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Preguem ais suscriptors de la nostra Revista d'enviar l'import del segon trimestre que comenga amb aquest 

número. 

Ais que no han trames encara l'import del primer trimestre que acaba amb l'antérior, els hi preguem de 

posar-se al corrent. 

Recordem a tots que el preu de la suscripció trimestrial es el de 100 francs. Ais no-suscripton; els enviem 

« PER CATALUNYA » contra lliurament de 35 francs per exemplar. 

Els mandats han d'ésser adrecats a lAdministrador de «PER CATALUNYA», senyor RAMÓN BOFILL, 

4 bis, rué Meyerbeer, NICE (A.-M.). 
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EL G O V E R N 
DE CATALUNYA 

Ha quedat constituit, a l'exili, el 
goüern de la Generalitat de Catalu
nya, sota la presidencia de l'Hono-
rable Senyor Josep Irla. Aquest go
üern és integrat pels senyors Pompeu 
Fabra, professor de Filología de 
la Unioersitat de Barcelona, prési-
dent de l'Institut d'Esludis Cata
lans; Caries Pi i Sunyer, enginyer, 
ex-conseller primer de la Generali
tat, ex-ministre del Treball de la 
República ; Antoni Rovira Virgili, 
historiador, président del Parla-
ment de Catalunya; Josep Córner, 
escriptor, ministre plenipotencian, 
ex-conseller de YAmbaixada d'Es-
panya a Paris; Joan Comorera, pro-
jessor, periodista, secretari del P. 
S.U.C., ex-conseller de la Genera
litat i Josep Xirau, professor de 
Dret a la Unioersitat de Barcelona 
i ex-diputat socialista. 

Aquest govern — diu la nota 
oficiosa que en participa la forma-
ció — és un govern d unitat cata
lana. Per be que la major part deis 
homes que l'integren teñen, mes que 
una significado partidista, un pres-
tigi politici ; intellectual que els 
confereix el iitol legitim de repre-
sentants de Vánima catalana, és évi-
dent que en el gooem hi manquen 
uns altres homes representatius de 
tendencies politiques i socials de 
jorta influencia á Catalunya, ijfue 
han sabut mantenir une digna i co-
ratjosa actitud en aquest anys llargs 
i dificils. El président Irla ha fet, 
en aquest sentit, una explícita de
clarado. Arribat el moment, fará 
una crida a nous col-laboradors. 

«PER CATALUNYA» nas-
qué, el juny d'enguany, amb el pro-

EL PRÉSIDENT IRLA 

pósit de realitzar una política d'uni-
tat catalana, lentorn del presideat 
Irla. Al llarg de la seva existencia, 
ha demostrat — ens sembla — la 
sinceritat d'aquestat aspirado. Po-
dem dir amb orgull de catalans de-
mócrates, que « PER CATALU
NYA » ha assolit, per primera ve
gada, a l'exili, l'aplec deis homes 
de totes les tendencies del catala-
nisme, des deis sectors conservadors 
ais sectors socialment mes avancats. 
No és pas per vanitat que fem, aüui, 
aquesta remarca. Es una satisfacció 
que sentí men comprovar que hi ha, 
en els catalans > quelcom que pot 
arribar a unir-nos. I que aquest no 
és, tansols, un motiu, diguem-ne ne-
gatiu, u « anti » ; que no ens aple
gó solament l'hostilitat al régim 

imperant a Espanya, sino també el 
desig d'exqltar els nostres Valors cul
turáis i d'expandir-los arreu, altres 
objectius, aquests, de la nostra pu
blicado, i d'arribar a l'obtenció 
d'una Catalunya lliure. 

Si existeix aquesta possibilitat, 
ptovada, de coincidencia; si aspi-
rem tots al restabliment de les nos-
tres llibertats; si anhelem tots l'hora 
en que, restablertes aqüestes lliber
tats, el poblé de Catalunya pugui 
elegir democráticament els seus go-
verns i fixar el seu desti, perqué nr1 

hem d'esforear-nos, amb patriótica 
unanimitat, a realitzar la unitat que 
ha de possibilitar la victoria ? 

Ja ienim el govern de la unitat. 
Aspirem a veure'l ampliat i conver-
tit en l'exponent de la voluntat i de 
la unanimitat catalana. Pero propo-
sem-nos, de» d'ara, a recolzar, a 
facilitar i a fer eficaz l'acció 
d'aquest govern. Fem-ho lleialment, 
noblement, seuse desmai, amb entu
siasme. Cerquem el que ens uneix i 
no pas el que ens separa. Ja tindrem 
ocasió, a Catalunya, de defensar i 
d'imposar, per la persuasió i, sobre-
tot amb l'exemple deis actes i 
les condueles, les própies convic-
cions. Ara hi ha una realitat — una 
Catalunya sotmesa — i una necessi-
tat — la de tomar-la a la Ilibertat i 
a la Democracia. No oblidem aques
ta realitat; servim aquesta necessi-
lat. 

Com servir-la ? No és pas difícil: 
complint el deure de catalans, al 
costat deis homes que col-laboren 
amb el président Irla per a la res-
surrecció de la nostra Patria. 

Catalans, visca Catalunya l 



La Caiguda de Catalunya 
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I. Entre els Austries i els Bor-
bons. — En ocupar el tron d'Espa-
nya, l'any 1700, Felip, duc d'Anjou, 
nét de Lluis XIV de Franca, els 
catalans van restar passius, reser
váis. El nou monarca va anar a 
Barcelona a celebrar Corts catala
nes, que es van descabdellar en la 
forma ordinaria. Pero entre la cort 
i els catalans la mutua malfianga 
creixia. 

Mentrestant la guerra s'havia 
enees a Europa amb motiu de la 
successió al tron d'Espanya. L'ar-
xiduc Caries d'Austria, al qual 
corresponia la corona, decid! apel
lar a les armes contra Felip V, 
que Caries I I havia designat. An-
glaterra i Holanda, no admetent 
que regnés a Espanya un Borbó, 
perqué aixó augmentava massa el 
poder d'aquesta dinastía, es van 
posar al costat de l'arxiduc d'Aus
tria contra el duc d'Anjou. Era 
l'anomenada gran alianga contra 
Franca i Espanya. Posteriorment 
s'hi van adherir Portugal i Sa-

. voia. Catalunya, especialment sol-
licitada pels anglesos, s'hi va 
adherir al seu torn, mitjancant un 
pacte anglo-catalá, signat a Ge
nova l'any 1705. Aquest mateix any 
Caries desembarca a Barcelona, 
on va ésser proclamat reí, i va fer 
de la gran ciutat catalana la ca
pital provisional del seu reialme. 

La guerra entrava aixi a la Pe
nínsula. Entre els Austries i els 
Borbons es jugava, per les armes, 
una gran partida de política in
ternacional. Dues poderoses coa-
licions europees topaven violenta-
ment. Les grans potencies bel-li-
gerants combatien, mes que per 
una dinastía, per l'hegemonia, 
mentre que les petites nacions 
arrossegades a la lluita no volien 
altra cosa sino assegurar o salvar 
propia llibertat. 

n . L'actitud de Catalunya. — 
Per qué els catalans, en la guerra 
de Successió de la Corona d'Espa
nya, van posar-se al costat de 
Caries i contra Felip, al costat 
d'un Austria contra un Borbó? 
Per qué van intervenir en un plet 
dinástic? Mal record els havien 
deixat els plets d'aquesta mena. 

Catalunya no podia sentir la 
causa dinástica. La seva actitut no 
era de legitimisme ni de fidelitat 
a una casa regnant. No prefería 
un Austria a un Borbó. Pero va 
creure que el seu interés, en aquell 

plet, era de sostenir, contra el 
Bortó, l'Austria. Eei per Rei, mes 
s'estimava Caries que Felip, l'ar
xiduc austriac que el duc francés, 
en el qual veia una amenaza per 
a les antigües llibertats. 

Com s'explicaria que obres l'any 
1705 per dinastisme austriac un 
poblé que, no feia gaire mes de 
mitja centuria, s'havia revoltat 
contra un monarca de la casa 
d'Austria i havia proclamat un 
monarca de la casa de Borbó? 
Hauria canviat ,tant radicalment i 
en tan poc temps el sentlment 
dinástic del poblé cátala, que s'in-
vertissin en el seu cor els termes 
de l'oposició Borbó-Austria, i per 
devoció a una dinastia o a un 
monarca, fes la guerra i s'exposés 
a perdre les llitertats fins ales-
hores salvados? 

En veritat, Catalunya va obrar, 
tant l'any 1705, com el 1641, no 
per legitimisme, sino per patrio-
tisme; no per sentiment dinástic, 
sino per sentiment nacional, un 
sentiment que havia minvat de 
grau i degenerava en regionalisme 
o provincialisme, pero que subsistia 
en les seves arrels Catalunya no 
era borbónica en la guerra contra 
Felip IV, ni autriaca en la guerra 
contra Felip V. En totes dues 
guerres era catalana. No per un 
rei, sino per una llei combatía. Per 
la propia llei, per la propia lli
bertat. 

D'altra banda, la conducta deis 
catalans a principis del segle XVIII, 
apareix essencialment justificada" 
per dues raons: que no era pos-
sible a Catalunya de romandre neu
tral i que en el primer periode de 
la- guerra era Caries qui tenia les 
majors probatilitats de victoria. 
Mes encara: aquesta vegada, dife-
rentment del que va succeir el 
1462 i el 1640, el Principat no va 
trobar-se sol dins la Corona cata-
lano-aragonesa, puix que Aragó, 
Valencia i Mallorca, van pronun-
ciar-se també per Caries. Hi va 
haver aleshores com un ressorgi-
ment politic de l'antiga Unió. Ja 
mai mes no la veurem en cap 
forma, ni com a espectre. 

III. El triomf de Felip V a Espa
nya. — Va ésser necessari que en 
el camp internacional es produis-
sin tota una serie de fets inespe-
rats i imprevisibles, perqué el curs 
del plet dinástic es gires a favor 
de Felip d'Anjou. 

El mes important d'aquests fets 
va ésser l'heretament per Caries 
de la corona imperial d'Alemanya. 
L'arxiduc, esdevingut emperador, 
va teñir menys d'interés a ésser 
rei d'Espanya, i els aliats van t«nir 
menys d'interés encara a ajudar-
lo a aplegar, com el seu ante
cessor Caries V, les corones ale-
manya i espanyola. Si no havien 
admés l'augment de puixanca deis 
Borbons, per l'accessió de Felip al 
tron d'Espanya, tampoc no els 
podia plaure l'augment de la pui-
xanga deis Austries per un proce-
diment semblant i mes directe. 

Catalunya va ésser victima de 
la nova si tuado internacional que 
va crear-se. Anglaterra — és a dir, 
el partit « tory » que havia pujat 
al poder — la va abandonar, des-
prés d'alguns gestions per a salvar
la diplomáticament o per a atenuar 
almenys la seva dissort. Felip V, 
venjatiu, que l'any 1707 ja havia 
suprimit les llibertats del regne de 
Valencia després de la victoria 
d'Almansa, va rebutjar amb in
transigencia, les diverses solucions 
transacionals que successivament 
li van ésser proposades: reconstitu-
ció de la Corona catalano-arago-
nesa amb Caries per rei, mentre 
que ell, Felip, tindria la de Castella 
i els dominis d'aquesta; manten! -
ment del Principat de Catalunya, 
només del Principat, sota la sobi-
rania de Caries; erecció del Prin
cipat en República lliure; simple 
conservado de les llibertats cata
lanes dins l'Espanya regida per 
Felip. La seva fórmula única, in
variable, era la rendido sense con-
dicions a la voluntat reial. 

Una sola cosa arriba a oferir ais 
catalans per al cas que deposessin 
tot seguit les armes: concedir-los 
els mateixos drets que els castel-
lans, i per tant el dret de comer
ciar amb América. L'oferta va 
ésser rebutjada. Catalunya no va 
voler vendré la seva llibertat per 
un avantatge economic. El cap del 
Govern anglés, lord Bolingbroke, 
no se'n sabia avenir. 

IV. Catalunya, tota sola. — El 
tractat d'Utrecht (any 1713) Mu
ra va els catalans a la venjanga de 
Felj0 V. Tots els aliats van aban
donar los amb mes o menys re-
canga. Adhuc va abandonar-la 
Caries, instal-lat en el seu tron 
d'emperador. Es veu aquest Caries 
no creía, com creía o deia Car-
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les V, que valgués mes ésser comte 
de Barcelona que emperador d'Ale-
manya. 

Abandonada i tot, sola en el 
món, voltada d'enemics poderosos 
i rancuniosos, Catalunya va seguir 
lluitant, per acord del seus Bracos 
o Estaments, empesos peí Brac. po
pular, nervi de la resistencia. No 
tenia en veritat mitjans ni espe
rances de victoria final. Davant 
deis pobles d'Europa i deis pode
rosos de la térra, hostils els uns, 
indiferents o inhibits els altres, 
qué podia fer aquell petit poblé de 
menys de mig miiió d'habitants, 
amb la major part del seu terri-
tori ocupat pels enemics i fatigat 
per llargues guerres, sotmés a con-
dicions económiques desfavoratles 
i afeblit espiritualment per un pro-
cés de desnacionalització? No po
dia salvar-se. Havia de caure fa-
talment. Si en l'hora de l'evácúa-
ció del territori cátala per les 
tropes de Caries d'Austria, en que-
dar-se tota sola, Catalunya hagués 
capitulat, ningü no hauria pogut 
criticar-la, sino ell mateixa. 

Pero si és veritat que havia de 
caure per forca, era lliure encara 
de triar la manera de caure. I els 
catalans d'aleshores, malgrat llurs 
falles i llurs pecats, van teñir prou 
grandesa d'ánima per a triar la 
caiguda mes digna d'un gran po
blé: la caiguda heroica, com a 
tribut al gloriós passat i com a 
exemple per a l'esdevenidor. Mes 
que una defensa, era un holocaust. 

Des d'aquell moment, ja no hi 
havia per ais catalans, ni Austries 
ni Borbons, ni arxiducs ni ducs, 
ni reis ni dinasties. Hi havia Ca
talunya, no res mes que Catalu
nya. Els catalans llultaven ja per 
Catalunya sola. Aquella Catalunya 
en el seu dolor era un simbol 
d'humana llibertat. 

V. La caiguda heroica de Bar
celona. — Un gran exércit franco-
espanyol dotat del millor material 
d'aquella época i dirigit pels mes 
hi havia hagut poca compenetra-

- ció, poca intimitat, pero els dos 
experts generáis, assetjá estreta-
ment Barcelona, última plaga im-
portant que resistia. 

Dins les velles muralles de la 
capital cataiana hi havia uns 
quants milers d'homes mal armats, 
la majoria deis quals eren menes-
trals reunits per gremis en com-
panyes combatents. No hi manca-
ven alguns grups de catalans de 
les comarques del Principat, de 
valencians i de mallorquins, repre-
sentació en aquella dramática 
hora de posta, de la unitat nacio
nal, vella de cinc centüries. Adhuc 
alguns aragonesos eren presents, 
representant a Uur torn la Unió 
catalano-aragonesa, dins la qual 
pobles de la qual no s'havien algat 
mai l'un contra Paltre en guerra 
d'opressió. 

Semblava que Barcelona només 
resistirla dies o setmanes. Pero 
heu vos aqui que resisteix mesos 
i mesos. Tretze mesos, fins l ' ll de 
setembre del 1714, en qué l'exércit 

assetjador, formidablement refor-
cat i equipat, dona l'assalt gene
ral. Els assetjats es defensen en 
cada muralla, . en cada baluard, 
carrer per carrer, casa per casa. 
I a tans de caure, publiquen a la 
tarda d'aquell dia de lluita i de 
dol, una patética crida donant fe 
ais presents i ais esdevenidors 
dTiaver fet els darrers esforcos 
per evitar que Catalunya caigués 
en l'esclavitut. 

L'any 1715 es va rendir Mallorca, 
que per la seva situado insular 
havia pogut continuar la lluita. 
Menorca havia estat cedida per 
Felip V a Anglaterra en el tractat 
d'Utrecht. 

Europa, que havia seguit amb 
emoció la desesperada defensa de 
Barcelona, va acollir amb respecte 
la caiguda heroica de la ciutat. 
Si els anglesos, aliats gens fidels 
aleshores, guaitaven la tragedia 
amb una llunyana mirada d'in-
comprensió, els francesos, que en 
aquella lluita havien estat ene
mics, expressaren llur admirado 
per la ciutat que havia resistit 
tota sola, mes d'un any, ais assalts 
formidables deis exércits de dos 
grans Estats. 

<EL RETORN> 
• i 

T o r n a r e m a la Patria un clia no llunyá 
i aquell dia sera de dol i d'alegria. 
Abracarem joiosos la nost ra rhare pia 
i ens girará l 'esquena l 'ainada que oblidá. 

Q u a n tots serem a taula, hi mancará el ge rmá 
que par la Llibertat dona la seva vida ; 
al seu lloc posarem una gerra florida, 
i enmig del goig i el riure, hi haurá fjui plorará. 

Hi haurá cants d 'esperanca, confidéncies d ' amic ; 
explosions de rialles com en t emps m e s antic, 
i les cures d a m o r ens t reuran la malura . 

L 'endemá emprend rem novament el cami. 
Inexistencia t rencada t o rna rem a bastir 
a m b el cor mes ardit i a m b la má mes segura. 

Lapeyrade, juny de 1945. 

ANTOM CAVALLER. 
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Onzc de Setembre 

L'HOMEIVATGE deis C A T A L A N S 

a Rafael CAS ANO VA 

No vaig a far a"ra, aci, historia del que 
succei l'any 1714 amb motiu de l'atac 
de les tropes de Felip V contra Barce
lona. Tot cátala o amic de Catalunya 
ho sap prou (o hauria de saber-ho). El 
que vull fer és, aprofitant els records 
que en aquest 1 1 de setembre del 1945, 
el seté que passem a l'exili, acuden a la 
meva memoria, contar-vos com s'arran-
javen els barcelonins, els catalans tots, 
per a retre homenatge al Conseller en 
Cap, Rafael Casanova, devant la seva 
estatua, ¡ malgrat el luxe de precaucions 
preses per les autoritats governatives 
espanyoles que volien impedir la com-
memoració deis fets del 1714. 

Les commemoracions de l'onze de se
tembre podriem dividir-les en quatre 
époques : Monarquía, Dictadura, Repú
blica ¡ Dictadura franquista. 

Comencem per la monarquía. 
Reculant fins on arriben els meus re

cords, o siguí quan el monument a Ra
fael Casanova estava situat al Saló de 
Sant Joan, al costat de l'Arc del Triomf, 
cal <jir que de l'organitzacíó de l'ho-
menatge s'en cuidaven cada any, ara 
l'una, ara l'altra, dues entitats de veri-
table reí patriótica com ho eren la Unió 
Catalanista i el Centre de Dependents. 

Recordó també, vagament, que en 
aquell indret no hi hagueren altres alda-
rulls ¡mportants, com els que després 
havien de produirse, que els d'alguna 
que altra intervenció deis « jóvenes bar
baros » del Partit Radical que es dedi-
caven a desfer sardanes i altres mani-
festacions catalanes a cops de bastó. 
Eren rebuts... i rebien, com n'eren me-
reixedors ; intervenía la forja publica-al 
seu favor, no cal dir- i « aci no ha passat 
res ». 

Quan, per un acord de l'Ajuntament 
de Barcelona, cap a l'any 1914 o 1915 
— cree que manava la i-liga Regionalista 
— va ésser traslladada l'estátua de Ra
fael Casanova a la confluencia de la 
Ronda Sant Pere i carrer d'Al i-Bei, el 
desig deis barcelonins de commemorar 
aquella data histórica prengué mes vo
lada que mai. Eren moltes les persones, 
entitats i corporacions que, bon punt 
tocades les dotze de la n.t del dia 10, es 
presentaven al peu del monument per a 
díspositar-hi llur ofrena. 

El dia 11 , de bon mati , ja hi acudien 
centenars de ciutadans, en nom propri 

o en el d'entitats catalanes, pero la 
commemoració no prenia aspecte oficial 
f.ns a l'arribada, davant del monument, 
de la comíssió de regidors, en repre
sentado de l'Ajuntament, precedits de 
la guardia municipal a cavall, emplomal-
lada i de gran gala, anomenada vulgar
icen t la « Rusia »-terror nostre en les 
Lluites a cops de pedra que sosteniem 
quan erem vailets... També hi feia cap, 
amb tot el cerimonial, el President de la 
Mancomunítat. 

Tot passava amb la calma mes abso
luta, fins a la sortida de tallers, botígues 
i magatzems a migdia i al vespre. De
pendents i dependentes, ais quals es bar-
rejaven els estudjants, comencaven a 
Mancar críts de Visca Catalunya ¡ Visca 
Catalunya lliure, i sorgien, espontanis, 
uns « Segadors ». Aleshores, els guárdies 
de seguretat i policía secreta -— aixó de 
secreta és un dir, dones uns bigotassos 
negros ¡ rinxolats, un barret fort, altra-
ment conegut per « hongo » i un bastó 
de nusos, uniforme obligat deis de la 
« secreta », els ¡dentificava fácilment. 
Després d'uns toes d'atenció comenca
ven les corredisses, els cops de sabré, les 
garrotades ¡ altres gentileses policiaques. 

L'actitLd cada vegada mes hostil a 
tot el que feia referencia a Catalunya per 
parí deis homes de la monarquía, aug-
mentava el sentiment catalanista deis 
barcelonins, i la lluita entre el poblé i 
els servidors del Govern de Madrid, v in -
guts en pía de conqueridors, es feia mes 
aspra. 

per Josep-Manuel Pérez 

Al llarg de les múltiples commemo
racions de l ' l l de setembre, els inci-
dents es produiren sempre per la pro-
vocació que representava per ais mani-
festants la presencia i l 'actitud « ma-
tonesca » de les forces de la guardia 
civi l , de Seguretat-dits « gurisw »-i de 
la secreta que evolucionaven entorn del 
monument de la Ronda de Sant Pere. 

Cal remarcar, pero, que mai, per part 
deis catalans reunits en aquell indret, 
no va fer-se us d'una arma, blanca o de 
foc, contra la forja publcia, en resposta 
a les bastonades i cops de sabré aplicats, 
a tort i a dret, sense contemplacions per 
a l'edat ¡ él sexe femeni. 

I vingué l ' l l de setembre del 1923, 
avanjant de dos dies el « pronuncia
miento » del general Primo de Rivera, 
el qual-que alesnores era Capitá general 
de Gatalunya-ial-ludi ais incidents 
d'aquell dia fent-los servir com a un 
pretext mes per a alcar-se contra el 
poder legitim. Una altra vegada, hom 
feia pagar la festa ais catalans. 

Aquell 11 de setembre fou el pinyol 
de tots els onzes de setembre. Des de la 
nit del 10, les forces de policía civil i 
uniformada i guardia civi l , eren mes nom
brases que mai. Per altra part, els par t i -
culars, entitats i grups eren també forja 
nombrosos. A la matinada comentaren 
les cárregues i les corredisses per uns 
« visques » i « moris » i uns cants pa-
triótics ; pero, ja de dia, el « pall » es 
repetí de tal manera per la presencia 
d'unes banderes barrades i estelades„ 
crits de «Visca Catalunya » cant deis 
« Segadors », etc. que hi hagueren un 
grapat de ferits i de detinguts. 

Els « guris » i la « benemérita » ha
vien llancat els cavalls damunt la mu l t i 
tud ense miraments. Els de peu anaven 
a la cacera de l'home per escales, carrers 
i tramvies. Alguns d'aquests ferits, bas-
tant greus, es refugiaren al local d'Acció 
Catalana, situat aleshores al carrer de 
Trafalgar. 

Veient-los, Lluis Nicolau d'Olwer, re
gidor de l 'Ajuntament, no vacillá en 
amar a protestar prop delecap de la forja 
pública, contra semblant acte de bruta-
l i tat. Per tota resposta rebé un cop de 
abre en pie rostre. Caigué sagnant 
i sense sentit. 
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Uns nuvis que havien anat al monu-
ment per a díposítar-hí el ram de flors 
de taronger, foren maltractats pels 
« matalassers » (que es aixi com també 
eren popularment coneguts els de la 
« secreta ») El vel de la núvia fou colo-
cat per un grup de joves al cim del mo-
nument per a escarní i estigma de la 
policía. 

El mateix ocorregué amb un xícot que, 
malgrat estar ferit i pie de sang, ajudat 
per una colla de patríotes penjá a la 
senyera sostinguda per Rafael Casanova 
el seu mocador xop de sang. 

Uns magistrats ¡ advocats que sortien 
del Palau de Justicia i que es trobaren en 
el lloc deis incidents, foren també per-
seguits fins pels terrats de les cases vei-
nes, a les quals es veíeren.obligats a sal
tar. Finalment plantaren cara amb el crit 
de Visca Catalunya ! 

«Segadors», Visques i morís, garro-
tades, cops de sabré, toes d'atenció, ca-
valls a galop, feríts, i, per térra, un munt 
de sabates — de dona, d'home, de cría-
tura — i moneders de senyora, barrets 
esclafats, paraígues, bastons.... Vet aci 
el balan; d'aquell día. 

I un soldat - Ramón Pla-que havia 
anat a posar un ram de flors al peu 
del monument, fou detingut, jut jat per 
un Conseil de guerra i condemnat a un 
grapat d'anys de presó. Ramón Pía en 
compli sis, és a dir, fíns que la dictadura, 
instaurada dos dies després d'aquest'Si 
fets — el 1 3 de setembre del 1923 — 
va caure per a donar pas al govern del 
general Berenguer. 

Durant la dictatura no teñen f i ni 
compte les estratagemes deis barcelonins 
per a retre homenatge a Rafael Casa-
nova. La prohibicíó mes absoluta havia 
estat feta publica peí dictador. Ningü 
no podía apropar-se al monument, no 
sois per a dur-h¡ flors, sino per a salu
dar Rafael Casanova, defensor de les 
nostres llibertats. 

|a se safiia. Cada onze de setembre 
— del 1923 al 1930 un veritable exér-
cit de policies ¡ guardia civi l , ocupava 
els llocs estratégics. Hom no podía por
tar flors ? De nit aprofit ant un descuít 
de vigilancia, ríscant detencíons ¡ cops de 
sabré, des des tramvia o l'autómnibus, 
deis blacons o deis terrats propers, els 
cíutadans de Barcelona les h¡ feien arr i
bar. Una núvia que ho féu, passá la 
lluna de mel al calaboc. 

