlinck anomena «aquesta fe-
cultat ¡ntolerant, la intel-ligéncia », en favor 
de la tirania del vulgus contra el geni. Per
qué, no ho dubtis, l'home ignorant sap mes, 
per intuició, que el savi no sap per mitjé 
de lo ciencia : no em negaras, per exemple. 
que en el Romanticismo hi ha major sensibi-
litat que en el classicisme. 

— V0I5 dir ? A mi el Romanticisme em 
sembla una regressió. 

— I bé, i qué ? Leopold Ziegler consi
dera el Ronfanticisme certament una regres
sió, pero una regressió de gran estil. 

— Ah, aixó si. 
— Estigues segur que a mido que lo ci-

vilització es perfecciona l'home es degrada 
i devé mes desventurat. Has vist res de mes 
sinistre que la miseria de les grans ciutats 
modernos, les principáis capitals de la civi-
lització ? 

—• Certament, res de tan espantos. 
— Rousseau ¡a sosté (i amb quin éxit 

perdurable) que l'home és, per naturalesa, 
bo i felic, enamorat de l'ordre i de la jus
ticio, i que lo societat l'ho corromput i pre-
cipitot en lo miseria* Es cert o nó ? 

— Es cer t : recordó que el seu primer 
treboll fou el que envié a un concurs obert 
per l'Académia de Dijon per tal d'escatir si 
el desenrotlloment de les ciéncies i de les 
lletres ho estot favorable, i concloia que 
no. 

— La civilització ha certament afavorit 
el progrés material, pero no el progrés vi
tal, 90 que és mes ¡mportent; i menys en
cara ha afavorit el progrés espiritual: to-
thom hi convé. 

— Ja ho diu Claudel : la civilització ens 
fa presoners de lo moral, de la higiene, de 
¡"artificial, de l'utilitarisme... 

— < Destruiré el seny deis savis i enor-
rearé la intel-ligéncia deis intel-ligents», 
deis Isafes, el qual no esteva pas per hi
gienes. I és que, en realitat, els intel-lec-
tuals han abusat de lo intel-ligéncia. Per 
aixó Sant Pau em sembla molt essenyat 
quan escriu : «Cal evitar les discussions, les 
quals sois serveixen per a ruina d'aquells 
que les escolten... Llur poraula corroira 
com la gangrena i d'altres animaladas. Les 
Sagrades Escritures están plenes d'animala-
des. 

— ? Animaladas, dius ? Ja has ben me-
ditat aqüestes pareules ? 

— Animaladas, si, caríssim, animaladas o 
bestieses, com prefereixis. Com mes supe
riors son les idees oixi mateix son mes bes-
tiols. I si no digues, Gomes : on hem ar-
ribot en la questió de la intel-ligéncia ? En 
abominar de la roo, no hem, per ventura, 
condemnot poralel-lament la Intel-ligéncia ? 

— Sembla... 
— No, no. Cal que no sembli, cal estar

na segur. Concebirles una Rao que no fos 
intel-ligent ? Aixó és l'evidéncie. 

— Evidentment, no es concebeix pas. 
— Aleshare*, com que le Reo je ee troba 

convicta d'inütil i nociva, no podem pas 
considerar la Intel-ligéncia com una mera-
vello : la Intel-ligéncia adquirida : la una éi 
correlotivo de l'oltra. 

— Aixó és notori. 
— Dones, si lo Roo i lo Intel-ligéncia son 

posicions negativos del nostre esperit, col 
cercar i considerar principalment les positi
vos en l'anti-lntel-ligéncia : les animaladas, 
dones, llur condició i quantitat, ens dona
ran la tonalitat mes o menys sublim del dis-
curs. 

— Ací si que ¡a no et puc seguir. No és 
pas que repudii el teu raciocini, el qual 
pressento original i sólid, sino que no em 
veig capa; d'elevar-m'hi. 

— Si, home, si : com que no es tracta 
pas de caure en el raonoment sino d'epro-
fondir en lo intuició, si convé, en l'instint 
i tot... Vejo, home, vejo... tu, un home ton 
espovilat... Ja veurés, posa-h¡ tota l'atenció, 
és coso xocont. 

— Parlo, sóc tót orelles. 
— I Noi, és veritot! No m'hi havia fixat. 

I, dones ? I ¡o ? 
— Tu ?... Déu n'hi do. 
— ! Va bé ! Estem dones en inmillorables 

condicions per a escoltar atentivament no 
sois les paraules de la nostra saviesa, sino 
édhuc les palpitacions del Cosmos. 

— Sobretot les del nostre Cosmos,' el 
Cosmos contemporani. 

— ! Es ciar! Per alguna som també con-
temporenis. Una de les mes subtils palpita
cions del Cosmos contemporani és, sens 
dubte, la que auscultem en la fragor 
d'aquesta civilització horrible, la civilització 
deis explosius, deis gasos asfixiants, del jozz, 
del cáncer, de lo Radio-Andorra, de la tu
bérculos!, del tango, etc. etc. Aquesta pal
pitado és la del Paradis recóndit. 

— ... ? Paradis ?... 
— S i ; el Paradis de l'home primitiu, l'an-

titesi prístina del món modern. 
— I Ah, si, l'encfs de la humil vida pri

mitiva, el sermó de la Muntanya. 
— Si, i també el sermó deis aglans en el 

Quixot. 
— Si, home, si ! Ja ho cree. L'espontonei-

tot, le ingenuitat de l'home primitiu, lo 
condidesa delicioso deis infants. 

— ? Et récordes d'aquelles emocionants 
Festes d'infants i de flors que hom cele-
brava anys enrera en el Turó Park, les quals 
enterníen les mares i elegraven els tendres 
fillets ? Quantes i quant purés llégrimes no 
m'han fet vessar I 

— Ja en vaig entenent... la divina inge
nuitat del noi Persifal, aquella ingenuitat 
verge la qual et fa conéixer de tot sense 
haver aprés res... Ja vaig identificant-me 
amb el teu pensament i ¡'anima se m'es-
ponja xopa de sentiment. I, qué em dius de 
les frequents i emocionants exposicions de 
dibuixos infantils ? Vols res mes frese i mes 
ric de suggestions ? 

— Renán ha d i t : «El poblé és infant, 
és simple... El veritable savi és uno nehiro-
lesa infantil >. I el gran Ingres recomaneva 
els seus deixebles que no perdessin pos la 
benhourado ingenuitat, «cette charmante 
ignorance >. 

— I» — 



rr. I. n° récordes el retruc de Carlyle 
amb els mcts geni-ingenuitat ? 

— Es que en realitat tothom és genial : 
perdem el geni quan ens proposem apren-
dre ; en aprendre d'un altre home renun-
ciem a la nostra originalitat, a la nostra 
personalitat; l'originalitaf és la posició ego
céntrica de l'individu contra la col-lectivi-
tat, la recuperació de la llibertat. Observa, 
sino, que actualment els Onics mortals que 
frueixen de verdadera llibertat son els sal-
vatges i observa també com sois entre els 
salvatges es troba la simplicitat... 

— Aixó s6n favos comptades. 

— No m'interrompis. Cal , pero, que ens 
imposem d'aquesta ver i tat : si la llibertat 
no és absoluta, la lliberta és una farsa. 

— D'acord. 

— Santa paraula ! Estem d'acord amb les 
grans directivos de la llibertat, amb els doc
tor* del dret natural. Sépigues que Sturm 
und Drang senté per un mai mes que tot 
alió que plau és permés ; i el mai prou lloat 
Péguy, mes ardit, postulé una llibertat des
vinculada de compromisos i convencions, bo 
i afirmant que cal que l'home sigui un cons-
tant renegat i que la vida de l'home hon-
rat he d'ésser una interminable ¡nfidelitat. 
Estimat- Gomes, a mi tot aixó em sembla 
grandiós, ho veig grandiós. Suposo que 
també ho creurés aixi. 

— ? Qui gosaría dubtar-ne ? Aqüestes 
idees ja compten com una adquisició defi
nitiva entre els homes mes desperts i sensi
bles. De totes maneres, el salvatge, l'infant, 
l'home primitiu, l'home desvinculat, son és-
sers inaptes per a les tecnología del nostre 
temps. 

—i Infelicj...? Per qué voldríes l'habilitet ? 
De l'habilitat hom passa aviat al virtuosis
mo, d'ací a rhabilidositat; de Khabilidositat 
« la fórmula, en consequéncia a la rutina 
i. fatalment, a la senilitat i a la mort. 

— ! Quent cert és el que dius ? 

— H i convens pero amb una certa me-
lengía. Amb tu, ¡a ho vaig veient, no hi ha 
reí a fer. 

— Qué hi vols fer ? Sempre és trist 
haver de renunciar a creencias arrelades ni 
que sigui davant de ('evidencia. 

— Ho comprenc. A la majoria cal l'en-
gany, la superstició. Nietzche s'ha pregun-
t a t : Quina quantitat de veritat pot supor
tar l'home ? 

— Home, Felip, no vagis ara a confon-
dre'm amb el vulgus ! Jo assimilo perfecta-
ment els teus ensenyaments. 

— No n'he dubtat mai ; és la única cosa 
que no he dubtat. 

— Grécies, Felip : ¡a saps que «óc teu 
amb totes les meves potencies. 

— Fica't, dones, ben endins del cervell 
aquesta veritat sobrehumana reservada ais 
esperits selectas, ais iniciats : la bestialitat 
da l'home ¿s equivalent de la beatitud ; és 
la Sofrosine deis antici. 

— (Els antics, sempre els antics !...) 

— íi la unid mística de l'home amb la 
natura. La mística orgiéstica de les ménades 
i les bacants aconseguia aquesta unió per 
mitjé del desfrenament bestial, així matefx 
els dervixes esbogerrats del próxim Orient. 
La bestialitat fou en el principi enel paradís 
terrenal aleshores que les bésties parlaven 
i eren amables; la bestialitat és també la 
finalitat de l'home. Recordé el que diu 
Maeterlinck en el llibre « L'hoste descone-
g u t » referent a aquesta finalitat: « El mis
ten deis cavalls d'Eberfeld, els quals saben 
calcular millor que l'home, millor que el cé
lebre Inaudi, es confon amb els misteris de 
la metapsiquica humana». La prava 
d'aquest principi bestial la tens en les me
tamorfosis prenatals de l'home, les quals 
van des del vegeta! a la forma humana, 
passant per [es ictinies. I 1'Ecclesiastés que 
tan admires, et confirma la finalitat bestia-
lista quan et du : « Res millor que menjar i 
beure i fer gosar la propia anima del fruit 
de les seves penes ». 

— Realment, realment, l'animalitat és un 
do de Deu... No obstant... 

—- Encara ! 

— Si, Felip, sentó un rau-rau, quelcom 
aixi com la por de caure en heretgie. 

—' Oportet haereses erse. 

— Certament. De totes maneres l'home 
bestia... qué vols que et digui ? No tro-
bes denigrant l'acceptació d'aquest postu-
l a t? 

— Si, rebaixa l'home intel-ligent. Pero 
imaginava que ¡a estaves guarit d'aquesta 
ronya de la Intel-llgéncia. 

— Tens r a o : fes-te cérrec que faig 
l'aprenentatge, que sóc tot ¡ust un cate-
cúmen, mes aviat que un iniciar. Els grans 
misteris de Delfos, Délos, Eleusis. Cumes, 
devien... 

— Si que estés carregat de literatures i 
d'histories : cal despullar-te de totes aqües
tes vanitats i pedanteríes si vols descobrir 
l'home ingénit sota l'enfarfec de la .cultura. 
No és ¡a l'animalitat de l'home el do mes 
precios a reconquistar, sino la mateixa con-
dició de bestia s¡ ho vols- pregonament es-
catir. 

— Sens dubte ; altrament, on*aniriem a 
parar ? 

—i Ben segur; pero deixa'm dir. No re-
coneixes per ventura mejor ingenuitat, mes 
franquesa, major senzillesa en la bestia que 
en l'home mes depuradament salvatge ? La 
involució complerta és la significació veri-
table del nostre concepto d'evoiució. La 
genteta, poro, ho veu o l'inrevés. 

— Es ciar, és c iar ; sois que no tothom 
esté preparat per a comprendre-hi aixi. El 
comü de la gent segueix porquejant en el 
femer de la Intel-lig... 

— O h , el femer..., el fermer i el porqtie-
jar... Que aviat esté dit... 

— Bé, ¡a m'entens. 

— Si, t'entenc. Mira, noi : cal e¡up t'ob-
servis continuament. Veig que els vicis de 

la cultura universitaria encara pugen de 
tánt en tañt a la superficie per a ejelatar 
en bombolles. 

— Estaré alerta. Pero... una darrera pre
gunta. 

— No te n'estiguis. 

— H e notat que, per tal de condemnar 
la Intel-ligéncia bo hem cuidat recolzar els 
nostres arguments en d'altres de gent uni-
versalment tingudé per intel-ligent: apo
tegmas, definicions, sentencies. 

— Sentencies de mort. 

— Ah ! Aixi, callo. 

— Si, Gomes, si, fixa-hi bé. No has vist, 
per ventura, els prodigis do l'aviació mili
tar. 

— Prou I... 

— Bé, dones, hauras observot que sovint 
els aviadors dancen bombes incendiéries, ul
tra les explosivos. 

—i En efecto. 
— I que les bombes incendiéries causen 

devastació tan... 

— Enorme devastació. 
— Pero, si l'aviador ho vot, l'esrrall pot , 

ésser encara major. 
— Probablement. 
— No pas probablement, pero si ben 

palesament. Si ¡'aviador vol, pot fer coo
perar l'enemic a t'augment de la devas
tació. 

—, Com ? 
— Dones, molt senzillament, bo i dexant 

caure les bombes en un dipósit de carbu-
rant o de municions: aleshores la devas
tació és multiplica per cent o per mil gré
cies a les armes de l'enemic. 

— Es cert. Ja t'entenc, en servir-se de 
la for$a de l'enemic, la propia esdevé mes 
eficas. 

— Justa ! Nosaltres dos hem obra't aixi 
en manipular per al sosteniment do la nos
tra teoría de la Santa Bestialitat els argu
ments deis homes sobressortints en aquesta 
mena d'idiotesa anomenada Intel-ligéncia. 

— Oh, Felip ! Ets admirable ! No es diré 
pas que la tova fama sigui usurpada. 

— Riem-nos de la fama..., i si, a desgrat 
nostre, la fama ens eixorda, procurem no 
fer-ne cas. 

— I posar-nos a geure. 

— Geure, geure i menjar. 
— Ni mes ni menys... Pero, ves, encara 

em pertorba un petit dubte, un, un sol dub
te, el darrer. 

— Parla. 
— Tu be ets intol-ligentíssim i genial i 

tot. I, ¡o mateix, no sóc pas llosc. 
— Intel-ligents tu i ¡o ? Fuig, home, fuig. 

Si que he perdut el temps en pretendre 
alliconar-te ! 

— Diablo ! Felip... Si que em dol, tens 
tota la rao... Jo no volia pas... 

— Pero digues, t r o ; de quóniam ; creus 
tu que si tu i jo fóssim intel-ligents etziva-
ríem les bajanades que etzivem tan aviat 
com obrim le boca ? 

— Mes ciar l'aigua. M'hes convenjut de! 
tot. No en parlem mes. 

— I I — 



unes ÚE unmn: • 
Paul Eluard, el poeta del Henguatge 

d'una transparencia i d'una lleugeresa ini
mitables, és el mes ben dotat d'aquella 
pléiade que dirigida per André Bretón 
s'havia proposat de reconstruir el 
mon a la seva manera i que ha 
participat en els principáis moviments poé-
tics que son una mena d'avantguarda esté
tica, literaria i moral. Eluard ha cercat en 
la poesía el sentit profond de l'existéncia. 
Nostálgic i tendré ha sabut transcriure les 
miséries d'aquest «"petit monde meurtrier» 
que 

« confond les morts et les vivants, 
blsnchit la boue, grade les traítres» 

i on 
«la bétise et la démence 
et la basesse firent place 

a des hommes fréres des hommes » 
Pero el seu crit de plany no es un crit 

ser.se esperance, sino que s'hi endevina la 
possibilitat d'una humanitat millor: 

« Nous aimons les hommes 
ils s'évaderont 
nous en prendrons soin 
au matin. de gloire 
d'un monde nouveau 
d'un monde á l'endroit» 

Eluard creu que un dio serán trencades 
« les serrures roulllées de l'injustice» i 
« les hommes vont venir qui n'ont plus peur 

[d'eux-mémes 
car ils sont súrs de tous les hommes 
car l'ennemi a figure d'homme dísporaít.» 

El poeta i estima la Ilibertat: «Je 
suis né pour te connaítre, pour te nommer: 
Liberté >. Quon la destrucció de Guernica, 
la mort de Garcia Lorca, l'ossalt a Madrid, 
la batalla de l'Ebre, els bombardeigs a la 
reraguarda republicana, Paul Eluard com
pren drets i deures del poeta. I és en 1938 
quan escriu ; « He arribat el moment que 
tots els poetes teñen el dret i el deure de 
«ostenir que están profondament arrelats en 
la vida deis oltres homes». Accepto el 
repte orgullos deis enemics de la Ilibertat i 
esdevé el Poeta de la Llibertat. Publica 
« Poésie et vérité 1942» i «Dignes de vi-
vre >, i aixó sense pseudonim en moments 
de perill gravissim. El primer és una mena 
de manifest. 

Eluard escriu i pronuncia per tot el mot 
Llibertat, i en el « Rendez-vous Allemand » 
— antología de poemes publicats sota 
PocupaciS — s'hi veu la fermesa i la digni-
tat d'un homo, amic deis altres homes ais 
quals « nous voulons libérer de leur solitude 
glecée ». 

Pero no és un enamorat romántic de la 
llibertat, sinS un enamorat actiu, i és en les 
hores de l'ocupació que forma part del 
grup editor de «Les lettres francaises» i 
fundee l'ombra * L'Etornell» Revue», r«-

Paul ELUARD 

vista de poesía en la qual hom afirma que 
el poeta ha de jugar un paper en la Resis-
téncia-primer, i en la República després, 
com l'orador i el politic. 

