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"Distingi t amic,
el dia 12 del mes passat, us vaig enviar una Ll.etra ambel

prec que wlguéssiu publicar-la a la "Bústia" o bé a "Dialeg".
., .

Malgr~t el temps que ha passat, la carta no ha estat publi-
cada (si més nO, jo no l'he vista als diaris que hemanat rebent per via
aenía f~ a la data a 1'Obra Cultural Catalana). ""

Per tal comsuposo que al' Awi no negueu pas el dret de
.réplica, mé~."aviat en decante a creure que potser la carta esmentada f)o

arriba. a tes vostres mans L, per consegüent , us adjunto ara la copia amb
un prec molt especial perqué feu la meree de publicar-la, atesa la impor-
tancia i gravetat del tema.

Faig avinent per a saludar-vos i restar ben vostre i al
servei deIs Pa!sos Catalans

.Jordt Arbones

Guido Apano626

.1879BmNJU.. (Bs. As.)
&p. Argentina '
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. Els espanynls tenen una dita que fa: "Cuandola limosna es grande, hasta el san-
to desconfía". Fins ara, no he sabut trobar l' equivalent catala d"aquest; refrany, i
se m'ha acudit QUe,si realment no en tenim cap, potser és perqu~ els catalans no
som tan ma1fiats comels espanyols. Abe'(;explicaria, potser, que "al guns" prest-
dents actuals d"'al~" Casals i Centres catalans d'America haguesaínacceptat la
invi taci6, amb ~espeses pagades, que els fál l' lnsti tut CZatallde Cooperaci6 Ibero-
americana perque assistissin a la 1 Trobada de Casals Cata1ans d'.Am~ica del 1980.
Podían aleshores concedir-los una mica de aMit i suposar que, amb llur bona fe
i sense rralf.i~~, s'ha.vien deixat enlluemar pels arguments dial~tics emprats pels
Integrarrts .de l' esmentat institut i deixat endur per l' euf~ria que engendrava supo-
sar que ja ten1emuna autonomía, etc. etc. Ara: que al cap d'tm parel1 d'anys, des-
nrés d'haver vist els efectes del 'tejerazo', amb la seva seqUe1.1a d"~armonitza-

. dions"; després de les demíncies de l' IPRCC,del Consell Nacional Catal~ id' al-
tres, aquells 'mateixos senyors no solament ha.g~ reincidit sin6 que adhuc hagin vol-
p,ut ju..o;tificar llur actitud mitjaru;ant una dialktica sanblant a la que emprenels
"hannonitzadors" (i emrefereixo a 1'article "'Torneremal nord, tornaren al.dud" de
J"oan RocaJOOra,AvtJI, 19-X1i-81), deroostra clarament que están d'acord ambels pro-

¡1l'bsits d.e 1t Irr:I, i f6ra ingerro.creure que també aquesta vegada han estat sorpresos
/1 en llur bona fe, si és que mal.ho foren.

1/) I.;/// ID.sCasals i Centres catalans d 'AIOOricahavien estat sempre bastions Inexpugna-
1///(1' bIes davant els intents d'''espanyolitzar-los'' que manta vegada havien dut a cap els

l' 1/' I ñmcionaris del s consotats espanyols. l.'actitud inflexible deIs homesque els dir,i-
//'1 t" gien, aouests Casal.s , els honorava, 1 és abe1 que fa basarda veure avui coro a11'oque mai I

. ~fY no hwia estat possible per mitj~ de la "diplomacia", ~ra s' ha fet efect.íu mercss a
I mitjans més ,pra&mh.tics:només eIs ha calgut tirar m'a d'tmS quants milions de pes-ol' setes. sota aquesta andanada, el s bastdons antany inexpugnables d'una colla de Ca-

. sals i Centres catalans de la di~spora s'ban esfondrat comsi fossin caste1ls de
cartes per mancad'aquel1a actitud inflexible que caracteritzk els presidents
di'abans, la qua! és evident que el s actuals no han sabut adoptar.
" Q.1eels presidents que han asslsti t a la JI 'l'robada no han estat sorpresos en llur

bona fe ni han mantdngut una ferria actitud de resistencia en aquesta oportt&nitat
se'n despr~ de les propies paraules del senyor Rocamaraa l'article esmentat, tot
parlant en nomdeIs presidents rlels rasats i Centres d'arreu del m6n (vul l ac1arir,
;4'oncs, que cada cop que el cito ho faig conslderant-Jo portantveu del grup i no pas
a ,tall personal). D'una bánda diu que 'bJm ha demmcí.at un man~fic intent de con-
trpl deIs Casals per part de Madrid. UnMadrid sense/cognorn (el subraOOat es meu)
contra el qual homens avísa per tal que estiguem ayíatents i al' aguaí,t". 1 més

/avaU, diu encara: "Ore els qui hemsuportat les ~tempsades de ~g segle de per-
/ secucíons no necessitem que hom ens avisi d 'uns peri1ls 4ue coneíxen massa bé",

/ O sigui, poden suposar que homno va de bona fe/si a1.lega que 1i parlen d'Un Ma-