Hom no podía saludar ? Dones tothom 
passava i repassava davant del monu
ment, treíents-se el capetl per a ven-
tar-se, gratar-se al cap, fer veuxe que 
saludava un amíc o un conegut, o pujant 
a algún vehicle i descobrir-se de la plata
forma estant. Hi havia que es gastava 
dues o tres pessetes anant amunt i aval I 
enfílat al Circumvalacíó. Els que no 
duien capell, passaven i feien una in
c l inad" de cap. La questio era saludar. 

La « bófía » anava esverada d'una 
banda a l'altra. Empaitava la gent, l ' in-
terrogava, feia parar els tramvies i obl i -
gava els passatgers a baixar. Hi ha un 
feix d'anécdotes sucoses, entre les quals 
la del pare del' nostre amic Liado Figue-
res, que fou detingut per qué s'havia 
descobert i que fou alliberat quan da
vant del Comissari de Policía afirma ca-
tegórícament que no hi havia cap dispo-
sició que impedis els ciutadans de treu-
re's el barret peí carrer i que, peí con-
trari, hi havia una norma de cortesía que 
exigía que hom ho fes quan creuava un 
amis, fos a la Ronda de Sant Pere o fos 
a la Placa del Ninot. 

II. lustracíons per QUERALT. 

S'acabá la dictadura grotesca del ge
neral de Xerec, i els catalans, com tots 
els espanyols, Mancaren un sospir de 
satisfacció. 

L'ult im cop dé cua de la monarquia-el 
Covern Berenguer — que ja es veía la 
pedregada republicana al damunt, per-
meté altra vegada la commemoracció de 
l'onze de setmbre. Aquel any, 1930, 
va ésser l lujt , pero mai com el que t i n 
gué lloc, amb la República, el 1931. 

Si el primer 1 1 setembre república 
i amb General itat fou apoteósic, ejs deis 
anys seguents foren tots solemnes i emo-
cionants. , \ 

Qui no recorda el President Maciá, 
l'Avi venerable, i el seu discurs, barre-
jades llágrimes ¡ mots amb el batee de 
milers de cors, visques eixordadors, es-
petec d'aplaudments, perfum de flors 
i onejar dé centenars de banderes, pre- • 
sidides per una de 'gran, placada de 
banda a banda, de la Ronda de Sant 
Pere ? 

I els onzes de setembre deis altres 
anys presidits peí que méstard, havia de 
caure, com Rafael Casanova, mártir de la 
Patria, el President Lluis Compjnys ? El 
record és tan viu entre nosaltres que 
no cree que calgui descriure'l. 

cA La tnem&iUL 
dd 

President COMPANYS 

Una efigie de Lluis Companys 
teixida en un tapi de seda acaba 
d'esser editada en honor i home
natge al segon President de Cata
lunya, a l'ocasio del cinqué ani-
versari de la seva mórt. 

Conetitueix un encert indiscuti
ble, tant des punt de vista de per
petuado de la memoria del gran 
mártir de Catalunya, com per la 
riquesa i dignitat del document. 

Kl retrat del President, enqua-
drat per la bandera catalana 
teixida ensems, constitueix una 
iealitzacio técnica digna de tot 
elogi. I constituirá en tota llar 
catalana, a mes d'un homenatge 
al que paga amb la vida el seu 
amor a Catalunya i a Ja Llibertat, 
una "nota d'austeritat i de bon 
gust. 

Tots aquells deis nostres lectons 
que desitgin poeseir aquesta va-
luosa realitzacio artística i patrió
tica, podrán sol-licitar-ho, enviant 
un gir de 130 frs. a F. Solé i Jor
riana. Rué de la Pompe. Saint 
Bauzille de Putois (Hérault). 

Vingué després Franco capita de mo
ros ¡ de mercenaris estrangers i d'espa-
nyols descastats, anti-espanyol i anti-ca-
talá per excel-léncia. I -que ha fet ? 
Mes que l'opressora Monarquía ! Mes 
que la grotesca Dictadura ! Ha esborrat 
el monument a Casanova ! Ha estripat 
materialment la bandera barrada ! I el 
lloc on h¡ havia l'estátua del Conseller 
en Cap, es veu solítarí, tríst. 

Pero en cada cor cátala n'hi ha una 
altra d'erigida d'estáfua a Casanova, i hi 
ha teixida una bandera barrada ! 

I aixi com cada any en aquell lloc 
sagrat, hi apareix mteteriosament, un mo
nument petit que diu « j u et farás 
gran », el que porten els catalans en el 
cor el faran de nou tan gran, tan bell, 
tan august, que maimés ningú no po
drá fer-lo caure, ni ningú no podrá im
pedir el voleíar de la seva ¡mmortal 
bandera ! 



Poetes de la Renaissance 
Catalane —-

Né en 1854 á Pollensa, dans lile'de 
Majorque, mort en 1922, l'abbé Miquel 
Costa i ¿lobera est un des éléments 
les plus représentatifs de ees Catalans 
de Majorque qul ont contribué á la 
double renaissance nationale et litté-
ralre de la Catalogne. 

On peut indiscutablement classer les 
poémes de Costa i Llobera parml les 
plus marquants, les plus significatifs 
d'une époque oü se mélangent les in
quiete reflets du romantisme avec la 
precisión plus séche qu'exige la poésie 
classlque. 

Costa i Llobera chante d'une facón 
incomparable sa vue — on pourrait 
écrire sa visión — de la nature. Sa 
poésie exprime l'émotion intense 
qu'exercent sur son ame la mer, les 
arbres, les montagnes. II a chanté tout 
ce qui. de ores ou de loin, entoure 
son village natal, et aussi ce village 
lui-méme, cette petite cité de Pollensa, 
tapie au fond d'une baie, entourge de 
colimes, oü la mer d'un bleu tres pur 
chante sa mélodie éternelle aux pins 
marins qui, croirait-on, se penchent 
pour mieux l'entendre. 

Mais l'amour de la nature ne suffit 

pourtant pas á l'abbé Costa i Llobera. 
II aime aussi la eivilisation que la 
Rome antique a apportée ii son pays. 
Et il ne Taime pas seulement parce 
qu'elle est romaine, mais parce que, 
gráce á elle, nous avons pu recevoir 
toute l'influence de la culture grecque. 
C'est pourquoi l'on trouve fréquem-
ment, dans les poémes de Costa i Llo
bera, les impressions que la nature 
exerce sur sa sensibilité, unies aux 
souvenirs de l'antiquité gréco-romaine. 
Admirable, harmonieux mélange, dont 
son art s'imprégne pour mieux s'épa-
nouir. 

Lauréat dans plusieurs certamens 
littéraires, il obtlent son premier Grand 
Prix de poésie aux Jeux Ploraux de 
Barcelone, en 1900, avec son poéme 
L'ancien P roo he te vivant, qui rem-
porte la Giroflée d'or et d'argent. 

En 1902. il remporte a la fois deux 
grands prix aux memas Jeux Ploraux. 
Mais á cette apoque, la monarchie 
espagnole et le militarisme centra-
liste persécutaient déjá implacatolement 
la culture catalane, et les Jeux Ploraux 
de Barcelone, en 1902, devaient étre 
interdits par l'autorité militaire espa
gnole. Cependant, les organisateurs ne 
se lassent pas. Aprés de múltiples dé-
marches, et gK&ce á l'appui du grand 

ami de la Catalogne et des Lettres 
catalanes, Mgr Carselade du Pont, 
évéque de Perpignan, les Jeux Floraux 
interdits le 4 mai á Barcelone ont lieu 
le 11 novembre de la méme année dans 
les ruines de Saint-Martin du Canigou. 
C'est done en cette terre d'asile, douce 
á la langue catalane exilée, c'est dans 
cette Catalogne francaise que l'abbé 
Costa i Llobera obtient le premier 
Grand Prix, la Fleur naturelle, avec 
son poéme Croissance, et le second 
Grand Pi'ix, l'Eglantine d'or, avec son 
autre poésie, L'Héritage du Génie grec, 
Ayant gagné les trois grands prix 
réglementaires pour étre elevé á la 
Maitrise en Gai Savoir, il est done 
maitre en Gai Savoir aux Jeux Flo
raux de Barcelone, célebres á Saint-
Martin du Canigou. 

Pour faire connaitre au publie tran
cáis le lyrisme á la fois plein de forcé 
et de finesse de ce maitre de la poésie 
catalane. nous avons traduit ici son 
poéme Ode á Horace. Nous avons 
essayé de conserver dans la traduction 
francaise, et sous la forme originale, 
toute la puissance du rythme, toute 
la parfaite musicante qui sont á la 
base des poémes de Miquel Costa i 
Llobera. 

O Prince affable de la docte lyrc, 
maitre et gardien de la beauté pare, 
toi qui as porté de laurier et myrte 

doable touronne : 

permets-moi, encoré, qu'une mam oxee 
livre a mort peuple ce que, plein d'adresse, 
tu as transporté sur le sol de Rome : 

cithare grecque. 

Apre el sévére jouera dans tes cordes 
fines la langue de ma patrie, nrde, 
mais aussi tres noble, car ma patrie 

est filie de Rome. 

Filie de Rome par son sang et génie, 
clair et robaste, comme sa mere ancienne 
ses ierres gardent semences de gloire : 

cendres romaines. 

Oui, dans sa terre le paysan s'étonne 
d'y trouver des marbres, des joyaux; des os, 
armes et monnaies, étendards qui montrent 

ton aigle au/¡tiste. 

Belle est ma patrie aussi. Elle y eivrail 
sans aacun ennui ta divine Muse, 
dans cette terre entonrée par la mer 

bleue des sirenes. 

lie gentille oú le soled de Gréce 
brille tres pur et la sive ardente 
prodigue donne, avec la grappe joyeuse, 

Vattique olive. 

Laisse-moi, done, évoquer sur elle 
des formes classiques, et VanCienne Muse 
avec sa parare ; que ma patrie puisse 

Ooir son sourire. 

Mairttenant que folie la Furie invoquée 
inspire la fiivre aux poetes, et griffe 
sa harpe pleurante, dans la bjoue distille 

sources ameres, 

O ! comment je languis des claires fontaines 
fraiches et douces du Parnasse helléniquc ! 
Maitre, avec ta belle el ciselée coupe 

laisse-moi boire. 

Laásse que je goñte la saveur ancienne 
qui remplit tes odes, et qui vit dans elles 
tel le vrai vin ranee de Falern, que gardent 

les bel les amphores. 

Néctar poétique qui fait reviere 
du casar la fiivre, mais qui ne troable ; 
il donne le calme de l'Olumpe, la saine 

forte iranquille. 

Qui d'un tel néctar sent le goút, ne cherche 
Cor, ni les armes, ni te pouvoir frivole ; 
/'orí est sa vie, qui entre joies et peines 

garde jaloase. 

Je laisse aux autres les palais qu'habitcnl 
jaunes angoisses d'anxiété hudropique, 
cauchemars si noirs qui dans U0te plumes 

mettent des épines. 

Qu'ils aillent au Forum, oü fiévreuse la joule 
crie et se poursuit, disputant la prise 
que la fortune a la puissance húmame 

jeta pour rire. 

Puis-je dans Vombre du natif boissage 
prudence et beauté accorder, ó artiste I 
Pradence et beauté, avec la lyrc forment 

solide alliance. 

Oui : qu'a tes ceuvres la sagesse, Horace. 
guide la danse des gentilles strophes, 
tel que Silenius, le vieux gris, gaidail 

la danse aux nymphes. 

Elles. si ágiles, en formant couronne 
ont donné au rythme leur forme légére ; 
les Grices sourient el on sent l'effluve 

de son ambroisie. 

Trad. F. GRAU I ROS. 
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UN GRAN AMBAIXADOR 
I • HF. CATALUNYA 

Ele comengaments de setembre 
han estat els dies del retorn del 
Mestre Pan Casáis a la seva resi
dencia habitual de Prada, després 
de les seves triomfals tournées per 
Anglaterra i Suissa. Ble amics que 
ens aplegaran al seu retorn per 
tal de saludar-lo i escoltar lee seves 
impressions ens reunirem a la seva 
modeeta cambra plena de records, 
de presente i de llum. Uns llibres 
en unes eetantaries, una tauleta 
on contesta la seva immensa cor
respondencia, un piano i, con 
ajegut sobre un llit-divá, el seu 
viol.loncel que sembla reposar-se 
de 1'esforc, quotidiá que lee exigents 
mans del Mestre li imposen cada 
mati, completen el conjunt. 

Eren tant interessants les coses 
que ens anava explicant que de 
seguida vaig coniprendre que valia 
la pena que fossin recontades, 
encara que fos laconicament ais 
lectors de « Per Catalunya ». Pero 
com fer-ho ? Calia sotmetre al 
Mestre a un veritafole intervviu amb 
preguntes i respostes tal com ho 
fan els reporters ? La modestia 
innata deis Mestre Pau Casáis em 
féu temer que moltes de les coses 
que deia a deixava endevinar, en 
la eeponteneítat de la conversa, no 
voldria que fossin dites en un 
interrogatori destinat a la publi-
cacio, perqué erem maesa afalaga-
doree per a ell o perqué ell els 
hauria tret importancia. 

I és que mentre anava desgra
nan! planerament tot el traüt deis 
viatges les rebudes triomfals que se 
li han fet, les gernacions que 
s'empenyien per a escoltar els eus 
concerts, lee corrues de persones 
de tots els estaments que volien 
saludar-lo lee mil i una anécdotes 
i incidénciee d'ambdues tournées, 
jo pensava amb les campanyes que, 
anys enrera, menava la majoria de 
la premsa internacional en pre
sentarnos, a tots nosaltres els 
exiliats del 1939, com uns vulgars 
malfactors. I en veure ara els 
elogis encomiástics que prodigava 
la premsa anglesa i euissa, no 
solament al mágic artista del 
vio.loncel, cosa ben natural, sino 
tembé a l'exiliat, -al chitada que 
per un alt esperit de ponderacio 
mai no ha volgut tocar ni teñir 
cap tráete amb els pa'isos subjugats 
per una dictadura, m'ha semblat 

p e r J O N A - B O R A 

veure en aqüestes dues tournées 
de Pau Casáis dues altes ambaixa-
des, ménades a bé én el cami que 
encara teniem que recorrer perqué 
en aquest mon aqueferat de la 
post-guerra se'ns dongui la bel.li-
geráncia que cal i se'ns facila jus
ticia que ens mereixem. 

Anar a tocar a Angleterra quan 
la guerra tot just era acabada a 
Europa i encara continuava en 
l'extrem-Orient ja era una proesa ; 
pero anar-hi no sois en aqüestes 
condicions eino quan el poblé an-
glés estava atrafegat en unes elec-
tions decisives ja era voler batre 
un record impulsat per una flama 
molt alta. I el Mestre Pau Casáis 
no es va enganyar perqué sabia 
que, en aquesta Anglaterra mo
derna on sembla que mai no passi 
ree perqué mai no hi ha bullan-
gues pels caires ni irrespoiwabili-
tat el els seus dirigents, estava 
sotrague'ada intimament, com tan-

tes altres vegades en l'epoca con-
temporánia, per correntiee politi-
ques i i misticiemes religiosos o 
saocials que fan que una afirmado 
feta ara val alli per mil afirma-
cions fetes en altres temps mes 
normáis. I si calia que algü deis 
nostres anés alli, i que ho no sola
ment es fes remarcar sino que 
amb la seva sola presencia imposés 
la noetra dissort i el martiri de la 
nostra Patria a tots els llavis i que 
fins entremig de les campanyes 
électorals m e e aferrissades el 
nostre cas no fos oblidat, qui millor 
que Pau Casáis, amb el seu art 
sublim, per a aconseguir-ho ? 

Tots hem sentit les retransmis
ión» que la B.B.C. de Londres 
ene oferi amb motiu de Testada del 
nostre Mestre a la capital anglesa, 
de l'inoblidable eoncert que ell 
dona acompanyat de la magnifica 
orquestra d'aquella estacio de ra
dio, deis parlaments sentidissims 



que Caries Pi i Sunyer i el cátala 
« Jorge Marín » pronunciaren amb 
aquest motiu, deis aplaudiments 
que no s'acabaven mai i de les pa-
raules emocianades que ell va pro
nunciar. El que no poguerem sen
tir per radio foren les correes de 
gent que un grapat de diee abane 
dele concerts ja s'empenyia a les 
taquilles de les mes grans sales de 
concert, com la del 'Albert Hall de 
Londres capa? per a mes de deu 
mil auditore, ni els allaus d'entu-
siasme que es repetiren a totes les 
ciutats angleses on va tocar Í a 
Manchester, a Wrigton, a Schef-
feld etc i fins i tot sota les voltes 
patinades de la Catedral de Ches-
ter, ni les ovacions que es perllon-
gaven pels carrers on milers i mi-
lers d'anglesos esperaven la sor-
tida del Mestre... I aquests home-
natges oferts espontániament a 
l'artista eximi, al « primer viol.lon-
celista del mon » com repetien tots 
els periodies anglesos i a la seva 
insuperable técnica de re-creador 
de les obres que executava, també 
ho eren tant ho mes al Ciutadá 
amb majüscula, al Patriota que no 
pot tornar a la seva Patria per 
vergonya del régim que en ella hi 
impera, al que el periodic « Radio 
Times » anomenava « l'home hu-
manitari » i « Tenerme de totes les 
dictadures ». 

1 aquesta apoteosi esclatant que 
l'Anglaterra trasbalsada de la 
post-guerra dedieva ni gran Mes-
íre cátala també es repetía en un 
altre mirall de democracias, en la 
neutral .Su'issa de sempre, que 
pacificament aprofitava el seu béll 
clima tardoral per donar concerts 
tant magnifics com els que s'orga-
nitzen a la Kunsthaue (casa d'art) 
de Lucerna plagada entre jardins, 
vora del llac encalmat i on Pau 
Casáis va dirigir un estol de vir
tuosos entremig d'il.luminaeions de 
fada. Pero el seu triomf a Ginebra 
a Lucerna, a Zurich, a C-staat ett 
ja no fou solament per l'executant 
incomparable per al professor en 
eiutadania com a Angleterra sin' 
que fou també un triomf per ai 
compositor que amb el seu « Pre-
ludí per a piano >>, el seu JDratori, 
el seu Peseebre i les seves Sardanes 
encomanava a tots els auditors 
l'enyor i la fricancu que pot donar 
a un exiliat el desig immens de 
retornar a la seva Patria... I si 
mes no aquest triomf el veiem 
confirmat en el fet que la gran 
pianista Clara Haskil s'aprenia 
aqüestes peces de memoria, de ve-
gades en una sola nit d'eetudis, i 
que secretament feia gravar eJ seu 
« Preludi interpretat per ella, i po-
sava el disc d'aquest enregistra-
ment entre el bagatge del Mestre 

sense dir-li res. 
Tot aixo Pau Casáis ho acose-

guia en tant que artista ; pero el 
gran Patriota i el Ciutadá eximi 
no es quedava enrera. La seva infa-
digable tasca per tot el que es 
gran noble i just .el feien restar 
a la seva cambra fins a altes hores 
de la nit per tal de contestar a 
totes les lletres que se li enviaven, 
el feien rebre tota mena de visites, 
desde les d'uns refugiáis com 
nosaltres que li oferien una cara-
bel.'la que ara lluu sobre el seu 
piano a la d'un pretendent a una 
corona o a les d'uns homes d'Estat 
i d'un floret de p e r i o d i s t e s 
d'aquells paisos que li expressaven 
la seva confianza que el régim 
inicu que encara tiranitza la nostra 
térra aviat s'esfondrará. I Mlestre 
Pau Casáis ens deia com tot aixo 
ho feia impulsat per l'amor a la 
nostra Patria, perqué l'agermana-
ment de tots els que combatin a 
Franco, eiguin del color que siguin 
esdevingui mes una realitat sentida 
q u e consentida,- perqué l'exili 
nostre i el martiri deis nostres ger-
mans que sofreixen la tiranía 
falangista s'acabi com mes aviat 
inillor, perqué la tolerancia siguí 
una flor que esclati espontánia-
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ment en les nostres terres tan 
trasbalsadee i perqué el notre po
blé sigui el poblé normal i de tall 
europeu que tant caldria que ios. 

I en sortir de la seva blanca 
vil.leta i en trobar-me sol sota els 
grand plátans a l'hora fresquivola 
del cap-al-tard em vaig recordar 
que ja el Xenius de la nostra jove-
nesa (quan encara no havia ésde-
vingut l'Eugenio d'Ors camaléonic 
d'ara), en un Glossari exquisit 
glossava un ambaixador del Re-
neixement que va aconseguir mes 
deis poderosos Duxs de Venecia 
amb la seva virtuositat de cantaire 
i amb unes passejades en góndola 
entre els cañáis encantáis de la 
perla de l'Adriatic que no pas amb 
tots ele regateigs i amenaces de 
la seva Cancellería. I Havors vaig 
comprendre la tasca- irñmensa que 
teñen a fer, en aquests moments 
decisius per a tots nosaltres, els 
artistes i intellectuals de talla in
ternacional per a fer efica^-ment 
acte de presencia en els llocs cul-
minants on es decideix da sort deis 
nostre país i la del retorn a casa 
nostra amb la cara ben alta i com 
a hornee que han patit, i encara 
pateixen, set i fam de justicia. 

Pau C^ÁSjríLS 
per J.-M. P R O U S VILA 

No hi voleu ésser entre la gent insípida 
que es nodreix de victóries inütils, 

perqué sou sang i esperit del mateix poblé 
que ells massacraren. 

No és pas per a ells el vostre art que s'eleva 
per damunt de les guerres i els odis, 
ni els vostressons que copseu cada dia 
del mes enllii com una cobejanca 

que el mon enyora 
Salut a vos que arribeu per donar-nos 
Fencis deis vostres sons perqué desvetllin 
l'ombra de Ramón Lllull i del Rei Jaume 

i el cor de les Tres Grades 
Salut a Vos que heu sortit del pesombre 
forcos per tots fins al ressorgir l'alba 
que dugui ais pobles pels camins de joia 

i de deslliuranca. 
Quan de la Patria se'ns obrin les portes 

que us dugui en palmes com trofeu de gloria 
i escampi pels carrers flors i garlandes 

per a aclamar-vos. 



Catalunya a la III Fira del llibre de Mexlc 
L'any 1944 tingué lloc a la ciutat 

de Méxic la III Fira del Llibre, en 
la qual hi figurara une zona inter
nacional, Entre el Pavelló de la 
República Francesa i el de la Re
pública de Cuba, hi havia Velegant 
i sobria arquitectural del Pavelló 
de Catalunya, dibuixat per Vescul-
tor Ángel Tarrac i executat per 
¡'artista Camps Ribera. Petit, el 
Pavelló Catalunya constituía la 
nota alegre icolorida erunig deis 
Parellons de la secció estrangers. 

L'erecció d'aquest Pavelló costa 
molts esforcos, pero a la invitado 
que fou feta par la Direcció de la 

Senipre, pero sobretot d'un anys 
enea, els catalans de Méxic s'han 
esforcat a mantenir viva la flama 
de l'esperit nacional. Durant els 
darrers cinc anys, nous contin-
gents catalans han vingut a enro-
bustir la nombrosa colonia cata
lana de Méxic i ha estat precisa-
ment en aquests anys que les acti-
vitats cafalanes han pres una ma-
jor volada. 

El renaixement de l'Orfeó Gatalí' 
que ha ofert al püblic mexicá uns 
concertó magnifics ; la celebrado 
deis Jóos Floráis de la Llengua 
Catalana; recentment, la presencia 
de Catalunya a la III Fira del 
Llibre i del Radio i Cinema... son 
fete culminants d'una actuado 
ininterrompuda, matisada amb la 
constant aparició de llibres, revis
tes i periódics en llengua catalana 
i la representaeió d'obres teatrals 
en cátala. 

Es cert que aquesta activitat pa-
triótico-eultural de la colonia cata
lana ha estat generalment impul
sada i desenvolupada pels elements 
nou-arribats a la térra azteca, pero 
110 és menys cert, i seria injust de 
no esmentar-ho, que totes aqüestes 
iniciatives que tan alt han man-
tingut el nom de Catalunya han 
nascut a la llar de l'Orfeó Cátala, 
sota el isostre del qual va ésser 
forjada una altra entitat fraterna 
— de caracteristiques i finaütats 
distintes i concretes — que ha col-
laborat en tot moment: Comunitat 
Catalana. 

No és el nostre propósit, ni la 
nostra missió, en redactar aqüestes 
notes, de fer una glosa de les múl
tiples i variades activitats patrió-
tiques i culturáis dutes a terme a 
Méxic pels catalans, i la relació de 
les quals hem insinuat esquemáti-
cament. Una sola d'aquestes acti-

Fira ais intel-lectulas catalans exi
liáis a Méxic, hi correspongué 
tot hora, perqué en l'dninx de tots 
hi haría l'afang intensament sen-
tit de donar la sensació d'unitat 
d'acció i comunitat d'idees, a l'hora 
de servir la cultura patria. 

El Pavelló Catalunya no fou obra 
d'un grup o d'un altre, sino que, 
en concretar les diverses aporta-
cions que feren possible aquesta 
obra perfecta, era la representado 
vira i palpitant de Catalunya i 
aixó donava dret a tots els cata
lans de sentir-se'n orgullosos. 

vitats, la de la massa coral de l'Or
feó Cátala, reviscuda peí mestre 
Costa-Horts i actualment dirigida 
per l'il-lustre musicógraf Baltasar 
Samper, mereix un espai tan con
siderable com-el que ens propoeem 
dedicar a la presencia de Cata
lunya a la III Fira del Llibre. Ho 
farem oportunament i amb tota 
l'ateneió necessária. Avui ens dedi
ca rem unicament a comentar di
versos aspectes de la participació 
catalana al gran certamen que 
acaba de teñir lloc a la ciutnt de 
Méxic. 

Sense cap mena de dubte, el 
Pavelló Catalunya fou una de les 
notes sobressortints de la col-labo
rado estrangera a la III Fira del 
Llibre de Méxic. Estéticament, es-
piritualment, el Pavelló Catalunya 
respongué ais desigs del mes exi-
gent. Es innegable que només po-
gué ésser exhibida una mínima 
part del patrimoni espiritual de 
Catalunya. Pero la qualitat'del que 
hi havia, el bon gust de la instal-
lació, el recolzainent entusiasta 
que prestaren a la iniciativa infi
nita! de catalans, donaren a l'obra 
realitzada la dignitat i el prestigi 
indispensables. D'aixó en podem 
estar orgullosos — noblement or
gullosos — tots els catalans i col-
lectivament poden vantar-ee'n dues 
pntitats presents a tota obra de di
gnificado nacional: l'Orfeó Cátala 
i Comunitat Catalana, no diver-
gents, sino complementarles. 