Enamorat de la Llibertat i de la Justicia, 
Paul Eluard és un amic de Catalunya i de 
l'Espanya republicano. «PER CATALU
NYA » s'honora de tenir-lo com a col-labo-
rador. En la lletra que acompanyo el poema 
que ens adreca i que ens compiau de pu
blicar afirma estar «de tout cceur avec 
vous ». 

J.-M. LLADO. 

CRITIOTE déla POÉSIE 
par Paul ELUARD 

Le feu réveille. la forét 
Les tronc5, les cceurs, les maíns, les feuilles 
Le bonheur en un seul bouquet 
Confus, léger, fondant, sucre. 
C'est toute une forét d'amis 
Qui s'assemble aux fontaines vertes, 
Du bon soleil du bois flambant. 

Garcia Lorca a été mis á mort. 

Maison d'une seule parole 
Et des lévres unies pour viyre 
Un tout petit enfant sans larmes 
Dens ses prunelles d'eau perdue 
La lumiére de l'avenir 
Goutte a goutte elle comble l'homme 
Jusqu'aux paupiéres transparentes. 

Saint-Paul Roux a été mis á mort, 
Sa filie a été suppliciée. 

Ville glacée d'angles semblables 
Ou ¡e réve de fruits en fleurs 
Du ciel entier et de la terre 
Comme a des yierges découvertes 
Dans un ¡eu qui n'en finit pas 
Pierres fanées, murs sans echo, 
Je vous evite d'un sourire. 

Decour a été mis á mort. 

Nil al Castell per Joan CLIMENT 

Flairós el íront del llor d'altres corones, 
en son Hit fose ell jeia entreabaltit, 
flns que sentia, amb el primer mosquit, 
altres ñblons; i els monstres, i Gorgones 

que a través-tancat d'ulls-de les parpelles, 
el fltaven, ofesos, fosca endins, 
on durava un rosee de ratolins; 
i a cada quart, el crit deis sentinelles : 

de « Sentinella, Alerta ! Alerta I Alerta!... » 
que, ja lluny, es fonia sobre el mar. 
Pero, a la fl, el banyava el teu esguard, 
sol, juvenil, en la gran nit deserta. 

— IZ — 
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ü mimoso « « « 
Sardanes durant tot l'agost, a tots 

els enveláis i places majors. Sarda
nes a Badalona, a Gracia. Sardanes 
a les cruilles de l'esquerra de l'ei-
xampla i al Paralel. Sardanes al 
carrer de Sant Pau, cantonada Roba
dor, en una placeta on abans hi 
havia el cinema Diana. Sardanes al 
carrer de Mendizábal. Sardanes a la 
radio. Sardanes tarda i nit. Sardanes 
a la piafa de braus. Sardanes^ a les 
presons. Sardanes per la Mercé. Sar
danes per tots Sants. Sardanes per 
la « Fiesta de la Raza ». Sardanes per 
donar i per vendré. I fins per bailar. 

Les noies amb topolinos, faldilles 
curtes, bosses penjant com cobrado
res de tramvia i pentinats oscilants ; 
homes amb pantalons estrets i ame-
ricanes llargues ; falangistes amb 
saharianes blanques... Tota la fauna 
del pais baila sardanes. Rostres bruns 
d'Andalusia ; ullls" irritats d'Alme-
ria ; figures quadrades de Vallado-
lid ;ulls nostálgics de Galicia. I fins 
i tot, alguna cara blanca de Cata
lunya. 

El senyor governador no autoritza 
cap programa de festa ni festeta si 
no hi ha una bailada de sardanes. 
El senyor governador-ell mateix 
vadir-ho en una note oficiosa, to-
just arribat al govern civil-ad-mira 
les sardanes, el « folklore catalán, 
tan bello y emocionante que llega 
al alma. » L'ánima de delegat go-
vernatiu del senyor Barba-coronel de 
l'exércit i figura de boxe jador-es 
commou amb les sardanes. Les me-
lodies de la tenora fan estremir les 
fibres mes sensibles de l'ánima del 
capitá de guárdies d'assalt que va 
assistir a la tragedia de Casas Viejas. 
Les filigranes de la gralla fan pesi-
golles a l'ánima marcial del tinent 
coronel que manava un regiment du
rant la guerra i que va entrar a 
Barcelona el gener del 1939. El co
ronel Barba, governador civil de Bar
celona que disminueix les raeions a 
la meitat i que envia els seus guár
dies a matar catalans que enganxen 
pasquins l'onze de setembre, té, una 
ánima molt sensible a les belleses de 
la sardana. I diu que la que mes el 
commou és aquella de Maragall i Pep 
Ventura que fa : 
« Quand te dirán la nieva fi 
plora per mi 
mes dolcament que amarganient... » 

Pero el senyor governador no 
comptava que una ánima tan sensi

ble com la se va la tenien també els 
gallees que foren portats a Barcelona 
a substituir els tramviaires ; i esl 
almerians que enviaven a barre-jar-se 
amb els obrers de les mines i les 
obres publiques per tal que trenques-
sin tota mena de protesta ; i els val-
lisoletans que omplien les oficines 
de l'Ajuntament ; i la gent de tota 
la península que venien a cercar tre-
ball, a endur-se'n autos, maquines, 
teixits, accious, « momios » i carrees. 
Les animes sensibles no son privi-
legi exclusiu deis governadors civils. 

No hi ha pas agrupacions sarda-
nistes a Catalunya. La gent jove no 
ha ballat mai sardanes. Els grans, 
han estat set anys sense punte-jar-
les. No hi ha escoles on ensenyin el 
cátala. A les oficines publiques, ais 
tramvies a les presons, a l'exércit, 
al jutjat, arreu on no us trobéu en
tre amics, no es parla el cátala' 
• el hermoso dialecto que un pastor 
de Folgarolas empleó para expresar 
las grandes visiones proféticas del 
alma imperial hispánica » (Diaz-Pla-
ja dixit). 

Pero sense haver-lo aprés enlloc, 
sense haver-la vist bailar, els gallees, 
els andalusos, els castellans que 
viuen a Catalunya, que son oficial-
ment de la « Cruzada •, s'han posat 
a bailar sardanes i fins i tot a par
lar catalár. I els seus filis d'aci uns 
anys quan els preguntin com s'ano-
menen, us escriuran Pérez pero pro
nunciaran Peres. Es que han begut 
l'aigua de Canaletes. 

I mentre Catalunya va fent aquesta 
obra inconscient de substituci6 i 
acceptar de tots els recons de la pe
nínsula els homes que, catalanitzats, 
ocuparan els llocs deis miliers de 
morts par ordre deis innombrables 
senyors Barba, mitja dotzena de se-
nyors de figura respectable, amb 
barret i cartera sota el brac, es fiquen 
per un carrero deis voltants de la 
Catedral i, refregant-se les mans ner
viosos, miren a tots costats. No ; no 
ve ningü per les cantonades estretes 
i ombrivoles. Procuren caminar suau-
ment, per tal que els seus passos no 
ressonin damunt les pedrés. Aixe 
quen els ulls al cel i veuen la franja 
blava entre les cases i una tovallola 
blanca que oneja desmaiada des d'un 
baleó, entre testos. 

Avancen apressats a petits passos. 
Hi ha un senyor baixet rodanxó amb 
ulleres sense montura. Hi ha un nou 

esprimatxat i rostre cavallí, de poe
ta. Hi ha un frare de paisá-havia es
tat seminarista-i ara és advocat. Hi 
ha, un venerable general amb bigotis 
blancs i ondulats. Eli sempre somnia 
ésser general, pero no ha passat mai 
de negociant de grans. 

Es fiquen en una portería iosca i 
húmida. Pügen dos pisos. La porta 
s'obre sense trucar. En un despatx 
malolent, pie de Ilibres i de paper 
sellat, sota una bombeta cagada de 
mosques, un senyor els reb. Quatre 
mots. Asseguts a l'escaire de la ca-
dira, escolten la lectura d'una lletra 
vinguda per mitjans secrets .« Lau-
sanne... Estimats amics... El Sen
yor... Sa Majestat... Els interessos 
espirituals... Circumstáncies favora
bles... Espero la vostra col-labora-
ció... Diari cátala... Raons superiors 
a les purament locáis... Rebeu la me-
va benedicció... D'aci a pocs dies 
estaré amb vosaltres... » 

Els senyors respectable» es miren 
els uns ais altres. Somriuen. Passes 
a Péscala. Cinc cors paren de pal
pitar. Deu tempes es cobreixen de 
suor. Deu polzes cessen en el seu 
moviment. Les passes en fan mes 
llunyanes. Cinc pits sospiren alleu-
jats. I cinc boques desclouen els lia-
vis per a dir a la vegada : 

— Si, d'acord... 
Si, cal dir que si per a poder-se'n 

anar totseguit. Aixó es un terrible 
complot i podrien agafar-los. A la 
presó s'hi está malament. Figureu-
vos : barrejats amb els rojos, entre 
obrers i catalanist.es !... 

Els quatre visitants respectables 
baixen les escales de puntetes i sur
ten al sarrer poe a poc. A la canto
nada s'acomiaden. 

— Aquest cauonge totes se les 
pensa. 

— Amb un canonge aixi no es pot 
fracassar. 

— Quan el canonge ho diu... 
El darrer, el que sembla un frare 

de paisa, té un lapsus-un lapsus in-
voluntari, evidentment. 

— Quina visió, la del nostre ar-
quebisbe... vull dir la del nostre 
canonge. 

I els quatre terribles conspiradors 
catalans es perden pels carrerons 
tortuosos fregant-se les mans i 
estossegant. 

P.E. 
Barcelona, octubre del 1945. 

— U — 

http://catalanist.es
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Un victoria del Catalanisme Primitiu 
—— . per Joiepta TORRENTS 

La primera meitat del segle XIX, 
és l'época que va veure la Renaixen-
ca de l'idioma i, per tant, la Re-
naixenca de Catalunya.' Si l'Oda a 
la Patria de l'Aribau marca el seu 
primer intent, ben aviat en tots els 
estadis literaris s'havia de produir 
aquest fet miraculos que havia de 
conduir-nos, en menys de mig se
gle, al recobrament de la nostra áni
ma nacional. Rubio, Blanc i Cortada, 
Pico i" Campamar en el terreny de 
la poesia; Pélai Briz, Bosc de la 
Trinxeria, Genis i Aguilar en la no
velística, obrien amb les seves rel
ies primitives, un solc profund i llu-
minos, en l'érm vastissim del nos-
tre camp literari. 

El teatre, la mes popular de totes 
les arts literáries, quan és trebál-
lada per homes destres i coneixedors 
del seu ofici, ni podia ésser una ex-
cepcio. L'incivilisme xiroi de Ro-
breno (al qual malgrat tot, li res-
tem agraits, pero no en podriem fer 
la lloanca) era netament desbordat. 
Vidal i Valenciano, Josep M. Arnau, 
Francesc Camprodon, entre altres, 
produien un auténtic lever de ri-
deau (aci el mot no és cap imatge) 
de l'escena catalana. « La initja ta-
ronja » de l'aranyenc Arnau, no ha 
perdut a través deis anys, gens ni 
mica de la sava frescor i gracia natu-
rals. « La teta gallinaire » i « La 
tornada del Tito », del viga á Fran
cesc Camprodon, resten avui com-a 
peces modeliques del sainet cátala 
i no han pas estat supera des. 

No sabem que els poetes i els no-
velistes trobessin cap obstacle en el 
poder central que frenes les seves 
activitats. No podem dir el mateix 
deis autors teatrals. En aquells 
temps, el teatre cátala feia public. 
(Ai las ! com us enyorem, mosque
tera primítius del nostre teatre). I 
és potser precisament per aixo, per
qué él teatre cátala s'emportava les 
multituds, que a Madrid va haver-hi 
algu que es senti tot pie d'esvera-
ment, i va dictar el que fou anome-
nat decret del bilinguisme, inefable 
model de legislacio, veritable perla 
negra de totes les liéis dictades i per 
dictar, ben capac, per ella sola, de 
fer la gloria de qualsevol ministre 
pie de zel. Sentim no teñir el seu 
nom a . la má. Amb gust el repro-
duiriem per fer-li tota la justicia 
que mereix. 

El decret del bilinguisme (ara si 
que podrem escriure, com el seu nom 
ja indica) decretava que les comedies 
catalanes havien d ésser bilingües 

Costa de creure que fos aixi, pero 
era aixi, i nosaltres no podem pas 
canviar el curs deis aconteixements. 
Els primers sorpresos peí decret fo-
ren els autors de l'época. Cap d'a-
quests senyors era catalanista. No 
feien catalanisme perqué ni tan sois 
sabien que volia dir aquest mot 
Mots d'ells vivien a Madrid i escri-
vien en castella. Tal és el cas de 
Francesc Camprodon, autor de « Flor 
de un dia » i « Espinas de una flor », 
i de la tan popular i carrincloneta 
« Marina » musicada peí mestre 
Cliapi. També vivien a Madrid Víc
tor Balaguer i ádhuc l'Aribau, el 
qual ja és ben segur que quan 
escrivia l'Oda a la Patria, no sabia 
el que feia i no sommava mi de 
prop ni de lluny, en plantar una 
monjoia. Pero el geni de la llengua 
és una llevor immortal que tarcl o 
d'hora reventa la térra que la guar
da, i com que aquesta bona gent era 
catalana, els surtien coses en cátala 
d'una manera hen espontánia, amb 
la mateixa naturalitat amb que els 
deurien sortir els mots en llengua 
vernácula, per adrecar-se ais seus 
pares, ais seu» filis, o ais seus ger-
mens. 

Are bé, el mes bo de tot "aixo, és 
la manera com tots aquesta senyors 
aculliren el decret del bilinguisme. 
Hom creuria totseguit que deixaren 
d'escriure comedies en cátala, per im-
possibilitat manifesta d'adaptacio a 
les normes imposades. No, no; res 
d'aixo, sino tot el contrari. S'hi adap
taren, s'hi adaptaren a la perfeccio; 
ádhuc podriem dir que s'hi adapta
ren amb entusiasme. I ja veurem 
com. 

A partir d'aquell moment, a les 
comedies catalanes hí surtía un per-
sonatge que parlava en castella. Mol-
tes vegades era un civil o un carra-
biner mort de gana i de miseria, 
a les galtes del qual hi anaveu a 
parar totes les bufetades que s'esca-
paven de 1 acomedía. Altres vega-
des era un americanu, que arribava 
carregat de lloritos i de guachin-
dangas, — gairebé sempre es deia 
D. Pancho — i que ja us podeu pen
sar el paper galdos que representáva, 
en un ambient de pescadors de la 
Costa de Llevant o de pagesos de 
l'Empordá. N'hi feien de verdes i 
de madures. I la bona gent catalana 
riu que riu... A totes les comedies, 
— és una questio d'ortodoxia teatral 
— sempre n'hi ha un que és mes 
ximple que els altres. Done mira, 
sempre es donava la casualitat que 

aquest personatge, el mes beneit 
del cabac, el mes desgraciat de tots, 
era el que parlava en castella. I la 
bon gent catalana riu que riurás... 

I és que no podia ésser d'altra 
manera. Que en voleu fer d'un se-
uyor que en una comedia parli dife-
rent de tots els altres ? Només pot 
fer una cosa : rebre. I rebien de va-
lent. Hom endevina fácilment aquell 
aire sornaguer i garnéu, caracteris-
tic de tot 1'humor del 800, i la 
rialleta de conill que deurien fer, 
aquella gent amiga de la facécia i del 
bon viure, i d'aquella ironía que, si 
bé sembla d'una ingenuitat extre
mada, era pero, d'una evident mor-
dacitat. 

El decret del bilinguisme no vá 
durar gaire. A Madrid varen adonar-
se que el remei bavia estat molt pit-
jor que la malaltia. Pero ja havia 
durat prou perqué ens restin d'aquel
la época dues dotzenes de comedies, 
gairebé totes en un acte, que per 
nosaltres no teñen preu i son d'una 
valor inestimable. I aixo per dues 
raons; la primera peí seu valor d'ex-
cepcio. No creiem que" cap mes tea
tre del mon, tingui aquesta flor úni
ca de 1 acomedía bilingüe, que té el 
nostre pobret i estimat teatre cátala. 
Hem patit massa per ell perqué no 
li tinguem en compte. I la segona 
peí sentit que teñen de victoria pa-
radoxal. Victoria del catalanisme 
primitiu, la primera de totes, obtin-
guda per uns senyors que no eren 
catalanistes, perqué encara no sa
bien que volia dir aquest mot. Pero 
ens obstinem en dir-ne victoria del 
catalanisme primitiu, perqué consi-
derem que feien de catalanista sense 
saber-ho, i malgrat ells. Es per aixo 
que ens els estimem tant, i que tin-
dran sempre un record amable en el 
reco mes intim del nostre cor. 

Eren els dies en els quals comen-
cava a produir-se el. gran miracle ! 
De les terres altes del Pallare i la 
Cerdanya, a la térra baixa de l'Ebre 
i del Camp, hi passava un vent de 
profecía que sembrava el germe de 
la Renaixenca. Era encara quelcom 
d'imprecis, d'immaterial, d'indefi-
nit... pero que senyorejava en la 
térra i en el cel de Catalunya, i que 
era tan visible com les neus eternes, 
i els rius, i les muntanyes, i Íes ter
res en fruit de la Patria. 

Era el geni de la llengua'que cli-
vellava tota la térra catalana ! 

Maragall diría : 
c No ets encara el millor temps, 

pero en teas tota 1'alegría... » 



per Louis PIÉRARD, 

Diputat, 
President del P.E.N. Club de Bélgica. 

Sur la colline de Montjuich, loin de la sombre forteresse, est cet ampie théátre d'oú l'on peut 
voir la ville rose et blanche s'épandre jusquaux pieds du moni Tibidabo. Lá, dans la lumiére ¿da
tante qu'obscurcit le souvenir des fusillades, le peuple catalán s'apprétait a chanter la Paix, felicité 
suprime. 

