
CATALONIA 5

Recepeio a Cultura Catalana
_ 'ENDEMA de Taudició Pau Casais donada a la sala Pleyel

el dia 13 del mes que som, un acte intim organitzat

per Cultura Catalana (Associació d'Intellectuals Cata-

lans) en honor del gran artista cátala, tingué Hoc als salons de

l'Institut International de Coopération Intellectuelle.

Acompanyat deis Présidents de les seccions d'Art i de

Ciències de C. C, senyors Rebull i Cirera, arribà el Mestre,

modest i afable com sempre. El senyor Quero Molares, prési-

dent de la secció de Llettres i vice-president de l'entitat orga-

nitzadora, rebé en absència del seu président Sr. Lluis Nico-

lau d'Olwer, actualment a Mèxic, l'il.lustre visitant al qual el

Sr. Quero presenta les nombroses delegacions i personalitats

que assistien a l'acte. Acabades les presentacions, el Sr. Quero

pronuncié unes paraules d'homenatge i benvinguda que creiem
intéressant de reproduir. Digué :

« Es un honor i una responsabilitat, respectât Mestre, acol-
lir-vos i saludar-vos en nom de Cul-

tura Catalana, aplec de tota la intel.lec-
tualitat catalana exiliada. Ella us tri-

buta aquest senzill homentage que heu ^*«^^
volgut acceptar, vos que ja l'honoreu 1

en figurar entre els seus membres ,/
d'honor i sóc jo, en l'absència, mai V
tan de lamentar com avui, del nostre y

Président Lluis Nicolau d'Oliver, el rVf^ ^iPÉÏI
seu portaveu. [rrH p '^/Çyi

Les meves paraules, desproporcio- Jf ' il
nades a la magnitud universal de la M
vostra personalitat artística, "eixutes y\

perqué soc enemic del ditirambe i de y
l'elegia, teñen un valor : llur accent. Jf V ¿:

Es un català que us les diu i excuseu- fS ^^fâ$ÊÊÊfflO&
me que oblidant la meva persona em _¿SH§lSP /^vá
senti l'intèrpret no solament de la in- \IËf ̂ ^B^/AyjA
tel.lectualitat catalana i dels catalans ^» ' ^WjÈw/y/^ffî
de França i d'arreu del món sino Tlw
també dels que viuen sota el cel engo- , W '/''
rat de Catalunga. '

Els catalans ens sentim orgullo-

sos de la vostra obra, de la vostra t**^/
conducta i de la vostra persona i per / '
aixà hem volgut unir la nostra admi- I ¿Z.—i

ració a la que us han prodigat a An-
gleterra, a Suïssa i ahir a Paris, la
ciutat estimada que renova la seva I——
vida i reprèn el cami de capital del
gust i de là intel.ligència que gaudia abans de la guerra. Si nos-

altres som pocs en la immensitat d'admiradors que la (vostra
virtuositat desvetlla, som els més prôxims a vós perqué ens
uneix la terra que voiem enaitir i és enaltida pels homes del
vostne valer.

No estrangeu que no parli del vostre art, que remou les

profunditats de l'anima i dona llum a la intel.ligència. Ni l'oca-

sió ni la meva persona són les adients. Mestre Pau Casais, vós

sou el primer ambaixador, en el temps i <en la jerarquía, de

Catalunya, per on passeu es parla del nostre poble, que entre

les privacions qu\e pateix compta la de no poder-vos sentir

directament i a nosaltres ens emplena d'orgull que siqui justa-

ntfint un artista], és a dir, un home universal, el représentant

ideal de Catalunga. Les vostres paraules de fà uns mesos a la

B. B. C. i les vostres darreres declaracions a Anglaterra són

dignes de la vostra carrera immortal.

Permeteu-me ara que aixequi la meva copa en el vostre

honor i que us agraeixi l'haver volgut compartir amb nosaltres

aquests moments inoblidables. Mercès, Mestre, en nom de Cul-
tura Catalana. »

Acabat aquest breu parlement, Pau Casais s'aixecà i pro-

nuncia les següents paraules :

c Dono les gràcies de tot el meu cor a Cultura Catalana per

aquest acte i que hagi volgut rebre'm i donar-me el goig d'estar

amb vosaltres, catalans i amies nostres francesos. A tots us
taludo cordialement.