Hem passat moltes hores en 
aquel! recinte que ens semblava 
un troc de la nostra sagrada térra 
catalana dins de la bella, hospita
laria i noble térra mexicana. I per 

L'exposició de llibres catalans 
era presidida per un mapa de 
Catalunya, encapcalat per la se-
güent inscriptió : Catalunya saluda 
a la cultura mexicana. I a una i 
altra banda, les figures venerables 
de Maciá i Companys. 

A ¡'stand hi figuraren 102 ¡libres 
catalans, a mes d'un bon estol de 
periódics i revistes editats a Amé
rica, en cátala, dedicats a donar 
cunéixer Catalunya. 

Felicitem els nostres compatrio-
tes residents a Méxic per aquesta 
bella realització que tan amunt 
posa el nom de la nostra Patria. 

nosaltres ha estat motiu de sor
presa — de bona sorpresa — cons
tatar l'intéres que les nos-tres co
ses, el nostre art, la nostra llengua, 
la nostra inquietud nacional i pro-
gressiva, desvetllaven en els yisi-
tants inexicans. Son incomptables 
pls que s'interessaren ,per a obtenir 
una Gramática catalana, una His
toria de Catalunya, una recopilado 
de les nostres obres d'art; son in-
comptables els que, no contents en 
fullejar els nostres llibres, ens pre-
guntaven respecte els nostres pro-
blemes, la nostra literatura, els 
nostres niüsics, els nostres pintors, 
els nostres homes de ciencia. Aixó 
fóra suficient — si no tinguéssim 
altres motius igualment grats — 
per a declararnos satisfets de I'es-
for<; realitzat. Grades al nostre 
Pavelló a la Fira del LLibre, uns 
milers de mexicans teñen avui una 
noció del que fou, del que és i del 
que vol ésser Catalunya. Xo pre-
teniem altra cosa. 

Com acabem de dir, la principal 
finalitat perseguida en presentar
nos a la III Fira del Llibre de 
Méxic era la de donar a conéixer 
Catalunya al poblé mexicá. Ho 
aconseguirem en la mesura de les 
nostres possibilitats. Pero el Pa
velló Catalunya tenia a mes una 
altra finalitat: atenuar en els cors 
catalans l'enyorament de la térra 
nadiua; reviure — encara que de 
manera esporádica — la vida espi
ritual de la nostra Patria. 

Moltes anecdotes — fets d'una 
simplicitat emooionant — pogue-
ren ésser anotades durant els dies 
de la Fira. Només contarem les 
mes significatives. 
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Tarde de diumenge. Un home 
d'une cirtquanta cinc anys i un 
noi de treitze o catorze. Pare i fill, 
peí que sembla. El pare passeja 
la mirada per les eslanteries ple-
nes de llibres. En un angle del 
Pavelló, dos volums atréuen la 
seva atenció: Barcelona a la vista. 

— Poden fullejar-lo. 
Ho. fa. Aquella co-lecció de foto

grafíes de la capital catalana data 
de quaranta anys. Ele mateixos 
que aquell home "porta fora de Ca
talunya, la seva Patria. Els seus 
ulls d'humitegen a la vista daque-
11a Barcelona que ell va deixar. 
S'adrega al. seu fill — mexicá — i 
li mostra página per página: 

— Per aquest carrer passava jo 
quan era infant per anar a l'es-
cola. 

— Aquest és el monument a Co-
lom. El millor monument que exis-
teix a la memoria del descobrklor 
d'América. 

— La Catedral. Aci em van toa-
tejar. 

— Aquesta és la Plaga del Rei. 
Jo vivia amto els meus paree — els 
teus avis — en aquesta casa de 
finestres petites. Aci vaig néixer... 

I aixi passá mitja hora, una 
hora... 

Acabada la visió cinematográfica 
de la ciutat enyorada, el bon home 
ens dona les grácies per haver-li 
permés aquella estona d'impagable 
emoeió. 

Entra un 6enyor, mexicá peí que 
sembla. Fulleja detingudament el 
Diccionari de la Llengua Catalana. 
Segueix amb la mirada l'estanteria 
següent i fulleca, amb mes deten-
cid encara, una Gramática cata
lana. A continuado, el Llitore de 
Contemplacid de Déu, de Ramón 
Llull ; la traducció catalana de 
« Vides Paraleles » de Plutarc; se
gueix amb « L'Atlántida» de Ver-
daguer i la traducció catalana de 
« Don Quijote ». 

Es dona per satisfet i es'disposa 
a sortir del Pavelló. Pero abans-
després d'agrair-nos liautorjtzació 
per a fullejar aquells llibres-ens 
diu: 

— Soy maestro mexicano. Algu
nas veces he tenido discusiones eo-
br si el catalán es un idioma. Yo 
asi lo creia. Pero ahora estoy de 
ello convencido. Tengo ya argu
mentos irrebatibles para probarlo. 
Muchísimas gracias. » 

Una de les .obres que tingué mes 
admiradors durant la Fira fou el 
volum de «L'Art a Catalunya», 
conjunt riquissdm del patrimoni 
artistic cátala. No era obra en 
venda. Exemplar únic a Méxic — 
o un deis pocs que hi ha — fou 
prestat peí sea propetari per a 
enriquir l'expoeició. Li sortiren 

dotzenes de compradors. Alguns — 
com un a.mericá que vingué cinc o 
sis dies seguits — el eoiftpraven a 
a qualsevol preu ». Els estudiante 
d'arquitectura hi acudiren moltes 
vegades. Un d'ells, entusiasta de 
la rt cátala, arribava cada tarda 
amb nous companys, ais quals 
anava mostrant amb visible emo-

El Pavelló Je Catalunya, a la Fiva del Llibre Mexic 

ció lee fotografíes que mes l'ha-
vien impresionat. Al cap de pocs 
dies ja s'acomiadava amb un so-
nor : « Bona ni! ». 

Una de lee coses que dona ori
gen a mes discussions — i no pre-
cisament entre mexicana — fou el 
mapa linguistic que figu'rava en 
un deis recons der Pavelló. 

Qnatre noies eepanyoles discu-
tien entrer elles 

Els semblaven uns límits exage
ráis. Una d'elles recitava la geo
grafía apresa a l'escola: « Catalu
nya té quatre provlncies: Barce
lona, Tarragona, Lleida i Girona. » 
I aquí posen Valencia i Mallorca, 
i aixó de dalt que no sé que deu 
ésser... 

Aleehores, una noia, en un esforc. 
de sinceritat replica: 

— Aixó deu ésser el Rosselló. 
Recorda't que quan entrárem a 
Franga la gent d'allá parla el cá
tala... 

Sobre aquest mateix tema s'ori-
giná una forte discussió entre dos 
valencians. Un d'ells protestava 
per considerar el mapa com una 
expressió imperialista de Catalu
nya. No hi havia manera que es 
posessin d'acord. Finalment, l'al-
tre interrompé el seu contraopi-
nant: 

— Mira, che, no diguie mes ton-
tei íes. Fa mitja hora que discutim, 
i com parlera? 

— Dones, che, en valencia. 
— Veus? T'entenen a Barcelona 

quan parles aixl? 
— Si. 
— T'entenen a Madrid o a Soria? 
— No. 
— Dones aixó vol dir aquest 

mapa, qu és molt mes veridic que 
eis raapes que incloen Valencia, Ca
talunya i Baleare entre les terres 
de parla castellana. Aixó si que és 
imperialisme! 

Com ja hem dit mes amunt, po
driera il-lustrar aqüestes impre-
sions amb un nombre considerable 
d'anécdotes. Pero no cal. Les que 
hem reproduit — de tons diversos 
— donen una idea de conjunt. No 
obstant, volem repetir que la nos-
tra major emoeió fou el comprovar 
l'interée, sovint afecte, amb fre-
quéncia entusiame, que la persc-
nalitat de Catalunya, a través de 
la seva hietória, del seu art, de 
1 aseva literatura, de la seva in
dustria, de la seva ciencia, desvet-
llava en el poblé mexicá i especial-
inent en els elements cuites del 
país. 

Que la llengua catalana — llen
gua secular de filósofs, savis i poe-
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tes — no pot morir, ho demostra 
aquesta modestissiraa exhibició que 
fou el Pavelló Catalunya. Pero ho 
demostra, 6obretot, l'exemple viu 
deis catalana peí món, com aquest 
compatriota de seixanta cinc anys, 
amb cinquanta de residencia ais 
Etats Units que, trobant-se a Méxic 
de vacancee, fou un visitant diari 
del Pavelló, parlant un cátala im
pecable i fonent-se en els noetres 
anhels com si acabes de desem
barcar. 

I com a colofó de l'obra del Pa
velló, com a epileg d'unes setma-
nes d intensa tasca de captació per 
a una causa disortadament poc 
coneguda en el món — per omissió 
nostna i per intromissió aliena — 
la tarda del 19 de novembre. Vuit 
o deu mil persones — la immensa 
majoria mexicans — conegueren 
un altre aapecte de la Catalunya 
ignorada, oprimida: la seva mú
sica, la seva dansa. Jornada me
morable en qué la bandera de 
Catalunya, enllacada amb la de 
Méxic, fou saludada per un poblé 
que estima la seva Llibertat i la 
seva independencia i que sap com-
prendre els anhele de llibertat i 
d'independéncia deis altres pobles. 
La bandera catalana, proscrita a 
Catalunya, voleiava lliure i sobi-
rana, sofá el cel acollidor del poblé 
lliure i sobirá de Méxic. I l'himne 
nacional de Catalunya, proscrit en 
térra catalana, fou escoltat respec-
tuosament per una multitud emo
cionada que revisqué en l'anhel 
cátale l'anhel deis seus avant-
passats; que recorda en les figures 

-de Francesc Macía i Lluis Compa-
nys, els seus venerables patriéis: 
Hidalgo, Morelos, Guerrero... 

Catalunya no obliderá mai la no
ble i la generosa hostipalitat de 
Méxic. 

Méxic, 1944. 

«JORDI de 

Pompeu Gener 

El Comité Pais d'Oc-Catalogne ha con-
fiat a la Societat de Bibliófils Occitans, 
Pedlcio de «Cinc poemes d'amor», de 
Jordi de Sant Jordi, el trobador cátala 
del segle XV. Aqúests poemes han estat 
traduits per primera vegada en francés peí 
nostre distingit ¡ benvolgut amic, M . Rene 
Nell! i il-lustrats amb sis dibuixos per M . 
Robert Pistre. Un altre gran amic de Cata
lunya, M . Jean Cassou, ha prologat la tra
ducéis. Cada exemptar será venut a sei
xanta frenes. Les demandes han d'ésser 
adrecades al « Bibliphile Languedocien », 
59, rué Jules-Clarette, Toulouse ( H . - G . ) . 

Cada vegada que el nostre gran 
filósof escrivia un article no obli-
dava de consignar, al principi o 
al final, una frase que demostrava 
el seu gran amor per a París, el 
seu contacte amib la Franga de la 
qual tantes i tan profondee coses 
Barcelona. Els seus « amics i mes-
tres » residien o havien residit a 
la capital del món de la llibertat, 
a la « vílle-luimiére ». Renán, Ri-
chepin, Voltaire, Descartes havien 
ajudat a formar el seu cervell de 
filósof.-A Franca hi tenia el pres-
tigi de « savent » com ho havien 
estat els seus mestres. La celebritat 
de Peius a casa nostra, era tarribé 
una fama guanyada a l'estranger 
i sobretot a Franca. 

« Amics i mestres », « La mort i 
el dialblle » i tants altres llibres ben 
coneguts de tots, afermaven ele 
lligame estrets del nostre pable 
amb les idees democrátiques, libe
ráis i humanes que Pompen Gener 
havia sabut adaptar a la nostra 
fiiosofia revolucionaria de fináis i 
comengament de segle. 

Entre els joves que seguien les 
ensenyances del gran Peius hi ha
via el poeta « Josep Alladern ». El 
mestre li Ihavia prologat un llibre. 
Quan jo vadg conétixer el vel'l ee-
criptor, era en 1922, si mal no re
cordó, en ocasió d^anar a mostrar-
li un exemplar d'aqueM llibre pro
logat per ell a fináis del passat 
segle. 

Poimpeu Gener estava a les aca-
balles d'uña vida de treball i de 
viatges i s*havia instal-lat defini-
tivament a Barcelona. Menjava en 
una taverna del carrer del vidre, 
on tantes vegades havia anat en 
la seva joventut, i tenta un piset 
al carrer del ConeeM de Cent. 

Quan vaig anar a veure'l era 
gairché cec i eamkiava penosa-
mient ; es feia acomipanyay¿ per ' 
una persona en els /oes passeigs 
que feia. Tenia un malhumor te
rrible, exaeertbació del que li era 
habitual. Encara que nos hi veiés 
gaire, el seu esguard era i signifi-
catiu ; donavo forca i expressió a 
la frase. Vestía de negre cobert 
ab una capa característica del vuit-
cents. Al cap, un ampie capel! tam
bé negre, forma « xambergo », li 
donava l'aine d'une peintura de 
Rembrandt. BM n'estava tot ioiós. 

Les seves relaciona amb l'Ixart, 
Rossinyol, Casas i Apel-les Mes-
tres l'havien portat a formar part 
d'aquell bloc d'artistes i esenptons 
que havia donat tant carácter a la 

per Joan FIDEL 

in'teMestualitat catalana de l'épo-
ca i que reaiitzava una obra, bar-
reja de transcendencia i d'humor 
que desconcertava el senyor Este-

i li feia rodar el cap. Els Gent 
Cancells del Concell de Cent », de 
Peius, é/ son una mostra d'aques-
ta alianca de bon humor i de tras-
eendentalisme. 

Després d'aquella pléiade glorio
sa, la nostra li<Waratura, el nostre 
teatre, el nostre a r t prengueren 
uns viaranys de seriositat, un as-
pecte de « cosa foral » que féu can-
viar el calor de casa nostra davant 
del món. Aquest tomjb ,comenc/á a 
produir-se aanb els grans tragics 
del teatre : Guimerá i Igléeies i, en 
la poesia, amb Mossén Jacint rer-
daguer. 

Recordem avui amb complaen-
ga la figura remibranpsca del Peius. 
Voldriem tenir-lo e*ntre nosaltres 
per qué aixi podria veure com la 
llevor de la filosofía que ell ajudá 
a sembrar, ha gerrninat amb profit. 

Pompeu Gener : reposa en pau. 
Els catalans et recordem i t'hono-
rem. Jo voldria que un dia, en 
aquella plaga del Pi intima i re-
collida, on el gran Peius hi havia 
tingut la farmacia deis sens avant-
passats. hi hagués, enlloc del pi 
eseamraeit, un modest bust de l'ino-
bllidable filósof i que en el pedes
tal hi aparegués, eeculpit, el ma-
teix pi que ell havia adoptat com 
a marca deis seus llibres. 

/HuUédidión 
Vieux récif de cornil 

Sous les lourdes coléres, 

CfEuu déchire ma chair 

Oú saignent les soutiers '4 

Les caries sont perdues. 

Volees par les pirates 

Du vieux navire-saeur 

Aimé du capitaine. 

A la prochaine escale, 

lis sauront le naufrage 

Qui délivra ce sotr 

Un farouche équipage. 

Mais nos peux guetteront, 

Ainsi que des méduses. 

Le vieux navire-sasur 

Qui néchappera pas. 

CHARLES GALTIER. 

St Martin-de-Crau, 1942. 

r 
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PLUS QU'UN SYMBOLE"-
* B B • a • a • a a • • • • • a a a • • • • i a a a a • a a • • • a^ 

S'il est vi-ai que les événemehts 
noüs guident et nous ménent par-
fois sur la roúte de notre existence, 
nous devons aussi, sachohs le re-
cohnaltre, une influence non moins 
significative a l'étreinte de nos sou-
venirs. 

Pas plus tard que ees jours der-
niers, j 'ai senti la véracité de cette 
impression gráce á un incident de 
la plus báñale apparence. Avec 
raison, et méme avec un tantinet 
de curiosité, vous vous demandez 
lequel... Éh bien, la, tout simple-
ment, en découvrant sur mon bu-
reau, au milieu de livres et jour-
naux m'offrant leur compagnie, 
une elegante Revue artistique et 
littéraire nouvellement éclose á 
Nice. « Per Catalunya »-, oü s'était 
glissé par le plus grand des ha-
eards —ce brave homme d'affaires 
dü hon Dieu — uh joli programme 
des fétes provéngales d'avant-
guerre. 

Rien d'extraordinaire á cela, 
direz-vous... Souriez tant qu'il vous 
ptaira ; rnaie de voir ainsi blottis 
l'un contre l'autre, comme de vrais 
amoureux, cette Revue Calalane et 
ce Programme provencal, j 'a i été, 
moi, littéralement conquise devarit 
ce mystérieux aecouplement... 

Deux iltustrations seulement sur 
l'opuscule provencal : le portrait 
de Mistral et l'image d'une Coupe 
— cette faméuse Coupe qui, vous 
le savez, a inspiré au Chantre de 
Maillane des strophes vigoureusee 
et bien írappéés, l'rlymne de la 
u Coupo Santo », devenu depuis 
longtemps la « Marseillaise » des 
félibres. 

Sn ce clair matin de septembre 
conimémorant le 115e anniversaire 
de Mistral (te maitre naquit á Mail
lane le 8 septembre 1830), il n'en 
fallait pas davantage pour faire 
une incursión Ver« les jours heu-
reux d'antan ensoleülés des belles 
missives du Maftre qui mlionora 
de sa sympathie... Je m'attardaie 
done avec émotion á cette étrange 
coincidence, á la fusión des pages 
poétiques exaltant dans la langue 
de leur province respective un 
joyau de France et d'Eepagne. 

« Per Catalunya » !... ce riche 
pendant de l'opuscule provencal, 
quelle aube rose de promesses, 
pensai-je, en relisant les noms pres-
tigieux des magiciens de la plume 
et 3ú pinceau figurant sur l'acte 
de naissance fle cette interessante 

Frcderic Mistral, per Ignasi Vidal 

Revue, deetinée á devenir á Nice, 
la messagére autorisée du terroir 
Catalán. Cachees dans son cceur, 
l'effigie de Mistral, l'image de la 
Coupe, affirmaient évidemment par 
leur douce complicité l'aveu d'vine 
affection profortde ! Rien de plus 
agréable pour moi que rappeler ici 
l'origine de cette symbolique Coupe 
dont Frédéric Mistral fut le pre
mier possesseur. 

C'est en 1866 que le vaillant poete 
et patrióte Catalán Victor Bala-
guer, proscrit de son pays, pre-
nait le chemin de l'exil. A l'exem-
ple de Mistral, i'l gardait la fer-
veur de sa doctrine pour le main-
tien des traditions et surtout de 
cette savoureuee langue de la terre 
natale. Le chagrin n'aítéra, ni son 
espoir, ni son activité. Courageux 
dans son infortune, pressentant la 
bienveillance de son ami le poete 
ptovencal, Victor Balanger écrívit 
á Mistral et sollicita, en septembre 
de la méme année, l'hospitalité de 
ses fréres d'au-dela du Rhóne. 
'Accueiíli de grand coeur par cette 
pléiade d'mtellectuels défendant 
leur cause commune, Mistral, Au-
banel, Roumanille, Roumieux, et 
d'autres encoré, le barde catalán 
participa durant plus d'un an. á la 
vie littéraire des féhriles. Et c'est 
en témoignage de gratitude que ses 
amis de Barcelone ouvrirent une 
souscription permettant d'offrir 

par 

aux poetes provengaux une ceuvre 
d ' a r t , « remembrango amista-
douso » de Balaguer. Cet objet, une 
gracieuse coupe d'argent et de ver-
meil ciselée par Fulconis, parvint 
á Mistral en 1867. Elle devint, avec 
le chant compoeé par le Maitre — 
et dont nous avons deja parlé -— 
le signe de ralliement des Félibres. 

Dans les deux médaillons déco-
rant le pied de la Coupe sont gra
ves des vers de Mistral et de Bala
guer, veis oü rayonne Fárdente 
luminosité de leurs convictions : 

Morta diuhen qu'es, 
Mes jo la crech viva. 

(La Dama del RaWPenat) 
Victor Balaguer. 

Ah ! se me sabien entendre ! 
Ah ! se me voulien seguí ! 

(La Coumtesso) 
Frédéric Mistral. 

Depuis la mort de Mistral, en 
mars 1915, c'est le chef^du Féli-
hrige, le Capoulié, qui a la garde 
de la Coupe. Celle-ci est á T'hon-
neur au banquet de la Santo-
Estéllo, la grande féte des félibres 
oélébrée chaqué année á Pente-
cóte dans une ville du Midi. 

Chacun sait que les principales 
manifestations de ees ^ournées de 
liesse sont, présidées par la Reine 
du Félibrige, la Cour d'Amour, oü 
les lauréats des Jeux Floraux re-
goivent leurs prix, et enfin « la 
Tauléjado », le grand banquet fé-
libréen. L'heure des toaste, des dis-
cours — des « brindes », ainsi qu'il 
convient d'écrire — nous fait viÉrer 
alors avec « l'estrambord » de la 
joute oratoire. Et quand le Capou
lié a terminé le sien, c'est lui qui 
— avec respect, avec ferveur, pres-
que religieusement — leve la Coupe 
au triomphe des ees Groupements 
fraternels oü fidélité et dévouement 
á la terre natale pactisent déli-
cieusement. 

Ne trouvez-vous pas que d'avoir 
evoqué ees instante de vive amitié, 
solide et reconfortante, n o t r e 
esprit conjecture et nous em-
porte ?... Fermons un peu les yeux 
et suivons le réve qui passe... Est-
ce encoré un programme de fétes 
nouvelles qui se déroule ? Quelle 
fowle enthousiaste se presse, impa-
tiente et fébrile !... 

(Scgueix a la pág. 32) 
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Cuantíes en la Provenga 

UFarfan fellc 
?9 

poetesa a e&cepcío 
par Rafael ^Moragas 

«Farfantello ». Es tracta d'una 
artista, d'una poetesa, posseida de 
l'ensomni, de l'innegable « deus » 
que exalta els veritables enamo-
rats de la bellesa; d'una sensitiva, 
d'una intel-lectual, d'una cantora 
de cántics que viu amb la seva 
mentalitat de dia i amb el seu cor 
a les nits. 

Dificilment podriem trotar, en
tre les poeteses provengáis, una 
altra que posseis la sinceritat i el 
fervor poétics de «Farfantello». 
Henriette Dubon és una intel-
lectual sentimental i, al mateix 
temps, mestra en l'expressió mes 
transparent. Hom admira en ella 
el seu amor de bellesa, el seu 
cuite misterios de la idealitat. 
Llegiu « Li Lamtrusco » — incon-
fudible poema provengal — i des-
cobrireu que la.poetesa, afermada 
en personaiitat lirica, puja en vol 
i en harmonia. «Farfantello», 
emprada en complicacions estéti-
ques, arribada a un deis punts 
mes dificils i mes enlairats de 
de l'alpinisme poétic, aixó és, al 
pía de la senzillesa, de la simpli-
citat que, comno ignoren els sen
sibles, es troba plagada entre pies 
moits alts i abims molt profonds. 

Quan, ara, en la dolga tardor, 
he rellegit « Li Lambrusco » (« Les 
Lambrusques », o sigui els sarments 
salvatges de la vinya) he simpa tit-
zat totseguit amb la seu ideologia 
i amb la culta sentimentalitat de 
« Farfantello ». L'he rellegit « Li 
Lambrusco» amb fraternal devo-
ció pagana. Hi he trobat aquella 
individualitat deis poetes privile
giáis que posen, en el que escri-
uen, quelcom d'inconfundible. Per 
a tot aquell que conegui l'obra de 
Henriette Dubon, una poesia de la 
provengal «Farfantello», no ne-
cessita signatura. 

Cal llegir, d'ella, «Vene eme 
iéu » (Vina amb mi), « L'estro du-
berto » (La-finestra oberta), « Sa-
t e pé quau » (Jo sé per qui). Hi 
descobriu una poetesa aristocrá
tica, en el sentit original de la 
paraula, car la seva música és 
« di camera ». En « Lou cant se-
cret » de « Farfantello », s'hi tro-
ben estrofes que hom voldria es-

trényer-les al cor. Ella no pertany 
a les incontenibles; és de les cop-
centrades, de les de qualitat. 

En altres poesies: « Partengo » i 
« Aquéli mountagno », en les quals 
« Farfantello » hi evoca la Camar-
ga, Tarascó, Beaucaire i Arles — 
gitanes, guardians, caballs i braus 
— s'hi troba la invocació de Mis
tral. Aquest conjunt de variacions 
provengáis son tan purés i espon-
tánies i escrites amb tan entrema-
liada imaginado i amt una abun
dancia verbal, que encara que digui 
i canti coses sucoses de la patria 
nadiua, demostren, a bastament, 
la seva descendencia clássica. I us 
en diré la rao: devegades « Farfan
tello » canta — i amb quin e#icis ! 
— i porta a les mans el « galou-
t e t» , camperol construit per ella 
amb el material deis arbres de la 
Provenga. «Pan. el Panides, feia 
el mateix», ens diria somrient 
« Farfantello ». I qui sab si afegi-
ria: «Aquell que conegui la Pro
venga i amb ella el seu poblé i el 
seu Uenguatge; aquell que hagi 
viscut la nostra vida i enfortit 
l'ánima amb les emanacins suaus 
de la térra; aquell que hagi esta-
blert contacte amb aquesta natura 
supertament prolifica, tranquil-la 
i bella, no deixará d'embaladir-se 
amb l'amor que jo he escrit «Li 
Lambrusco », perqué els meus ver
sos expressen aquesta capacitat 
femenina i poética de viure la 
pura sensació, d'identificar la no
ble térra provengal amb les seves 
reaccions fisiológiques i les seves 
passions elementáis ». 

La nota peculiar de «Farfan
tello », aquella que la distingeix de 
les altres poeteses provengáis, i 
que kansols l'equipara a aquella 
immensa poetesa uruguaia, Juana 
de Ibarbourou, és el goig, l'alegrla 
de viure, la satisfacció plenament 
reeixida, L'amor i la nature son 
els dos sentiments, gaireté exclu-
sius de «Farfantello», i . tots dos 
expressats en la seva poesia a tra
vés d'una sensualitat que Una-
muno, molt encertadament, qua-
lificava de « castissima nuesa espi
ritual ». 