« Hommes et peuples, millions d'étres, embrassez-vous ! » La joie dyonisiaque de la Neuviéme 
s'exalterait encor sur les rives latines. 

Et voici que soudain, un appel retentit, court a travers la péninsule. Alerte l aux armes, 
Espagnols ! Catalans ! Navarrais l Mineurs des Asturies, Basques au corps rabié. Et toi aussi, 
chico souple et félin des rúes de Triana. 

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de sáuter dans l'aréne sanglante pour agiter un. mouchoir rouge 
devant le taureau furieux. II faut courir aux barricades. Une fois de plus, les généraux de pronun-
ciamento se sont leves contre la loi républicane. 

Vite, on arme les ouvriers. Et les voilá mélés aux ennemis d'hier, les gardes, íes mozos á 
courte veste rouge et bleue. lis font le coup de feu en sálopette. En quelques heures, le peuple va 
mater les soldats insurges. Sois heureuse, ombre de Macia i Le temps de VAnido ne peut plus revenir. 
Mais tandis que la lutte atroce continué a travers toutes les Espagnes, c'est la fureur des représailles 
qui se déchaine á Barcelone. &n brúle les églises. Vierge noire de Montserrat, pardonne-leur ! Les 
mimes mains qui allument le feu vengeur vont sauver les saintes images, les reliques et les tableaux, 
pour les porter dans ce palais oú fresques et statues nous disent les premiers balbutiements de l'art 
occidental. 

O Barcelone des ramblas — ramblas des fleurs et des oiseaux —Barcelone oú si souvent chanta 
en sautillant la sardane gracieuse, te voila done vouée á la vivante horreur I 

Mais le soleil, un jour, luirá pour éclairer encoré la fite de la Paix,. de la fraternité latine et 
cette Mer « toujours recommencée » oú le génie des hommes retrouvera sa jouvence éternelle. 

2a ^üiía <ra 
pee ¿JÍLiqueC § u i a a c í 

• 
Vila d'ls I Que era felic, 
diu la ¡legenda bretona. 
Rns que la mar s'h! abraona 
i engolelx la Vila d'ls. 

La llegenda té el perfum 
de les époques llunyanes, 
percudeix com les campanos, 
llu com raig d'or i de Hum, 

i ens duu l'eco melangiós 
i evocador del misten, 

. notes vagues d'un psaiteri 
que ens deixen l'esprit confós. 

Vila d'ls ! Vila d'encis 
La mar s'estén, llisa i plana, 
damunt d'on, abans ufana, 
sorgia la Vila d'ls. 

I conten els pescadors 
que durant les maltempsades, 
en els clats de les onades, 
i a través l'espai boir6s, 

hi albiren, amb cert neguit, 
estranyes llances marines 
— de les creus les puntes fines 
d'algun temple submergit I... 

Vila d'ls! Ignot país 
que dorms la son infinita : 
¡o et sentó el cor com palpita 
sota el vel blau, Vila d'ls! 

En «4 temps primaveral 
hom percebeix, molt llunyanes 

i profundes, tes campanas 
cantant l'himne matinal. 

I els pescadors, que han flectat 
ets genolls damunt la sorra 
amb fe, llevada la gorra, 
un res han barbotejat. 

Vila d'ls ! Tinc ¡a el cap gris, 
s&c lluny da tu i d'aquell dia 
en qué el teu fat s'imprimia 
en el meu cor, Vila d'ls ! 

Malgrat el temps escolat 
em plau sentir devegades 
les veus dolces i obstinados 
d'aquell metall ofegat. 
I un espectacle grandiós 
la imaginado em presenta : 
la ¡mmersió trágica i lenta, 
L'Atlantida que s'ha fos !... 

Qonac 1942. 

— I I 
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El nostre amic Baptista 
Xuriguéra ha escrit una 
Marga Biografía sobre la 
vida i l'obra de Léon Cla-
del. Avui ens complavem 
en publicar aqüestes notes 
per a donar a conéixer ais 
lectors eatalans el nom 
d'aquest gran escriptor 
francés. 

La personalitat de Léon Cladel 
es troba reflexada en la íorta ori-
ginalitat deis seus métodes de tre-
ball. Les seves concepcions sobro 
la novel la eren una cosa nova. 

Tot era en ell ben propi. La seva 
naturalesa intransigent el por
tava a seguir entossudit fins a les 
darreres consequéncies en la vida 
que ell mateix s'havia assenvalat. 

Des de « Le Bouscassié », Cladel 
havia decidit suprimir la divisió 
habitual de la novel, la en capl-
tols. Per a ell la vida era una con-
tinuitat de fets i el novel, lista no 
podía trencar aquest ritme natural 
de les coses sense provocar un fal-
sejament de la realitat, sempre 
contrari a tota prodúcelo artística. 

La recerca constant de l'origina-
lltat se l'emportava. Les frases ha-
vien d'ésser ben tallades i el mot 
calla sempre que fós el just, el ne-
cessari, l'únic. Aquesta idea de 
l'oflcl d'escriptor el portava a un 
treball íelxuc, a un estat de gran 
esgotament. Cladel sofría mentre 
escrivla i aquest sofriment era la 
seva inspiració i la seva forca. La 
seva filia Judith Cladel, ens el pre
senta « ardent, sobtat, irascible, 
batallador i misterios », sempre 
tancat al seu quarto de treball i 
pro duint aquelles pagines turtu-
lents que brollaven sen se parar 
del « volca del seu cor >. 

Cladel es lliurava a durs exercl-
cis literarls. En la composicid de les 
seves obres, la seva imaginado 
enfebrosida arribava a acceptar els 
máxims refinaments del seu costos 
estil, sense, pero, allunyar-se ni 
un sol moment de la vigoria del 
pensament. 

Quan suprimí la divisiO en capl-
tols, fou des prés de pensar durant 
anys seguits en la unltat de la 
composlcló. Ell trobava l'antiga 
construcciO com impropia i arbi
trarla. Creia que « l'obra d'art ha 
de reproduir aquest conjunt infh-
terromput. Hl arriba al preu de 
qulns esforcos ! El renovament de 
les transicions, l'agllitat i la justesa 
deis passatges, la conjunclO plausi
ble deis esdevenlments, detall que 
el lector perceb només per la im-

pressló d'harmonia general, pero 
que costen sang 1 aigua al tena; re
cercador de bellesa, la felicitat del 
qual resideix, malgrat tot, en 
aquest joc abatldor. 

La defensa de la veritat era per 
a Cladel una norma invariable. La 
vida mateixa 11 donava tots els 
elements de treball. El seu gran 
amor a la naturalesa el felá apar
tar slstemátlcament de tot alió que 
no oferls un aspecte net d'auten-
ticitat i de transparencia. Era sim
ple en totes les coses. Els seus per-
sonatges no'varíen mai. Si ens els 
presenta bons, segueixen essent-ho 
durant tota l'extensld de l'obra. 
Passa igual quan son dolents, que 
no canvien, no es converteixen, no 
evolucionen. 

Dominant sempre les seves pa
gines 1'acciO, unes vegades plenes 
de diálegs, altres explicant histo
ries d'amor, llultes entusiastes 1 
retreient la vida deis humus, Cla
del no s'entreté gaire en explicar el 
passat, parla poc de paisatges o de 
la vida anterior a les figures que 
presenta. 

Els seus protagonistes resten 
moltes vegades mlg dibulxats, 
veient-se mes accionant a dins la 
trama que no pas quiets 1 raonant. 
S6n simples. Com en el teatre, 
parlen quan es troben al davant 
de l'espectador perO no se sap res. 
mes d'els sino quan han de tornar 
a l'escena. 

Comenca els llibres en pie movi-
ment, al mlg mateix de la trama, 
en una conversa, i continua, sense 
parar, a anar endavant, sempre 
endavant, en un creixent constant, 
enllacant harmonicament els fets 
que va presentant, descrivint esce
nes plenes nous fins que, d'una ma
nera natural 1 plena de suavitat 
arriba al desenlias. Naturalltat 1 
suavitat només aparents, dones 
per tal d'arribar a aquest resul-
tat, Cladel ha hagut de torturar
se, de sofrir. 

Quan s'esdevé un fet prou im-
portant que provoca un canvi en la 
vida d'un personatge, acostuma a 
anar seguit d'un segon fet del ma
teix carácter, de vegades d'un ter
cer. Aleshores 11 sembla a l'escrip-
tor, mes justificada la nova acti
tud. Aquest detall el vetem repetit 
en tota la seva obra. 

En Cladel hl ha tota una técnica 
nova de la novena. No solament 
suprímete els capitols. Va mes en
davant. Mai una frase no comenca 
amb lamatelxa lletra inicial. Aques

ta regla és, observada també en els 
punts i apart. 

L'obra de Cladel té un valor im-
portant per ais hlstoriadors, per
qué dona una idea deis costums 1 
sentlments d'una classe de la so-
cietat francesa durant el perlode 
1848-1870, la qual pot mancar de 
documente sobre la vida agrícola. 
Ell recolll durant tota la seva vida 
anédotes, habituds i fets diversos 
que una vegada triats eren col. lo
cáis en els seus llibres amb vida 
propia. 

D'aquesta manera aquells cos
tums llegendes no es perdlen 
pas, sino que quedaven registráis 
en aquelles pagines per a sempre. 
Es aquest, també, un altre valor 
de l'obra de l'autor d' «Omp-
drailles >. 

« La forma, -déla un día Léon 
Cladel a casa d'Edmond Ricard. Hl 
ha un temps durant el qual l'home 
no veu slnó la forma, aixi com n'hi 
ha un altre que hom no veu sino 
l'amor ». I continuant, afegl pie 
d'entusiasme : < Dux, sateu ? Dux, 
el personatge d'un deis meus con-
tes, el recercador acarnissat del 
mot propi, del mot vigorOs, del mot 
sonant, del mot que omple la idea 
com un cartutx ben ajustat omple 
el canO d'una escopeta, és Baude-
laire. Jo he treballat amb ell i, per 
contagl, m'ha encomanat aquesta 
manía o aquesta troballa que ell 
havia agafat, al seu torn, de Théo-
phile Gautier. > . 

L'estil de Cladel és pintoresc, 
personal i vlgorOs. 

CAHtkabma 
(segons Paul-Jean Toulet) 

Aqüestes roses escollides 
que etn eolli la seva mí. 
•n venir l'alba l'endema, 
penjaven ja marcides. 
I ara, amb les hores, un a un, 
Sonors al pitxer de coure, 
els calzes secs deixen a lloure 
I ánima a cada perfum 

Migada, mentre ¡o, o Menesa ! 
a través deis teus espiáis, 
escolto endins tocar molt baix 
a mort de mi ¡ovanasa. 

OCTAVI NIN, trad. 
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AJUDEU NOS! 
Árnica : Quan peí juny d'enguany vam iniciar la publicado de « Per Catalunya », eco-

nómicament comptavem només amb el possible apoi deis catalans exiliats a Franca ; no dispo-
sávem del roes modest capital i si poguerem tirar el primer numero fou grácies al crédit que 
ens havia atorgat la direcció de la impremta, la qual mereix el nostre mes pregón agraiment 
que ens plau de fer públie. 

Es cert — com diera en un article precedent — que d'un primer moment ens arribaren 
bon nombre de suscripcions, les quals han anat augmentant cada dia ; és cert que molts deis 
nostres amics ens ajuden amb suscripcions extraordináries ; és cert que en les ciutats on hi 
ha densos nuclis de catalans la venda augmenta cada mes. Pero aixó no és prou,. La.negligén-
cia d'alguns suscriptors que no esposen al corrent del pagament, ens ha obligat sovint a retar
dar l 'aparició deis números, i ara, a darreries de novembre, us oferim totjust el corresponent 
al mes d'octubre. 

L'index de despeses és^ de molt superior al d'ingressos ; el déficit és, dones, considera
ble. Qué fer ? Amb tota franquesa hem de dir-vos que no ens véiem en cor de t irar el número 
present ; que la nostra intenció-imposada per les circumstáncies-era la de t rametre ais nos-
tres amics una circular de comiat. Hem volgut, pero, realizar un esforc suprem ; aprofitar 
encara el crédit que tenim i riscar une nova despesa, tot aixo en la con f i aba que els nostres 
lectors ens ajudarien a t irar endavant. I aci ens teniu, amics, disposatsa proposar-vos el que 
ne hauriem volgut proposar-vos mai : una suscripció. Per qué la nostra revista pugui seguir 
vivint tenim necessitat d'aquest recurs. Si la nostra crida és desatesa aquest número será el 
darrer . 

!

Si creieu que la nostra tasca és útil i que, per tant , la revista té dret a una existencia 
normal i decorosa, ajudeu-nos amb la tramesa de donatius a la nostra administració : Ra
món Bofill, 4 bis, rué Meyerbeer, Nica (A.-M.) 

Segurs de qué el vostre ajut económic no ha de mancar-nos, us expressem des d'ara el 
testimoni de la nostra grati tut . « PE,R CATALUNYA ». 

VIDA O MORT DE "PER CATALUNYA" 
. . . , Z. per Ramón BOFILL 

Molts catalans exiliats s'hauran 
preguntat, alguna vegada, quins son 
els origens i quina és la vida, di-
guem-ne interior, de la nostra revis
ta. Alguris ens ho han preguntat en-
curosits, i hem procurat satisfer-los, 
amb una lletra, aquesta curiositat. íl 
llindar del mig any d'existéncia de 
« Per Catalunya», hem cregut op-
portü de par|&r una mica de tot 
aixó. 

Quan vaig arribar a Ñica, el de-
sembre del 1944, vaig trobar ranúc 
Liado al qual no coneixia person\-
ment. Com és natural, dedicárem els 
primers dies a canviar impressions, 
a explicar el qué haviem fet, el que 
féiem i el que pensávem fer i a for
jar pVojectes per a l'esdevenidor im-
mediat i futur. Alliberada Franca, i 
gairebé tota l'Europa, i autoritzats 
els catalans i espanyols a una actua
do pública discreta-en el cercle que 
ens és propi-considerárem, no sois 
convenient, «ns bé necessari, d'em-

prendre la publicado d'una revista 
fonamentalment catalanista i republi
cana, sense, pero, que estigués ad-
srita a cap Partit; una revista en 
la qual hi col-laborés tothom i que, 
a mes de practicar una política d'uni-
tat, entorn del President Irla, divul
gues ais quatre vents els valors de 
la nostra cultura. 

Dificultáis materials feren ajornar 
la realització d'aquest propósit. En-
tretant, la premsa catalana i espa-
nyola, sofría un colapse i gairebé no 
apareixia res. Nosaltres, pero, no 
desmaiárem en l'intent. I un dia de 
maig, vaig fhar a trobar l'amic 
Liado per a dir-li que je teniem el 
permís de publicado i que ja ha
viem trobat imprempta. I aleshores 
ens posárem mans a l'obra. 

Calía iniciar una campanya • de 
propaganda, pero abans era precis 
cercar un titol per a la revista. Quin 
millor titol que les darreres paraules 
pronunciades, peí gloriós President 

Companys ? « Per Catalunya ». « Per 
Catalunya » és i ha d'ésser la nostra 
divisa, com fou la del President Com
panys. « Per Catalunya », Iluitá i per 
Catalunya morí. Si nosaltres volíem 
fer una política d'unió ; si voliem di-
fondre la nostra cultura, és evident 
que reallitzávem una tasca per Cata
lunya. Per Catalunya és i ha d'ésser 
el lema obsessionant deis catalans. 

Propaganda, propaganda... Aviat 
estava dit ! Com fer-la ? Un bon amic, 
el senyor Cortaza, cátala de Sabadell, 
resident a Cannes, ens deixá una má
quina, i així poguerem enviar uns cen-
tenars de circulars anunciant l'apari
ció de « Per Catalunya ». Establerta 
una llista de literats i artistes, perta-
nyents a totes les ideologies, ens hi 
adrecarem per a demanar-los la col-
laboració. Així mateix la sol-licitarem 
deis millors escriptors francesos de la 
Resistencia. 

No foren pocs els catalans que res
pondieren a la nostra crida, a tal 



punt que abans de tirar el primer nú
mero ía comptaven amb dues centes 
suscripcions. Volem consignar ac! que 
les primeres que rebérem foren — 
amb data 18 de maig — les deis se-
nyors Franeesc Sánchez i Silvi Fábre-
gas, d'Auxerre, els quals un ens envia
ren el gir-prova de confianca que 
agraim en el que val. Seguí el senyor 
Andreu Coll, de Blois (Loir-et-Cher) 
amb 60 francs; el senyor Josep Serra, 
de Perigueux — el dia 19 de maig -
amb 100 frs ; l'Honorable Senyor Pre-
sident de la Qeneralitat, amb mil 
francs el dia 25 del mateix mes ; el 
senyor Aveli Subirana, de Pia (P. O.) 
amb 30 francs el dia 29 ; el senyor 
Josep Fornell, amb 90 francs, el 22 de 
juny i el senyor Comte de Guell que 
ens lliurá, a la ma, un bitllet de mil 
francs. 

Els dos cents exemplars demanats 
i les quantitats rebudes eren, pero, in
suficiente per a cobrir la quantitat de 
30.000 francs que ens costaven els mil 
exemplars del numero 1 (avui, per 
cert, esgotat) Pero la convicció que 
anávem a fer una tasca d'interés per 
Catalunya, i l'entusiasme que posávem 
enaquesta tasca, féu que, malgrat tot, 
tiressim endavant. 

No volem deixar d'esmentar, tam-
poc, el recolzament que trobárem d'un 
bon principi entre els escriptors i ar-
tistes catalans i francesos. Pau Casáis, 
honor i gloria de Catalunya i de l'art, 
fou el primer que ens aporta el seu 
escalf, en una Hetra que ens trámete 
el primer de juny. Comengárem a re-
bre articles d'uns i altres-el primer 
fou el del Dr. Josep Solanes, sota el 
tiiol « S'han fos en una abséncia es-
pessa... », publicat en el primer núme
ro. Els artistes ens enviaren abun
dante illustracions. I no manca tam-
poc l'apoi decidit i ádhuc entusiasta 
d'escriptors francesos. Georges Duha-
mel, de I'Academia Francesa, ens trá
mete una Hetra — que ja hem repro-
duit — i ens anuncia un article, també 
rebut i publicat. Max Pol Fouchet. di
rector de la revista de poesía « Fon-
taine », fou el primer escriptor francés 
que ens trámete original : « Prise de 
Barcelone», que ens férem l'honor 
d'inserir en el numero I, Molts 
d'aquests escriptors francesos, no sois 
ens han honorat amb llur col-labora-
ció, sino que han satisfet, i satisfan 
puntualment-serveixi aixó d exemple (i 
ara parla 1'administrador) ais compa
triotas negligents-llurs suscripcions. 

