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'  lá: ¿aimbla

De la revista "Catalunya", que es
publica a Buenos Aires, reproduim
el segücnt interessant article:

"Es ben poca cosa ella, per fora.
Primeta, poc alta, vestida de dol... I
absojutament senzilla; sense pells,
sense Joles, sense cap posat exorbi-
tanc. Ais restaurante, o peí carrer,
s'estranya que la gent la miri.
—Es que la conébten, Margarida —

li diem noSaltres.

—Pero, com?
I és cert. Una actriu sembla que

ha de teñir , un altre aapecte. Ella,
tan recollida, tan modesta, lian aus
tera. no porta res que cridl l'aten-
ció. Pero té ims ulls, un front, un
aire, que només poden pertányer a
Margarida Xirgu. Els per aixci que
tothom es tomb» a mirar-la.

Els uns, amb mirada d'amcff; els
altres, amb mirada de por. Com
mai no s'ha mirat a una actriu.
"No he vingut a portar la pau.

T sinó el glavi" — va dir Jesucrist. I
Heternament igual. El geni sempre
surfc a trencar alguna cosa. Sempre
Ive a produir un cataclisme. Per aixó
esvera i esperance. Per aixó encén
la guerra entre el costmn i la ülusió.
Margarida Xirgu no és solament

luna actriu, una gran actriu, tan
.^an com es vulgui; és quelcom més.
tque fa d'actríu igual com hauria fet
qualsevol alti*a cosa humana: amb
una empenta divina de creació, de
ídcstrucció del temple per a refer-lo
' en tres dies...

,  Margarida Xirgu, tan retirada de
_ les coses exteriors, sempre isolada
en la seva atmosfera de somnis, I

■ es queixa del terrabastall que aixe-
ca:

—Han fet de mJ una cosa que jo
no pensava. M'han portat a un món
cstrany. Jo no m'he mogut: ni em
moc. Ja ho veieu vosaltres —ens
diu— Són els altres els que m'han
portat 1 transportat...
Peró, no. Es ella la que transporta

i la que mou. Sense moure's. I aquí
eató. la gracia. L'cierna i fecunda
gracia de la vida. Sempre és la forqa
'de lesperit, Tespurna d'un alé supe-
u^or el que crema, escalfa 1 illumlna
Mot el que ens volta. Els uns inven-
fcn 1 els altres fabriquen. Els uns
^deen i els «Itres executen. Foc 1 es-
opa.

Ha estat ella. Margarida, la que
ha creat aquest raón on ara viu. Els
ella la que ha iiisíiirat a la gent in-
quietuds, la que ha fet néixer emo
cions, la que ha enees la seva pas-
sió trasbalsadora a l'ánim deis pú-
blícs, la que ha atret voluntats i
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moviments. I tot aixó, sense mou
re's. Sense fer res més que come
día...

Peró és que Margarida ha fet co
media d'una manera insólita, fona-
mental i terrible, com per exemple
Shakespeare va íer versos: Wagner,
música; Velázquez. pinlures. Ells
també van causar uns mons nous
amb tote aquests elemente; uns
mons rics i devastadors. en els quals
es íonia la palla í es feia florir el
gra e.spléndidament; mons plens de
fugues d'ombres, de Iluites entre la
vida 1 la mort. coronáis peí trlomf
de la naturalesa —que és tan na-
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tural a la- térra com al cel; que
compleix la seva tnissió de la ma-
teixa manera sobre.el eos que sobre
l'ánima... . j , >■

Pa pees dies. Margarida Xirgu en-
trava al seu cameñno de r"Odeón",
acabat rúltlm'acte-'-de "Doña Rosita
la Soltera''o'el lienguáje de las
'Plores", i ens deia;

—No sé clué li deu semblar al pú-
blic aquest,-final dé la comédia, ¡Es
tan poc tan'poc declamatiu!...
Jo ja hi farla pinyol, ja, en aques
ta escena dfel coixi'... Si ho sabéssiu-
E1 cor se me n'hi va. No el faig per
qué me'n dono vergonya.

Si Margarida feia el pinyol en
aquesta escena final de "Doña Ro
sita", obscura i amarga, el püblic es
Iliuraria a l'entu^lasme fácil: peró
Margarida no ho vol; Margarida re-
fusa aquests entusiasmes matussers.
No es conforma amb tocar la pell
de -l'espectador; és al cor on vol
árribar-li. Li cal. per a ai.xó, fer un
esforc enorme; torcer uns hábits,
unes inclinacioiK, tota una tradició;
Vencer el domini del vici, matar el
drac de la tempiació...

I així en tot. Peró no es cansa maí.
Mai no defalleix. Tan primeta, tan
poca cosa, malaltíssav adolorida, i
l'altre día deia:

—¡Quin gust que dona anar contra
corrent! Sempre a contrapel de les
modes. ¿Qué hi fá que costi coinba-
^re? ¿Qué seria del món si s'acabes-
sin els combats? Tot s'aturaria. Tot
s estancarla i es perdria tot.

Es ciar. I per aixó está l'art, qu>
cerca la bellesa perqué pressent la
períccció de les coses. I contraria
Terror que se n'aparta.

. A Margarida no 11 agrada ni quQ i
la mirín ni que parlin d'ella, Fa un í
any i mig que €.siic amb ella i qué ,
li sentó dir i li veig fer. M'haurá dé
perdonar aquest article. Es la pri-i
mera vegada que cscric sobre ell
des que la conec, por damunt de le
meves obbgacicns al seu costat.
faig amb gust per CATALUNYj
pels catalans de TArgentina que \a
adnnrablemeiit li han fet just-fciaJ

I si no 11 sembla bé. que penst qt
es seguint el seu credo de la conb
diccio que 11 porto la contrária..."i