La ü-lustre poetesa provtncal, 
HenrUtte Dubon, «Farfantello», 
autora, a mes de « Li Lambrusco », 
cíe «Li Mirage» i «Lou Rebat 
d'un Songe », de l'important estuúi 
literari sobrs Jules Boissiére, ha 
tingut la gentilesa, que nosaUrts 
els catalans agraim, de murarnos 
la seguent poesia inédita en la qual 
emocionadament expressa la seva 
ánima apassionada per a les ier
res de la Catalunya espiritual. 

Ckusoe i la noda anciano 
Dios lou mirau de la font 
dous orne m'an regardado, 
dins lou mirau de la font 
dous orne an clina lou front. 
E li dous orne an souri 
de me veire tant crentouso, 
E li dous orne an souri 
di mis iue espavouri. 
L'un digué ; « M'agrades proun, 
poulit mourre, poulit mourre...» 
L'un digué: «M'agrades proun...» 
E l'autre sarré li poung. 
Chasco niue se sian reyist. 
Cadun em'éu m'a couchado. 
Chasco niue se sian revist, 
é piéi, un jour, an parti. 
Lou proumié, un fier marin, 
dessus la Mar Mieterrano, 
lou proumié, un fier marin, 
ié coumando un Jjregantin. 
L'autre, béu gau que se créi, 
parti eme soun armado, 
l'autre, béu gau ene se créi, 
es capitani dóu Rei. 
Es gran pieta de leissa 
tant souleto, tant souleto, 
es gran pieta de leissa 
No fiho en age d'ama. 
Mai sabe un negre gitan 
de la routo, de la routo, 
mai sabe un negre gitan, 
qu'a lou diatle dins lou sang, 
E se me vóu dins si bras 
i éu sarai si éuno sus l'ouro, 
e se me vóu dins si bras 
aurai plesi e soulas... 

(De « Lis Enfant de la Routo 
e de la Plouejo). 
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Dotze anys després 

El Record de Campalans 
per E. Granier-Barrera 

Els ¡oves que ens han de substituir 
-— esperem que ho faran millor que 
nosaltres, car la joventut sempre té rao 
contra nostre — no poden fer-se ¡dea 
d'alló que era Rafael Campalans. L'home 
i I'obra perduren. Pero, mes que ens 
institucions dispersades o en pagines 
fredes deis llibres, en queda una irra
diado lluminosa que ens impulsa en les 
hores desfavorables i ens completa les 
joies de la victoria. 

Aquell gran president — malgrat els 
defectes que li coneixem, i !¡ perdo-
nem de sobres — que fou Enríe Prat de 
la Riba, quan va crear un rudimen^ 
d'Estat amb un paper i un segell, va 
teñir el gran encert que molts ignoren 
dé cridar els homes capacos. Aixi féu 
venir Rovira i Virgil i i el nomená cap 
de premsa. Aixi confia — massa ! — 
en Xenius. Aixi crida Campalans, ja so
cialista de sempre, ¡ li digué mes o 
menys : 

— Vull que els obrers sápiguen llur 
of ic i . Qué necessiteu per a ensenyar-los 
bé? 

Campalans no era home de visio mes-
qu.na, de cálcul baix. Reflexiona, féu un 
projecte enorme, un projecte a la mida 
de la Catalunya de 1916 i de 1950 i 
li digué : 

— Cal aixó. 
Prat de la Riba acceptá. Trobá en les 
finances modestissimes de la Mancomu-
nitat d'aleshores els fons precisos, ¡ va 
néixer l'Escola del Treball. 

Abans ¡a h¡ havia alguna cosa. Pero 
aquelles maquines, aquiells professora, 
aquells locáis, tot plegat no era res. O 
millor dit : era negatiu, arnat, esbalan-
drat, com totes les coses de l'Estat es-
panyol en aquella época. Feia mes pena 
que goig. 

Campalans va anar a prendre possesió 
del seu nou carree. Tal com anava. En 
mánigues de camisa blanca, oberta, i 
amb unes raquetes sota el brac, car ve
nia de jugar a tenis. Alió que en un 
altre hauria estat posa era en ell s im-
plicitat. 

Els deixebles — joves obrers, ¡nfluits 
sobretot per l'anarquisme heroic de 
l'epoca, que no permetia aplaudir, ni 
portar banderes, ni cantar himnes, tan 
llunyá de l'esclat de banderes roges i 
negres que van conéixer en 1936 — el 
van rebre amb malfianca, gairebé amb 
hostilitat. Un « senyor » amb barret de 
copa els hauria semblat natural. 

Pero « alió » que portava raquetes era 
un burgés afroés. En guardia, dones ! 

Campalans va observar, va callar. I 
quan va veure com anava tot, quan ja 
semblava un de tants professors indi-
ferents i inutils, oblidats pels deixebles 
com una nosa en el recambró deis mals 
endrecos, els va cridar fots. 

No he tingut el privilegi felic de viure 
l'escena. La sé a través del record emo
cional de vells companys — els Miret, 
els Vergés, avui morts, també la repe-
tien, mes próxima, peí testimoniatge de 
condexeibles, mes vells. Pero dintre la 
boira diluida de la tradició oral, i co-
neixent el Mestre, la puc reconstituir. 

— Us agrada aquesta escola — va 
dir-los mes o menys. Qué hi apreneu ? 

Tanta claror enlluernava. De moment 
hi hagué un silenci embarassat. Després, 
timidament, algü va aventurar-se a co
mentar els horaris, les materias. 

— No és aixó. Penseu que us en-
senyem alió que voleu aprendre • i que 
teniu dret a saber ? 

I es va explicar. Els alunes eren amos 
de l'Escola. Era feta per a ells. I ell, el 
director, els vol iaajudar, guiar, mostrar 
los tot el que sabia,i igualmeñt els altres 
professors. Pero no anava a ¡mposar-los 
res. L'ünic que demanava era una d isc i 
plina nascuda del lliure acord, del con-
sentiment. 

Passada la sorpresa, trencat el glac, 
els joves obrers van comencar a com-
prendre. Poc després ja capien ben bé 
que darrera aquell home bondades fácil 
de paraula, molt sadi, -nohi havia cap 
pavany ni cop temptativa de corrupció. I 
l'Escola fou un model d'alegria, d'obra 
fecunda, de ciencia, de nombre, de passló 
digna. 

Mes tard, Barcelona gemía sota el 
terror del sinistre Martínez Anido. El 
síndicalisme de Pestanya i de Boal, de 
Massoni i de Segui, era acorralat com 
una fera, i no cedia. La sang tacava 
els carrers. També en aixó, la tradició 
oral de persones vives descriu aquella 
angoixa perdurable com la pitjor época 
de Barcelona en aquest segle. La gent 
tenia por, mes que quan la dictadura, 
mes que sota les bombes nazi-feixistes 
de la nostra guerra. Les families anaven 
a esperar els presos hores i hores de 
¡a n.t, per por de la llei de fugues, i es 
rellevaven dones i infants per no deixar-
ne sortir cap de sol... 

Campalans, home plácid, de laboraron 
i de cátedra, de llibre i d'esport seré, es 
va indignar. Forma part del famós Co
mité d'Actuació civ i l , el qual sabe plan
tar cara a l'odiós governador que havia 

d'acabar ministre de Franco, ¡ésdevingué 
¡a consciéncia acusadora de la ciutat i de 
la nació. Pero aixó tenia un preu : cada 
n.t, quan baixava el carrer d'Urgell, un 
grup d'homes armats l'acompanyava, i 
ell mateix arribava fins a casa amb la 
pistola amartellada... La seva principal 
guardia, no demanada, eren els joves 
deixeb'es malfiats. També foren aquells 
el principal nucli deis que el seguiren 
en política. I aixó malgrat que ell no els 
en parla mai, i menys a l'escola, i me
nys encara en sentit partidista. Anys 
enllá va deixar un llibre t i tu lat « Poli-
tica vol dir pedagogía », i aquest era el 
programa que api.cava. 

Quan díscutien l'Estatut, un día ana a 
parlar-ne a Madrid. Va intentar respon-
dre a la pregunta, que tenia en alguns 
espanyols accents d'inquietud sincefc, 
« Qué volen els catalans » ? Campalans 
va respondre simplement : els catalans 
no demanem res. A l contrari, oferim una 
ajuda cordial per a bastir la República... 

La seva mort vingué d'un accldent 
estüpid, com la majoria deis accidents. 
No temía la mar i s'hi confia, pero la 
mar va esclafar-lo contra les roques. Una 
enorme dolor colpi Catalunya i un res
pecte general l'embolcallá. Dintre el fére-
tre, amb les banderes roges abaixades, 
el potárem en bracos com un infant i 
li cantárem « La Internacional », que ell 
havia traduit en cátala, perqué s'ador-
mis en pau. Mort el 10, el seu enterra -
ment entristi mes encara l'onze de Se-
tembre del 1933. 

Infant, n'era ja en la vida. La seva 
gran i l . lusió era un partit obrer na
cional, forí , prestigios i discíplinat. A ell 
va consagrar el seu millor eslorc, i, en 
els prlmers congressos d'unificació', la 
pressió d'una llágríma contiguda eclip-
sava per moments el seu humor... 

No és si pot servir de quelcom haver 
estat un deixeble i amíc intim de l'home 
memorable que recordem, per damunt 
de l'anécdota deis carrees, gosaria af i r
mar que ell seria, d'encá de! 1936, el 
cap indíscutit i indiscutible del socia-
lisme uníficat de Catalunya. 

• ' • - - « • - — -

Llegiu en el número vinent : 

« Diáleg socrátic entre els 

clowns Granes i Felip ». 

per Feliu ELIES. 
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La Resistencia Espiritual 

de Catalunya 

Rafael T asís 
Rafael Tasis i Marca, ens diu el 

que ha fet i el que prepara : 
— Aquests anys d'exdli, passats a 

Paris, han estat per a mi una veri-
table orgia d'enyorament. Notmés 
el treball i l'esperanca m'han per
inés de superar-los. De les coses 
que han omplenat els meus lleures, 
alternant amib lesfeines que ser-
vien per fer bulilir rolla familiar, 
puc esmentar — origináis que dor-
men el son dele justos, dait d'un 
prestatge, d'engá que foren escrits 
— tres novel, les : « Tres », que 
passa a Barcelona, del 1917 al 1936; 
« Muntaner, 4 », que és una mena 
de crónica de la nostra guerra, 
vista a través deis estadants d'una 
casa barcelonina ; « Haidé », per fi, 
assalg de novel, la psicológica. 
Dues mes, igualment barcelonines, i 
titulades « Paral, leí » i. « L a Bi
blia Valenciana », han estat eseri-
tes en francés, son mes o menys 
polieiaques i « ¿'atmosfera », i hann 
d'esser editades per « La Nouvelle 
Bdition », de Paris. Tinc també una 
extensa biografía, « La vida del Re i 
en Pere III », que em féu paesar 
molt bones estones ; un volum de 
narracions historiques titulat« His
tories de ConegUts » ; un altre de 
notes i assaigs d'exili, que té per 
titol « La veu interior » ; la tra-
dutccio al cátala d'un volum d'as-
saigs d'Aldous HuxSey, « .Carre
tera enlla », i la d'un altre, del 6eu 
genmá Judian, que es diu « Assaigs 
d'un bioleg », fetes per passar unes 
vacanees. Tinc encara, molt avan-
gats, un diccionari anglés-catalá i 
ratalá-anglés, que m'íha permés de 
distreurem Tres anys i escaig, aixi 
com la transcripcio completa del 
manuscrit « Canconer d'Obres Ena-
morades » que es troba a la Biblio
teca Nacional : ara estic eneallat 
arríb les notes i el glossari. 

Mfoblidava que he tingut lthonor 
d'inaugurar la Tanda de llibres ca-

% talans de gran ihixe amb « Tot 
' l'any », publicat amb magnifiques 
litografies d'Antoni Clavé per l'Bdi-
toriair Albor, l'any 1943 — un llibre 
clandesti, en ralitat — i que he 
insistit en la cosa amb « A Barce
lona », publicat en col.laborado 
amb Caries Fontseré, i on es reu-
neixen le6 odes a la nostra ciutat 
de Verdaguer, Maragall, Lopez-

Pico i Pere Guilanyá, amb un pro-
leg meu i boixos i aiguaforts de 
Fontseré.' Ara en feni una edicio 
en cátala i francés. Preparo o in
tervine en altres projectes edito-
rials, com vaig fer-ho en l'edicio 
de gran luxe de « Romancero Gi
tano », de García Lorca, també il. 
lustrada per Fontseré, i publicada 
per ic La Nouvelle Edition ». 

Actualment estic completant una 
antología de la poesía catalana que 
vull que sigui molt completa i que 
anirá de Ramón Llull a Marius 
Torres, amb presentacio i come-
taris sobre cada poeta. 

Sovint tinc la imperssio que de 
totee aqüestes coses se'n salvará 
ben poc, que son esbocos i escala-
borns que han de refer-se de cap i 
de nou. Pero la intencio era bona, 
i encara que amb bones intencions, 
com amb bons sentiments — Gide 
'dixit — es fací mala literatura, el 
que calía, que era resistir i fer-me la 
il.'lusio que ,un escriptor cátala, 
ádhnic a Paris i en plena ocupacio, 
podia escriure i publicar en cátala, 
ja ha estat acompler. I per ara ja 
en tinc prou amb aquesta satisfac 
ció. 

r erran tanyameres 
El nostre estimat amic i col-laborador, 

Ferran Canyameres, ha treballat molt. 
Vet aci el resum de les seves obres : 

« A tota vela », amb dibuixos de Pau 
Planas ; « L'home que volia patir », amb 
litografies de Marti Bas ; « Fals d'es-
caire », « La copa plena » i « Cruilla », 
novel-les- ; un recull de novel-letes 
« Món, dimoni ¡ carn », amb litografies 
de Marti Bas ; « L'hostal de la farsa », 
contes i narracions, amb litografies de 
Marti Bas ; « El cercle de la por », drama 
en tres actes-; « El Gran sapastre », éto-
peia ; « A sol colgant », escenes d'un 
asil d'infants ; «Vida a part », fases de 
l'exili ; « La vida en pseudónim », « Ca
ra i creu », « A la biorxa » i « Al cant 
de les fonts », records ¡ episodis de la 
seva v i da ; « Quan jo era f i rata i re», 
« Simplón Orient Express » i « Panora-
mes», impressions de viatges a v i n t - i -
dos pasos ; « Barcelona a vol d ' in fant» , 
amb 40 litografies en cololls, d'Emili 
Crau-Sala, que publicara en breu l'Edi-
torial Albor ; « Claror de nit », narració, 
a punt de sortir a les edic ons Albor 
amb reproducions de litografíes de Mart i 
Bas » ; « Porta Closa » i « Casa oberta », 

poesies ; « Un home i una época », bio
grafía de Josep Oller, terrassenc que de 
1865 a 1914 gaudi de gran prestigi a 
Paris. Fou el creador del Pari Mutuel i 
deis espectacles Moulin Rouge, Olympia, 
Jardin de Paris i Nouveau Cirque, entre 
altres. L'editor Bernard Crasset publ i 
cará aquest llibre en francés, sota el titol 
« L'homme de la belle époque» amb 
40 gravats i un prefaci del notable critic 
Gustave Fréjeville. 

Ferran Ganyameres ha traduit algunes 
obres de Georges Simenon, Edouard 
Peisson i Maxence Van der Neersch. 

Marti Bas 
Marti Bas ha practicat una mica mes 

que la resistencia espiritual. L'any 1942 
va fer tres mesos de presó acusat per la 
Gestapo d'antinazi militant. Quan va 
sortir-ne, amb el poeta Pere Guilanyá 
publicaren en edicio de luxe «Evoca-
cions», que és un llibre vibrant de pa-
triotisme. 

Anterioement ja havia donat a la llum 
una col-lecció de litografies sobre cos-
tums de Barcelona de l'any 1900, plenes 
de gracia i d'agudesa. Aquesta edicio que 
duia per titol « Barcelonines » va 
exhaurir-se i fou refeta amb un text 
en francés de Sebastia Gasch. 

Suara, l'Editorial Albor ha publicat, 
també en edicio de luxe, un altre llibre 
« Plaisages» amb un interessantissim 
próleg de Joan Sacs. 

Té encara dos llibres inédits que serán 
publicats molt aviat. 

Actualment ¡I-lustra el poema « Fra 
Gari », de PereGuilanyá. 

Tot aixó no el priva d'exercr les seves 
dots de pintor. Marti Bas, ¡I-lustrador 
remarcable, és també un deis valors mes 
interessants de la jove pintura catalana 

Pere Guilanyá 
L'eximi poeta Pere Guilanyá, que resi-

deix a Paris des de fa molts anys, ha 
publcat, l'any 1943, « Evocacions » amb 
¡l-lustracions de Marti Bas. Suara ha 
aparegut « Odes» de les quals publ i -
cárem en el numero 3 de la nostra re
vista la magnifica «Oda a Catalunya». 

Guilanyá prepara la llegenda de Fra 
Gari, poema il-lustrat per Marti Bas. 
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QÍ&&taLgia dt (Bazeel&sta 
A la memoria del meu pare i del 

metí germá Mateu 

A mida que anem rodant per aquests 
mons de Deu i que passen els dies de 
l'exili, ens donem mes compte del que esti-
mem i enyorem Barcelona. 

El nostre record de la ciutat no és uni-
cament un record visual i sentimental. Aixi 
com en retenim els perfils, els colors, les 
linies, els contrastos de llum i d'ombres, en 
retenim també la sonoritat, el sabor, la 
simfonia d'olors de la quel fa cinquanta 
anys ens parlava el simbolisme. El nos
tre barcelonisme viu associat a tots els 
nostres sentits fisics ; ha penetrat . en 
nosaltres per la vista i per l'oida, i els 
nostres ¡tavis en guarden el seu gust exqui-
sit. 

L'evocació de la ciutat és una visió com
pleta. No és tansols la visió de les Rambles, 
de la Catedral, del Port, de Montjuic, deis 
suburbis. 

«Tens a aquesta Rambla que és una her
mosura i tens la dolgura deis teus arrabals» 

Es també el perfum de la ginesta i deis 
clavells del día de Corpus ; el de les roses 
.de St. Jordi ; el de l'alfábrega i les coques 
de la cál-lida nit de St. Joan"; el de la 
farigola deis dies tristes de Setmana Santa ; 
el de l'herba de la {ira de St. Pon; j el del 
liorer del dia deis Rams; el de la cera de 
les processons barcelonines ; el de les cas-
tanyes de Tots Sants . . . Es el perfum mar! 
de la 'Barceloneta, el de les flors de la 
Rambla de St. Josep i deis jardins burgesos 
de St. Gervasi. Es també el gust de les 
ensaimades del carrer de Petritxol, de la 
régaléssia i la pegadolca de l'herbolari del 
Pi, de la coca de les revetlles multicolors, 
de la xacolata desteta i els melindros de 
Can Culleretes, de la crema i la nata del 
carrer de Xuclá, deis bunyols de les paredes 
de la Gran Via, de l'orxata i l'algua de 
Canaletes, de tortells del Forn de S. Jau-
me, del llonguet tendré i la xacolata de la 
pedra que menjavem al Pare, de la crema 
de St. Josep, deis furrons del carrer de la 
Cucurnlla, deis pollastres de la fina nada-
lenca de la Rambla de Catalunya i deis 
xais pascuals del Passeig de St. Joan. I és 
també el xiulet estrident de les fabriques 
deis afores de la ciutat, i la veu d'espin-
guet de les venedores de peix de la Bo-
queria, i el rajoli del sortidor de l'ou-com-
balla, i el ram-pata-plam de les trampes de 
la processó de Corpus, i el piupiu deis 
ocells de la Rambla deis Estudis, i el soroll 
deis xarracs del dissabte de Gloria, i l'es-
petec de coets de les revetlles, i la veu 
aguda de la tenora i la veu sonora i greu 
de la Tomasa de la Catedral , i els cants 
harmónics de les Carameiies i la veu deis 
cláxons deis cotxes i el ninc-ninc deis tram-

La Catedral de Barcelona 

de Barcelona el que Nietzche deia de 
Nica on havia viscut sis anys: «Aveugle, 
je pourrais m'y promener par cceur». 

Vet aci els records que, lluny de casa, 
desvetlla en nosaltres el mot Barcelona. La 
seva evocació ens ofereix com una vareta 
mágica aqüestes sensacions múltiples i di
verses. Perqué son sensacions nascudes en 
la nostra infantesa, ens han deixat un ras
tre mes profund. Son les primeres desco-
bertes, els primers sentiments, les primeres 
emocions, les primeres coneixences; és 
aquest primer mon que entra en nosaltres 
vies de la Rambla : i el silenci que embol-
calla el barrí gotic barceloni. Podriem dir 
amb la potencia d'un raig de llum el que 
modela el nostre carácter, crea la nostra 
sensibilitat i determina les actituds que es 
preñen I les reaccions moráis i fisiques que 
s'experimenten. I es conserven tan purs 
aquests records deis primera anys, i ens 
apareixen tan sincers que moltes vegades 
voldriem reviure el clima de la infantesa, 
amb els seus ingenus temors. les seves cu-
riositats mai prou satísfetes, les seves mara-
velloses descobertes. L'ull de l'infant sobre 
en un caos de llum i d'ombres . . diu Paul 
Valéry i s'orienta a cada instant en un 

grup de desigualtats lluminoses ». D'aci les 
estranyeses de l'infant i les seves decep-
cions a mida que hom va perdent graos 
de la innocencia que sab que les llegendes 
no son mes que llegendes. 

per ).-M. LLAPO FICUERES. 

Tots els records d'infant que del forta-
ment vinculáis a la nostra intimitat. Son els 
primers amors, les primeres preferéncies, 
els primera dolors': Per alxó quan els atzars 
de la vida ens porten a viure lluny de la 
patria, venen al nostre pensament les imat-
ges de la nostra vida d'infant i sentim 
nostalgia de la térra, en el sentit precis del 
mot (nosto : retorn ; algos : dolor). Es un 
dolor devant l'allunyament deis primers 
satges que han contemplat els nostres ulls ; 
és l'obsessio intima, el desig gairebé vlo-
lent de tornar a contemplar-los. 

Per aixó, quan per a modernitiar les 
ciutats, el pie fa caure pedrés centenáries, 
se'ns arrenca un boci de cor. Només aquell 
que ha viscut d'infant entre els vells murs, 
pot experimentar aquest sentiment de tris-
tesa. I d'aci que nos altres el sentirem en 
veure desaparéixer sota les flames, les pa-
rets de Betlem, on van batejar-nos ; del 
Carme ón vam rebre la comunio ; de Sant 
Miquel de la Barceloneta, Jesús de Gracia 
o Sant Sever que ens evoquen les proces
sons tipiques. La nostra sensibilitat se sen-
tia ferida, el nostre esperit revoltat davant 
l'espectacle. I és que els incendiaris ofenien 
ais nostres sentiments mes cars que son els 
adquirits en la infantesa. Si aquells homes 
que encenien i animaven el foc, haguessin 
estat lligats per algún record a aquelles pe
drés, per relaxats que fossin llurs sentiments, 
haurien estat deturats per uns ma invisible, 
sortida de llur intimitat. 

I quina pena mes viva no sentiem també 
quan cap el 1927 ens parlav en de conver
tir fa Rambla en boulevard, i quan arrenca-
ven les palmeres de la plaga Catalunya, 
l'ombra de les quals protegía els nostres 
¡oes d'infant. I compreniem el dolor deis 
nostres avis quan, per donar pas a la Re
forma, anaven caient les cases de la Bar
celona vélla. 

Per a estimar una ciutat, per a conéixer 
i comprendre el seu secret» per a saturar-se 
l'oida deis seus rumors i deis seus silencis, 
per a assaborir-ne el gust, no n'hí ha prou 
en néixer-hi ; és necessari haver-hi posat 
l'ánima. Un deis dimes mes aptes per a 
posar a prova la capacitat d'estimació, és 
la solitud. Aquest ambient de silenci, 
aquest exercici del recolliment, és el que 
dona calma a l'esperit i el que predisposa 
els sentiments. Si estimen Barcelona no és 
pas peí bullid, ni per l'anar i venir deis 
clutadans, ni pels sorolls estridents, sino 
per la calma augusta deis seus carrers 
silenciosos. Es el col-loqui intím, pregón, 
profond amb les velles pedrés del barrí 
gótic barceloni, el que ens ha donat aquest 
amor a la ciutat. 
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De joves, gairébé infants, ens plavia 
deixar el carrer bullicios, amb els seus focs 
multicolors, amb els toes discordants de 
claxon, amb el trepidar deis autoomnibus, 
per a endinzar-nos en els carrers ombri-
vols, misteriosos, evocadors. Ens hi sentíem 
atrets amb la mateixa emocio que dona un 
amor incípient i furtiu. Es, aquesta, una 
solitud que disciplina l'esperít, que posa els 
pensaments en ordre, que dona rao i forga 
al sentiment. 

Es justament en 1'adolescencia i els pri-
mers anys de la ¡oventut, quan cal lliurar-se 
a ('experiencia, perqué és aleshores quan 
es manifesten intensament les formes, els 
colors, els contactes: els perfums, les veus 
potents o discretes del mon. Son les prime-
res sensacíons rebudes les qife determinen 
tota una vida. Infants, rebem i coneíxem 
l'univers d'una manera exterior i abstracta ; 
lentament anem fent de les regions mes 
sórdidos maravelloses descobertes ; poblem 
el nostre mon de miracles i el vestim d'una 
luxuriosa florado de somnis. Per un apre-
nenatge tent i metodíc, d'angoixes, dolors i 
estorbos anem coneíxent el mon amb ¡'es
peranza — que la realitat ens va negant 
— de retrobar — lo en el mateix estat de 
frescor que l'hem conegut. Les realitats i les 
miséries riumanes se'ns presenten amb tota 
la cruesa, i ens cal un coratge i una fe 
per a comprendre i estimar les coses. I és 
en l'ambient de pau, en les hores de 
solitud í de calma, quan aquests sentiments 
s'obtenen. Per aíxo de joves ens plavia tant 
de recorrer sois o en la silenciosa compa-
nyia d'un amic que comprenia i compartía 
el nostre desig de recolliment, els carrers 
de la vella Barcelona. 