Aquesta ajuda material l'hom tro-
bada en molts sectors, pero volem 
restacar que els artistes han excel-Iit, 
perqué en trametre reproduccions de 
llurs obres, han trames també el preu 
de les suscripcions, i, en molts casos, 
ens han enviat clixés par qué les des
peses de la revista fossin alleujades. 

Ignasi Vidal i Lluis V. Molné, tots 
dos pintors catalans, residents a Mon-
tecarlo, ens han donat, des del primer 

dia, tota mena de facilítate ¡ és just 
de consignar-ho aci per a satisfacció 
d'ells, nostra i de tots. 

Seriem ingrats i oblidadissos si 
deixéssim de consignar lo desinteres-
sada, decidida i entusiasta col-labora-
ció que, en tots els ordres ens ha pro-
digat, l'amic Ferran Canyameres, be-
nemérit creador, amb Pere Ballber, de 
1'Editorial Albor. 

I no volem tampoc deixar d'esmen
tar la col-laboració que hem trobat a 
la imprempta on s'edita « Per Catalu
nya », en la qual, des del director fins 
el treballador mes modest, s'han des-
vetllat per qué lá revista sortis amb 
la major dignitat possible i han mos-
trat tothora llur simpatía per a nos-
altres i la nostra causa. Mai, ni en els 
moments mes difficils per a « Per Ca
talunya », no hi ha hagut, per part de 
l'administració de la imprempta, la 
mes lleu insinuado. 

I com que tot arriba en aquest nión, 
fins alió que honí desitja, el dia 22 
de juny, a les deu del mati, la revista 
estava ílesta. Amb la meva bicicleta 
vaig fer els quatre viatges necessaris 
al domicili de l'amic Liado amb els 
paquets deis exemplars. La tarda 
d'aquell dia fou plena d'emóció i 
d'alegria-una de les mes grans del 
nostre exili. Tothom treballava de pie 
en la preparado deis paquets : Liado 
i la seva esposa ; la meva muller i jo. 
Adhuc el petit Lladonet-que aleshores 
tenia un any just-facilitava la tasca 
estripant tot el que podía. A les dotze 
de la nit, haviem acabat. 

Escampada ais quatre vents la re
vista, ens préocuparem de demanar 
ais escriptors quin era el judici que 
els mereixia i els pregávem que ens 
diguéssin els defectes que hi trobaven. 
Es amb les suggeréncies rebudes que 
ens hem esforcat de millorar-la, i será 
amb l'esfore de tots que la millora-
rem. 

La revista, pero, porta una vida 
lenta i difícil. Les despeses son quan-
tioses: els ingressos no les compensen 
ni de molt. Tenim ja cinc cents sus-
criptors (i cada dia en venen de nous) 
i quatre cents lectors en diverses lo-
calitats de Franca. Molts d'aquests 
amics fan un gran esforc per a la 
captació de noves suscripcions, i és 
just de consignar el nom del corres
ponsal de la Corréze, l'amic V. Ma
tamata, que comenta demanant quatre 
exemplars del numero 1 i ara ens en 
demana trenta cada mes, malgrat que 
la vil-la on resideix égt'jben petita. 

En ordre a la difusió no podem, 
dones, queixar-nos gens ni mica. En 
ordre a les nécessitats materials, hem 
de demanar l'ajut a tots si és que 
creuen que « Per Catalunya > mereix 
seguir vivint. Per la nostra banda, li-
mitem les despeses tant com podem. 
Per exemple, recollim paper vell i 
aixó ens facilita l'obtenció de bons 
que ens permeten de pagar el papef 

nou al preu de taxa. El gravador ens 
fa un descompte, car en el seu taller 
hi treballa l'amic Pujóla, cátala que 
ha sofert eaptiveri a Alemanya. Ar
tistes catalans i francesos ens envíen 
clixés. M. Boger Wild, escriptor i di-
buixant de « Les Nouvelles Littérai-
res », la prestigiosa publicado litera
ria i artística de París, ens ha afavo-
rit molt en aquest senit, així com la 
revista^ parisenca « Arts ». 

Convenia, sens dubte, fer tots 
aquests aclariments perqué ningu no 
cregui que vivim amb subvenciona de 
partits o de particulars, sino per l'es
fore deis que no voldrien que la revis
ta morís per manca d'oxigen. Som po
bres, pobres de solemnitat, i ni la 
máquina d'escriure que serveix per a 
copiar els articles i per a enviar les 
lletres, és nostra, sino del bon amic, 
senyor Sigfrid Blasco, fill de l'il-lustre 
novellista valencia. 

No pretenem fer cap benefici , vo
lem només assegurar la subsistencia 
de < Per Catalunya ». Si algún dia-
millor que fos a«ui mateixassolim 
aquest guany material, caldrá que 
pensem en els fillols que ens esperen, 
en aquests infants exiliats que viuen, 
en molts cassos, sense tot alió que a 
Catalunya haurien tingut. Vet aci a 
quines mans anirien a parar els nos-
tres beneficis ! Ara — tot i que el dé
ficit és gros — ja hi van, bona part 
de les aportacions que rebem. D'encá 
del juny han nascut — que nosaltres 
sapiguem — set infants, ais quals hem 
trames els 500 francs que haviem pro-
més. 

Ja vam dir en el segon número que 
no voliem mes que dues coses • la di
vulgado de « Per Catalunya » i que 
cadascú es posi al corrent del paga-
ment. Ara hem de repetir-ho, amb la 
convicció i l'esperahca que serem es
coltáis. 

X — X — 

Par Marc VAN DRIESTEN. 

Le malin gris avec la nuit 
Se bal. matin pareil au soir, 
SAu soir blafard qui crie victoire 

*Avec la nuit, sur mon esprit. 

Les réveiis sont amers sans revés 
Quand l'esprit s'apercoit soudain 
Que le jour qui vient n'aura ríen, » 
Un ríen qui vaille qu'on se leve. 

Vague tristetse de l'autorone, 
Bouche au goút des cendres des morti. 

Triste est le son des pas dehor». 
Triste, je n'attends plus personne. 

— I I — 



L'Cñnpb 

El roeu company en el quarteret 
del Comissariat Central de Montpel-
lier és un capitá del « marché noir ». 

— Us .portaren a l'Alta Viena. Es-
tareu bé. Moltes patates i companyla 
de luxe : ministres, diputáis 1 gent 
de Uetres francesos. Ah, pero vos sou 
estrañger, oi ? Aleshores, us portaran 
al camp del Vernet.. Les clgarretes 
les venen a sis francs. Ull vlu! Ama-
gueu-vos els diners o sino us els 
prendran. 

El meu company ignora que sóc un 
polític que la policia tracta d'amagar 
deis alemanys que acaben de passar 
la llnia de demarcado, pretextant el 
desembarc deis allats a l'Aírica del 
Nord. 

*•• 
— Aixos és la presó! Em pensó 

que... 
— Nos us amoineu. Només ni esta-

reu el temps just per a situar-vos en 
un lloc tranquil, lluny de la Gestapo. 

L'ordre és terminant : em trec els 
pantalons i l'americana. M'ho ían 
deixar al passadis i m'empenyen cap 
a la cel-la. Hi trobo dos «terroristes », 
un espanyol i un holandés. A aquests 
també els volen salvar. L'holandés 
está fltxat com a cómplice de l'as-
sassinat del rei de ¡Serbia i un minis
tre francés a Marsella. Es tracta d'un 
xicot inofensiu cooperativista, vege
tarla, desnudista i partidari de l'amor 
lliure. 

Passegem pels 3 x 5 metres. L'ho
landés diu que el pas de l'oca cons-
titueix un descans muscular. L'assa-
gem amb gens d'éxit. 

— « Hay-que sonreír ante el piquete 
de ejecución», diue a chor l'espa-
nyol confederal i l'holandés que esti: 
gué a Barcelona, pn amplia les seves 
preocupados ideológiques. 

— « Tftmbla por dentro, sonrie... » 
— ¡No íem bromes ! 
— Perqué et ereus que ens teñen 

acl ? Carn de fusell! 
A la nit uns ais profoinds foraden la 

meva oida. El «terrorista» de Mar
sella passa en somnd els mals tran-
gols d'un «otage». 

Canviem de cel-la. Ens entaforen 
en una altra on n'hi ha cinc mes. No 
ens podem moure i s'ha de dormir 
plegats en dos o tres trossos. Les 
noves son d'allá mes íalagueres : els 
alemanys ocupen tots els edificis de 
Montpeller, inclosa la presó. Si, « son 
bones«, pero ningü les té totes 1 
només es confia en el trasllat en un 

camp com a mesura de salvació. Es 
parla del perill que ens farta correr 
un atempat contra els alemanys. 

No es veu cap preparatlu de trasl
lat i áixó causa una veritable an-
goixa. Ningü parla. Finalment, es 
forana el comol Ens manillen de 
dos en dos : 

— No estiris, que anem Uigats ! 
Els companys volen manifestar i 

íorcen els gendarmes a passar pels 
carrers céntrics. 

— Son uns lladres... 
El meu gendarme em dona una 

informado' que em deixa d'alló mes 
orgullos. Les meves manilles condul-
ren a la mort .l'assassl d'un oficial 
de gendarmería, fet reeentment soxc-
ceit i molt comentat. 

*** 
Al camp del Vernet no ens volen, 

la qual cosa ens alegra qui-sap-lo. 
Pero el cap de l'expedició té pressa 
per a sopar i dormir i esmerga to 
ta la diplomacia d'un Talleyrand per 
a desempellegar-se deis divuit detin-
gut de recanvi i amb ell fan el 
compte exacte. 

Un xicot cátala ens inicia a la vida 
del camp. Si badem i ens apropem 
massa a les fil-ferrades ens hi va 
la vida. No s'ha de protestar per 
res... No ens fem-diu-cap il-lusló; 
d'allá no en surt ningü mes que 
pels peus ». 

Els Internáis teñen tots « molt bones 
noves», pero els telgrames que els 
parlen d'una immediata llibertat és 
fan vells d'anys a la butxaca. 

Al nostre « quartier» hl han setze 
nacionalltats. 

**# 
A la barraca de l'Intendent (un 

internat per tráfec de dones) hi ha 
enganxat el menü del día. Sis o vuit 
cents grams entre patates, naps i 
«tupinambours ». Quinze dies abans 
de la visita de la comissió aleínanya 
per a cacar « vohmtaris » peí nord de 
Franga la racció baixa a tres cents 
grams diaris i una « gamelle • d'ai-
gua. Es una manera persuasiva i efi-
cac per a captar clients. 

— Esteu molt trist-demano a un 
xicot cátala. 

— M'he inscrit per a treballar. Qué 
voleu que faci ? La dona m'ha aban-
donat. No tinc ni diners ni amics. El 
régim alimentari, ja el veieu, és una 
tuberculosl a tres mes^s vista. Val 
mes que em matl una bomba. 

Un cónsul italiá visita els seus 
subdits portats, com tots, per a sub-
treure-ls a les forces d'ocupació. El 
o Conté» promet cercar una solució. 
Al cap d'uns dies noves de fer male-
tes i... cap a Italia. Es tracta de vint-
i-sis anarquistes, comunistes 1 briga-
des internacionals d'Espanya. 

Entre' aquests hi posaren» equivoca-
dament un feixista. Conta la seva 
vida. Era antifeixista. UN dia s'acará 
amb un camisa negra perqué havia 
colpejat barbarament una dona en 
cinta. Pogué fugir d'Itália 1 ara s'ha 
fet mussolinista. Té ames presses 
obsessionants per a marxar del camp. 

— Si g'acabava en séc la guerra no 
deixariem a ningü de vosaltres vius. 
Sou la « pégre» internacional. Tac-
tac-tac. El coll a térra. 

(Del Vernet sorti, -quan l'evacuació 
alemanya, el tristement célebre tren 
de la mort.) 

El comandant del camp ha donat 
la seva paraula d'hpnor que no mura
ría ais alemanys els fitxers deis in
ternáis i que en cas de perill 
facilitaría l'evasió. 

Cada dia entra la Gestapo carregada 
d'ametralladores. Bloquegen una bar
raca i trien un angles, un texc, un 
polonés, etc. El ían seguir tal com 
va, sense donar-li ni un minut de 
temps. 

La nit "és feixuga; tota íoscor, un 
pes al cor i un dormir fet de trossos 
d'inquietud. 

Nous hostes. Son jueus. Es mouen 
amb llur característica desinvoltura. 
Un d'ells, vestit de colors estrafala-
ris, rentva la seva vaixella tot es-
quitxant els de la vora. 

— No sigueu brut, si us plau. 
Li dedico uns quants mots triats 

del cátala sense normes ortográfiques. 
L'homenatjat resulta ésser el perio
dista ñongares, un gran i simpatic 
vagabond, Wily Steeper Tristis i 
autor de «Moa espace vital», una 
divertida novel-la que justament jo 
havia traduit. Resolem l'incident sig-
nant un contráete de cessió gratuita 
deis drets a favor deis periodistes 
catala,ns. 

Nadal. El cedetnrem amb un gran 
ressopó de vigilia. En Ragasol ha 
canviat tabac per un quilo de blat. 
El molem i fem una olla de pastet«s 
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suficient per a enganxar els cartells 
d'una campanya electoral. 

Sortosament, sorgeix el miracle. Un 
« sudeta» ens regala pemil i mante-
ga. Som lelicos com mai. Cants i,mes 
cants. lia discurs amb visques molt 
diseutits. 

L'endemá upa senyora de la Creu 
Roja desfila enmig de dues rengleres 
i ens clona una rajóla de xacolata. 
Llágrimes d'humüiació. Recordó que 
els pobres al meu poblé un dia com 
avui seguien les cases deis Tics per 
a captar dos céntims. Ens la mengem 
en deu minuts. 

A la tarda neva. La tristesa és la 
gran vencedora. Tots ens posem al 
llit. 

La senyora de la Crea Roja ha 
anat a prendre a la 'preso la xacolata 
que haviem dut a un company de 
barraca. Benemérita cristiana cada 
diumenge oeix missa amb un llibre 
carregat d'ensenyaments i de caritat. 

*** 

Donen un quart de temps per a que 
tots els jueus recullin els estris. Es 
inútil demanar ni una prórroga ni 
explicacions. El comboi ha de sortir 
dintre un quart just. Els traficants 
es procuren operacions beneficioses 
a l'ampar de les presses. Els jueus 
n(/ s'ho poden endur tot i han de 
vendré o regalar. 

Els moments del comiat causen de-
solacio- Tothom plora, malgrat els 
esforcos per no descoratjar aquells 
que van vers l'inconegut. Ens abra-
cem, ens besem... 

Al dia seguent separem dos germans 
anglesos. S'endue-n el mes jove que 
té setze anys. Filigranes de la nova 
Europa. 

*** 

Tot el « quartier C • está indignat. 
Acaben de dür un -nen belga de 
tretze anys! L'han robat a un amics 
del pobre orfenet que vivia a Córsega. 

Forma en primer lloc. Tots els 
internáis adrecen la mirada a aquel
la criatura que haurá ara de conviure 
entre parracs, miseria i converses 
poc edificants. 

*** 

En passar per devant deis vells 
« quartiers » es descobreixen una col
la de personatges d,« Els ex-homes » 
de Gorki.Costa creure que aquells 
homes hagin viscut altra vida que 
la del camp. Es difícil imaginar
los incorporáis a la vida civil. Vivim 
un- mon apart, oblidat, proscrit. N'hi 
ha que fa quat»e anys que son al 
camp. Quan arriben els paquets tot 
son ulls i mots meliflus per si els 
conviden. Tots, pero, íem el mateix I 
Fam I 

Pero els paquets-l'obesessió de tot 
internat-son limltats a un de deu 
quilos. De molts d'ells, pero, només 
n'arriben els cartons i el íil, i si en 
el registre d'entrada hi consta un 
paquet-encara que- siguí només d'un 
quilo-ja no s'en pot rebre cap mes. 
El robatori de tabac deis paquets pro--
dueix greu atacs d'histerisme. 

*** 

Un cop de xiulet. Sortim a fora i 
en arrenglerem de tres en' tres, de ca
ra a la carrerra per on passará un 
carro conduint un cadáver seguit de 
dos o tres homes i guardies. « Garde-
á-vous 1 » Passa el trist seguici. Es 
la despulla d'un rus que s'ha suicidat 

i ha fet un testament desfavorable 
per ais españyols. 

La carretera, íins ara simbol de 
llibertat, esdevé avui el cami del 
cementiri. I al cementiri s'hi va sol, 
ben sol, puix que la familia és adver
tida una setmana després de la 
defunció. 

Aquesta mort produeix una forta 
reacció psicológica. L'internat oblida 
la trista escena i recull torces per a 
resistir. Es increíble la por a caure 
malalt. 

— Aquell s'ha emportat uns tron-
xos de les escombrarles! 

Es produeix un gran rebombori. 
S'invoca el perill d'una epidemia. 

Resistir, fugir, lluitar contra el 
defalliment en el cami d'una mort 
lenta, molt lenta. Esperanca i 

— Com és que anen tan mal calfáts ? 
— Es de tant anar amunt i avall per a /robar un bon de sabates. 
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A l'Espagne et aux Espagnols en exil 
par Fierre DARMAN6EAT 

Robe solaire 
salgnant de songe et de puré étendue, 
Espaoe á jamáis qui se tord dans les nuits, 
gonflés de muscles et de larmes, 
Salut! 
Cceurs fraternels disperses dans le vent de pierre, 
constellation du sang qu'offusque une infame voix, 
Vers vous mon ame crie du fond des ans 
Castille, Andalousie, Galice, 
Valence, Extremadura, Catalogne... 
Ma gorge anxieuse garde vos noms secrets 
et ma langue devient humide de saveur. 