Les vostres paraules m'han arribat al cor. Catalunya tre-

bàllà molt abans que passessin tantes desgràcies. Catalunga

dévia salvarse amb les sèves virtuls. Jo em vaig creure amb el

deure de contribuir amb el >meu art, la meva orquestra i el meu

moloncel, als esforços que foren fets en bé de Catalunga.

Crée que solament amb la cultura es pot formar un poble

conscient. Tots els esforços fets han estât, pero, insuficients per

a conservar la llibertat i la dignitat de Catalunya.

I aquest cree que és el punt essencial que tots els catalans

han de fixar en el seu cor i en la seva anima.

Tots els esforços que hem fet tots plegats no han estai

suficients. Després del que ha passât, que hem de fer ? Fer

encara més esforços, uns esforços immédiats per tal que Cata-

lunya siguí la Catalunya que tots volem, perqué el que ens ha

passât no és pas solament culpa dels altres sinó també en part,

de la nostra culpa. I nosaltres hem de pensar més en aixà que

no pas esperar l'ajut dels altres. Es aixt que nosaltres ens farem

forts cada un de nosaltres individualment i tota plegats farem

forta la nostra Catalunga. (Aplaudiments).

I res més. us dono a tots les grà-————————i cíes, espérant que les coses, un dia

no massa llunyà, s'arreglaran tanma-
teix i podrem celebrar dignament la

\ nostra tornada a la nostra patria. (Ap-
¡A plaudiments).

¿I Aqüestes paraules sensilles i jus-

5É tes trobaren ampli ressô entre l'au-
Éft dltori, que les comenta llargament

amb signes évidents d'aprovació.

Seguidament foren servides unes
|L1 kjj copes de xampany i unes pastes que
m. VwV foren, enmig de les' dificultats actuáis,
PyíL una prova entre altres de la voluntat
|UB|A i competèneia dels organizadors.

HR^||¡§PBV. Abans de donar-se l'acte per aca-
i^^^^^^^k: bat, Pau Casais parla amb molts dels
ipÉj£?^ÍS|^^ assistents i comenta i contesta molles

Donem a continuado la llista

dels assistents a l'acte :

Sr. Eugeni Kammar, en represen-

tació del Président de la Generalitat ;

/ _ i i Sr. Leizaola, en reprsentació del Go-

*>— '\/ uern base i accompangat dels Srs.

Landàburu, Alberro i Campoannor

 1 rector de Z'OCRE; Sr. Josep Tarra-

dellas, ex-Conseller Primer; Sr. Sal-
vador Bacarisse, en representado de la Union de Intelec-

tuales españoles ; Sr. Josep R. Xirau, vice-president de la

Federado Internacional d'Associacions pro S. D. N. ; Sr. But-

tinger, del Comité americà de socors als réfugiais ; Sr. Lessafre,

dels Amis du Languedoc ; Srs. Joan Font, Torres Dupuy, Joan

Masot, Francesc Villar i Murià del Conseil directiu del Casal

de Catalunya; Srs. Joan Cavall i Rogeli Astruc, de /'Amicale

des Catalans ; Srs. Joan Rebull, Pau Cirera, Josep M. Portas,

F,erran Canyameres, Just Cabot, Miquet Cardona, Salvador Valls

i Antoni Romigosa, del Conseil directiu de Cultura Catalana;

Srs. Jean Camp, Berthaud, membres d'honor de C. C. ; Sres.

Vidua de Lluis Companys, Vidua de Marcel.li Domingo, Quero,

Sola, Portas, Closes, Valls i la seva filia Lina, Claret, Fontber-

nat, Castells, Moronda, Morales i filia i Sta. Navarro ; Srs.

Marian Rubio, Rafael Closes, Fontbernat, Termes, Tasis, Mel-

cior Font, Xuriguera, Peynaud, Tauler, Muntanyá, Hurtado,

Créixams, Gubern, Claret, Aguasca, Garcia Castellet, Fenosa,

Clavé, Jaume Valls, Subiranes, Pedragosa, Torrens-Ibern, Quero

J.iF; Morera, Salses, Castells, Barri, Perramon, Herrero, Ron-

cero, Roig E. i /., Marxuach, Guardiola, Tubau, Labasque,

Piera, Guilanyá, Plosa, Planas, Almirall, Castanyer, Gimeno,

Artigues, Pía, Sales, Tost, Ivern, Perarnau, Rodes, Gaberol, Tor-

rents J., Portet, Ferrer, Fontseré, Quer, Casais, Carbonell, Que-

rol. Arquer, Portas J., Carbono, Blasco, Moronda i Salmerón.