Aíxi apreniem a estimar aquells murs ; 
aixi evocávem el pes de les generacions an-
teriors i ens hi sentíem mes lligats. A 
l'ombra de Santa María del Mar, evocávem 
la Barcelona descrita per i'Emili Vilanova ; 
al redós del mercat de Santa Caterína, la 
de l'auca del Senyor Esteve, i en els jardins 
del Pare de ta Cintadeila, la de l'exposicio 
del 88. 

Presencia de la Barcelona d'antany, pre
sencia actuant en nosaltres, presencia que 
s'esvaía deis nostres ulls quan deíxávem 
aquells barris per a submergir — hos en el 
torbelli cosmopolita de la vía Laietana, 
pero que no s'esvaía del nostre esperít, per
qué aquelies evocacíons es feien mes for
tes, s'adhérien mes a 'a nostra ánima ¡ 
deixaven encara un rastre mes profund del 
barcelonisme que era i és ta rao de ¡a 
nostra vida i el secret de la nostra espe
ranza.  

Vilanova i la Geltrü 

UN NOU FILLOL DE 

Per Cafan unva. 
En la data memorable de / ' n ifc 

setembre nasqué a Perpinyá la nena 
María Dolors Sola, filia del nostre 
bon amic Francese. « PER CATA
JASYA . ¡'apadrinara. Ja tenim 
sis fillols ! 

Felicitats per a la non-nada i per 
ais seus pares. 

Casa de pescadors, de Vilanova 

Aquesta ciutat de Catalunya, situada en el Baix Penedés, está plena d'his-
tóría. Compta prop deis trenta mil habitants i ofereix un aspecte rialler, en mig 
d'un pía, a la vora de la mar, amb els seus passeigs ampies, la seva platja 
magnifica i el seu aire de netedat. 

Tots els qui la coneixen, no podran pas oblidar els campanars de Vila
nova i de la Geltrü, ni tampoc la simpatía de 'llurs habitants. 

Com a monumenxs, sobressurten el Castell feudal de La Geltrü, la casa de 
Cabanyes, declarada monument nacional i les Torres de guaita, girades de cara 
a l'ample mar. 

Hi aflueixen cinc carreteres : la de Sitges, de Vilafranca, de Cubclles, 
d'Arbos ; de Ribes, i ta traversa una linia de ferro carril dircetc cap a Bar
celona ; Valencia i Madrid. 

La seva vida és marcadament industrial, ajudada per una forta industria 
pesquera. La vila de Vilanova está regada peí Pantá de Foix. 

Ens seria difícil, des d'aqui, parlar deis fets de carácter historie. Pero, 
no obstant, voldriem fer resaltar que Vilanova ha estat una ciutat, brécol de 
grans figures per a Catalunya. • __ 

Francese Maciá veié la llum en aquesta 'ciutat i també amadeu Hurtado. 
Els artistes que ha donat son Alexandre de Cabanyes (pintor) ; Marti 

Torrents (aquarel-Iista¡ ; Enríe Ricard (boixos). Joaquim Mir és, també, fill 
adoptiu. 

Vilanova és la Patria del malaguanyat poeta Manuel de Cabanyes, mort 
ais vint-i-dos anys. 

Eduard Toldrá i el mestre Serra nasqueren a Vilanova. 
Et gran Víctor Balaguer ríes, també, fill adoptiu, i fou enterrat alli. A ta 

seva lomba hi ha gravada aquesta frase : 
« Mentre vaig teñir amor per a tothom, 
ningü no en tingue per a mi». 

Víctor Balaguer deixá una gran Bibtioteca-Museu i la Casa de Santa 
Teresa, la quai ha es devingut el Museu personal del poeta. 

La impremía Arnau de Vilanova, conaguda a tot Catalunya, fou creada 
alli i hi romanía fins que es traslladá a Barcelona. 

Entre eles centres de cultura de Vilanova, ressalten l'Ateneu, l'Orfeó V'/Za-
novi i el cor de Clavé. 

Un detall pintorese hi ha en aquesta ciutat, que coaf'é no oblidar. Es el 
Carnestoltes, el qual dona un carácter d'alegria permanem a la ciutat durant 
uns dies. 

Vilanova i La Geltrü, mereixeria unes pagines d"aquesta revista per a 
poguer fer ressaltar, amplament, el seu passat, el seu mar, els seus filis, els 
seus carrers i places i el s«r ambient caracteristic, pero la manca d'espai ens 
obliga a restringir-nos, liiuitant-nos només a aqüestes notes objectives i reve
ladores. B. 
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En aquests dies de liquidado de 
la gran guerra mondial, una noti
cia extraordinaria ha vingut a so-
bresaturar les columnes, je prou 
plenes, des magres diaris actuáis. 
Prosseguint les recerques iniciades 
fa temps en tots els latoratoris del 
món, s'ha aribat a utilitzar a una 
escala industrial i amb efectes ex-
plosius l'energia continguda en l'in-
terior deis átoms. 

Aquesta noticia, en realitat, no 
ha sorprés ningú. Tothom sabia, 
mes a menys, que els estudis fots 
en vistes a la utilització pacifice 
d'aquesta energia es trobaven en 
1939 a un estadi forga avengat i 
era de preveure que cap de les na-
cions bel-ligérants n'havia aban-
donat els treballs. No és gens arris-
cat de pensar que aquesta era l'ar-
ma secreta en la qual Hitler tenia 
dipositades principalment les es
perances per a realitzar els sues 
plans d'esclavització del món. 
—En tot cas aixó no ha estat obs-
tacle perqué la noticia caigués 
«com una bomba » en els medís 
periodistics i que per tot areu sor-
gisin profetes i poetes dltirámbics 
que, si bé no están gaire assaben-
tats de es fisiques nuclear i ató-
mina, teñen unes reserves extraor-
dináries d'imaginació, compara
bles, en magnitud, a les quantitas 
d'energia que llibera l'explossió 
deis átoms d'un gram d'urani. 

Ens ha decidit escriure aqüestes 
ratlles el pensament d'inforniar, si 
no d'una manera sensacional, al-
menys d'una manera mes exacta 
i precisa respecte aquesta novetat 
científica. Un professor ens deia 
que és preferible conélxer poc d'una 
materia pero perfectament, que 
no pas molt i d'una manera super
ficial, puix que en el primer cas 
sempre es poden ampliar els es
tudis a la part inconeguda, men-
tre que en el segon s'ha de comen-
car de nou si es vol saber alguna 
cosa. En aquest modest escrit pro-
curarem inspirar-nos d'aquestos di-
rectrius i ens limltarem a explicar, 
d'une manera fácilment compren
sible, el que satem de la constitu-
ció deis átoms i llur desintegra
d o 1 transformado, a l'objecte que 
els nostres lectors, ais quals aqües
tes questions no havien interessat 

p«r J. TORRENS-IBERN 
f l t Qwiica 

mai, puguiñ mformar-se'n en la 
part esencial i estiguin en dispo-
sició de comprendre el que' podran 
explicar-Íes aitres articles mes ele-
vats que aquest, fets per persones 
mes competents. 
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Un generador de corrent altern 
G, el voltatge del qual és amplificat 
puixantaient per ,un transforma
dor, alimenta els dos electrodes A 
i B. Hi ha, també, un electro-imá, 
que no está representat en la figura, 
les linies de forga del qual atra-
vessen perpendioulárment el pía 
del paper. Sota llur doble aeció els 
protons deis átoims d'hidrogen, ja 
desembarassats defls electrons per 
un filament incandeecent no repre
sentat, descriuen espiráis amb una 
veáocitat i un voltatge creixents, 
fins que en arribar davant la fines-
t ra D son desviats de llur trayecto
ria per l'acció d'un electrode C i 
van a caure sobre la materia E que 
es vol transmutar. 

La constitució deis átoms. — La 
creenga que la materia está com
posta d'una infinitat de particules 
indivisibles remonta a una colla 
de segles. La primitiva noció d'átom 
i el nom ens prové ja de la Ciencia 
i de la Filosofía grega, encara que 
fins ben entrat el segle passat no 
s'arriba a teñir un concepte gaire 
ciar del que l'átom representa. Pe-
niblement les ciéncies quimiques 
s'havien desembrassat de totes les 
teories pseudo-cientifiques deis 
quatre elements esencials (aigua, 
térra, foc i aire) d'Aristótil, o els 
tres principis hipostátics (sofre, sal 
i mercuri) deis alquimistes, que ho 
composarien tot, i del fogistic, que 
pretenia explicar la combustió, pe

ro fins el segle XIX no s'havia 
concetut cientificament l'estruc-
tura atómica de la natéria. Com 
eren, pero, imaginats els átoms ? 
Com unes esteres mes o menys al-
lunyades deis aitres átoms per es-
pais constitutius de la porositat 
deis cossos, indivisibes, compactes, 
eterns, indestructibles, en els quals 
es concentrava la individualitat 
característica de cada substancia. 

Seria massa llarg d'explicar com 
va abandonarse aquesta concepció 
a causa d'una serie d'estudis sobre 
Felectricitat, la fluorescencia, els 
raigs X, la radio activitat. El que 
ens cal dir és que a partir del 1913 
i a consequéncia sobretqt de les ex-
periéncies de Bohr, segons la qual 
l'átom seria quelcom semblant a 
un sistema planetari en miniatu
ra : un nucli en el centre, on esta
ría concentrada la massa de la 
materia, jugaría el paper del Sol 
i un nombre mes o menys gran de 
corpuscles, anomenats eleetrons, 
disposats sobre capes concentri-
ques, girarien al seu voltant. 

Les dimensions atsolutes i rela-
tives d'aquesta carpuscles son les 
seguents: l'átom mesura un deu-
millionésim de mm, pero el nucli 
és 10.000 i l'electro 100.000 mes pe-
tit. Si augmentéssim proporcional-
ment llurs dimensions fins a obte-
nir que el nucli ios del tamany 
d'una persona situada a la plaga 
de Catalunya, els electrons esde-
vindrien com pomes que giressin 
al seu voltant a una distancia d'uns 
deu quilómetres, és a dir que l'ór-
bita pasaría per Badalona. El Pr. 
Jolliot assegura, a mes, que si es 
poguesin comprimir els átoms del 
nostre eos suprimint els espais in-
tra-atómics, de forma que els nu-
clis veíns vinguesin en contacte, la 
persona quedaría reduida a un 
petit gra de pols amb prou feines 
visible a la lupa i que pesaría, no 
obstant, la seva setantena de kg. 
La pressió sobre el sol seria dones 
tan elevada que s'hl enfonzaria 
sense que res pogués deturar-ho. 

Per fer que els nucis fossin visi
bles a l'ull nu, caldria una dilatado 
tal que ens tansformaria en gegants 
de diset milions de kms. de forma 
que si la Terra no ens hagués se-
guit en la dilatació, ens aparei-
xeria com un gra de sorra. 
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Monstres que els electrons, com 
ja sabeu, constitueixejí l'esséncia 
de l'electricitat negativa, el nucli-i 
aixó és el que li dona la forea 
d'atracció sobre els planetes que 
el circumvolten- está carregat 
d'electricitat positiva, la qual prové 
d'unes particules que el composen 
anomenades protons. En una subs
tancia no ionitzada els nombres 
d'electrons i de protons de cada 
átom, son iguals, cosa que fa que 
el conjunt sigui electricament neu-
tre. Cal remarcar que mentres la 
densitat d'une substancia determi
nada és funció de la quantitat de 
particules que composen el nucli; 
les propietats quimiques depenen 
de a quantitat i dispesició deis 
electrons que giren al sau entorn. 
Per tal de fixar les idees indicarem 
que en l'átom d'hidrógen un elec
tro gira al voltant del nucli cons-
tituit per un protó ; en l'helium 
ni han dps lectrons, en el ferro 26, 
en la plata 47 i en l'urani, que és 
qui en té mes, 92. 

Pero aixó no és tot. A mes del 
fet paradoxal que 1'helium pesi 
quatre vegades mes que l'hidrógen, 
malgrat posseir només el doblo 
d'electrons (cosa explicable tan sois 
si el nucli poseeix quatre particu
les del pes d'un protó) les expe-
riencies de Bothe i Becker, a Hei-
delberg, en 1930, de Jolliot-Curie a 
Paris i, finalment, de Chadwich en 
1932, revelaren 'existencia, en certs 
nuclis, d'altres particules electri
cament neutres, del mateix tama-
ny i pes que els protons que foren 
batejades neutrons. Aqüestes par
ticules quan entren en la composi-
ció d'un nucli, augmenten la densi
tat de la substancia cerresponent 
sense modificar-ne les proprietats 
quimiques. Aixi s'obtenen els ano-
menats elements isótops, mes o 
menys estables, que es diferencien 
entre ells solament per les proprie
tats fisiques. El Dr. Urey (Colum-
tia) va obteñir en 1932 un isótop 
de l'hidrógen de pes doble, el nucli 
del qual está compost d'un protó 
i d'un neutro (hidrógen pesat o 
deuteri : D) qui es combina amb 
l'oxigen per a formar una aigua 
p.sad (D20) que bull a 101,5° i es 
gela a 3,8°. El fero básics s'afegei-
xin 28, 30, 31 o 32 neutrons, i l'es-
tany ariba a teñir fins 11 isótops. 

Les transformacions atómiques. 
— D;s del 1919 Rutherford empren-
gué experiences conduents a tren-
car el nucli deis átoms per tal d'ob-
tenir nous cossis simples. En els 
prmers assaigs la substancia acti
va fou el radium, el qual Henea, 
com tothom sap, a mes de raigs X 
i electrons, átoms dlielium (raigs 
alfa), i la substancia pasiva el ni-
trogen. Alguns nuclis de nitrógen 

tocats pels helions explotaren, per-
deren 1 deis 7 protons que el com-
ponien i anexaren els mers nuclis 
d'oxigen per via de sintesi atómica. 

Aquesta técnica, amb lleugreres 
variants, fou aplicada successiva-
ment á la majoria deis elements 
lleugers i els resultáis ,més interes-
sants foren assolits en 1934 pels 
esposos Jolliot-Curie, els quals, 
bombardejant un full d'alumini 
amb holions emesos peí poloni, ob-
tingueren una nova mena de fósfor 
radio-actiu que es transforma al-
gunes hores mes tard, espontánia-
ment, en silici. L'obtenció d'aquest 
i altres elements efimerament ra-
dioactius ha estat d'une gran im
portancia per les apicacions bio-
lógiques. 

Entretant altres investigadors 
s'enginyaren per a augmentar els 
efectes destructius deis projectils 
emprats. Els electrons teñen una 
massa insuficient per a produir 
uns efectes apreciables; els pro
tons, en canvi, teñen l'inconvenient 
d'estar carregats amb electricitat 
del mateix signe que el nucli, cosa 
que tendeix a desviár-los de la 
trajectória incident. Els nuclis, a 
mes, es que tocar-los és una veri-
table obra de l'atzar, quelcom com 
valer matar puces amb una me-
tralladora. Entre els aparells in-
tats a aquest objecte, el mes estés 
és el ciclotró, realitzat per Law-
rence i Livingtstone, de la Univer-
sitat de Berkeley (California) en 
1830 ; n'hi ha un exemplar en els 
laboratoris de Quimica nuclear del 
Col-legi de Fran?a i una maqueta 
en el Palau de la Descofcerta de 
Paris. 

El ciclotró es basa en una dobla 
acció elétrica i magnética sobre els 
protons de l'hidrógen. Col-locada 
una massa enrarida d'hidrógen en
tre els des pols d'un potent elec-
tro-imá, els protons que en consti-
tueixen els nuclis son desembaras-
sats deis electrons-satélita per ali-
res electrons emesos per un elec-
trode i després sotmsos a l'acció 
d'un córrent eléctric altern de 
50.000 V. El camp magnétic de 
de l'electro-imá els fa girar el vol
tant de l'eix central en tal forma 
que, augmentant llur potencial i 
llur velocitat a cada volta, seguei-
xon una trajectória espiral fins 
arribar a la sortida amb una velo
citat de 20.000 a 40.000 kms. per 
segon i un potencial de 5 o mes 
millions de volts, i cauen sobre la 
substancia a trasmutar. Cal re
marcar que l'aparell ha d'ésser 
completment tlindat d'aigua per 
tal de protegir el personal que el 
manipula deis efectes l e les ra-
diacions llensades durant l'opera-
ció. 

Amb el ciclotró ha estat possible 
de fabricar, en molt petita quan
titat, bon nomfcre d'elements á 
partir d'altres elements, i atacar 
amb éxit amb la desintegració deis 
átoms. La desintegració experi
mental de l'urani ha confirmat 
les prévisions que suposaven que 
una vegada iniciada en un punt, 
continuaría en forma de cadena 
explosiva com una traca valen
ciana. Un nucli d'urani, en efecte, 
trencat en dos, llibera, a mes de 
escapar-se'n. Quan s'obri l'anecdotarí 
cesi i rubidi, 3 neutrons que so
bren, els quals repartint-se dintre 
la massa, i a causa de la seva 
neutralitat eléctrica, teñen mes 
facilitat que els protons per a to
par amb altres nuclis i fer-los 
explotar. L'energia aixi liberada 
per cada nucli d'urani ne és molt 
gran (8,7 x 10-18 k. hora) la qual 
no arribana a augmentar d'un grau 
la temperatura d'una cent mil-mil-
lionéssima de gran d'aigua, pero 
si tots els nuclis d'un gran d'urani 
exploten, l'energia és extraordina
ria: 20.000 kw. hora, corresponent, 
aproximadament, a la que produi-
ria la comtustió de 2,5 tonnes de 
carbó. 

Uutilitzaeió industrial de l'ener
gia atómica. — Mes interés que 
la utilització bél-lica de l'energia 
atómica té, sens dubte, l'estudi de 
les possibilitats d'emprarala al ser-
vei pacific de la Industria i deis 
homes. Es aixó previsible per a un 
próxim esdevenidor. 

Els americans teñen un proverbi 
que diu, en sintesi, que sovint 
l'home que s'adorm declarant que 
quelcom és impossible, és desvetllet 
peí soroll que fa el seu vel execu-
tant-ho. Aixi, dones, l'aplicarem a 
aquest cas i no ens pronunclarem 
retundament per la negativa. 

Farem remarcar, pero, que l'exis-
téncia d'una tan gran energía ni 
tampoc el fet d'haver estat possible 
d'emprar-la com explossiu, no és 
sufieient per a induir que amb 
ella podran aviat motors mes o 
menys complicats. Tots els explos-
sius moderns (nitroglicerina, trilita, 
tetralita) posseeixen també una 
gran energia potencial i, no obs-
tant, ni poden utilitzar-se com a 
combustible en els motors indus
triáis. Fins ara ha estat possible 
de recuperar l'energia intra-ató-
mica només a un dolí molt petit. 
amt la rádio-activitat; la utiliza-
ció de la mateixa energia en l'al-
tre extrem de l'escala de grandors 
pot, pero, fer concebre esperances 
de que sigue factible de treballar 
en els termes mitjans i l'obtingues 
en forma manipulable per a em-
prar-la industrialment. 
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El PORRC 
p a r L l u i s C A R D E V I L A 

Hi ha, no obstant, una segona 
dificultat. Quan hom arribi a fre
nar l'explossió de la traca de 
l'urani fins a obtenir un dolí 
d'energia constant i no massa ele-
vat, caldrá, encara, que el proce-
diment sigui oconómicament via
ble. No hi ha cap mica de dut te 
que les'primeres instal-lacions han 
d'ésser extraordináriament cares, 
pero el Pr. Jolliot-Curie en una 
interviú recentment publicada as-
segura que aviat la producció pos
terior seria rentable. Eli mateix 
ens explica també la impossibilitat 
de concebre instal-lacions l'apro-
fltament de l'energia atómica de 
dimensions reduides. Calen, com 
hem dit peí ciclotró, enormes blin-
datges d'aigue per a la proteceió 
exterior de les radiacions produi-
des i es preveu que la fábrica 
haúrá d'estar perfectament isolada 
i proveída de comandament a dis
tancia. 

Es ben de desitiar que, la pau 
revinguda, els laboratoris d'arreu 
reemprenguin llurs recerques per 
tal de donar-nos el mes aviat pos-
sitie una solució satisfactoria i 
humana de la utilització d'aquesta 
energia. I, encara que sigui sense 
gaires esperances de veure-ho rea-
lizat, desitgem també que la seva 
esplicació industrial prengui el 
caire d'internacionalisme democrá-
tic que la ciencia té i sempre ha 
tingut; que no serveixi per far mes 
puixants uns quants homes en 
perjudici de la humanitat sencera. 

De tot aixó, com a Catalans, en 
podem far sentir un lament i 
treure'n una llicó. Podem lamentar 
que Catalunya no hagi intervingut 
en cap moment en la brillant his
toria científica de la conquesta 
atómica i nuclear; podem lamentar 
que a Catalunya no hi hagi cap 
gran institució de recerca cientí
fica com les que a tot arreu donen 
renom i puixanga a les nacions, 
independentment de llur impor
tancia territorial 1 demográfica. 

La llicp principal que ens dona 
el conjunt de descobertes en els 
camp de la nova fisica i de la 
nova quimica, és la -de l'efifacia 
indiscutiblement superior del tre-
ball collectiu. En l'estat actual de 
la ciencia i atesos el problemes 
que ha de resoldre, ja no és mes 
possible la investigado individual. 
Si volem obtenir resultáis d'una 
positiu interés, si volem complir 
enfront de la ciencia universal el 
nostre deure de nació moderna, ens 
cal anar sense vacil-lacions a la 
fundació per la Generalitat d'un 
centre de recerca científica que 
concentri totes les subvencio, vo
luntarles o otligades, de la induüs-
tria catalana 

A Jordi Pítit. 
Una vegada era un porro. Tu, 

és ciar, no saps que és un porro. 
Un porro és un recipient de vi-
dre per a posar-hi vi. Com és ló-
gic, hom pot emplenar-lo amt 
qualsevol altre liquit, pero a casa 
nostra, a Catalunya, la gent asse-
nyada i com cal hi posa vi. El 
porro té dos brocs: un de mes 
ampie, dret, per a posar-hi el bon 
suc de raim; l'altre, en forma 
d'embut per a poder beure. Els 
mariners trenen un cordill i el 
Uiguen de broc a broc. Ben pie — 
quan és buit no cal ni parlar-ne — 
la gent de maT i els obrers de la 
ciutat i del camp empunyen el 
porro i, amb el cap un xic enlaire, 
talment veiessin vislons, obren la 
boca i deixen que els caigui a la 
goia un raig mes o menys llarg 
de vi. 

No m'has entes, veritat? No he 
sabut donar-te idea del que és un 
porro, ni comprens perqué s'ha de 
beure d'una manera complicada 
havent-hi vasos i copes. Oh bé, és 
que tu no saps el que és bo de la 
vida. Mira: vaig a dibuixar-te'n un 
perqué vegis de qué va: 

Qué te'n sembla? Aixó negre és 
el vi: el «p inard» que els teus 
compatriotes estimen tant. I aixó 
que no és tan bo ni té tants graus 
com el nostre. Ai, si els teus com
patriotas anaven a Catalunya i 
tastaven el vi! Segur que mal mes 
no tornarien a Franga. Déu-nos-
en guard d'una nova invasió fran
cesa a Catalunya! 

Ara, dones, ja saps qué és un 
porro, veritat? Dius que si. Aixi 
m'agrada. Sempre t'he tingut per 
una noia intel-ligent. Endavant, 
dones. 

Pensa, que aquest estri és molt 
important i és una prova que el 
nostre poblé sap beure. I pensa 
que un poblé que sápiga beure és 
un gran poblé. A Catalunya, mal-
grat teñir un vi tan bo, l'embriac 
és sortosament una excepció. Els 
catalans, Lucette, satén beure, i 
després, amb la gorja ben esto
vada, satén cantar: dues coses 
d'una gran trascendencia, encara 
que no ho sembli. A Catalunya, 
quan veiem un home embriac diem: 
« Aquest no és de casa; aquest és 
foraster. » I gairebé sempre ho en-
devinem. 

Encara, abans de seguir enda

vant, he de fer una altra observa
do. A Catalunya els senyors i els 
que en fan no beuen en porro per
qué diuen que és poc distingit. Els 
senyors, pero, dit sigui entre tu i 
jo i sense ganes d'ofendre, no sa
t én el que és bo; sobretot els que 
es disfressen de senyors, els que 
juguen a senyors com tu jugues a 
nines, pero amb menys innocencia. 
Quina gent, Lucette, mes ridicula 
i encartonada ! El porro, dones, 
tansols té entrada a casa deis hu
mus i a la d'algun senyor veri-
table. I s'han acabat, per fi, les 
digressions, que a tu no t'interes-
sen i que jo no sé estar-me de fer. 

El porro del conté eixi de la fa
brica amb un to Ueument verdós 
que enamorava, com si l'haguessin 
pescat 'al fons del mar on viuen 
les sirenes, germanes de la que 
s'enamorá d'un princep, cosa sem
pre prejudicial ádhuc per una si
rena. Un dissabte a la tarda una 
dona entra a la botiga on ell vivia 
amb altres porronis i en una plat-
xeriosa companyia de plats, olles, 
plates i soperes, i digué assenya-
lant-lo: «Aquest vull, aquest». 

El tregueren del prestatge — s'oi 
drinc de vidre de tots els altres 
porrons que d'aquesta manera !i 
deien adéu; amt unes alicates 11 
obriren el broc en forma d'embut 
perqué fós mes liberal, cosa sem
pre convenient ádhuc en els por
rons, i la dona se l'endugué. Passá 
per un passeig d'arbres on els 
matins hi venen flors i ocells, i 
puja a un tramvia, car vivia en 
un suburbi de la gran ciutat. Duia 
el porro ais braeps, damunt del pit, 
per qué amt una empemta no ¡i 
trenquessin, com si dugués un fill. 

Aquesta dona de la qual et parlo 
era casada amb un ferroviari i 
tenia dos filis: una nena un xic 
mes gran que tu que es deia Mont
serrat, com la nieva muller, i un 
nen, si fa o no fa deis mateixos 
anys que es deia Claudi, com aquell 
simpátic marrec de Perpinyá, amic 
teu... Si, dona, si; Claude, aquell 
que té un plorar tan bonic, aquell 
que els seus pares teñen un café-
Ja sé que tu d'aixó no en fas 
gaire cas, perqué encara no saps 
donar importancia a les coses, 
pero t'asseguro que teñir uns pares 
amos d'un café és quelcom de molt 
important... Bé, dones; la dona que 
ha comprat el porro vivia amb els 
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seus dos filis i el marit en un 
suburbi nomenát Sant Andreu, en 
el qual abunden mes les fabriques 
i els obrers que no pas els pa-
laus i els senyorassos, un suturbi 
del qual un gran poeta que esti
men tots els catalans de cor i d'in-
tel-ligéncia, Ignasi Iglesies, n'ha 
cantat la vida. 