Se peut-il qu'on vous enchaine et qu'on nous interdise de mordre aux fruits de votre martyre et de vos sour-
des coléres ? 

—Quand vos fleuves joyeux rouleront vers les mers les en trailles de vos tyrans, 
Quand vos murs créveran sous la pression de tant de poings duréis dans les ténébres iníernales, 
Quand le f eu de la terre uni aux flammes dec l'Etern el dansera sur les os secs des inhumains, 
Quand se lévera la grande aurore dans le rosé des astres pour bénir vos membres déchirés, 
Quand vos front labourés éclateront d'un jour divin, 
Quand l'allégresse des peuples vous portera sur ses épaules charnelles, 
Quand la main des nations pe sera plus un vain creuset pour l'or universel, 
Vous surgirez du profond puits d'horreur et de men songe 
Vous porterez vos tetes comme des ostensoirs dans le soleil humide et tendré, 
Vous irez pas á pas vers l'autel du jeune sacrlfice, 
Et vous remangerez le paim et vous reboirez le vin 
Que vos terres patientes auront múris dans le temps des esclaves, 
Vous serez les rebelles silencieux, le froment de la paix, 
Et vos noms retrouvés sonneront aux oreilles des hommes la simple Annonciation de la vle : 

Navarra, Santander, Guipúzcoa, 
Aragón, Baleares, Murcie I 

30 Septembre 1945. 

PINTURA DE LA M U S A ¿* 1W«<t 7*«í*e 
(Al peu duna fotografía) 

par Gum.rsind Somile. Per Etteve B A T U * 

Si hagués de pintar ma Musa, 
la musa que a m! m'agrada, 
no sé com la pintaría 
si bruna, rossa o castanya. 

- Si la fas rossa, les altres 
n'estarien enut¡ades, 
car ma Musa és una musa 
de cent muses abracadas... 

Si pintes una pubilla 
una mica viciada 
que tot i semblant donzella 
ha pecat qualque vegada...? 
Si pintes una novicia 
que ee fa monja tense gane*...? 

La pintaría desnuda 
com l'aigua d'una cascada...? 

La pintaría a la imatge 
d'una noia enamorada 
amb l'esguard pie de gavines 
i amb el cor pie d'atzavares ? 

La pintaría bonica 
amb la gaita vollutada 
i amb la boca mig oberta 
com qui espera una besada ? 

No me diríes, Polimnia, 
com faría per pintar-la, 
que ti la feia morena 
la roesa se m'enutjara. 

En la dolcesa del record, s'esmuny 
la meva vida, de l'enyor captiva. 
Si la distancia mostra que sóu líuny, 
en el meu cor, la vostra emprempta és viva-
Jota suprema de l'engany subtil, 
forma concreta del constant desvari, 
la vostra imatge cotnpareix, gentil, 
i em dona forces per seguir el calvan. 

Que si en l'extrema lassitud, el eos 
troba l'amable, inesperat repós, 
Uuny de la Patria géneros auxih. 

Quan us contemplo amb amorós dalit, 
hi ha una tendreta immenta en el meu pit, 
que omplena la buidor del meu exili. 
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La Resistencia Espiritual 

de Catalunya 

I/EDITORIAL 
A L B O R 

Dos cataíans benernérits, Ferrau 
Canyameres i Pere Ballber, van 
decidir, l'any 1943, crear una edito
rial catalana a París. Un any i mig 
abans amb motiu d'haver adquirit 
els drets de traducció d'algunes no-
vel-ks franceses per a publicar-Íes a 
Barcelona havien creat l'editorial 
Albor i encarregat la versi6 catalana 
e castellana a escriptors cataíans. 

De primer van íer una crida a 
escriptors i dibuixants cataíans i poc 
després ja feien « gemir les presses », 
com deien els romántics, a l'obrador 
del mestre Grifé, tipógraf terrassenc 
establert fa anys en el barri de Saint 
Sulpice. La primera obra sorti eL 
1943. Porta el titol « Tot l'any 1. 
Text : estampes de la vida barcelo-
nina, en 1900, glosa de les lestes tra-
dicionals de casa nostra. L'artista 
Clavé, que ja havia excellit en la 
il-lustració de llibres francesos, hi 
féu unes il-lustracions exquisides, 
cada una de les quals correspon a 
un mes de l'any. Foren tirados ais 
tallers Desjobert, tan preferits pels 
artistes cataíans que viuen a Paris i 
practiquen el gfavat sobre pedra. 

Aquesta obra, impresa en paper 
Rives, és presentada amb gran luxe, 
les cobertes protegides amb paper 
cristall, dins d'un estoig de cartó de 
color escaient. En foren tirats cin-
quanta i només la meitat es posaren 
a la venda. L'altra meitat, és reser
vada per a Catalunya. 

A primers del 1944 estava a punt 
d'acabar « El Comte Arnau », de 
Joan Margal!, pero va rebre une lle-
tra de l'hereu del gran poeta, opo-
sant-se a la publicació d'aquest poe-
me, per la qual se li havia detnanat 
el permis, i calgué deixar-ho correr. 
L'escultor Joan Rebull havia fet uns 
admirables dibuixos per l'obra. Ales-
hores fou decidit de recollir en un 
volum catorze cancons populars 
catalanes, entre elleá la del Comte 
Arnau, que havia inspirat a l'autor 
de i La vaca cega», il-lustrades 
amb puntes seques del mateix escul
tor i una introducció de Just Cabot. 

1/3 manca de ma d'obra, de fluid 

eléetric i de paper, féu que la tasca 
d'aquesta editorial fos una mica pa
ralizada. 

fimili Grau Sala, que tant s'ha dis-
tingit en la il-lustració de llibres, 
treballá en la de « Barcelona a vol 
d'infant », de Ferran Canyameres. 
Consta de 40 litografíes en colors. 
Sorti de la litografía Grifé el mes de 
marc del 1944, tirat amb paper Ri
ves com els anteriors. 

En el seu refugi de Les Touches 
de Barro, l'escriptor i dibuixant Fe-
liu Elies (Apa) enllestí, amb la traca 
que el caracteritza, els dibuixos a la 
ploma destinats a « Tota la saviesa 
d'aquest mon », narracions de Josep 
Pous i Pagés. 

Fa uns pocs mesos ha sortit « Pai-
satges » — l'aparició del qual saluda 
« Per Catalunya » — amb una deli
cada portada i catorze exquisides 
litografíes de Marti Bas, de tons dife-
rents, inspirades t>er altres tantes 
poesies de Maragall, Folguera, Gas-
sol, Carner, Alcover, Alomar, Lleo-
nart. Tant les il-lustrácions com el 
text s6n un cant a la nostra térra 
i a la nostra mar. Es una edició rica 
i pulcra, prologada per Joan Sacs 
que parla de la influencia del pai-

Anna M. Sagi 
Confesso, amic Liado Figueres, la 

meva sorpresa davant 1'abundancia 
de treballs escrits durant l'exili pels 
nostres intel-lectuals. Novella, as-
saig historie, obres de teatre, anto-
logies poétiques, narracions, biogra
fíes, croniques politiques, memóries, 
traduccions... Adhuc la publicació 
d'un Diccionari !... Aquest devassall 
d'idees, -aquesta prodigiosa capacitat 
de treball, fan creure — adhuc en 
aquests temps de realitats implaca
bles i de literatura existencialista — 
en els miracles. Temo, pero, que amb 
mi sofrireu una decepció. 

El camp de concentrado, amb les 
filferrades, els polis i les baralles, 
no m'ha inspirat ni una senzilla 
crónica, de la qual cosa em felicito 
perqué entre els drames soferts pels 
detinguts en camps nazis, la meva 
petita disort prendría aspecte de 
sainet. Mes tard, les hectáries de 
pastanagues que he arrattcat, o el 
turisme obligat per aqüestes carre-
teres de Déu, sota el sol i les plu-

satge cátala sobre els nostres artis
tes. Ha estat tirada a l'obrador del 
mestre Girard. 

Picasso treballá actualment en trns 
aiguaforts destinats a «Dos Con-
tes >, del malguanyat humorista 
barceloni Ramón Raventós. Se'n 
faran 250 exemplars en cátala i 500 
en francés. 

L'obra que Albor té a punt de pu
blicar — sortirá a fi de novembre — 
és la novel-la « Claror de Nit », de 
Ferran Canyameres, amb reproduc-
cions de litografíes de Marti Bas. Ja 
ha entrat en premsa « Ofrena a 
Paris > un aplec d'escrits i de dibui
xos d'autors cataíans exiliats. La 
llista de col-laboradors us donará 
idea de la importancia d'aquesta 
obra : Editorial Albor obsequiará 
amb un exemplar a tots els_que hi 
collaboren i repartirá entre ells el 
que s'obtingui de la venda, d'aques
ta obra que representará una mena 
de recordatori de l'época actual. 

Vet aci una altra gran realització 
catalana feta a l'exili; una tasca que 
és l'orgull deis cataíans exiliats i 
que demostra Qom és d'intensa i 
d'eficaf la nostra resistencia espiri
tual. 

ges, muntada dalt d'un tricicle car-
regat de seixanta quilos de merca
dería, extirparen, en mi, tota vel-
leitat intel-lectual. Cpnfesso, amb 
una punta de vergonya, que les nie
ves dues ambicions eren menjar i 
dormir. La tercera etapa, a Paris, és 
dominada per una gran activitat a 
la recerca de deixebles de llengua 
espanyola; per la corrécció de textos 
i de traduccions, tot aixó de cara a 
la solueió del problemátic sosteni-
ment diari. Durant tres mesos de 
repós inesperat, provocat per una 
pneumonía, m'ha permés d'escriure 
un* llibfe de poemes i de comencar 
una obra en prosa, « Femmes de 
France», que Déu sap quan será 
acabada. Vet ací les meves activitats 
intel-lectuals. 

Resistencia espiritual ?... No sé 
que contestar-yos, amic Lladd.Les 
definicions grandiloquents no m'han 
agradat mai gaire. 
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Ftrmi Palera Caselles 
Vet ací el que ens diu el nostre 

bon amic i col-laborador, Fermi Pa
lau Caselles : 

— He tingut que guanyar-me la 
vida per a mi i els meus i aix6 ha 
fet que no hagi disposat de tot el 
temps que hauria volgut per a les 
meves tasques literáries. Malgrat tot, 
us dono el detall del que he fet a 
l'exili, en aquest sentit i del que 
estic fent. 

He enllestit el llibre de versos 
t Neguits » que ja tenia avancat 
quan vaig arribar a Franca; estic 
acabant-ne un altre que portará el 
titol « Poemes de l'exili »; he co-
mencat una novel-la llarga; preparo 
un parell de volums de questions 
pedagógiques, en els quals hi figu
raran alguns treballs ja publicáis 
ene la premsa de casa nostra i al-
tres que he escrit davant l'experién-
cia d'aquests anys d'extraordinária 
emoció i pensant en un demá llumi-
n6s per al nostre ensenyatnent, les 
nostres escoles i la nostra cultura. 

Tot aixó sense comptar la col-labo-
ració en alguns deis nostres perió-
dics i revistes' publicats a Franca. 

Cree que ja és próxima l'hora del 
nostre retorn a la Patria. El goig 
del recobrament de tot el que portar 
arrapat a 1'ánima será mes com-
plert, si hi entrem amb uns quants 
llibres sota el brac, fruit d'uns ne
guits literaris que han .estat la cu-
queta de llum de tota la nostra 
vida. 

© 
J. M. Liado Figueres 
— Durant aquests anys d'exili he 

escrit un llibre forca extens sobre 
« La generació del 1930 »; un altre 
sobre la poesía i la novel-la fran- ^ 
cesa contemporánies; un tercer so
bre experiéncies de la II República 
espanyola i un altre en el qual ex
plico el que he vist a Franca d'encá 
del 1939. 

Ara preparo un cinqué llibre que 
dura el titol « Nostalgia de Barce
lona ». Sera una mena de reportatge 
periodístic, amb moltes evocacions... 
1 una mica d'autobiografía. 

Joan Sauret 
També Joan Sauret, diputat, es-

criptor i periodista ha treballat in-
tensament. Vet aci que ha fet : 

« Dia sense alcool •, comedia en 
un acte de costums franceses amb in-
tervencid de refugiáis; « Veremes 
1940 », comedia en un acte, també 
de costums franceses amb personat-
ges refugiáis; « El comtat de Baix » 
(o el triomí de la no-violéncia), co
media en tres acte*; « Bellviure », 

historia pintoresca d'una ciutat, que 
és el meu poblé ; * El meu espai vi
tal », novel-la d'un vagabond, de 
Wily Steeper (tradueció). 

Joan Sauret acaba dient-nos : 
— I en els moments que preñe a 

la política i el periodisme, me les 
faig amb « De la presó al Vernet », 
estampes de la Franca 1942. 

® 
Roura Tuneu 

El nostre amic, el poeta H. Roura 
i Tuneu, ens diu : 

— En els darrers dies de la nostra 
guerra, quan jo encara em trobava 
al front, em van cremar els llibres 
de la meva biblioteca. Entre les coses 
destruides hi havia 1'original de la 
comedia musical t Neu que escalfa », 
musicada per un professor que ha 
restat a Catalunya. Aquesta obra 
havia estat premiada en el concurs 
de teatre liric cátala. A l'exili he 
refet « Neu que escalfa ». 

He escrit unes cinquanta poesíes 
que aplegó en un volum titulat « Pa
tria i amor»; he fet la novel-la 
« L'amor irretrobat » i treballo en 
un poema un xic ambicies : « Mare 
nostrum ». 

Meu 1 Harsarida Xirsu! 
(Ve de la pagina 8) 

Fi de gener del 1939. La pietat del meu 
entranyable Pau Casáis m'acull a la vil-la 
de Prades. Cerquem i trobem l'adreca de 
Margarida Xirgu. Es a Buenos Aires. L'assa-
bento de la tragedia de l'exode i de que 
Catalunya no és mes que una patria sense 
horres. I contesta per avio — data 18 maig 
1939: 

« Amic Moragas : He rebut la teva lletra, 
esgarrifosa, emocionant i plena d'optimis-
me. M'ha fet plorar. Tot el que passa en 
aquest moment ens hauria enfolliti si ens ho 
haguessin contat quan érem a Barcelona. 

Tenvio llibres i en sortiran mes encara. Es 
tot el que puc fer. Els negocis van mala-
ment. La nostra guerra era massa grossa 
perqué només es quedes a Espenya. La cua 
arribava aqui i nosaltres hem patit, no sois 
consequéncies moráis, sino també meteríais. 
Tot i" aixó he fet « Hamle t» — Shakes
peare I pero aixo no dona diners. Vaig 
treballant. Ara me n'aniré a Montevideo, 
després a Xile. 

El meu nebot gran, en Salvador, que va 
sortir amb les tropes republicanas és a 
Franca. Voldria que vingués aci. A veure 
si em deixen, perqué ¡a deus saber que 
aixo de l'entrada en aquests paissos des
pobláis i riquissims, és mes difícil que alio 
que Jesucrist deia deis rics respecte llur 
entrada al c a l ; en afecte, és mes fácil qua 
•ntri un camell peí forat d'una águila qua 
un espanyol república a Buenos Aires. 

Figura't l'alegria qua m'ha fet al qua em 
contes da Pau Casáis. Tot al qua as digui 
per a lloar aquast home és poc. Es un sant, 
A ell també l¡ escric avui. 

Cipria Rivas Cherif és a Collonges-sous-
Saléve, amb el seu cunyat, Manuel Azana 
el President — si, ej President — de la 
nostra República. 

Be, m'eseriuras si has rebut els llibres. Si 
t'han servit i- necessites alguna cosa mé 
diga-ho. Plorant t'abraca la teva amiga, 
Margarida Xirgu.» 

Una tarda, a Montpellier, el meu estimat 
amic, el gran escriptor Marius Aguilar, em 
va assabentar de la mort de Margarida. 
Un cop de malí al cervell... Despres... 

Si, després recordava altres traspassats 
que hava vist al salonet de la Xirgu ; el 
mestre Galdos-del qual Miquel deis Sants 
Oliver deia que s'asseuria, al banquet deis 
immortals — entre Balzac i Dickens, Gui-
mera, Vilumara, Alarma, Serafi Alvarez 
Quintero, Unamuno, Soler Rovirosa, Manuel 
Azana, autor del drama « La corona ;>, es-
trenat per la Xirgu, García Lorca-máglc del 
Hrisme i nou visionari de l'anlma andalusa : 
Valle Inclan ; Vilaregut, tots ells traspassats 
i amb ells consumint-se al presiri del Puerto 
de Santa María, condemnat per Franco, 
Rtvas Cherlf-literat de valúa i animador de 
la companyla de la Xirgu. 

Per apalvagar el dolor de la mort de 
Margarida, és difícil trobar un mit ja. En 
acomiadar-nos amb Márius Aguilar-cap 
a tard, sol solat, ¡o marxava trist cap al 
Peyrou montpelleri. A aquella hora de tras-
bals i sentimentalismo hauria volgut trobar 
un prat com aquell deis versos de Gomal 
de Berceo en la indroduccló de I '« Llibre 
de los Milagros de Nuestra Señora ». 

«Verde e bien sensldode flotes bien po
blado, lugar cobaiciaudero para omne 
cansado. » 

Per misteriosa illació de fets, un cert 
conegut exiliat — evidant maniatic, vin gué-
en aquell moment a torbar la meva solitud 
amb la seva trista i habitual monomanía : 

— Ola, Moragas. Fa anys que no he vist 
la meva promesa. Quíns ulls els seus. I 
avui, quan fosquejava digueu-me ximple 
si us plau- he anat a donar un tomb pal 
cementiri. M'he reposar damunt la llosa 
d'un sepulcro ; al meu volrant hi dansaven 
uns focs-follets com si es rlguessin de la 
meva tranquilltat paorosa. 

Aleshores ¡o evocava l'esguard inquietanf, 
embruixador — de Margarida Xirgu, ulls 
que també dansaven com foc-follets, que 
ella lligava a! seu patetismo hamletia. Sha
kespeare ! H a m l e t ! « El meu somni de tota 
la vida ». Jo endevlnava el seu gest reposar, 
persuasiu i escoltava la dolcor de la seva 
veu. Hamlet femeni, Hamlet intim el seu, 
pie a vessar d'intansltat. 

Adéu, Margarida Xirgu, gran artista i 
bona amiga, sampra tan gentil, tan liric» 
tan noblal. . . 
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~1 
CNZE DE SETEMBEE 

fa^»^*^^^^^*^^^ 

Onie de Setembre. Breviari infós 
de lluites heroíques que gonflen les venes, 
secular tumulte que et desfás les trenes 
com una Madona d'ulls blaus, cabell ros. 

Exornar de pámpok ets, raTm sueros, 
{'ubérrima data de dols ¡ cadenes : 
dins els llacs transJúcids guaiten les carenes 
i es badén les tombes com garbas de flors 

Vinya esponerosa, si la filoxera 
obtusa, ferotge, Horda i forastera 
tes sarments solía va i el fruit calcigá, 

tornen les veremes sempre renovados 
i els cups ¡a fermenten de most novenca 
que espera que sonin onze batallados. 

Onze de Setembre desolat i eixut. 
On son les corones i els rams i les roses ? 
Anys ha que una angoixa masega les coses 
i es dens el silenci de la multitud. 

Ronda de Sant Pere, temple cantellut 
i olimpic. O, Meca de pedrés i (loses 
que ressonen tristes amb tes portes closes 
plorant l'inefable Paradis perdut! 

On raus i on t'envoles bonior xalesta 
i ungida ? On creix ara la murtra i ginesta ? 
Aci sois campegen les hordes del mal. 

Catalunya amada, perdurable, eterna! 
Fins quan ton martiri ? Quin fat et govema ? 
desperta't i aixeca't, oh Ciutat Comtal! 

Rafael Cas a nova, 
flama i bronze esculpít 
dins la balma del pit 
-per la sang que es retroba. 

Simbol ínclit que engloba 
mes robust que el granit 
tot un poblé colpit 
per les hidres a prova. 

Han defés ta peanya 
i el teu ritme i color... 
Pro et duem a l'entranya 

com duu el ¡uny les roselles 
— i els vells plecs del Penó 
segaran les estrelles! 

Josep ARTIGUES RIERA. 

« PER CATALUNYA » té, des d'avui, J'honor de comptar entre els seus coi-laboradors, amb aquest gran amic de la 
nostra Patria que és M. Louis Piérard, dtputat a la Cambra de Representante de Bélgica i presldent del P.E.N. Club 
d'aquell noble país amic. M. Louis Piérard és un escriptor pulcre, autor de moltes obres en prosa i en vers. Durant 
l'ocupaciO de la seva Patria pels alemanys, residi a Franca, a Cassis, prop de Ja mar, i apronta les hores d'exill per 
a escriure un bell Uibre, « Les Refugies >, que fou publicat; « Raison d'aimer la France • ; « Poémes de Circonstan 
ees » puWlcat a la revista «Poésie 42»; a Ode a la France Meurtrie » que aparagué amb il-lustracions de Frantz Ma-
serrel; tradui « Teresa de Jesús », d'Edouardo Marquána, versio que fou representada i acaba una «(Nostalgia deBél-
gica », 1 una biografía del pintor Manet. 

Saludem el nostre bon amic M. Louis Piérard i li agreim la deféremeia que ha tingut enviant-no» «a poma» 
«Barcelona 1936». que publiquem en aquest número. 
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Els Artistes Catalans 
vistos pels critics frangesos 

PERE HL€>RE§ per ,EAN 
w. ifflim iiiraix iiniiL. niiiii I I I L \ ^ IIIIIIIX I,.HIL U P B A B E L O N 

Per bé que Pere Flores no és cátala, 
sino murcia, ens plau avui parlar d'éll 
en aquesta secció-com en parla també, 
en altre lloc d'aquest número, el nos-
tre corresponsal a Paris-perqué es 
tracta, no sois d'un gran pintor, sino 
d'un sincer amic de Catalunya, d'un 
veritable catalanista. 

El 26 d'octubre, Pere Flores ha 
inaugurat a les Galeries Dalpierre de 
Paris una magnifica exposició que res
tará oberta fins el dia 10 de novembre. 
Vet ací el que M. Jean Babelon diu a 
prósit del nostre amic : 

« Je retrouve mon Pedro Flores á 
son retour de Normandie, au milieu 
des coqs, comme je l'avais vu a Mont-
martre au milieu des toreros. Diable 
d'homme qui, par sa fantaisie, sait 
s'entourer de ses créatures, ainsi que 
l'animateur d'un théatre blirlesque et 
magnifique ! Car c'est bien le méme 
peintre, toujours, dont la visión déchi-
quéte la forme sensible, pour en tirer 
une silhouette anguleuse, aux dents de 
scie, sur quoi il répand la roeaille ver-
ruqueuse de ses couleurs éclatantes. II 
accuse cependant davantage en ees der-
niéres productions la ru t i l ance ju eha-
toiement, et ses conquistadoresxle bas-
se-cour scintillent dans leurs plumes, 
comme la coiffure de guerre d'un caci
que aztéque. 

« Mais il y a plus en Flores que le 
virtuose d'un baroque inédit. De toile 
en toile nous aliona de surprise en sur-
prise, et tout á coup un point d'orgue 
nous tient en suspens : la contempla-
tion passionnés, mais reticente de la 
nature morte, du Bodegón, comme di-
saient les ancétres espagnols. E t voi-
ci que nous sommes invites a la médi-
tation recluse devant une table cou-
verte d'une noppe blanche, sur laquel-
le sont poses une lampe, quelques 
vaisselles et un couteau dont la lame 
triangulaire est bien affilée. 

« L' instantaprés, Flores nous échap-
pe, bondit, éclate en feux d'artifice, 
et nous présente le méme sujet dans 
la gamme de la violenee, aprés celle dn 
recueillement. 

« La fleur aussi lui est bonne pour 
ees exaltations solitaires; mais il con-
fond tous les regnes : certains payea-
ges de Paris sont, par sa volonté, des 

« El gall », per Pere Flores 

bouquets ou des joyaux. Du cubisme, 
dont il n'est pas l'esclave, il a gardé 
le don.d»reconstruiré la forme quelle 
qu'elle soit, nuage ou clocher, feuillage 
ou mesure, vase ou draperie, pour y 
distribuer ensuite, á sa guise, des em-
brasements ou des fulgurances. 

« Et je connais de lui 'de délicieux 
visages peints avec une tendré délica-
tesse. 

« Cette forme dont il jone avec la 
désinvolture des grands maitres de son 
pays, il sait la saisir en plein mouve-
ment, et l'immobiliser en édifices 
instantanés, quand l'énergie s'y dé-
ploie á sdn paroxysme, ainsi dans ses 
tauromachies, quand il assure pour un 
clin d'ceil, l'équilibre instable du tau-
reau, du cheval et du picador. 

Si jamáis il y eut un indépendant, 
c'est bien Pedro Flores, et pour une 
fois, nous n'aurons pas a nous livrer 
au petit jeu stérile de déceler des pa-
rentés, des imitations, ou ees sacrées 
influences. 

« Mais c'est un Espagnol. 
« Pour finir, et pour emporter une 

derniére image, nous nous attarderons 
sur ce Cervantes, la plume a la main, 

cette plume qui va rester accrochée a 
ce fil de laiton, petite plume, bien ou 
mal taillée, je ne sais... Le héros qui-
chottesque est entouré de figures qu'a 
suscitées se fantaisie blanches dulci-
cinées qu'environnent mille objeta di-
vers, non moins réels et non moins 
imaginaires qui oceupent tout l'étroit 
espace de la petite chambre. Je ne 
crois pas que nul autre ait su mieux 
rendre cette confusión géniale, cet 
encombrement d'un cerveau de poete, 
en faisant d'un visage le póle d'un 
cosmos extravagant. 

« Aussi bien avons-nous dit que 
Pedro Flores échappait á toute défini-
tion. Ce coloriste, ce dessinateur deli
beré et autonomes serait-il done aussi 
un penseur ? » ' 

CRAUSALA 
« Blanquerna », el nostre corres

ponsal a Paris, s'ocupa, en la seva 
crónica publicada en altre lloc d'aquest 
número de la magnifica exposició feta 
a les Galeries Marattier, peí nostre es-
timat amic i collaborador Emili Grau-
Sala. « Arts », de Paris, se n'ocupa i 
diu : 

« Sur un dessin libre et spontané 
comme un croquis, Grau Sala jette une 
páte légére et lumineuse; son habileté 
rempéche de choisir; il touche ou il 
griffe, il se conduit, selon les cas, en 
coloriste ou en valoriste; il est inti-
miste et pleinairiste. II rapproche Ma-
net, mais un Manet devenu aisé, de 
Bonnard, mais un Bonnard moins syn-
thétique; il s'inspire aussi des paysa-
gistes anglais >. 

Jean Cassou, professor. — Aquest 
gran amic de Catalunya i deU cata
lans que és l'il-lustre esoriptor francés 
M. Jean Cassou, conservador del Mu-
sou d'art modern, ha estat designat 
per a ocupar la cátedra d'historia de 
la pintura en el segle XIX a l'Escola 
del Louvre. Disertará sobre IngreB i 
Delacroix. 



JOSEP PICO 

« Place- Rigaud », de Perpinyá, per Josep Picó 

El nostre estimat amic Josep Picó 
ha exposat recentment a Perpinyá. 
L'exposició — « Perpinyá vist per Pi
có — ha obtingut un gran éxit. Vet 
aci el que en diu el critic d 'art de 
« Le Patrióte », de Toulouse : 

« C e s t une exposition tres sympa-
thique que fait en ce moment, á « La 
Déeoration » le peintre Joseph Picó, 
d'une quinzaino d'huiles et de quelques 
dessins. 

Sous le t i t re d'« Heure argentée », 
« Heure bleue », « Heure rose », le 
peintre a tenté de fixer sur la toile 
l'aspect fugitif, a diverses heures de 
la journée, de coins particuliérement 
typiques de notre ville. H l'a fait vi-
goureusement, d'une facón tres réalis-
te , démontrant quelque peu les titrcs 
évocateurs de paysages de réve, et si 
la figuration souvent a peine esquissée, 
qui anime ses places et ses roes rap-

pelle l'imagier et l'humoriste catalán, 
plein de bonhomie, que Picó n 'a pas 
cessó d'étre, il se revele cette fois un 
peintre solide travaillant en pleine pá-
te et obtenant d'agréables effets de 
htmiére et de couleur contrastes. 

« Picó, peintre de Barcelone, exilé 
a Perpignan, garde en son cceur la 
nostalgie des villes de sa Catalogne, 
vivantes et coloriées, qui s'apparentent 
a notre cité roussillonnaise, soeur de 
Figueras et de Gérone, dont les rúes 
et places ensoleillées ressemblent á 
celles de nos quartiers populaires de 
Saint-Jacques et de la Real. 

Citons comme les meilleures toiles, 
á notre goüt : « La Treille » (roe des 
Quinze-Degrés), la rué du Jasmin (au 
calme oriental) e t un coin de la place 
des Esplanades. 

« Quelques dessins complétent l'ex-
position. II s'agit de croquis pris sur 

le vif le 19 noút 1044, jour de la Li
beration de Perpignan : maquisards, 
prisonniers allemands encadrés de 
F.F.I . , de « celle qui aimait trop les 
Allemands » et que des patriotes em-
ménent « bras en l'air ». CEuvres sans 
prétention, qui ne font oublier ni les 
scénes de la guerre civile de Croixams, 
encoré moins les hallucinantes gravu-
res de Goya. 

« Picó, peintre modeste et conscien-
cieux, a fait un sérieux effort de per-
fectionnernent. Sa maniere trop lourde 
et trop détaillée autrefois, s'est épu-
rée et stylisée ». 

Exposicló Flores. — « Arts >, de 
Paris, s'ocupa de l'expbsició Pere Flo
res i diu : « II nous raconte des his-
toires fantastiques oü les meubles 
bougent, oü les formes se brisent en 
étoile, oú les chats et les chiens par-
lent, oü les jouets se proménent dans 
les rúes de Paris, oü tout semble se 
mouvoir électriquement. Le cubismo 
ainsi interpreté devient de l 'art baro-
que, oü la courbe est remplacée par la 

-dent de scie et l'harmonie par la sac-
cade ; la vie y éclate trepidante, mé-
me dans les natures mortes ». 

Exposicid Vidal El nostre distin-
git amic, l'eseriptor M. Lunel, s'ocu
pa de l'expbsició Ignasi Vidal, a Mon
te-Cario i diu entre altres coses : 
«Ignas i Vidal est un Méditerranéen 
passitjnnément épris de lumiére et de 
couleur, mais, au nombre de ses quali-
tés essentielles, il faut aussi compter la 
sincérité, la simplicité, la patience. Ce 
qu'il veut et sait traduire sur la toile, 
c'est un intérieur avec son ambiance et 
son jntimité. un paysage avec son 
poids et son equilibre, une physionomie 
humaine avec son sérieux et sa pro-
fondeur. Ses tableaux sont a la fois 
bátis e t tissés. Tous les objets s'y 
tiennent, unis les uns aux autres com
me dans l'architecture de la Création. 
Devant les oeuvres de Vidal, on admi-
rera un art sobre et vivant, oü la puis-
sance se marie á la délicatesse >. 

Exposicid Pic6. — Sí. Frangois Fran-
ois opina a « L e Républicain >, de 
Perpinyá, que : « L 'a r t de Pico pro
cede a la fois de l'imagerie et de la 
peinture. De l'imagerie par le dessin, 
le contour schématique des persouna-
ges, des mouvements de foule esquis-
sés e t volontiarement confus, le carac-
tére décoratif des masses et des fonds; 
de la peinture par la mise en place et 
l'exploitation des valeurs, le feu des 
oppositions, le choix de la couleur, 
l'originalité de la visión. Cet a r t n'est 
point subtil ni maladif; il traduit avec 
des procedes simples la joie de vivre, 
la saine gaieté, le tout agremente d'un 
sentimentalisme discret ». 
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IGHASI VIDAL 

Saht Francesc i el llop de 

El nostre amic, Ignasi Vidal, expo
sa aetualment a Monte-Cario vint-i-
dues de les geves obres mes récents. 
L'exposicio ha estat saludada com un 
esdeveniment artistic per publio i 
premsa. Al vernissatge hi acudiren, 
entre moltes altres persones, el Comte 
de Guell, el poeta Paul Géraldy, Mlle 
Suffren - Reymond ; Mlle Jacqueline 
Haim; M. Claudel, director d'« El Pa
triota >, de Nice; M. Francis Rico, di
rector d'« Opinions > ; MM. Ciocco, 
Fontana i Mussier, de Radio-Monte-
Carlo; el president Breny; M. Olivier, 
de l'Office de Tourisme de Monaco; 
MM. Aureglia, Vittone,* Seguin-Ber-
tault , Marocco; senyors Liado Figue-
res, senyora i fill; Pallares i senyo-
r a ; Ramón Bofill i senyora; Lluis V. 
Molné, Nicolau Akmens. Ignasi Vidal 
i la seva distingida i bella esposa van 
fér els honors ais visitants. 

< Sota el titol < La peinture d'un 
Catalán >. « Le Patrióte de Nice » ha 

Gubbio, per Ignasi Vidal 

publicat el seguent comentari signat 
J . J . Berny. 

« Tout observateur ne peut manquer 
d'étre frappé par un fait, un fait écla-
tant - pourrait-on diré : la couleur du 
peintre Ignasi • Vidal est le vert, le 
vert sous tous ses tona, du plus frais 
au pltfs profond, avec une prédilection 
pour le vert Véronése. 

« Est-ce pour cela que son exposi-
tion donno une impression d'optimis-
me ? Une joie de vivre vibre dans ses 
paysages, dans ses intérieurs pleins 
d'intimité, dans ses symphonies en 
vert, en jaune, en rose, en mauve. 

« Pourtant, ce qui fait, a nos yeux, 
sa meilleure personnalité, ce sont ses 
impressions de réve, ses images émo-
tions (voyez le Poverello perdu dans 
un mur d'oiseaux irréels), et aussi ses 
toiles á symbolisme suggéré : < Le Ca-
talogne hérolque et la Catalogne 
paysanne », « Guerre et Paix », 
« L'Idylle de révc ». 

Vidal ne serait-il pas le véritabl» 
irréaliste de la peinture, s'il y a tant 
de surréalistes, souvent plus préten-
tieux que réellement artistes P La 
question vaut d'étre posee. Pour y 
repondré, un _seul moyen : parcourir 
lentement la belle, la tres belle expo-
sition du peintre catalán ». 

CRITICA DE 

LLIBRES 
per Anna M. SAGI 

L'editorial Stok lia publicat fa poc 
la darrera obra de Jean Mariotti, el 
notable autor d« A bord de l'Ineer-
taine », escrita al seu retorn del cap-
tiveri a Alernanya. Aquests «Nous 
montes de Poindi », son dues magnifi
ques narracions, dues Ilegendes, en 
les quals l 'ánima primitiva i secreta 
deis indigenes de la nova Caledónia 
és manifesta amb el seu complexe 
misterios, la seva extraordinaria per-
sonalitat i el seu profud instint 
poétic. 

La llegenda del Foe i la llegenda de 
la Destral, constituirán u n a revela-
cid per al lector d'esperit sensible, 
apfe per a descobrir i admirar al 
llarg d'aquestes pagines la prosa pura 
i radiant de Jean Mariotti. L'autor, 
que ha viscut molt anys en aquesa 
illa de la Melanesia, on una raca 
s.'ha perpetuat durant seixanta segles 
al marge de tota influencia humana, 
ha sabut captar, perfectament, l'an-
cestral i suggestiva poesía de les 
ver.es Ilegendes, fcnt reviure amb pre-
cisió el paisatge exuberant 1 les creen-
ees 1 tradicions d'aquesta raca indó
mita que sabe crear, en el seu 
isolament, ua ordre social curosament 
establert i perfectament delimitat. 