La casa molt humil era clara i 
alegre. Al baleó hi havia uns tes
tos mb flors i al menjador, a mes 
de la taula i el buffet, una má
quina de cosir, uns quants llibres 
— els obrers catalans estimen mes 
els llibres que les tavernes — el 
retrat del poeta que ja t'he esmen-
tat, i el d'un altre que es deia 
Josep Anselm Clavé i que ensenyá 
a cantar el nostre poblé. 

L'obrer ferroviari, que es deia 
Claudi com el seu fill, tingué una 
gran alegría en veure el porro. 

— Noi, que és bonic — digué. — 
Qui coll mes esbelt, i quin ventre 
mes important! 

I l'emplenaren tot seguit d'un 
bon vi del Priorat — ai, Lucette, si 
els teus compatriotes coneguessin 
el vi del Priorat! — i l'estrenaren 
aquella nit amb uns xerrics que 
maravellaven els dos infants. 

Després sé n'anaren al cinema, 
car feien un film de cowbois, que 
son els millors films del mon per
qué, després de molts tráfecs i 
peripécies, el traidor o el dolent, 
diga-li com vulguis, és castigat i 
el bo es casa amb una noia molt 
maca i troba un tresor amagat 
sota térra. 

I segui la vida de sempre. La 
petita Montserrat jugant a nines 
i el petit Claudi anant a Pescóla, 
car calia aprendre allegir i altres 
coses per a esdevenir un hom com 
cal. L'espós anant cada dia al tre-
all i Fesposa tenint cura de la 
acsa. De tant en tant, quan s'es-
queia una festa grossa, hi havia 
extraordinari; la familia anava al 
teatre i la taula s'ornava amb lle-
polies de les que tan plauen ais 
infants i ais que no son infants. 

El porro estava molt content 
d'haver anat a raure a aquella 
casa i entre aquella familia. L'es-
posa el netejava sempre i l'eixu-
gava ben ei xugat perqué brilles 
mes. Alguna vegada ell, el porro, 
no sabia que alió s'esqueia sempre 
en diumenge o el dijous gras o el 
dilluns de Pasqua, quan la familia 
anava a diñar al camp, damunt de 
l'herba i s'enduien el porro. El cel 
semblava mes blau que contemplat 
des del suburbi pie de fátriques i 
de fum de fabriques; hi havia mes 
arbres que al suburbi, i Taire feia 
olor de térra húmida i d'herbes 
remeieres que era una delicia. El 
porro, ben assegut damunt de 
l 'herta, brillava com un sol, i les 

papellones el voltaven meravella-
des, prenent-lo per un gran flor de 
vidre. I ell, pie de vanitat, accep-
tava l'homenatge i el remerciava 
amb un somriure de llum. 

A l'estiu, ¡a familia anava gai-
rebé cada diumenge a passar el 
dia a la vora del mar. Marit i 
muller i els filis es banyaven. I a 
ell, el porro, l'estimáven tant que 
també, com si fos una persona, el 
posaven el remull: no precisament 
al mar, que per ell era una massa 
gran, sino dins d'una galleda ben 
plena d'aigua fresca. Ah, que bé 
s'hi estava! Els altres dies, els fei-
ners, que per ais obrers gcom per 
a tothom son, sortosament, els que 
mes abunden, el porro no sortia 
de casa, i l'excursió que feia era 
molt curta: del tufet a la taula 
i de la taula al bufet en viatge 
d'anar i tornar. Estava, pero, 
d'alló mes content, quan es veia 
enlaire i amb un fil de vi vermell 
que anava del seu hroc a les bo
ques. I estava content i gairebé 
orgullos de sentir-se empunyat per 
la ma forta d'aquell obrer que sa
bia treballar, liegir un llitre i 
acaronar un infant, tres coses que 
no saben fer totes les mans. 

Tot anava bé, i la ñau de la 
casa — cada llar és una ñau en 
la mar de la vida — avancava 
sota un vent de bonanca. La mar 
de la vida, pero, també té esculls 
com l'altra. Un dia els obrers fer-
roviaris acordaren fer vaga. Tu no 
saps qué és una vaga, veritat? Si 
t'ho- explicava segurament no ho 
entendries, perqué ádhuc entre els 
mateixes otrers n'hi ha que no ho 
entenen. Una vegada és deixar de 
treballar, obeint a motius deter
mináis, i, per tant, deixar de co
brar la setmanada. Una vaga, 
comprens, és una cosa gens plaent 
per a les cases deis treballadors. 
S'han acabat la tranquilitat, l'ale-
gria, les dinades al camp, les ana-
des al cinema i al teatre. Si la 
vaga dura massa, els infants deis 
obrers van descalcos, i manca el 
pa a taula, car el flequer, l'adro-
guer, el carnicer son gent d'ordre 
i no están per vagues. Es trist 
aixó, veritat? Es trist que els in
fants vagin descalcos i no puguin 
menjar. I pensar que amb un xic 
de comprensió, de bona voluntat, 
les vagues iels altres malentesos, 
podrien arranjar-se! Dones, encara 
és mes trist una altra cosa: aqueil 
obrer tan digne, tan assenyat, que 
tant estima la muller i els enfants 
fou empresonat. Em preguntes 
perqué? Oh, ves, perqué hi havia 
vaga! Tu et creies que a la presó 
només hi tancaven els dolents, els 
que roten i maten. No; de tant en 
tant també hi tanquen els bons, 
que treballen i estimen. Deu ésser 

per equivocado, és ciar! A la casa, 
ja t'ho pots pensar, hi hagué una 
gran tistesa. L'esposa, la mare 
d'aquells dos infants hagué d'anar 
a treballar, a fer feines per les 
cases, tasca feixuga i mal pagada 
— aci, de les que s'hi dediquen en 
diuen, gráficament, d o n e s de 
pena — que no dona ni per a mal 
viure. Els dos infants, Montserrat 
i Claudi, vestien com sempre, pero 
estaven tan tristos que hauries dit 
que portaven dol. Cada diumenge 
anaven a la presó a veure el pare 
tancat dins d'una mena de gábia 
amb filát metál-lic. L'esposa hi , 
anava dia per altre. 

A la taula mancaven les bones 
viandes d'aítres temps, i mancava 
sobretot la tonhomiosa presencia 
del pare. I les hores de diñar i 
sopar eren les mes tristes. 

Del porro ja no s'en recordaven 
perqué per a estalviar no bevien 
vi. Immóbil, en el Uoc que li ha-
vien reservat al bufet, s'anava co-
brint d'una capa de pols sota la 
qual ja no podia brillar com en 
els dies felicos. L'havien oblidat, 
i ell, com que n'ignorava la causa, 
s'en sentia gairebé ofés. I és que 
el porro, com tu, Lucette, no satia 
qué eren les vagues que porten el 
deseonort a' tantes llars. 

Pero com que després d'un temps 
un altre en vé, i com que després 
de la nit negra sempre arriba 
l'alba, un dia la vaga fou solu
cionada i aquell obrer eixl de la 
presó per tornar a treballar. Quina 
alegria! Semblava diumenge, ja ho 
veus, de tanta alegria! I feia sol 
i hi havia un cel blau de prima
vera que enamorava. Com tremo-
laven els bracos d'aquell obrer, 
lligats al coll de l'esposa i deis 
filis! Com trillaven els seus ulls 
i de quina manera mes estranya! 
Hauries dit que plorava. I a tu, 
que ets tan assenyada, ja t 'ho puc 
dir: si que plorava. Plorava d'ale-
gria, car tornar a casa i veure els 
teus després d'haver sofert el mal 
de l'abséncia és una alegria tan 
gran que t'emplena els ulls de llá-
grimes. 

Els infants cantaven amb el 
rostre resplendent. L'esposa parava 
la taula mentre l'alliberat contava 
les peripécies de la presó. Damunt 
les tovalles netes els plats dibuixa-
ven una mena de sardana — la 
taula era rodona, saps? — i cada 
plat tenia una cullera i una for-
quilla que li feien guarda d'ho-
nor. I al bell mig de la taula hi 
havia els estalvis de Uautó molt 
Uuent, com una corona de rei de 
joc de cartes. 

Quan ja anaven a asseure's a 
taula, el pare pregunta: 

— I el porro? 
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A LA MEMORIA 
I DEL. 

\Zardenal vídal í JEjarraquer 
La porpra cardenalicia lia estat 

aquests darrers segles ben parca en 
ornar els clergues catalans. El dar -
rer que l 'ostenta amb plenitud, el 
bisbe Sala dé la Seu. barcelonina, 
que la tebé en comencar el segle 
XVII I , degué fugir a Roma, on mo
rí. En celebrarse els seus funerals 
a Barcelona, Felip V no consentí 
que en tal ocasió hom anomenés car
denal el difunt, títol que havia refu-
s a t ' s e m p r e de reconeixer-li en vida. 
Juame Balmes, seguren els seus bió-
graf, fou cardenal « inpetto », és a 
dir no publicat en consistori papal, 
i morí sense rebre el capell. Tampoc 
fou ornat amb la digni tat romana el 
bisbe Torras i Bages, tantes voltes 
felicitat pels Papes per les seves 
lletres pastorals i l 'excelsitut de la 
seva doctrina. Ostentaren la porpra 
el pare caputxi Calazanz de Lleva-
neres, cardenal que fou en finir el 
segle X I X a la Curia romana, brac 
dret de Lleó XI I I , i el bisbe-prin-
cep de la Seu d'Urgell i d 'Andorra, 
Salvador Cassanyes, mort l 'any 
1909 essent bisbe de Barcelona, que 
havia estat anys endarrera rector 
del Pi, a la mateixa ciutat. Mes tard, 
ja en els nostres dies, dos catalans 
han rebut aquest honor, ben dife-
rents ambdos. Havien estat tots dos 
canonges de la Seu tarragonina : 
l 'un fou bisbe de Solsona, l 'altre ho 
fou de Tarazona, en terres d 'Aragó 
El primer fou Francesc Vidal i Bar-
raquer ; Isídre Goma l 'altre : l lurs 
carreres les acabaren el primer de 
pr imat de Tarragona, l 'al tre de To
ledo. La memoria que en guardaran 
els catalans será ben diferent t a m b é ; 
Vidal sera l 'exemple de la dignitat , 
1 'al tre del servi l i sme; seré el primer 
davant de les passions desfermades; 
Goma endut com uns fulla morta 
i sense voluntat par la ira i la por. 

Tres moments dignes d'eterna 
recordanca ens mostren Palearía de 

l 'amor de Francesc Vidal i Barra-
quer per la térra que el vegé ne ixer ; 
el pr imer la seva visita a francesc 
Maciá, l 'endema mateix de la pro-
clamacio de la República catalana, 
al Palau de la Generalitat . La pre
sencia de la porpra del prelat tarra-
goní al vell palau representava 
l 'adhesió de l 'Església catalana, que 
havia estat vexada en els seus drets 

mes substanciáis durant el darrer 
any de la dictatura, al nou estat de 
coses, i-ts. la resurrecció de Catalu
nya com a poblé lliure, senyor deis 
setisdestins : l 'endema hi anava 
l'abat de Montserrat, i pels Jocs 
floráis de pocs dies després, que Ma-
cia presidia, el Pare Miquel d 'Esplu-
gues llegia el discurs presidencial : 
el mes representatiu i el rnillor de 
la cristiandat calatana estava amb el 
poblé en un moment crucial de la 
vida d 'aquest . Tot el que ha passat 
després és pur episodi ; els católics 
catalans no han deixat mai, els mi l - ' 
lors i els mes humils albora, de res-
pondre a la professio de fe patrio-
tica que la presencia del Cardenal 
Vidal a la Generalitat significava. 

Dos anys mes tard, el prelat repe
tía un acte análeg : estava a l 'espo- , 
na del Hit de mort del President, peí 
Desembre del 1933. S'estigué al cap-
cal de Francesc Maciá, ambdos tots 
sois, i complí els seu deure de saeer-
dot i de cátala : tal com un arque-
bisbe de Taragona reconcilia el -Pere 
el Gran en morir aquest a Vilafran-
ca i li lleva l 'excomunió, el Carde
nal beneí el President que partia cap 
a la veritable vida acompanyat de 
les pregaries del jerarca mes repre
sentatiu de l 'Església catalana, 
aquesta Església que mai no ha es
tat herética, la mes fidel a Roma, 
pero que mai ha abandonat , el seu 
poblé, i ha sabut reconeixer els seus 
drets i defensar-los sempre que ha 
estat l'ocasió, contra tothom. 

Passen mes anys encara i el Car
denal empren el cami de l 'exili, pro-
tegit per la Generalitat . La seva 
vida preciosa ens feia encara falta, 
la seva veu no podía enmudir . Els 
bisbes que s 'han refugiat, defugint 
potser el l lur deure en terres no 
catalanes, signen una pastoral col-
lectiva, que Isidre Goma ha redac-
tt : algü la presenta al Cardenal de 
Cata lunya; aquest nega la seva si
gnatura . Eli no recolcará mai un 
document d'odi ma l disfrie^at, de 
rancünia. Eli ama el seu poblé, ofe-
rirá si cal la seva vida per ell , com 
ha fet el seu bisbe auxiliar, pero 
mai pronunciará una paraula de con-
demnació pels seus diocesans, pels 
seus eompatricis, que sab correspo-
nen al seu amor. No importa el que 

peí Dr Jesús M. BELLIDO 

puguin dir els seus collegues de la 
Curia romana, els dos cardenals es-
panyols dirán els primers. Hom el 
titila de « Cardenal roig », és vist 
com un apestat per á lguns recalei-
t rants . Es retira a un llogaret de 
Suissa on plácidament s 'ext ingia, 
en bracos de nostre amic el canonge 
de la Seu barcelonina, Caries Car
dó, la tres anys. Al nostre amic lis 

reiterem el nostre -eondol. Preguem 
per l 'etern repós del finát, i també 
per que en un futur pacífic per Ca
talunya alliberada de debo, els pre-
lats futurs prenguin el difunt Car
denal com un deis models a imitar, 
i t inguin com el ben presents les 
exigéncies de la. dignitat de la seva 
porpra i de la seva naturalesa de 
catalans. 

IIPORIR© 
(Ke Je la pág. 21) 

— Ah, si! — féu la seva muller. 
I afegi : « Veurás , com que no h i 
hav ien íregut mes des del dia que 
se t'endugueren... 

El t r egue ren del bufet, el nete - • 
jaren i el fregaren t é . Et porro, 
mentre li passaven el drap peí coll 
i peí ventre, sospirava de satis-
faceió. L'emplenaren de vi i el po
saren a taula, just en el lloc on 
el sol, entrant peí baleó obert, p in-
tava una gran rodona d'or. Com 
brilla, amb aquell raig de sol de 
la primavera catalana, que és la 
mes dolg primavera del món! Com 
s 'es t remi quan la ma de l'obrer 
lempunyá enlaire! 

Aquell dia, Lucette, pots estar-
segura, fou per al porro el mes 
fellc de la seva vida. 
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Lsatali atalunya ^ | 

orma JL grana ±L,svanvola 

Aquesta vegada tot fa creure que la 
Revolució política espanyola será un fet 
i que deixarem d'anar a la cua d'Europa 
en una Europa en la qual Franca fa cent 
cinquanta anys que va veure la seva 
burgesia prendre el Poder i en la qual 
en fa tres cents que Cronwell va (er 
triomfar el Tercer Estat a Anglaterra. 

L'experiéncia del falangisme és la 
darrera prova i la darrera resistencia vio--
lenta de la propietat territorial d'Espanya 
per a oposar-se a la desaparició defini
tiva de la societa feudal al nostre pais, 
puix que el feixisme espanyol és d'arrel 
agraria mes que industrial a "la manera 
d'ltaüa o Alemanya. S'emparenta mes 
amb el deis coronéis poloneses i pro-
pietaros agraris de Bulgaria que no pas 
amb el de l'alta banca i la industria del 
nord d'ltalia o deis frustos alemanys. 
Quin dubte hi ha que un cop Franco ¡ 
la seva banda es van sublevar i a mesura 
que aquesta manifestado de la barbarie 
que és el falangisme anava esclafant la 
resistencia republicana els banquers, els 
propietaris de mines i de fábriqus ana-
ven fent colla al costat deis vencedrs de 
l'hora, pero no es pas la burgesia indus
trial la qué detenta l'hegemonia del Po
der, per la simple rao que el Poder a 
Espanya segueix monopolitzat per la bur
gesia agraria, la qual és la gran f inan-
cadora i promotora de l'alianca criminal 
amb Mussolini i Hitler. Aixó explica 
l'abséncia del capitalisme industrial del 
Pais Base i de Catalunya deis quadres 
dirigents de la Falange i no us cápiga 
cap dubte que aqusts elements diran-
llur mot a no trigar gaire, puix que no 
están pas disposats a deixar-se asfixiar 
pels acords de Potsdam. 

Una vegada mes, dones, es posa de 
manifest quina és la clau de volta del 
problema espanyol, el qual gira fa una 
centuria — per no anar mes lluny — , 
al voltant deis béns de má morta i de la 
Reforma Agraria que ha d'esser el primer 
acte de la burgesia espanyola installada 
al Poder. La lluita principal a Espanya 
és aquesta ¡ tots els problemes de I Estat 
espanyol hi están supeditats. Mentre la 
propietat territorial d'Espanya mono po-
l i tz i el Poder, a Espanya no existirá 
estabilitat política i no hi haura mes que 
miseria entre els vuit milions de campe-

rols que amb llurs families formen mes 
de la meitat del cens de poblado, amb 
la consegüent repercussió de manca de 
treball en les industries basco-catalanes, 
amb unes imposicions fiscals a les ciutats 
desproporcionades a llur xifra de negocis, 
amb una prima constant a la vagancia i 
al contraban. 

La República-régim de la burgesia co-
merciant i industrial i, per alianca, deis 
treballadors, per ais quals se'ls obren 
possibilitats de treball i de reformes — , 
si hagués embestit de pressa i sense 
escrüpols d'ordre juridic la Reforma 
Agraria que hauria instal.lat directament 
o indirecta la meitat de la població espa
nyola sobre una térra que no és ni ter-
ritori nacional, els militars trai'dors o 
no s'haurien sublevat o haurien estat 
aviat colgats en una térra propietat 
d'unes masses de pagesos que consti-
tueixen un futur eiement de riquesa 
productora i un poderos mercat per a les 
manufactures en les quals treballa l 'al-
tra meitat d'Espanya, singularment 
Catalunya. 

Aquesta és la falta mes greu deis 
republicans espanyols, sobretot després 
de l'avis de la sublevació de Sanjurjo un 
any després de proclamada la República. 
A Catalunya ens cap l'honor-amb tot i 
que el problema de la térra no és tant 
greu com a la resta d'Espanya — , d'ba-
ver posat una bona part de la pagesia en 
condicions d'aliberar-se éconómicament 
i, per tant, politicament, en un termini 
no pas mes llarg de vint anys. Per la 
llei de Joan Comorera dita de Contractes 
de Conreu, albora que s'elevava la capa-
citat productora i de compra del pagés 
cátala es clavava un cop mortal al caci-
quisme deis propietaris de Saint tsidre, 
amb la qual cosa la llei tenía una im
portancia política molt mes apreciada 
per la reacció que per molts prestesos 
revolucionaris. En aquest sentit. Cata
lunya creava i estabilitzava una petita 
burgesia agraria que a Espanya estava i 
está encar forca lluny d'exístir com a 
suport d'una República que necessita de 
l'escalf d'una classe ¡ntermitja entre el 
proletariat i el capitalisme tant com) 
l'oxigen és necessarí a la vida física deis 
homes, les besties i les plantes. 

Tots els episodis de la historia de les 
tres guerres carlines del segle passat i 
de la política terrorista que els governs 
monárquics i ara de la Falange han exer-
cit contra la feble democracia hispánica 
no son altre cosa que episodis de la 
guerra a mort entre la societat feudal 
que s'acaba i la societat bürgesa que 
encara no ha pres defínitivament el Po
der al nostre país. Tots els movíments 
politics de casa nostra' ¡ ádhuc totes les 
manifestacíons de carácter cultural no 
teñen altre origen d'un segle en?^, que 
la necessitat d'expressar en discursos en 
prosa o en cants poétics que el desitg 
d'una classe per a dotar el pais d' inst i-
tucíons que vagin a la mida del Tercer 
Estat espanyol, estalonaf ja per la pre
sencia cada dia mes efectiva del prole
tariat militant com a partít politic. 

El catalanisme, pex exemple, no és 
sois un moviment sentimental ni els dies 
de l'« Oda a la Patr ia». La consciéncia 
nacional del poblé cátala fou la naixent 
burgesia catalana del segle passat la que 
li dona estat públie a la desaparició deis 
gremis, amb la qual cosa la máquina de 
vapor i els telers mecanics es sincro-
nitzaven amb la Renaixenca. I és a me
sura que la burgesia industrial ha de 
lliurar batailla amb la burgesia agraria 
infeudada al Poder que el catalanisme no 
esdévé moviment politic. Qué vol el catala
nisme politic aixi que el general Polavieja 
arriba dernotal de Filipines ? Una Espanya 
renovada en la qual el Poder no 
sigui monopolitzat per la propietat ter
ritorial que de cap manera no podrá mai 
proporcionar mercats per a les manu
factures catalanes que substitueixin els 
perduts a Ultramar. Milions de pages os 
amb jornals de fam de sis rals diaris no 
tindran mai la capacitat de compra ne 
cessária per a fer marxar una industria 
que per ara i tant no pot competir amb 
les d'Anglaterra, Franca o deis Estats 
Units. Aquesta és la rao de la política 
d'Espanya endins, de I'Espanya gran, 
preconitzada per la Lliga Regionalista 
fins a l'a;salt del Poder per la Falange, 
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la qual ha vingut, entre aturar alió que 
era fatal per a la burgesia agraria espa
nyola. Es per un elemental sentiment 
de defensa que a la Lliga hom no ha 
sentit mai ni la mes remota ¡dea de 
secessió de l'Estat espanyol, amb la qual 
cosa — encara que sembli paradoxal — , 
la burgesia industrial de Catalunya coin-
cideix arnb el moviment obrer cátala, 
que s'opcsará sempre a tota política que 
tendeixi a trencar e!s vineles amb la 
resta d'Espanya. 

El procés de catalanitzacio ha guanyat 
ja totes les masses catalanes i fa anys 
que el catalanisme ha deixaí d'ésser pa-
trimoni d'un part i t o d'una classe. De 
totes manerej, pero, si bé la classe) 
obrera catalana no és la sola classe a 
defensar les aspiracJons de Catalunya 
com a Estat autónom dintre la República 
espanyola és si la que mes carácter de 
popularitat dona ais desigs de Catalunya 
i la que mes forca ¡ mes pes fará perqué 
l'Estatut no sigui una vana il.lusió a 
l'hora de reinstaurar la República, la 
qual, aquesta vegada, haurá de rectificar 
els errors passats de no haver atacat 
amb valentía els interessos mastodóntics 
de la faraónica propietat deis terratinents 
i deis latifundista:; espanyols, origen i 
causa de les quatre guerres civils que han 
fet d'Espanya el pais politicament mes 
retardat d'Europa, 

Per a aquesta missió la República ne-
cessita el concurs de Catalunya tant com 
la pressió i l'assisténcia deis milions de 
pagesos que cal alliberar d'unes condi-
cions de vida que son la vergonya d'Es
panya i una gran part deis mals que han 
gravitat sobre Catalunya, puix que la 
columna vertebral del problema espa
nyol contemporani és el problema de la 
térra. Per no cedir-la ais que la poden 
treballar, per mantenir-la sense que 
aprofiti a l'economia hispánica, a Espa-
nya fa un segle que les guerres civils ¡ 
la fam ens maten un quart de la poblado. 

Es, dones la feina de Catalunya també, 
vista la repercussió que un tal ordre 
de coses comporta per a la nostra térra, 
vament del Poder les restes d'una so-
cietat periclitada fins i tot ais Balcans 
per tal que una Espanya nova realitzi 
la Revolució política que encara está 
per fer. Catalunya no pot inhibir-fce 
d'aquesta missié perqué fins i tot per 
egoisme el seu interés está en aprofitai; 
els avantatges que li pot donar una mo
dif icado del nivell de vida de la meitat 
de la poblado espanyola, la qual cosa 
es traduiria, no tant sois en benefíci 
económic per a Catalunya i Espanya, ans 
bé en un millorament del nivell de cu l 
tura d'unes masses que per llur ignoran
cia son encara un instrument dé l'odi 
fonamentat per la classe que hem d'es-
bandir del Poder, la qual amb aquesta 
arma troba una altra manera de per
petuar la miseria ¡ Tesclavatge que li 
permeten de monopolitzar el govern del 
pais. 

Aquesta politica a Catalunya l'entenen 
forca bé els industriáis i els comerciants 

de la Lliga i totes les tendéncies deis 
proletaria* «militant ; els patrons, per 
imperatius económics ¡v nosaltres, eils 
obrers, per imperatius albora económics 
i de la solidaritat que ens lliga i Migará 
sempre amb tots els explotáis de la 
térra a despit de les races, de la I lengua 
ind les diferencies filosóriques. 

Extreiem del llibre « Un hiver á Ma-
jorque », de George Sand, uns frag-
ments que constitueixen una estampa 
barcelonina de l'época en la qual aquesta 
escríptora va passar per la ciutat comtal 
acompanyada deis seus filis i de l ' im-
mortal compositor polonés Chopin. 

« Anar per mar de Port-Vendres á 
Barcelona, amb bon temps i en un bon 
vaixeH de vapor, és un passeig pie 
d'encis. A les riberes de Catalunya h¡ 
reirobarem Taire primaveral que, el mes 
de novembre, haviem respirat á Nimes, 
pero que haviem perdu á Perpinyá. A 
Mallorca ens h¡ esperava la calor d'estiu. 
Un aire de mar frese i agradable tem-
perava el sol de Barcelona, i nete java 
de nüvols els vastes horitzons decorats, 
a! fons, de muntanyes tantost negres 
i cables, com blanques de neu. Férem 
una excursió al camp, i els petrts ca-
valls andalusos que ens conduiren' men-
jaren la civada per teñir forca dedur-nos 
de pressa, en cas necessari, altra vegada 
a la cituat. 