L'anima hermética del Canaco, el 
seu mon particular, la trajectOria del 
seupensament es posen en evidencia 
grácies a la iníeligent sensibilítat de 
Joan Mariotti, el qual amb rigoros 
escrupol ens descobreix els camins 
de la veritat. 

Deixeu per uns dies la l i teratura 
« savante », els sospitosos preparáis 
poétics, les hipocrites pedants Con-
fessions i Memóries d'homes céle
bres, amb tots els parcials testimonis 
histories, per assaborir en l'estat de 
gracia indispensable, aquests « Contes 
de Poindi», que ens porten amb la 
seva ofrena de poesia, un vent purí-
ficador 1 renovador. 

http://ver.es


Una pintura de Riba-Rovira 
exposada a íes Galeries Roquépineh a París 

MA C A M B R A 
per H. Roma Tuneu. 

Ma cambra té el record de crits i de rialles 

i d'una cosa santa que ningü sap «om és ; 

ma cambra ja no té la vida en ses entranyes ; 

ma cambra té el record pero ja no té res mes! 

Xiulen els flocs de fred fins els turons mes alts 

glossant una canco d'íngratituds perennes ; 

i el foc al meu entorn es converteix en cendres 

que fan plorar els-ulls deis ampies finestrals. 

Sagnen adolorides les roses del meu hort ! 

Ja he acabat de llegir el darrer llibre ! 

quan al dintell del meu, palau de vidre 

sentó trucar l'empalagosa Mort. 

R 1 * S 

« C l a r o r de N i t » . — Sortará, a fináis de 
novembre, la novel-la « C l a r o r de N i t » , 
or iginal de Ferran Canyameres, amb repro-
duccions de l i tografíes de Mart í Bas. L'Edi-
tor ial A l b o r és qu¡ la publ ica. 

« E l camí de Ca ta l unya» . — Ha apare-
gut, a Montauban, un interessant t rebal l de 
Baptista Xuriguera, que porta aquest t i to ! , 
f a u t o r descríu e!s trets característics del 
cátala, exalta els valors intel-íectuals, mo
ráis, espirituaís i económics de Catalunya, i 
assenyala el camí que Catalunya ha d'em-
prendre i seguir per arr ibar a la crístal-l i t-
zació del seu destí. Feücitern sincerament el 
nostre amic ¡ !i agraim la gent i l deferencia 
que ha t i ngu t enviant-nos un exemplar de-
la seva obra . Aquesta ós veñuda al preu de 
25 francs. Adreceu-vos a Mique l Planes, 23, 
rué Ingres, Montauban (Tarn-et-Garonne). 

« Evocacíons». — El nostre amic i col
a b o r a d o r Josep M . Prous ¡ Vila ha publ icSt 
«Evocacíons», un recull de poemes aMustus 
ais grans esdeveniments contemporanis de 
Catalunya. Podeu demanar-lo a la nos+ra 
redacció. Preu : 25 francs exemplar. 

— « L a Jeune Parque» ha pubt icat re-
centment l 'obra de Pierre Sandahl, « M i 
randa ou l'óvasion par l'Espagne ». 

— El nostre ¡I-lustre col - laborador M . 
•Georges Duhamel, es t roba al Canadá, on 
dona unes conferencies. 

— A l b e r t Camus, bon amic de Catalunya 
i cot- laborador nostre, acaba de publ icar 
« Lettres á un ami aí lemand ». 

—• « Fontaine », la prestigiosa revista l i
teraria que dir igeix el nostre amic Max 
Pol Fouchet, ha publ icat la t radúcelo per 
Rolland Simón de « Chant fúnebre pour 
Ignacio Sánchez Mejias » ¡ una na r rado de 
Louis Emie, t i tu lada « Espagnes ». 

— Marce l Pagnol ha acabat dos volums 
de records i de reflexions sobre ei cinema. 

—- Ha aparegut el pr imer numero de la 
revista « Temps modernos» d i r ig ida per l'es-
cr ip tor i fílósof Jean-Paul Sartre, bon amic 
de «Pe r C a t a l u n y a » . 

—- Felip Alaiz, d i rector de C.N.T. ha 
enllestit una obra de mes de 600 pagines 
t i tu lada «Vers una Federado d'autonomies 
¡bériques ». Dividida en 20 capitols hi exa
mina temes diversos : el practicisme, l'Espa-
nya federal social, el Muníc ip i , excursío re-
clusiana per TEspanya f luvial , excursío re-
clusiana per l'Espanya ár ida, cultura metó
dica de base funcional, economía federa-
ble, senti t actual de la cooperat iva, a r t ac-
cessíble, xífra i prova de la vida local espa-
nyola, carta municipal , urbanismo, les idees 
uníversals en ei pensament híspánic, país 
base i Cata lunya, re ladó sociable de ls -po-
bles ibérics, per una Iberia vertebrada.. . El 
darrer capí to l és consagrat a unes conclu-
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sions., L'obra será-de moment-publicada en 
fascides, els cinc primers deis quals están a 
la venda. Demaneulos a «Tierra y Liber
tad», a nom de Josep Dot, 3, rué des Bou-
viers, Bordeus. 

Ignasi Zuloaga ha mort. — Ha mort 
el pintor Ignasi Zuloaga. Fou araic 
intim de Gauguin, Degas, Rodin i Hal
larme. En una tela famosa pinta Mau-
rice Barres a Toledo. Jean Cassou en 
el seu artiele « Peinture en Espagne 
et en Amérique latine » ha dit • « Ar-
tiste adroit et fougueux qui, dans ses 
silhouettes torturées, ses ciéis projetés 
au-devant de la toile, ses paysages et 
ses fonds caractéristiques, a conservé 
avec un zéle irrefutable quelques-unes 
des images et quelques-uns des thé-
mes qu'évoquent spontanément dans 
la mémoire du vulgaire, les noms d'Es-
pagne, de Castillo, de peinture espa-
gnole, de Velazquez, Greco et Goya ». 

*** 
La delegado d'E.R. de C. a Brusel-

les ha decidit-amb el propósit de di-
fondre la nostra cultura-anar a la 
creació d'uná secció de literatura ca
talana, composta de les obrres d'au-
tors catalans antics i moderns. Pero 
com que po ha estat possible, per ara, 
reunir en un local especial aquesta 
biblioteca, aquell grup de catalans ha 
acordat oferir la col-lecció a la Biblio
teca Reial de Brusel-les, entitat que. 
peí seu prestigi i per l'important 
freqúentació de visitants, els ha sem-
blat mes indicada. 

Amb aquest motiu, ha estat publi-
cat una mena de manifest, en el qual 
és anunciat també el bell projecte que 
anima els nostres compatriotes resi-
dents a Bélgica, de desenvolupar un 
intercanvi cultural entre áquell país 
i Catalunya, per mitjá de conferen
cies, certámens literaris, intercanvi 
de professors i alumnes, viatges 
d'estudi, etc. 

Malgrat que, a l'exili, aqüestes rea-
lizations siguin mes dificils, aquesta 
no ha estat, per ais nostres amics, 
una rao suficient per a diferir-ree 
l'execucló. 

Els elements directius de la delega
do d'E.R.C. aBélgica preguen ais 
Intel-lectuals catalans i cases editores 
la tramesa de llibres d'autors de casa 
nostra. Els donatius poden ésser tra-
messos al secretari, senyor Albert, 
165, avenue Brugman, Brusel-les. 

« Per Catalunya» s'ha fet l'honor 
de trametre-hi la col-leccio completa. 

El manifest porta la" data simbó
lica i memorable de l'onze de se-
tembre. 

Felicttem els cátalas residents a 
Brusel-les per aquesta bella inciativa 
que tant els honora i que tant honora 
els catalans perqué contribueix a di-
fondre la nostra cultura. 

Quan Kant creava d'una paraula 
francesa aquest neologisme ale-
many, volia expressar una Idea, 
un pensament. Creia que Kultura 
era mes adient que Civilització. 
Kant no podía imaglnar-se — ell, 
que havla escrit un assaig «La 
Pau Eterna •» — que aquest mot 
esdevlndria un justificant de bél-
llques megalomanles, 1 que Ale-
manya donaría, a l'ensems que 
una prova del seu menyspreu per 
a les comunltats de dlferents civl-
litzacions, la ra6 del seu afany de 
dominl. Es un error el creure que 
fiiósofs 1 escriptors com Goethe, 
Kant, Humboldt, Griliparzer, Hel-
bel, han estat els inlciadors de la 
teoría « classicament prussiana », 
coneguda arreu del món sota la 
denominado de «Poblé de se-
nyors». Disortadament per a la 
Humanitat, Nletzche modifica el 
sentit i la flnalitat que Kant va 
donar a la paraula llatlna, i aixó 
ens fa assistir a una transforma-
cid total de l'ánima nacional ger
mánica. 

La dominado napoleónica va 
desvetllar el sentiment patriótic. 
Aquest no mori mes. Cal estudiar 
detingudament la historia alema-
nys per a comprendre Pevolució, 
primer gairebé insensible, pero que 
a mida que transcorren esdeveni-
ments i anys, esdevé violent i pe-
riliosa. 1870, 1914. La Kultura re-
gna sota la protecció del déu de 
la Guerra. Kultura i Odi es con-
fonen. L'alemany no admef cap 
altra idea que la seva i no vol 
escoltar aquells que s'oposen a 
aquest concepte de dminació uni
versal. Hom publica llitres els ti-
tols deis quals ja son prou elo-
quents: «Guerra i Kultura», «La 
Mitteleuropa en tant que concepte 
cultural », «La guerra necessária 
per a una cultura alemanya »... 
I el que és pitjor* que liberáis com 
Arndt Gersvinus, Hoífman de-
fensen la cultura per mitjá de la 
guerra; paradoxa que té la seva 
explicado si admetem que cada 
alemany és un pangermanista 
convengut. 

Nosaltres, demócrates, velem la 
guerra amb horror; els germanlcs 
hi troben una maravellosa possihl-
litat. La prova mes exacta la dona 
un curt pero lnstructiu axioma 

escrit per Moltke, repetit anys i 
anys peí poblé alemany: «La pau 
és un somni, pero ni és un somni 
bonic ». 

Un deixeble d'ell s'expressava en 
en mateix sentit i concretava en
cara el pensament del seu mestre: 
«La guerra ha de considerar-se 
com la mes alta expressió de la 
civilització». , 

Després de la desteta del 1918, 
Alemanya aprofita la República 
de Weimar per a preparar fácil-
ment la revenja. El general Von 
Sückt creava, d'acord amb el 
mariscal Hindenburg, el «Case 
d'acer », organització paramilitar. 
L'Alemanya fanatitzada ho recla-
mava: el hitlerlsme tenia el cami 
obert. 

L'acció del III Reich és massa 
recent i el final de la tragedla és 
prou alliconador, per que calgui 
parlar-ne avui. Remarquen, pero, 
que les Idees del hitlerisme es tro
ben en les paradoxes nletzcheanes, 
i que aquell régim, afortunadament 
difunt, recull tots els corrents pan-
germanistes. Hitler, psicóleg, sab 
tocar el cor deis alemanys i els 
parla de la guerra « com a estat 
natural de Phome » i « com a va
lor educatiu »... Gcering el secunda 
1 afirma que «la guerra és una 
cosa divina». Lluny de deixar-lo 
insensible, aqüestes paraules exal
ten l'alemany normal. 

Per a intensificar i dogmatltzar 
la Kmtura i donar-li el sentit hit-
leriá, son creats uns seminaris on 
s'ensenyen les tradicions populars-
militaristes; aquests s'agrupen sota 
el nom de «Ordensburgen». Cal 
uniforma el pensament, endoctri-
nar els esperits. La critica lliure 
és considerada « crim de lesa pa
tria ». La nova kultura esdevé una 
religió i cada ciutadá es converteix 
en un propagador fanátic. 

Mirabeau deia: Prüssia no és 
una nació que té un exércit; és 
un exércit que té una nació». 

En aquest món el que compten 
son els fets i llurs consequéncies. 
El resultat d'aquesta Uuita sagnant 
de tants anys ha de servir de llico 
per al futur: Exércit i Poblé de 
Senyors han estat vencuts per la 
Democracia a per la veritable 
Cultura. 
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L'ASualitat Catalana á Paris 
i per BLANQUERNA J 

Amb la tardor, reprenen les activi-
tata artistiques i socials que la calor 
i les vacances semblaven haver abaltit. 
Reprén també, com eorrespon l'activi-
t a t del corresponsal, que no pot pas 
deixar-se endarrerir pels esdeveni-
ments. I , encara que siguí invertint 
l'ordre cronologic d'aquests, cal obeir 
a la regla francesa que ordena « á 
tout seigneur, tout honneur, i fer 
constar que, com no podía ésser me-
nys, la vinguda a Paris del Mestre 
Pau Casáis ha constituit una solemni-
t a t parisenea i una explosio d'entu-
siasta admiracio envers el genial artis
ta que, després de cinc anys d'estar 
allunyat de les sales de concerts de la 
capital francesa, feia la seva réapari-
cio tríomfal a l 'estrada de la Sala 
Pleyel, al costat de la formacio deis 
Concerts Lamoureux, que durant prop 
de mig segle ha estat la seva acompa-
nyant en les audicions del Mestre. El 
Concertó de Lalo, que fou la primera 
obra que va executar amb la mateixa 
Orquestra el nostre eminent violoncel-
lista, junt amb el Concertó d'Elgar, 
delicat homenatge a Anglaterra en la 
persona d'un deis seus millors müsics, 
varen desvetllar les ovacions delirante 
d'un public que no pot oblidar maí un 
gran artista, encara que aquest es re-
clogui en un digne sjlenci durant uns 
quants anys. 

Els catalana de Paris, que s'aasoeia-
ren modestament, pero amb el mateix 
fervor de tota els auditors, a l 'éxit de 
Pau Casáis, varen voler retre-li l'en-
dema del seu concert una demostracio 
d'afecte que fos a la vegada expressfo 
de l'agraiment de tots al compatriota 
que ha sabut posar tan alt el prestigi 
de l 'art cátala, — a l'home que és, de 
fet, la vivent encarnacio de l 'ar t cata-
la, — i que esta, ara com sempre, al 
costat del poblé i de la seva lliber-
tat_—. «Cul tura Catalana» s'encar-
regá d'organitzar aquest homenatge 
intir, el qual tingué lloc ais aálons de 
1'Instituí Internacional de Cooperacio 
Intel.lectual, en el quadre prestigios 
del Palais Royal. 

En nom de Cultura Catalana, el seu 
vice-president Josep Quero Molares va 
saludar eloquentment l'eximi artista i 
va expressar-li tot l'afecte i l'agrai
ment deis intel-leetuals catalana que 
8'apleguen en la nova entitat. El Mes
tre va contestar amb uns mots tan 
senzills com plens d'emoció, que sabe-
ren anar de dret al cor de tots els 
que varen teñir la joia de sentir-lo, i 
qn« tenisn 1« virtut d'evoear la figura 

múltiple que és el gran violoncel-lista : 
primer concertista del món, creador 
d'una Orquestra magnifica, fundador 
de l'Obrera de Concerts, compositor i 
patriota. Tote els que assistien a l'ac-
te varen tributar una nova salva 
d'aplaudirnenta a Pau Casáis, cátala 
insigne. 

Tóts els que varen assistir a I'acte 
pogueren comprovar novament que 
Pau Casáis, princep de la música, és 
un home afable i cordial, cátala fins 
al jnoll deis ossos i que, com ha de-
mostrat recentment amb el seu adver-
timent ais anglesos, després d'una se
rie tríomfal de concerts, no oblida la 
urgencia del nostre problema col.lec-
tiu. Perqué la llibertat deis catalañs 
i de tots els Espanyols, que és la con-
dicio que posa el Mestre per tornar a 
tocar a Anglaterra, és el primer pro
blema de tots els hojnes que, a din-
tre o a fora de la Península, es tro-
ben exiliats de la comunitat ciutadana 
per la forca d'un régim d'opressio i 
d'indignitat. 

Les exposicions també han feprés, i 
el Salo de Tardor, que enguany no ha 
tingut la reasonaneia Ae\ de l'any pas-
sat — el Salo Picasso, com, com sens 
dubte l'anomenará la historia de l 'art 
— ha donat la senyal a les innombra
bles sales per a la presentacio de llurs 
« poulains ». Assenyalem-ne dues : la 
de Grau Sala, a la Galería Marattier, 
i la de Pedro Flores, a la Galería Del-
pierre. 

Els anys d'estada de Grau Sala a 
París, si l'han convertit en un deis 
pintora mes cotitzats de la capital de 
l 'art , han influit també considerable
mente en el seu art . Grau Sala no és ja 
el minyo prodigiosament dotat per una 
intuicio graciosa i lleugera que s'es-
plaiava en mitologies de ventalla i ma-
nigues de pemil. S'ha enearat amb la 
realitat, ha treballat la seva paleta, ha 
lluitat amb els colors fins que aquests 
han pres el lloc del dibuix i s'han cons-
trui t en arquiteotures consistents. Si 
en l'exposicio que aqüestes setmanes 
darreres ha t ingut lloc en els aalons 
del palau de la Placa Vendóme on es 
troba instal.lada la Galería Marattier 
alguna critics s'han vist obligats a es-
mentar Renoir, Manet i Vuillard no és 
pas, com algu potser insinuava, que 
Grau Sala a'hagi limitat a seguir molt 
de prop les llicons d'aquests grans 
pintors. Es que, com ella, ha arribnt 

a donar a la seva obra una densitat i 
un valor huma que son miraculosament 
compatibles amb la transparencia de la 
pintura, amb la gracia de la compo-
sicio. Com Renoir i Manet, la joia de 
viure batega en aquells paisatges pa-
risencs, en aquells interiora. I si, col-
lita preciosa d'un estiu, els temes me-
ridionals esclaten alguna vegada amb 
una agressiva polifonía de blaus de 
Sitgea i de carabasses madures, de 
verds i de roigs violenta, hom pot pre-
ferir-los les mitges tintes de les teles 
de Paris, pero cal reconéixer que Grau w 
Sala no recula davant la dificultat i 
que la seva paleta s'ha alliberat de to
ta la literatura que potser havia pesat 
damunt els seus brillante comenca-
ments barcelonins. 