6n aquesta época (1838) els facciosos 
recomen tot el pais distribuits en bandes 
vagabondes, talaven els camins, invaíen 
ciutats i vil-les, requisaven les habita-
cions mes petites escollien domicili a 
les cases millors fins a mitja llegua de 
la citutat, i sortien, de sobte, del fons 
deis roquers per a demanar ais viatgers 
els diners o la vida. 

Nosaltres ens atrevirem. malgret tot, 
a endinzer-nos unes llegues a Tinterior 
del pais, pero no trobárem mes que uns 
destacameots de cristins que baixáven 
a Barcelona. Hom ens digué que eren 
les millors tropes d'Espanya : eren 
homes joves i bells, en llur majoria, i 
encara que vinguessin de fer la cam-
panya no anaven pas massa descurats. 
Pero homes i cavalls eren magres, els 
uns tenien el rostre tan groe i tan pál-
lid i els altres el cap tanbaix i els flanes 
tan buids, que, veient-los, hom es 
donava compte que passaven gana. 

Un espectacle encara mes trist era el 
de les fortificacions alcades entorn deis 
tlogarets mes humils i davant la porta 
de les cases mes pobres : una petita 

Al ió que cal és que sigui Catalunya 
tota la que s'aixequi per ajudar a rea
l i zar la Reforma Agraria que ha d'ésser 
el primer acte de la República recobrada, 
puix que és áíftiesta la millor manera de 
garantir l'Estatut i les aspiracions na-
cionals de Catalunya. 

paret de pedra seca, une torre dentada 
gran i espessa com un turró davant de 
cafa porta a bé petites muralles entorn 
de cada teulada, demostraben que cap 
habitant d'aquest camp tan fért i l no es 
cr eiasegur. En molts llocs, aqüestes 
petites fortificacions en ruñes duien la 
traca recent de Tatac i de la defense. 

Pero un cop atravessades les formida
bles i immenses fortificacions de Barce
lona i les innombrables portes, ponts-
llevadicos, í muralles, ningú no hauria 
dit que estessim en una cituat en guerra. 
Darre/a una triple linia de canons, i 
¡solada del reste d'Espanya peí ban-
dWatj^e i la guerra civiil, la bri l lant 
joventut prenia el sol a la Rambla, 
passeig llarg amb arbres corpulents i 
amb cases com ais nostres boulevards ; 
les dones, belles, gracioses i coquetes. 
ocupades només de llurs imantellines i del 
joc de llurs ventalls ; els homes ocupats 
només de llurs cígars, rein, parlaven, 
miraven les dones, parlaven de Topera 
italiana i no semblaven gaire preocupáis 
del que passava a l'altra banda de les 
muralles. Pero arribada la ni t , quan 
Topera havia acabat, i I el so de les 
guitarres s'allunyava, il la cituat, de
serta, quedava a mans deis passeigs v ig i -
lants deis « serenos », hom no sentía 
mes que els crits sinistres deis sentí-
telles i els trets, mes sinistres encara, 
que per ¡ntermiténcies desiguals, sor
t ien, tan aviat precipitáis com lents, de 
diversos punts, sigui fent ressó I'un a 
Taltre. sigui espontániament, tantost 
lluny, tantost aprop i sempre fins a les 
primeres clarors del mati. Aleshores la 
cituat quedava silenciosa durant una o 
dues hores, i els burgesos dormien pro-
fondament, plácidement, mentre el port 
es desvetllava i el poblé mariner comen-
cava a bellurgar-se. 

I quan preguntáveú a algú, a l'hora 
del passeig o del plaer, d'on sortien i 
qué eren aquells sorolls estranys i esgar-
rifosos de la ni t , hom us responia, 
somrient, que aixó no interessava a ningú 
i que era mes prudent de nos preocu-
par-se'n. 

fíEonjE Sand i Chopin a Barcelona 
• * • * * 
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A l'époque, pas tres lointaine 
(dernier quart du XIX' siécle), oü 
la cartographle des terres catala
nes était inexistante, un isolé, sans 
formation technique ni aide d'au-
cune sorte, congut le projet gran-
diose, formidable, de dresser la 
carte détaillée et complete de son 
pays. II s'appelait Edouard Brossa 
i Trullas. II est mort en laissant 
á ses compatriotes un véritable mo-
nument scientifique, trésor tiré du 
néant, et un exemple qui a cer-
tainement fécondé depuis bien de 
vocations. 

C'est aux environs de 1880 qu'il 
se mit a parcourir méthodiquement 
les régions catalanes pour en co-
pier le visage. H le fit avec une 
sorte de génie intuitif,-sans autre 
secours que celui d'un petit nom
bre d'instruments grossiers qu'il 
avait fabriques de sa main. En 
1885 parut sa premiére carte qui 
eut rapidement plusieurs éditions. 
L'excellence de ce travail attira 
l'attention du grand géologue 
Jaume Almera, qui chargea Brossa 
de la partie topographique d'une 
carte géologique-de la province de 
Barcelone que la Diputacio Pro
vincial lui avait confiée. La répu-
tation de Brossa franchit méme la 
frontiére puisque le colonel Pru-
dent, du Service Cartographique 
de l'Armée francaise, lui demanda 
de d e v e n i r son collaborateur. 
Brossa, dont la seule ambition 
était de terminer la tache qu'il 
s'était proposée pour doter la Ca-
talogne d'une carte exacté, com
plete et precise, pouvant servir 
aux géographes á venir, a i n s i 
qu'aux services publics et a tous 
ceux que l'amour du pays pous-
sait á la connaissance intime et 
certaine de son territoire, Brossa, 
pour qui l'argent ne comptait pas, 
declina l'invitation du colonel 
franjáis. 

Mais les representante officiels 
de la province ne lui surent polnt 
gré de son efíort surhumain, de 
son abnégation ni de ses sacrifi-

css. La Junta de Ciéncies Naturals 
se méfia de son travail d' « ama
teur ». On lui demanda un rapport 
sur ses procedes et ses moyens 
techniques et, sur le vu de ce rap
port, on prit congé de lui. Dou-
loureusement dé?u, Brossa mou-
rut quelques années aprés, au mois 
d'octobre 1924. 

Sa mémoire est pieusement con-
servée par les excursionnistes ca-
talans et les géographes de la nou-
velle école. Elle fut célébrée solen-
nellement, le 24 décembré 1932, 
par la Section d'études du « Club 
Excursionista » de Gracia, á Bar
celone, sous la présidence d'hon-
neur du (président Maciá et die 
M. Ventura Gassol, conseiller de 
l'Instruction publique. 

En dépit d'immanquables défi-
ciences, l'ceuvre de Brossa est a 
ce point consciencieuse et supé-
rieure á tous les travaux existants 
que, récemment, on n'a eu d'autre 
ressource que d'y recourir pour un 
ouvragé nécessitant une rigoureuse 
exactitude. II faudra attendre 
longtemps encoré pour que l'on 
puisse s'en passer. 

Cependant, la Mancomunitat de 
Catalogne (premiére étauche d'une 
administration unifiée et autono-
me obtenue,- avant la révolution, 
par les Catalanistes), avait entre-
pris, durant sa breve existence, 
l'organisation d'un service carto
graphique. Instituée en 1914, en 
vertu d'un décret royal rendu sur 
un projet du ministre Maura, elle 
fut dissoute en 1923 par la Dicta-
ture. Elle avait eu le temps, dans 
l'intervalle, de faire établir plu
sieurs feuilles de la Carte Coro-
graphique de la Catalogne par Ta 
section des sciences de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 

Entre l'autodidactisme héroique 
d'un Brossa et les essais d'organi-
sation scientifique faits par la 
Mancomunitat, il fau* accorder 
une place a l'ceuvre des Sociétés 
d'Excursionnístes, et cette place 
doit étre importante. 

Depuis l'époque la plus ancienne 
de la Renaissance Catalane, l'ex-
cursionnisme, individuel ou collec-
tif, organisé ou non, a constitué 
en Catalogne une ardente écoie 
de patriotisme. Les premiers cata
lanistes, qui étaient des romanti-
ques, trouvérent avant tout dans 
l'excursionnisme un aliment pour 
leur exaltation poétique ; 1 e u r 
amour de la nature s'y concréti-
sait, s'y rajeunissait, et leur amour 
de la Catalogne trouvait de vivan
tes raisons dans les paysages va
ríes, souvent grandioses, toujours 
émouvants de la terre natale. Ceux 
qui avaient le plus d'esprit scien
tifique ne cherchaient guére autre 
chose, á travers leurs courses pas-
sionnées, que les traces de l'his-
toire et du folklore ou les monu-
ments de l'archéologle nationale. 

Mais, peu á peu, les dirigeants 
de ce mouvement (devenu orga
nisé) eurent l'idée de le faire ser
vir á des fins plus completes et 
plus precises. Le trésor photogra-
phique accumulé par exemple par 
la plus importante des sociétés 
d'excursionnistes, le «Centre Ex
cursionista de Catalunya >, sert á 
l'illustration des plus sérieuses et 
des plus belles éditions d'ouvrages 
de géographie. Sa section d'études 
et celle du « Club Excursionista de 
Gracia» se consacraient parti-
culiérement á la reunión de don-
nées et de documents qui ptuvent 
servir d'auxiliaires á la science 
géographique : elles organisaient 
des cours et des conférences qui 
servaient a la fois de moyen de 
propagande pour cette science de-
venue nationale et de suppléance 
de l'enseignement universitaire, 
inexistant ou insuffisant. 

Ainsi, deux de leurs expositions 
ont marqué deux étapes importan
tes du développement de la carto-
graphie catalane, et les deux cata
logues edites a leur occasion cons-
tituent le seul document complet, 
définitif, qui existe aujourd'hul en 
cette matiére. La premiére en 
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date avait été organisée en 1921 
par le «Centre Excursionista de 
Catalunya». Elle réunissait une 
documentation de valeur en cartes 
anciennes et modernes de la Ca
talogne. En juillet 1930, le « Club, 
Excursionista » de Gracia prit l'ini-
tiative de la seconde : elle propo-
sait á la critique scientifique et a 
l'appréciation des profanes la com-
paraison des spécimens les plus 
représentatifs de la cartographie 
espagnole, francaise et catalane 
moderne. Qn put y voir en pleine 
lumiére la supériorité des cartes 
franeaises — oü le relief des re-
présentations graphiques ne nuit 
ni a la ciarte de l'ensemble, ni á 
la minutie du détail — sur les 
cartes espagnoles qui sont, ou bien 
inexpressives, par manque de re
lief, ou bien surchárgées et confu-
ses, Cet examen apprit aussi que 
les cartes espagnoles et franeaises 
relatives á la Catalogne étaient 
pleines d'erreurs de toponymie. 
Cette derniére exposition donnait 
ainsi une lecon théorique et pra-
tique á la jeune cartographie cata
lane : initiation de la cartographie 
frangaise, nécessité de suppléer au 
plus tót aux cartes étrangéres 
erronées. Enfin son catalogue a 
heureusement completé celui de la 
premiére en donnant une nomen-
clature définitive (a la date de sa 
publication) de toutes les cartes 
topographiques modernes relatives 
a la Catalogne avec, pour chaqué 
serie importante, une description 
et un bref jugement critique. 

La Resistencia Espiritual . . . 

Baptista XURIGÜERA 
Vet aci que ens diu el nostre amic ¡ 

col-laborádor Baptista Xuriguera : 
— Quan vaig entrar a Franca, portava 

només una cartera plena d'originals. Hi 
havia : Un llibre de poesies, « El cor 
vermell », el qual estava a punt d'ésser 
publicat a la Llibreria Verdaguer, de Bar
celona ; dues novel-les, « Margarit », a 
punt de publicar, i « Les hores heroi-
ques » ; dos llibres de narracions : « Con-
fessions devant del mirall » i « Els núvols 
de l'Empordá » ; quatre obres de teatre: 
« La ferma resolució » ; « La meva dona 
és aquesta » ; « L'amor damunt camp 
d 'or» i «Els pares deis soldats ». 

Durant l'exili he continuat treballant. 
He escrit : Una Marga biografía de l'es-
criptor francés Léon Cladel i un llibre 
de notes en forma de diari ; una extensa 
novel-la, «La vida d'En Joan Ventura », 
de la qual en tinc ja dos llibres : « El 
pare », i «La vida nova » ; un assaig : 
« El cami de Catalunya » ; un llibre de 
contes. 

et OTERIEUR 

Il-lustracio per Igrtasi Vidal 

Bois des bois, chants des champs, 
Oubli des cceurs, cimes des voiles, 
Que domine l'avenir des mondes. 
Des gens figurent sur vivantes toiles, . 
Mains jointes en longues rondes, 
Dans la nef résonnent les plaints-chants. 

Anges pales, sens apaisés, yeux clos, 
Feuilles á feuilles, oiseaux et papillons, 
L homme et la béte en enclos, 
Les meubles craquent malgré les baillons. 
Tout s'épanche, se reprend 
Dans la nuit qui attend. 

Sur les lits épais, les restes du labeur, 
Aux vitres un givre sans saison, 
Des hommes, nulle trace que cris. 
Le soir morne repose le travailleur, 
Sur les pages s'allongent les écrits, 
Gazes légeres entourent les buissons. 

Du jour qui tombe 
S'ouvre la tombe 

Que prepare un renouveau 
Déjá vu moins beau. 
Falaise ouverte sur le passé, 
Nouvel an d'espace uní, 
Rythme des fleurs fragiles, 
Les danses ont cessé a jamáis. 
Sur les tables vieillissent les feuilles 
Que l'arbre n'a pas portees. 

GLADYS HAIM. 
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Tüls A rtistes Catalans 
vistos pels critics fran$esos 

« Enfanl au travestí », per Antoni Clavé 

La Catalogue nous a deja 
donné quelques puissants réa-
listes et de splendides coloristes. 
Certains d'entre eux, au contad 
de París, ont senti la flamme in-
térieure qui les animait se déve-
lopper davantage, s'épanouir en 
quelque sorte comme une ¿da
tante fleur qui serait un tourne-
sol de Van Gogh. 

Antoni Clavé, né a Barcelone 
le 5 avril 1913, habite Montpar-
nasse depuis la fin de la guerre 
iFEspagne, penilant laquelle il 
se conduisit vaillamment. C'est 
l'un des plus ardents et des plus 
doués de ees coloristes. 

Sa personnalité jeune, virile, 
enthousiaste, marque toutes ses 
aeuvres, tnéme celles qui reflé-
taient Tart si spirituel et si déli-
cat de Bonnard. 

Nous l'avions connu, en effet, 
lors de ses debuts au Salón 
d'Automne, quelque peu in-
fluencé par ce grand artiste. 
Comme Bonnard, il cueillait 
sur le vif une scéne de vie faini-
liale et l'harmonisait avec une 
virtuosité, une rareté, une jus-
tesse qui étonnaient. Les har-
monies les plus subtiles ne l'em-
barrassaient point et la mise en 
page la plus périlleuse semblad 
exciter sa verve. Mais cet art 
ressortissait peut-étre plus au 
domaine de la décoration • qu'á 
celui de la peinture puré. 

Antoni Clavévesf un peintre-
né. Un peintre de tempérament. 
II s'en apercut. II comprit tres 
vite que ce jeu de transposition 
de couleurs, pour agréable qu'il 
füt, ne lui apporterait pas de 
tres profondes satisfactions. 

Et puis, l'époque tragique, 
héroique, révolutionnaire que 
nous vivons, et que vivent plus 
intensément sans doute les ar-
tistes de la génération d'Antoni 
Clavé, n'est plus celle du dilet-
tantisme, de la réverie médita-
tive et du Symbolc. 

Les projedeurs cherchent 
dans le ciel de suie ¡avión qui 
róde et le happent dans leurs 
faisceaux blancs; le tank roule 

--

.sur les autostrades a la vilesse 
des premieres locomotives el 
écrase tous les obstacles qu'on 
lui oppose ; les armes automati-
ques crachent la mort a un 
rythme accéléré; le sous-marin 
pourchasse sur toutes les mers 
du globe le monstrueux cui-
rassé armé de canons géants ; 
la radio porte immédiatement 
jusqu'au fond de la pampa, des 
champs de neige du Grand 



Looís jOU pelit pour 
lii seil 

Nord et des sables du désert les 
plus recentes nouvelles et les 
ordres des chefs d'Etat. 

Nous ne lisons plus sous la 
lampe comme au temps de la 
Revue Blanche. Nos cceurs 
battent intensément. Le sang 
bouillonne dans nos artéres. 
Nos esprits recréent le monde 
a timage de notre ideal et de 
nos implacables volontés. 

Antoni Clavé, peintre parmi 
les peintres, sans renoncer a 
donner la parole aux couleurs, 
— comment un Catalán pour-
rait-il le faire ? — decida de les 
animer davantage. 

Ses oeuvres, alors, tout en 
restant des harmonies colorees, 
devinrent plus audacieuses, plus 
frémissantes, plus vivantes. 

H y a loin deja de la Roulotte 
du Salón d'Automne de 1941, 
qui contenait tant de promes-
ses, ou du Restaurant Henriette 
du Salón de 1942 au Combat de 
coqs que Clavé vient de pein
are. II ne s'agit plus ici d'une 
interprétation « artiste » de la 
nature, d'une habite transposi-
tion, mais d'une ceuvre infini-
ment dramatique, infiniment 
émotionnante, palpitante com
me un jeune sein, saignante de 
vérité, profondément picturale. 

La páte, elle-méme, dans ses 
riches coulées, ajoute a l'harmo-
nie, a la qualité de matiére, au 
dessin un sens de la forme el 
des voluntes, un frisson de vie. 
On songe devant elle a Soutine; 
mais a un Soutine moins impul-
sif, plus discipliné, tout en étant 
aussi passionné. 

Qu'on ne nous parle pos de
vant l'ceuvre d'Antoni Clavé, 
d'irréalisme et de réalisme, d'art 
subjectif et d'art figuratif com
me s'il pouvait y avoir des fron-
tiéres artistiques aussi rigoureu-
ses, aussi absolues, alors que 
craquent de toute part celles 
des Etats. Qu'on dise seulement 
que le réalisme d'Antoni Clavé 
se nourrit áidéalisme et de 
beauté, quil s'en grandit et le 
dépasse. 

Dans l'exposition que prepare 
M. Henri Joly a la Galerie Jos. 

Hessel — dirigée par lui avec 
tant d'autorité depuis la guerre 
— on trouvera des ceuvres dé 
Clavé particuliérement remar-
quables. 

Des coins de jardín avec leur 
table bleüe, leurs verdures so-
¡eilleuses, leurs fleurs devinées, 
des intérieurs nuancés de gris, 
de jaunes et de rouges avec 
leur tabouret sur lequel ron-
ronne un gros chat, des tables 
fleuries et des compotiers de 
friuts mürs places sur un meu-
ble, fournissent á l'artiste autant 
de pretextes á exécuter de 
splendides harmonies. Le mys-
tére enrobe parfois celles-ci 
d'une muette discrétion qui pro-
longe notre délectation. 

D'autres fois, par contre, la 
couleur se fait plus sonore, 
s'exalte comme une fanfare, vi
bre comme une quitare, claque 
comme des castagnettes. Et 
c'esV une rué de Saint-Cloud 
peinte dans une gamme olive 
avec les fraiches couleurs de 
notre drapeau qui chantent 
joyeusemeut sur les facades et 
les frondaisons ; c'est un bord 
de Seine, du cote de Meudon, 
exquisement nuancé de bleu ar-
doisé; c'est encoré une berge 
de rivié're avec son eau bleue, 
son ciel bouton d'or et ses pé-
cheurs a la ligne... Enfin ce sont 
ees coqs peints avec une crois-
sante autorité, une maitrise qui 
étonnént d'un artiste de lage 
d'Antoni Clavé, ees coqs qui 
marquent par leur réalisation 
magistrale la naissance d'une 
amvre de grand coloriste, avec 
qui, désormais, il faudra 
compter. 

Qoncerts 
¿Pau Casáis 

L'eminent violoncelista cátala i uni
versal, Mestre Pau Casáis, gloria de 
l'art i de Catalunya donará, en els 
curs deis mesos d'octubre i novembre, 
uns concerts a Paris, a Bélgica i Ho
landa. Ais Estats Units reclamen tam
bé la seva presencia. 

Sota aquest titol, el nostra estimar amic ; 
colaborador M . Charles Galtier, ha publi
car un reportatge a la revista « V » que 
surt setmomalment a Marsella. Vet aci el 
que M. Galtier diu del nostre compatriota, 
l'emirient artista Lluls Jou : 

Lorsque l'on a gravi, sous un soleil de 
plomb, la rampe qui monte a l'assaut des 
Baux, on se trouve brusquement transporté, 
dans l'ombre de ses venelles torturases, 
en ptein Moyen Age . 

Aussi, n'est-on pas surpris de découvrir -
Louis Jou dans une vaste salle á mangar 
médiévale que couronne une magnifique 
voüte d'aréte. 

— Je ne voudrais pas vous déranger... 
— J'allais a mon atelier. 
Nous traversons la rué et voici l'atelier. 

De nombreuses toiles sont accrochées aux 
murs. Nous admirons des Caravage, des 
Marquet, des Van Dongen, des Verdilhan... 
Voici des ceuvres de Jou. 

— Vous peignez done également ? 
— Oui , mais seulement pour moi-méme. 
lis ne sont d'ailleurs pas tres nombreux, 

car cet artiste étrange se sert toujours des 
mémes toiles, sacriftant l'ceuvre precedente 
pour la nouvelle. 

— L'ennui, dit Loui Jou, c'est que les 
vieilles couleurs finissent parfois par res-
sortir. Jou trouve dans la peinture, en 
dehors de la ¡oie de creer, un délassement 
salutaire a son immense labeur. Labeur qui 
n'est que joie lui aussi, dans ees deux arts 
dont il est le maítre : la gravure et le livre. 

N é a Barcelone, en 1880, il apprit a lire 
dans une imprimerie oú ¡I était entré a 
l'áge de douze ans et s'en fut a Paris, riche 
de ses seuls réves et de ses dons. II y 
fonda, avec Francois Bernouard, « La bella 
Edition», puis la revue *« Shéhéraxade >, 
avec Dunoyer de Segonxac et Jean Coc-
teau. La gravure sur bois le tenta alors et 
¡I ¡Ilustra « Les Opinions de Jéróme Coi-
gnard », d'Anatole Franca. 

Jou decida alors d'éditer lui-meme de 
beaux livres. C'est ainsi que du numero 13 
de la rué du Vieux-Colombier devaient 
sortir « Les Essais» de Montaigne, les 
«Oraisons Fúnebres» de Bossuet, « l e 
Prince », de MachiaveL les «Sonnets pour 
Héléne », et bien d'autres merveilles typo-
graphiques. 

Depuis, ses presses oñt quitté les bords 
brumeux de la Seine et s'appuient mainte-
nant sur un á-pic impressionnant, oü, l'an 
dernier encoré s'accrochaient quelques oli-
viers. 

II vient d'achever les bois graves qui 
¡llustreront « Le Sel des Fierres » de Marie 
Mauron. 

— Et maintenant ? 
— Je vais rassembler les quelques 

« bouts de bois » qui me satisfont le plus. 
— Et puis ? 
— Puis, nous verr rons. . . a chaqué jour 

suffit sa ¡ote . . . 
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Joan REBULL, escultor par PAU PLANES 

4, 

Un dia de l'any 1922 o 23 el pin
tor Josep Mompuu va convidar-me 
a diñar a casa deis seus pares i 
aixeear-nos de taula vaig íer la 
coneixenca de Joan Rebull per 
rnitjá d'una de les seves obres, un 
cap jove que hi havia damunt 
d'una antiga arca ca ta lana . del 
saló. No espereu que, en parlafvos 
d'aquest cap m'entretlngui a eom-
parar-Uf amb obres mestres egip-
cies ou negres. No. M'acontentaré 
dient que vaig teñir' la grandiosa 
impressfó de trobar-me davant 
d'un ou. En aquella época jo es-
tava poc iniciat en escultura. 

Fou llargs anys després que vaig 
fer personalment coneixenca amb 
Rebull a la « Rotonde », a 1'antiga 
« Rotonde » del boulevard de Mont-
parnasse. La memoria no estat 
mai el meu fort, pero l'escultura 
aquella, la impressió que em va 
produir i el nom de i'autor hi 
quedaren ben gravades. 

Les nostree relacions aleshores 
no foren ni molt seguides ni molt 
profundes. L'atzar féu que, cami 
de Barcelona, un dia ens trobés-
sim en el mateix vagó. Ens moe-
trárém reserváis sobre els motius 
deis nostres respectius viatges i, 
tot i parlar d'art, no anárem molt 
enlla en el camp espiritual. En 
l'exili és quan hem intimat mes. 
El glac fou definitivament romput 
entre ambdós quan Rebull va dir-
me en certa ©casió: 

— Amic Planes, l'escultura que 
"o vull fer ha d'ésser com un ou. 

Com un ou! La mateixa impres
sió que, sense voler esbrinar-ne la 
rad, havia experimentat a casa de 
l'amic IMlompou. Es evident que tot 
el merit d'aquesta impressió tan 
definitiva com llunyana correspon 
enterament a la gran ciencia de 
Rebull. Com un ou! Es a dir, si 
és que comprenc bé el significat 
d'aquesta imatge, « sense bonys ni 
forats». Coneiiia la concepció de 
l'escultura de bona llei sense fo
rats, pero, sense bonys?... No és 
tamié el nom de 7a « bosse » que 
hom dona en francés a l'escultura? 
Si, pero mes exactament i amb mes 
propietat se'n din la « ronde bos
se ». Es ben bé aixó el « bony ro
dó », lite, sense accidents inopor-
tuns. Que apartáis estem de la 
concepció acolorida amb el clar-
obscur de l'escultura! Es una con
cepció aquesta que em sembla 
anti-escultor si goso a dir. 

L'hereu Riera, per Joan Rebull. Estudi per a una punta seco del llibre 
« X I V Cancón» Populan Catalanes >, Editorial j4lbor. 

Sha dit també que l'escultura és 
l'art deis volums. Per ventura el 
volum no és en funció de la su
perficie que ella deHmita? Cree 
que l'esieultura és ben bé l'Art de 
la Superficie — o de les superfi
cies si no copseu el significat ge-
néric del mot Superficit' en singu
lar i amb majuscula — mentre 

que la pintura és l'Art de l'Espai, 
de la Distancia, especialment per 
la virtut del color, de la Uum-co-
lors. Per aixó estic quasi segur que 
quan Rebull diu «com un ou» 
pensa sotoretot en la closca, sense 
preocupar-se de*l que a q u e s t a 
porta a dintre. 

Contempleu-les les escultures de 
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Rebull i digueu-me si no es peí 
joc subtil deis plans i per sávies 
i diverees incurvaeions que es suc-
ceeixen i que s'en\réllinguen que 
Joan Rebull arriba a la plenitud 
de les formes, al pee i al volum 
expressius, i digueu-me també si 
no és peí llenguatge exclusiu de 
les superficies que encalca el su-
blim en l 'art d'expressar. 

Les eeves escultures — parlo 
aqui de les escultures monocromes 
— es passen de la llum. Cal que 
una escultura sigui il-luminada 
per copsar-la? Si és amb els ulls 
que la considerem, si. Altrament, 
ni pensar-hi. Siguern francs: quan 
veieu una dona ben formada no 
sentiu la piula de completar la 
sensació visual per la del tact? La 
bona escultura demana també és-
ser acariciada. La be'llesa de la 
forma és feta per aixó, per a la 
tactació. 

He fet una reserva per les es
cultures policromades ünicament 
per a fer mes ciar el pensament 
que volia expressar. Les de Joan 
Rebull no estén en contradiccid 
amb el que acabo de dir. Si en 
teoría l'escultura és l'art que parla 
al tacte, per discernir una escul
tura fem servir en general la vi
sió que la obeervem. No seria 
gens practic potinejar les escultu
res per gi:star-ne tota la belleea. 
Les. esguardem i és imaginária-
ment i mercés a la visio que pro-
cedim a llur acariciament. Per 
altra part, aquesta neceesitat de 
completar amb el tacte la sensació 
visual, deriva de la insuficiencia 
d'un sol sentit per portar una 
apreciado tan amplia com reclama 
el nostre cervell, i no precisament 
com podría fer-ho creure el que 
acabo de dir, per una associació 
d'idées mes o menvs relacionades 
amb la voluptuositat. 

Tornant a les escultures policro
mades de Rebulla no solament el 
fet de la policromía no minva en 
res llur puresa esclusivament ba
sada en la virtut de la Superficie, 
sino que l'accentua. Fins i tot el 
color hi esdevé escultural sense 
convertir les estatúes policromades 
en quelcom d'hibrid. En l'obra de 
Rebull la policromía no preten de 
cap manera aquesta errónia cosa 
absurda, aquest pleonasme de voler 
completar amb el color d'expressió 
l'escultura, que es basta per si 
sola. Podem dir amb tota propietat 
que aqüestes escultures son pinta-
des? Considero que el mot color és 
excessiu. Rebull es serveix deis co
lors sobretot per llur qualitat d'es-
tablir matísos. En les seves escul
tures els colors no fan mes que 
matisar-les. Pero qué afegir aquest 
complement d'expressió a un art 

que afirmen ésser complet? 
La rao m'apareix simple perqué, 

imés per la visió que peí tacte, gus-
tem d'un art essenciaiment sensi
ble i evocatiu. Des d'aquest mo
mento aquests matisos profunda-
ment evocadors i gens descriptius 
es pot dir que afegeixen, si goso 
a dir, la facultat del tacte al sen
tit de la vista. En lee estatúes 
monocromes conscientment o sub-
conscientment, amb el pensament 
hi afegim aquest matis de les su
perficies que no té res de comü 
amb el matis pictural que corres-
pon a un univers óptic, mentre 
que aquí l'univers és táctil. I ei 
la llum, i la visió hi representen 
un paper, ni és altre que l'inter-
mediari perqué en últim cas l'im-
pressió i la sensacció s'adrecen i 
venen del tacte. 

El color hi compta en tant que 
color propi de la materia i haig 
de dir que entenc com a color 
propi de la materia la propietat 
que té aquesta de reflexar, o refrac
tar, la llum que rep bo i impoeant 
un ritme precis a les vibracions 
luminiques, és aquest ritme el que 
determina el ct^pr corresponent a 
cada objecte. " " * 

El color, que és quelcom essen
ciaiment dinámic, considerat aixi 
apareix com materialitzat. I el 
nostre esperit no manca d'imagi-
nar-se'l d'aquesta manera i cree 
qué aquesta imaginació del color 
materialitzat representa una de lee 
mes grane difficultats, de les quals 
el pintor ha de malfiar-se, perqué 
és una font d'innombrables errors 
que l'extravien sovint. 

No és el moment ni aquest el 
lloc per extendre'm sobre aquest 
punt. I si la concepteió que mate-
rialitza el color (llum-colors) és 
nefasta al pintor, esdevé cosa ne-
cessaria i saludable a l'escultor. 
Prén la forga d'un element esta
túan a condidó, no cal dir-ho, de 
no concedir la mes mínima impor
tancia, en tant que cosa elemen
tal, el valor i a la significaeió 
óptica del color. L'escultor na 
d'ignorar la llum-colors per supe-
ditar-se només al «matis mate
rial », valgui l'expressió, del color. 

Joan Rebull, que en tot moment 
fixa la vista sobre alió que tota 
cosa porta d'elemental en si, no 
s'ha d'eixat extraviar. Eli, que em-
pra els pigments colórants per 
algunes de Jes seves escultures, no 
ha caigut en Terror greu de pre-
tendr « fer llum » ni color per mitjá 
de les formes. Les escultures poli
cromades resten essenciaiment es-
culturals, mentre que les escultures 
monocromes de la tendencia pictó
rica de determinats escultors, ían 
l'efecte d'una punyalada a l'esque-

na a la idea mateixa de l'escul
tura produint obres en lee quals 
les caracteristiques de Testatuari 
hi son destruides per sempre mes. 

En aquest ipetit estudi no he 
parlat de cap obra en particular 

« de Joan Rebull ni de les innom
brables i excel-lents q u a l i t a t 
d'aquest artista, per ocupar-me 
d'alló que hi ha de mes essencial, 
de mes gran i de mes universal en 
la seva producció. L'atenció que 
mereixen els elemente de la part 
de Joan Rebull m'obliguen a ne-
gligir, almenys aqui, -tota altra 
considerado per les seves obres. 
Demés son sobradamént eloquents 
per si mateixes i el millor que puc 
dir-vos és de contemplar i d'acari-
ciar amb els ulls aqüestes formes 
expressives. Palpeu-ne fins i tot el 
color i les seves escultures us di
rán mes i millor del que jo po
dría dir-ne. 

I aleshores, l'una darrera l'altra, 
si sou sensibles, trobareu amb tota 
naturalitat les belles i grans eondi-
cions d'aquest reussenfi. Altra
ment, de res no serviría senyalar-
vos-les, car ell parla a la sensibili-
tat. No obstant, no podría acabar 
aquest article sense posar de relleu 
un altre aspecte del talent de Joan 
Rebull. Dic un altre aspecte i dic 
bé car la seva obra pedagógica, 
que va donar apreciables fruits al 
Taller-Escola - de Pintura i Escul
tura de Tarragona, per ell creat, 
contribueix a fer mes gran ell creat, 
de fortitud que representa tota la 
labor d'aquest artista. 

En la impossibilitat de fer-ho 
avui, deixo per a un altre dia 
ocupo r-nie d'aquesta obra, com 
també deis eeus dibuixos i gravats. 
Igualment mereixen ésser estudiats 
amb la mes gran atenció el conei-
xements superlativament profunds 
de la materia, des del punt de 
vista estatuari, de l'ofici i de les 
técniques de l'art del cizell de Joan 
Rebull, que com es diu vulgar-
ment no teñen secret per a ell. 

§mim„. 
Que Miquel Cardona ' (Quelus) 

il.luetra un llibre de poesies de 
Josep Torrents i unes rondalles de 
Jacinte Verdaguer. 

Que Emili Grau Sala activa 33 
boixos en colors per a « Pont 
d"Anis » de Francis James, 40 lito
grafíes par a Barcelona a vol 
d'infant » de Ferran Canyameres, 
12 per a « Jhilie de Caltheyran » 



de Colette, 100 aquarel . les per a 
« Madame Bovary » de F lauber t i 
u n e serie de l i tografíes per a 
« F a n n y » d 'Ernes t Fe ideau i 
« Ecr i t s u r de l 'eau » de F ranc i s 
de Mliomandre amb una g ran varie-
t a t de técniques forca interessant . 

Que Mar t i Bas executa unes lito
grafíes per a l lliibre « ©des » de 
Pe re Gui lenyá, les de d,uee novelee 
de Cervantes t r ádu ides per F r a n 
cis d e Miomandre , 30 en colors per 
a « Carmen » d e P rospe r Merimée 
i u n a coi.leceio de pintorescos 
indre ts de P a r í s ignora t s pels 
tur is tes . 

Que Antoni Clavé t reba l la en 35 , 
l i tografíes en colore per a u n a a l t r a 
edicio d e « Carmen », en 24 per a 
llibre a m b reproduccions en color 
« Ele F ré res Zenganno » d 'Edmond 
de Goncourt i en 20 p e r a « Les 
Ames du Pu rga to i r e », t ambé de 
P rospe r Merimée. 

Que es p a r l a de pub l ica r u n 
d ' a lguns dibuixos de Josep P ico , 
de t ema folkloric, a m b comentar i s 
d 'Eugeni Xammar . 

Que Josep 'Pico p r e p a r a u n a 
expoeicio de p in tu res seves que 
t i n d r á lioc a P e r p i n y á el 15 d'octu-
bre . 

Que une quan t s p in to rs ca ta lans 
de P a r í s h a n estat sol.licitas per 
a unes exposkions á T u n i s i Algé-
r ia . J a en pa r l a rem. 

Que hem ingut el goig d'estre-
nye r la m á de Josep Viladomat, 
que ha vingut per p r e p a r a r - h i u n a 
exposicio de les sevee dar re ree 
obres. 

Que Antoni Clavé, Grau Sala, 
G. Lamol la i P a u P l a n a s faran 
u n a expoeicio d e conjunt a l a 
« Galerie Baton » de Dreux. Joan 
Rebull ha ben volgut f igurar-hi 
t ambé a m b u n a escul tura . Aquesta 
exposicio t i n d r á lioc del p r imer al 
15 d'ocrubre. Els noms deis m e u s 
c a m a r a d e s expositors diuen prou 
pe r a j u t j a r de l ' interée i de l'éxit 
que promet aques ta exposicio. Es 
en aques ta mate ixa ga le r ía OH 
estaven pen jades lee teles de G. 
Lamolla . L'exposicio fon un éxit. 
En pa r l a r é en u n art icle sobre 
aquest a r t i s t a que p r e p a r o per ais 
Hegidors de « P e r C a t a l u n y a ». 
A mes de l'otora en genera l d 'aques t 
in te ressant amic , p a r l a r é de la que 
h a real i tzat a Dreux i quel li val 
l ' e s t ima d is t ing ida dele durocasses 
/Vélite. 
— Que Antoni Clavé il . lustra també 

« La Dame de Pique » de Puch-
kine. 

— Que a l'exposicio de l'Associació 
'_Artística « Les Surindépen-

dants » hi figurará »1'original 
del monument a Orador sur Gla-
ne, formidable obra de l'escultor 
cátala Apel.les Fenosa. 

Que les « Editions Roquepine » 
han publicat luxosament un 
conté de Jean Babelon amb 17 
aiguaforts de Pedro Flores. 

Que 1'« Amicale Catalane » de 
Paris, amb el concurs de t Cul
tura Catalana », prepara, per al 
mes dé Gener, a la Galerie 
Maurs, el Primer Saló d 'Art Cá
tala, al qual prendran part els 
artistes catalans d'una banda i 
altra deis Pirineus. 

Que a laGalerie de G. Maratier, 
el pintor Grau Sala exposa les 
seves pintures mes recents. 

Que Lluis Y. Molné, ha il.lustrat 
« Le Blanc et le Noir », de Vol-
taire (édicions A.D.I.A.) i « Le 
Prince Jaffard », de Georges Du-
hamel (édickms Documents 
d 'Art) . Está il . lustrant, a mes, 
« Vértigo », de Franeois Piazza, 
prologat per Francis Careo; 
« Le Corbeau », d 'Edgar Poe i 
« Michel Fokine ». 

• Que Ignasi Vidal treballa a Mon
te-Cario en la il.lustració de 
Don Quixot, i té preparades di
verses obres per edició bibliófil 
i llibres per a infants. Aquest 
amic prepara per al 1er novem-
bre una exposicio de pintura a 
la galería que t El Patriota » té 
instal-lada al principat de Mo
naco. 

£e¿ ¿fanAuU 

NOTES 

thMLe* 
per Marc V A N DRIESTEN 

Les amours mortes 
A\>ec le vení 
Battent ma porte. 
II était temps ! 

L'oubli tombait 
Avec sagesse 
Sur cetle ¡vresse 
Des jours passés. 

Mais cette nuit 
Tant pis pouT moi, 
fai de Vémoi 
Dans mon ennui. 

Les amours mofles 
Avec le vent 
Battent ma porU. 
II était temps ! 

• * • 

V 
\ 
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Its 

Una editorial catalana a Méxic. — 
Ha estat creada a Méxic una edito
rial catalano-mexicana, la qual ha 
publicat algunes obres : « L'estel 
sobre el mur », d 'Agusti Bar t ra ; 
« Els primers romántics deis paisos 
de llengua catalana », de Josep M. 
Miquel i Vergés; « Els pollets de 
colors >, contes per a infants de Jor-
di Valles; t El futur de Catalunya i 
els deures polítios de Pemigració 
catalana », de Jordi Arquer ; t Diari 
d 'un refugiat cátala », de Roe d'Al-
menara ; « Geografía espiritual de 
Catalunya », 'd 'A. Bladé Decumvila ; 
« Antología poética •mínima», de 
Joan Maragall i 1 Antología poéti
ca », de Joan M. Guasch. Es ímmi-
nent l 'aparició de t Terres d'Amé-
icra », de Josep M. Poblet, prologat 
per Josep Carner. 

L'obra postuma d'Alexandre Pla
na. — L'assagista, critic i poeta Ale-
xandre Plana, que mori en l'exili 
en maig del 1940, deixá inédits un 
llibre de poemes i une documentada 
historia de la pintura catalana, 
aquesta darrera malauradament in
completa, peí que sembla. Podem 
anunciar, en canvi, la próxima pu
blicado del llibre de poemes. 

Un llibre de Baptista Xuriguera. 
— Es imminent l'aparició del llibre 
« El cami de Catalunya » de l'escrip-
tor cátala Baptista Xuriguera. Un 
assaig sobre la Catalunya e te rna ; 
una revistó deis seus valors imm'a-
nen t s ; una apor tado sincera a la 
un i t a t ; una defensa de la historia, 
deis costums i de la llengua ; uns 
principis per a 1'avenir, exposats 
amb claredat ; un jove que es deixa 
sentir, després de la gran crisi de 
la nostra época. Les demandes po
den ésser adrecades a Miquel Planes, 
23, rué Ingres, Montauban (T.-et-
G.) Preu de cada exemplar : 25 
franes. 

Homenatge a la poesía catalana. 
— La revista suissa t Lettres », que 
apareix d'encá del gener del 1943 i 
que ha representat a Suissa l'espe-
rit de la Resistencia francesa, ha 
publicat números extraordinaris a 
la poesia anglesa i a la poesía ita
liana. Ara prepara un número dedi-
cat a la poesía calatana. Vendura 
Gassol col.labora a « Lettres ». 

Paul Eluard a Pau Picasso. — L' i l . 
lustre poeta francés Paul Eluard ha 
publicat el llibre « A Pablo Picas
so » 'amb nombroses reproduccions. 
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ACTIVITA15 CAIA1AM 
Onze de Setembre 

Montauban. — El Casal Cátala de 
Montauhan ha celebrat la Diada amb 
un acte public. Obert pel senyor Fran
cesa Mareet, president del Casal, amb 
un par lament abrandat de recordanga 
país que caigueren per Catalunya, el 
senyor Josep Duran i Guardia parla 
dede l ' l l de setembre a Barcelona i 
el senyor Baptista Xuriguera féu un 
estudí documentat de la guerra de 
Suceessió flns ar r ibar al siti de Bar
celona. Els senyors Francesc Brunet, 
Antoni Mayoral, Ramón Verdaguer, 
Albert Girona i Ramón Sanjaume 
recitaren poesies patriatiques i el 
bariton cátala, senyor .Josep Gene, 
canta «La caneó del t raginer», 
« L'emlgrant». 

Masella. La testa nacional ca
talana ha estat solemnement com-
rnemorada a Marsella. E.R.C. havia 
organitzat diversos actes ais quals 
assisttreri molts militante, simpatit-
zants i amics. Una comissió del Co
mité regional aeompanyada pel Pre
sident del Casal Cátela de Marsella, 
deposita un ram de flors al monu-
ment deis Móbils. La població fran
cesa manifestá espontániament la se-
va simpatía per Catalunya. El nos-
tre amic, Hilari Salvado, alcade 
popular de Barcelona, dona, a la 
Sala d'actes de la Unió deis Intel-
leetuals Francesos, una conferencia 
sobre l'onze de setembre, la qual fou 
molt aplaudida. A la nit, un sopar 
de germanor i-euni un gran nombre 
d'amics entorn d'Hilari Salvado. 

Burdeus. — El Casad Cátala de 
Burdeus lia commemorat la diada. 
1.1 9 de setembre al mati una comis
sió diposita un r am de flors al Mo-
nument ais morts ; a les 12,vermut 
al local social i a la tarda, confe
rencia de l'escriptor cátala, Armand 
Obiols, sobre l'onze de satembre. Fou 
inaugurado la biblioteca i hi bagué 
una audició de sardanes, recital de 
poesies i cants patrióties. 

Perpinyá. — El Casal de Caat-y 
lunya, de Perpinyá, ha commemo
rat l'onze de cetembre. 'Una nodrida 
comissió ana a portar flors a tes 
tombes del Président Casanoves A 
deis oompatriotes que han mort a 
Perpinyá. A la nit, a la Plaga de la 
L-lotja hi hagué una bailada de car
danes exesutades per la cobla Ca
talunya. Acaba a m b « La Santa Es
pina » i Els Segadors» A la sala 
Arago, d« l.AJuntament, Joan Ala-

yedra, presiden! del Casal, dona una 
conferencia sobre « Les Jornades 
históriques de; 1714 ». El magnific 
parlament del nostre' amic fon molt 
aplandit i comentat. 

Séte. — També ais catalans deSéte 
han celebrat l'onze de setembre, amb 
diversos actes. A remarcar el tingué 
lloc al Café f.ido, amb bells parla-
ments dls nostres amics Daniel D. 
Mont-Serrat i Joan Rodriguez-Papas-
seit. L'acte fon ofert per Barnal Cer
rera, i acaba amb un « lunch ». 

Bcziers. — A Béziers, els catalans 
dipositaren unes flors al monument 
Cátala, hi bagué una vetllada. Parla-
ven els sé-nyors Solans, Baixeres i 
Garriga. 
Comunitat Ibérica. — Comnnitat Ibé
rica, de Londres, ha organitzat un 
cicle de conferencies sobre et proble
ma de les nacionalitats hispaniques. 
Josep M. Batista i Roca ha disertat 
sobre « Bases históriques i actuáis 
per a la Confederació hispánica » ; 
el Doctor Trueta sobre « El federa-
lisme » la biología ; Fermi Vergés 
sobre un altre tema igualment 
interessant. 

Pere Sagarra es mort. —En una 
clínica Se Grasse na mort el nostre 
amic, Pere Sagarra, antic militant de 
l.i C.N'.T. que prestigia a través 
d'aitiirles i campanyes et pseudónim 
d'Anteo. Una llarga i penosa malaltia 
d'exil. Reposi en pau. 

Pere Llussá i Batile es mort. — El 
nostre amic Pere Llussá i Batile, del 
Consell Executlon d'Estat Caialalá, 
na mort en.terres de la Ruhr, victima 
des nazisme. Reposi en pau l'inobli-
dable amic i patriota. 

Homenatge a Serra Moret. —- El 
diputat i ex-Conseller de la Generali-
tat, " senyor Serra Moret, ha eshat 
obsequiat a Xile amb diversos actes 
de simpatía. Un deis mes exipressius 
fou el que tingué lloc al Centre Base 
de Santiago de Xile, amb assisteneia 
de íepresentants de Xile, Euskadi, 
Galicia i Catalunya. 

Els Deportats i internats poli ti es. — 
Ha quedat oonstituit el Consell Nacio
nal Provisional deis Deportats • i 
internats portóles. El formen els 
senyors Domenec (Moret, Foyo, Ester, 
Quero i Rodés. Per les adhesions 
adrei-ar-se a la Secretaria de Depor
tá is , Salle 13, Bourse du Travail, place 
Saint-Sernin, Toulouse. 

« Terra d'Oc ». — « Terra d'Oc » 
creada el 1940 ha donat sempre u n a , 
llarga hospitali tat ais escriptors ca
talans. Darrerament ha publicat un 
conté de Lluis Capdevila i eu el nu
mero en preparació inserirá un estu-
ái de Baptista Xuriguera sobre 
Magi Morera i Galicia. « Terra 
d'Oc » está dirigit pel nostre dis-
tingit amic M. André Boussac, ma-
joral del Felibrige i director del 
Centre d 'Art Dramatic de l ' Ins t i tu t 
d 'Estudes Oceitans. 

pL* i U HH 

Majestueux et sour i an t a l a fote, 
l ' i inmortel poete de Mai l lane appa-
ra i t , suivi de Santo-Estel lo , pa-
t ronne du Fel ibr ige. On chuchóte. . . 
Miáis oui , p a s de doute . . . C'est le 
bap téme de r Ca t a lunya !... Dieu, 
que d'affinités d a ñ e ce p a r r a i n a g e 
choifii !... Le Mai t re contemple avec 
une visible satisfaction les disciples 
de sa doctr ine. . . Beaucoup de pro-
vengaux, beaucoup de Cata lana 
sur tout , a u j o u r d ' h u i . La Coupe 
d ' a rgen t d a n s s a m a i n , l ' i l lustre 
viei l lard dont la voix vibre aux bat-
t ements de son cceur, en tonne le 
chan t sac re qui eet son ceuvre : 

« P rouvencau , veici la Coupo 
Que noue vén di Ca ta lán !... » 
Trans f iguré d e joie, le poete de 

Bareelone, V. Ba laguer , pleure. . . 

chúmbate /-.. 
(.note de la page 12^ 

Mis t ra l , qu i s 'est r approché de lui , 
l ' embrasse en r épé tan t : 

« Longo ma l , longo m a l P e r Ca
t a l u n y a !... » 

Vers le ciel d iv inement bleu, le 
ciel dee poetes qu ' aucun vol mé-
chan t ne t rouble , qu ' aucuné tache 
n ' a s sombr i t et ne souille — tél u n 
p rophé te heu reux de l 'accomplisse-
m e n t de s a miesion s u r la te r re , 
g rave et solennel , Mis t ra l leve s a 
Coupe, la Coupo San to , a l ' amour , 
a la f ra tern i té de tous les hommes , 
á l 'un ion de tous les peuplee, p o u r 
que la P a i x nniversel le fasse enfin 
le bonheur de l 'Humani t é ! 

32 — 



La prestigiosa revista suissa « Labyrinthe » dedica aqüestes notes al nostre Pau Casáis: 
« Comme si l'air, hier encoré empoisonné, était soudain redevenu propre a recevoir el a 

transmettre les purés résonnances dont il a le se creí, Pau Casáis a repris, apres plus de quatre 
années de retraite, sa vie glorieuse de soliste et de virtuose. 

« A Prades, le village pyrénéen oú il s'était retiré a la chute de la République catalane, Casáis 
a vécu des années de travail, partageant ¡es espo irs du peuple au milieu duquel il avait trouvé asile 
et soutcnant ceux de ses compatriotes. La composition et surtout la pratique quotidienne d'une 
maitrise ¿i laquelle il n'est guére d'égale, ont occupé ce temps dont d'éclatantes apparitions á 
(istaad et ¿i Lúceme marquent la fin. 

aLa ((rentréey) de ce mailre, dont la dignilé inórale et artistique en imposa á ceux-la 
mémes qui s'étaient fait une triste spécialité de piétiner cet ordre de valeurs, sera saluée avec joie 
dans notre pays. A Gstaad, oü une poignée de Ca talans avaient eu á cozur de se joindre aux nom-
breux admiraleurs que la préseince de Casáis y avait attirés, le poete Ventura Gassol s'est fait 
Vinterprete des sentiments de tous en lisant les i>ers qui suivent en prologue au premier concert. » 

PCUR PAU CASALS 

IQUAMGÜ-S 
par Ventura GASSOL. 

I 

Quelle páleur d ivoire ! La poussiére 
Des crins de votre archet vous éblouit. 
Tout le ciel tourne autour de vous. La nuit 
Trouve enfin le miroir que la rend tlaire. 

Votre violoncelle. onde apres onde, 
Capte, magique, les moindres rumeurs 
Et BOUS revele en toóte leur ampleur 
Tous les secreta du silence des mondes. 

Vous en soufiíez la joie et la torture : 
Des que la mélodie ardente et puré 
De ciel a ciel monte et s'épanouit, 
Fermant les yeux, vous en suivez les traces, 
Tandis qu'au iond de vous et face á face 
L'ombre de Bach écoute et vous sourit. 

II 

Heureux le sol et heureux le pays 
Qui chantent encoré la berceuse apprise 
De votre mere et, a présent, reprise 
Par votre archet tombé du paradis ! 

Les auges musiciens en sont jaloux : 
Chaqué Noel, la retrouvant plus belle, 

Du vieux Jacob redescendent l'échelle 
Pour l'entendre a nouveau plus pres de vous. 

Ayant oté de leurs pieds les sanéales, 
Vous approchent, espiégles, en secret, 
Vous croyant seul, vous reprenez l'archet, 
Laissant leurs tambourins et leurs cymbales. 
Hatifs, ils vous imitent et a leur tour 
Accordent tous leurs violes d'amour. 

III 

Et l'on dit que la nieme mélodie 
Fleurit, un jour, au pied du Canigou, 
Eblouissant et arrétant le loup 
Qui désolait hameaux et bergeries ; 

Et que le loup, ébloui et aux prises, 
Reculant, tete basse, au fond des bois, 
Crut, eífrayé, réentendre la voix 
Qui, jadis, l'arréta tout prés d'Assise. 

Le loup est mort ! Louange á votre mere 
Dont la voix singuliere vous apprit 
Cette berceuse de notre pays, 
Qui, chaqué jour plus ardente et plus claire, 
Au plus proíond du plus profond de nous 
Suscite l'Ange et pourchasse le loup ! 
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