Aquesta literatura no ha estat per-
duda del tot, pero. I troba un exutori 
natural en la il.lustrado de llibres de 
gran luxe, en la qual el nostre pintor 
s'ha guanyat un deis primers llocs — 
si no el primer. Testimoni en son, re
centment, la monumental" edicio de 
« Bel Ami », la novella de Maupas-
sant, que conté cent vint litografíes a 
cinc tintes de Grau Sala, interpreta-
cio meravellosa de l'época, de l'am-
bient i adhuc de l'esperit del llibre, i 
la mes assequible, pero també precio
sa, edicio de « Mádame Bovary -», en 
la qual el llibre capdal de Flaubert 
troba, amb les aquarel.les i guaixos 
plena de frescor o de dramatismo que 
l'il.lustrador ha creat, un comentari 
grafio perfecte. Literatura, dones, pe
ro literatura de la bona, que prescin-
deix de tots els llocs comuns i va de 
dret. a la creacio d 'una obra d 'ar t . 
Grau Sala, il.lustrador de llibres, en
tra dintre la inia de grana artesana 
de la bibliografía artística que compta 
a Catalunya ,amb noms com Euaebi 
Planas i Tomás Padro. I , per un altre 
costat, s'entronca amb la tradicio pa
risenea mes bona, la de Gavarni i Raf-
faellí, que han sabut evocar una época 
i deixar el testimoni vivent d 'una so-
cietat. 

Parlar de Pedro Flores en una cró
nica de les activitats artistiques cata
lanes no és, em pensó, fer un acte gra-
tuit d'annexionisme. Perqué Flores, 
que és un gran pintor — i els que en 
dubtaven se n'han adonat plenament 
en aquesta darrera exposicio seva — 
és també un cátala honorari, un gran 
amic de Catalunya, un veritable cata
lanista 

(Segueix a la pá¿. 32). 
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Els senyors Sebastiá Lleó i Ferrer, 

Isidre Oliveres i Collgros i Matías de 
Inés Campos, funcionaris del eos de 
policía de la República, han editat un 
volum, « Estudio y critica de la policía 
española », que creierh interessant de 
comentar. 

Sense cap capacitat professional hi 
técnica en materia policiaca, no vol-
dríem caure en la puerilitat deis que 
creuen saber quelcom d'aquest r ama 
base de llegir novel.les de misteri. 
Hem conegut, pero, la policía des d'un 
altre punt de vista interessant i en 
aquest cas respectable : com a perse-
guits. I, amb aquesta modesta qualitat 
si ens és permés invocar-la, ens atre-
vim a parlar-ne. 

Recordem que no altra fou l'escola 
deis revolucionaris russos en Iluita 
contra el tsarisme. I fou precisament 
llur experiencia d'aquella época la 
que els facilita l'organitzacio d'una 
policia modélica l'endemá del caos 
inevitable que havia provocat la revo-
lucio i la intervencio estrangera se
cundada pels « cabecillas » blancs. Un 
alt funcionan regional de la policia 
francesa, que ens honora fa molts 
anys amb la seva amistat, ens confia-
va cap allá en 1930 que al mon hi ha, 
al seu entendre, dues policies: la. 
francesa i la soviética. L'anglesa i 
l'americana, malgrat llurs evidents 
qualitats, venien segons ells molt en-
darrera en la qualificacio. Veiem que 
els autors situen*igualment en un pía 
molt alt la policia francesa, la qual 
potser coneixem mes de prop. En can-
vi deplorem que no donin detalls so
bre l'excel.lent politicia soviética, tan 
original en la seva organitzacio com 
eficac en rendíment. 

Molts deis problemes evidents que 
planteja l'obra troben en els autors 
orientacions objectives, no desprovei-
des d'audácia i de visio clara. Natu-
ralment que ais profans, i potser tam
bé ais professionals i tot quan torna-
rem al pais, no poden interessar-los 
ja questions superádes com les fun-
cions d'ordre publie a Catalunya en 
el primer periode d'autonomia, ni els 
projectes detallats minuciosament per 
a reorganitzar aquests servéis en és
ser restaurada la República. Pero les 
linies básiques de l'estudi ens apa-
reixen excel.Ients. Tots — i especial-
ment els responsables politics — hem 
de coincidir a voler un eos de policia 
unificat, estrictament civil, ben utillat, 
ben instruit, el qual tindria funcions 
universals pero ben delimitades sem-
pre, amb garantíes par ais funcionaris 
i sobretot per ais ciutadans. Una po
licia aixi, que el nostre pais mereix i 
no ha tingut mai a pesar de molts es-
forcos meritoris com els deis autors 
del llibre, seria prestigiosa i presti

giada i donaría relleu de civilitzacio 
a l'Estat que sabes crearla, no per a 
fer-ne un baix instrument de política 
partidaria, puix que com a tal ha de 
desaparéixer, sino per a garantir con
tra els malfactors la lliure activitat de 
la poblacio. 

Ño propugnem, pero — ni els au
tors tampoc — una policia neutral o 
política. Si la República és per a tots 
els ciutadans a condicio que n'acatin 
les liéis, els cridats a administrar-la 
son els republicans i ningu mes. Pre
cisament la revolta contra Gil Robles 
nasqué del fet que aquell volia go-
vernar la República sense ésser repú
blica, quan els republicans no hem 
tingut mai la pretensio de regir la 
monarquía. La • primera condicio, 
dones, d'un agent de l'autoritat, com 
d'un funcionan, d'un militar, d'un ma-
gistrat qualsevol, és ésser república. 
A mes ha d'ésser honest i capac, com 
també volen els autors, pero repú
blica. De dreta o d'esquerra, blanc o 
negre, moderat o progressiu : repú
blica. 

El principal escull amb el qual to-
paremjper ~& realitzar els dos punts 
básics — desmilitaritzacio total i uni
ficado de la policia — serán els inte-
ressos inerts i la rutina, no solament 
deis afectats pels canvis, sino deis 
propis governants. Caldrá que trobem 
en el nostre impuls les energies sufi-
cients per a recuperar el temps perdut 
com no vam saber fer-ho a la represa 
de les funcions d'ordre publie per part 
d'un Govern cátala. 1 consti que ales-
hores, malgrat les limitacions econo-
miques de l'Estatut insuficient, no 
mancaren veus que exposaren solu-
cions coincidents, en el fons, amb les 
que avui proposen els autors del llibre. 
Per exemple el cronista que subscriu, 
en mant article publicat a La Rambla. 
No ho diem per afany de retreure en-
certs, car el fet d'haver dit una cosa 
justa abans que un altre no confereix 
mérit especial, pero si amb la satis-
faccio de coincidir amb els dignes 
funcionaris autors de l'estudi, segura-
ment desconeixedors d'aquells tre-
balls. 

Un punt no ens expliquem gaire. Si 
podem comprendre, en rigor, que mal
grat ésser évidentment catalans en 
llur majoria o perfectes servidors de 
les institucions catalanes, hagin es-
crit llur obra en castellá donat el pu
blie singular de col.legues al qual par-
ticularment s'adrecen, no veiem per 
qué han de preveure organismes a 
base de « cincuenta provincias » que, 
posades a no .teñir, no teñen ni tan 
sois existencia legal després del re-
coneixement de les autonomies, amb 
evident oblit deis drets nacionals de 
Catalunya i Éuscadi i deis >ue pugui 

igúalment fer-se reconáixer Galicia. 
Aquesta observado no minva en res el 
mérit ni la excel.lent intencio que pu-
guin contenir els projectes, pero ens 
sembla fonamental. Tampoc l'organit
zacio de la policia sobre una base na
cional, a Catalunya, no implica manca 
de coordinacio, d'intercanvi d'antece-
dents, etc., amb l'Estat central i amb 
les altres nacions de la República, i 
ádhuc de la imprescindible cooperacio, 
directa o no, amb les policies estran-
geres. 

En resum : ni els autors s'han pro-
posat fer una obra literaria, sino un 
llárg i útil treball, ni nosaltres volem 
comentar l'aspecte literari de l'obra, 
presentada amb modestia que honora 
aquests respectables col.laboradors del 
poder en un organ essencial. Basti dir 
que han fet tasca útil, i que la lec
tura del llibre que presenten podrá 
ésser profitora a tota persona que per 
deure o curiosífat s'interessi pels pro
blemes policiacs en la mes vasta ac-
cepcio del terme. 

Una lletra oberta del senyor Carlos 
de Juan, ex-director general de Segu-
retat, i una altra del comissari senyor 
Gómez Serrano, prologuen el llibre i 
l'il.lustra un prefaci propiament dit 
del senyor Leopoldo Garrido, Fiscal 
General de la República. 

Una obra d'Apei-ies Ferrosa. — El 
nostre amic, el gran escultor cátala 
Apel-les Fenosa ha exposat al saló deis 
Surindependents, a París, la seva ma
gnifica obra dedicada ais mártirs 
d'Oradour-sur-Glane. 

HA MORT EL SENYOR 

JOSEP MOLINS 
El día 6 d'octubre morí a Paris un pa

trie! cátala: Josep Molins, importan* in
dustrial que residía de molt temps enea a 
la capital. L'enterrament tingué lloc el dia 
10 i fou molt solemne i concorregut. Deixa 
esposa, filis, neta, sogre, germa i nebots. 
Pertanyia a la Société Lainiere J. Molins i 
Companyia i gaudia de gran consideracio. 
Fou enterrat al Cementiri del Pére-La-

- chaise. 

Reposi en pau l'amic i patriota i rebin els 
seus familars l'expressió del nostre «ineer 
condol. 
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tu t Balmes, de Barcelona, enamorat de 
la nostra ciutat i de la térra catalana, 
aquest murcia menut i cremat que des
borda de vitalitat i de pintoresc s'en-
tronca, no sois per les seves afinitats 
sentimentals, sino per la seva pintura, 
en la qual la intel-ligéncia no deixa 
mai anar les brides de la sensualitat, 
amb la tradicio artística catalana. Pe
dro Flores va voler figurar, a la re
cent exposicio d'artistes catalana or-
ganitzada per Solidaritat Catalana, en
tre els pintors catalans que contri-
buien a l'éxit d'aquella demostracio. 
Davant de la cinquantena de teles que 
exposa ara, davant d'aquells recons 
de Paris xops de poesía, davant 
d'aquelles composición^ plenes de dra
matismo, per la sola forea de la taula 
de menjador i del gos i el gat que l'en-
ronden, davant deis arlequins que ve
nen directament del cubisme i el re-
noven triomfalment, o deis galls que 
canten victoria amb un devessall en-
lluernador de color, l'admiracio es veu 
forcada a reconéixer alio que'critica i 
compradors han proclamat sense reser
ves : que Pedro Flores és un gran pin
tor. I no em dol de tancar aquesta 
breu impressio del seu triomf parisenc 
amb la mateixa afirmacio que l'obre. 
El temps estic segur que haura de 
ratificar-la plenament. 

A 

El Casal de Catalunya de Paris, que 
feia uns quants mesos que estava en 
gestacio ique, grácies a un grup d'es-
forcats organitzadors, ha pogut arri
bar a esdevenir una realitat, ha co-
mencat les seves activitats publiques 
amb una castanyada. La festa tingué 
lloc, com s'escau, el dia primer de 
novembre, diada de Tots Sants, a la 
Sala de la Société Nationale d'Horti-
culture. Hi hagueren panellets, casta-
nyes, vi bo, ball per l'Orquestrina Ca-
talonia, coneert de cancona catalanes 
per la Chora! de l'Amicale des Cata
lans de Paris, l'elogi de la qual ja ha 
estaf fet prou vegades perqué calgui 
insistir-hi — diguem només que el 
seu director, el Mestre Salvado, ha sa-
but crear un instrument que cada ve
gada es fa mes perfecte — recital peí 
tenor Alexandra Brell, per la Sra. Cas-
tells i la Srta. Adelina Ramallo, ex-
cel.lents artistes que delectaren, com 
sol dir-se, la concurrencia. Hi hague
ren sardanes, ball de rams, toia, i tota 
mena de coses que podien contrbuir a 
crear la impressio que hom es trobava 

a Catalunya, en una monumental festa 
de familia. I la familia hi era : sem-
blava impossible que poguessin arre-
plegar-se tants catalans a Paris. Un 
miler ? Pocs devien mancar-hi per ar-
ribar-hi. Pocs van mancar també 
d'anar-hi. Ni aquell savi sacerdot que 
tots els catalans de Paris estimem 
tan t i que no sabria mancar en cap 
de les nostres festes. No hauria sem-
blat natural a molts que després d'ha-
ver menjat una bona papérina de cas-
tanyes i mitja dotzena de panellets 
Mossén Tarré hagués pujat a l'empos-
tissat i hagués dirigit el res d'una 
part de rosari per les animes deis nos-
tres fidels difunts ? 

En resum, un bon inici de les tas
ques del Casal. Si ara, com sembla, es
ta disposat a reunir cada mes els ca
talans de Paris amb una funcio tea
tral — de teatre cátala, és ciar — i 
aviat podra obrir un local prou vast 
per a acollir totes les seves ambicioses 
activitats, podrem assenyalar com una 
date histórica en la vida deis nostres 
compatriotes residects permanents o 
accidentáis a la capital francesa aques
t a castanyada de Tots Sants de l'any 
1945. 

BLANQUERNA. 

Cultura catalana. — S*ha cons-
titui't a P a r i s , arrib domieili provi
sional a l de la Delegació Basca , 11, 
.Avenue Manceau, u n a associació 
cu l tu ra l i d 'es tudis que so ta el titol 
« Cul tura Ca ta l ana » a g r u p a r a r á , 
sense d i s t inc ions polit iquee, tote 
aquel ls que es ded iqu in a l conreu 
de les l le t res , les a r t s i les cién-
cies i s iguin o r i g ina r i s de paisoe 
de p a r l a c a t a l a n a o bé dediquin les 
seves ac t iv i ta ts l i te rár ies , ar t is t i -
ques o cientifiques a en r iqu i r l a 
cu l tu ra ca t a l ana . 

Son membres d 'honor d e « Cul
tura Catalana» : Mestre Pompeu 
F a b r a , Mestre P a u Casáis , Dr. Je
s ú s M. Bellido, Antoni Rovira i Vir-
gi l i Joan Aanade, Joseph Sefoastiá 
P o n s , Alblbé Jean Saivat , J ean Cas-
sou, Camille Soula, J ean Ca<mp, 
P ie r re -Louis Be r thaud . 

El Conseil Direct iu e s t á consti-
tuit peí senyor Lluis Nicolau d'Gl-
wer , P res iden t ; els t res pres idents 
de les Seccions de Lltres, Ciéncies 
i Arts , el eenyor Josepih M. P o r t a s , 
S e c r e t a n genera l ; el senyor Sal
vador Valls, Vice-secretari ; el se
n y o r F e r r a n Canyameres , Treso-
r e r ; el senyor Miquel Cardona, ' 
Comptador ; el senyor Jus t Cabot, 
Eibl iothecar i ; el senyor Nicolau 
M. Rubio, Arxiver i els senyors Eu-
geni X a m m a r , Fel ip de Sola, An
toni Romigosa , Vocals. 

L a Seccio de Ll t res es tá in tegra-
lares, Pres iden t ; Lluis M u n t a n y á , 

d a pels senyors Joseph Quero Mo-
Vice-president ; R a m ó n Xur iguera , 
S e c r e t a n ; Rafael Tassis , Vice-se
c re ta r i Sa lvador P e d r a g o s , Vocal. 
Le Seocio de Oiéncies la componan 
els senyors Pau Cirera, President ; 

. J o a n Castells, Viee-president ; J. 
Torren ts Ibern , Secre tar ! ; doctor 
Sever P e r r a m o n , Vice-secretari ; 
Vocal Francesc Tost. La Seccio 
dvArts que presideix l 'escultor J o a n 
Rebull, n o está e n c a r a const i tuida. 

L'onze de setembre, al Casal Cátala 
de Brusel-les, t ingué lloc una recep-
ció en honor del Conseller de la Gene-
ralitat, l'il-lustre poeta, senyor Josep 
Carner. 

Pronuciaren' unes paraules, el pre-
- sident i el secretari del Casal, senyors 

Boldü i Blanch; M. Louls Pierard, 
diputat i President del Pen-Club i 
el senyor Ortega, el qual llegl una 
poesía dedicada a Josep Carner. 

El senyor Josep Carner, amb parau-
la emocionada, agrai les manifesta 
cions de simpatía i digué la seva gran 
satlsfacció de trobar-se de nou entre 
aquells amics i compatriotes que 
havia conegut en els dies dificils de 
la sublevado militar i deis quals 
havia pogut apreciar les qualitats 
de patriotísme i de ciutadania. 

Acte simpátic del que tots els as-
sistents en guardaran un bon record. 

El President de Catalunya, Lluis 
Companys, en el cinqué aniversari de 
la mort del primer President de la 
Generalitat, escrivia : 

El vostre record, mestre, fa mes 
ferma i increbantable la decisio de do-
norcho tot per Catalunya. 1 ens porta, 
vingut de l'infinit, el vostre ciar som-
riure de victoria. 

Desembre del 1938. 

La Catalogne hait la guerre, car 
elle est un pays laborieux et sensible 
qui honore les valeurs spirituelles et 
les expressions de Vari, de la beauté 
et de la culture. Nous haíssons la 
guerre et pour cela mime nous don-
nerons tout pour la gagner et assurer 
le triomphe des principes de paix con-
tre Tempire de la violence ; pour as
surer les libertes de la Catalogne 
contre l'action oppressive de l'Etat 
centraliste ; pour assurer les voies de 
la démocratie — qui ouvrent toutes les 
possibilités de progrés — contre les 
dictatures et toutes les formes de des-
potisme. 

LLUIS COMPANYS. 
6 octubre 1937. 
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