I cb:'idsense cognom", quan se li ~it que aoueíx ''Madrid'' es diu: "Círculo Catalán
~ Madrid, Instituto Espafiol de Migraci6n, del Ministerio de Trabajo, I~tituto de

f ~peraci6n Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Thcteriores", del qua1 en de-
~ l' Insti tut Catala de Cooperaci6 Ibero-amerácana.. es a dir que es rracta. -d 'un
'\tadrid" amb tots e1s noms i els cognoms, coms"'esca¡ua les famílies de "noble,

/ raigambre". 1 tampoc no poden suposar que ha obrar-de bona fA qu i declara. no neees-
/'.... sitar que 1'avisin d'tms peri11s que "coneíx massa hé" i malgrat tot accepta "una'

Sr. Director de
l'AVtTI
Barcelona

Benvol~t compatrici,
Us agra iré w1gueu publicar aquestes ratlles a la "Bústia" o

a "Di'hleR":
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beca, m passatge" de mans d'unt'Madrid" la nissaga del qua1 es r itats
to de OJltura Hispánica i al' Instituto Catalán de Cultura Hispánica. Per altra ban-
da, de resist~ia no n'hi ha hagut gens ni mica:~h1 contrari, si fen esment dtunes
al tres paraules del mateix president del Casal de Catahmya de Buenos .lires en una
entrevista de J. Subirlt (AVUI,l2-xii-81), quan aquest li pregunta: "Pero voleu de-
manar diners als organismes del govern central 1", el senyor Roc:am:>racontestá: "Si
1'Instituto Espanyol d':Rnigraci6 disposa d'uns milions, per qu~ els catalans de fora
no poden dtsposar-ne en part? Si Catalmya aporta un 40 per cent deIs pressupostos
de l 'Estat, no en.s regala res, ens tornen una mica el que lSsnostre. AixOno és ven-
.dre' s per un plat de llenties". En aquesta mateixa entrevista, el senyor RocaJll)ra
considera que els de 1t IPF.ccels ofenien pel fet que els volien donar "carnet de
catataní.tat", Arel d'alib, parafrasejant. Ma.nuelde Pedrolo ("No enfosquim.allo que
~s clar", AVUI, desembre 81), podr1en dir que cadascü amb la seva acti ~;~ (,es d6na
el "carnet de cata'laní.nat" que li escau. '~'"
.' Al' article esmentat abans , el senyor Rocamoraes lamenta perqué "les ri9:stres
1lars co1.lectives" són "castigades encara per la secessió de grups i indiyj,dus que
les afehleixen -diu- cal'. en els nostres fu.,,,, llunyans estatges no 110ffin 'to:t entre
tots", sino 'tot [11 entre JOOltpocs'''' Ps veu que el president del Casa,!.de Ca..'
talunya de BuenosiIjres no coneix encara els motius pels quals hi ha grups 'i indi-
vidus que shan secessionat de les t'1lars co1.lectives"! Fls motius sen, si fa no fa,
ets ·mateixos que ara ensdndaeíxen a alc;.ar la veu enfront d' aquesta claudicació ......
oprobiosa 'de la major part de Casals i Centres eatalaas d' arreu del m6n (e.ls quals
el'ara endavant podrán tancar files al costat de los "centros regionales" !~ ele las

, "Casas de Bspaña" amb·,tot orgull, oi?), 'per tal que a casa nostra sapiguen que en
\ aquesta rdba de t.\tllntic hi ha catalans que no s' han deixat engalipar pets il-
1usionistes de tom, pels cortesans servils i pe1s bufons llagoters; catalana que
ja no volgueren participar del concert orquestrat per les entitats espanyoles amb

I~"""'-"",;-""":", ...· matiu de la visita a 1'Argentina de 1'actual rei d'Fspanya al costat del.s "cata-
lana" que hi van voler fer sonar tamb~ llur esquellot botifler (cal citar í1'qtl! m
paragraf d'una curiosa carta de Tarradel1as a Joan Rocmml'3.,ambmembret d~ "m.
President de la .Generalitat de Catahmya", del 30 de gener de 1979~ fotocbpies de la
qua! foeen profusament repartides a tort i a dret pe1 receptW' de la !letra, para-
'graf que fa: "lls felicito de tot cor per la vostra inte1.1igent i patr íbtdca acció

'"..... al front de la Delegaci6 de la r,eneralitat amb motiu de la visita del rei Joan Car-
Les a 1 tArgentina. Estic perfectament d' acord en (sic) la vostra írrtervencíé al . I

,,;• ,:.,. Iunch de de~ida (sic) a l'J1nbaixada (sic) d'Espanya i,us ar,::aeixo 1e~,.,parau1e)S
. ': .......que vareu dí.r al mnarca".); eatalans que creuen en l' exi sténc ía deIs I'a1S0C; Cq;taláns,
r,' ';:. 'malgrat que siguin "una. realitat nacional mancada de rea1itat política", comíd~o/

. ",., el senyor Rocamora, i creuen en la necessitat de la lluita per aconseguir el,' s~
,.; reconeixenent "perque avní Ss 1'hora de poder llui tar pe1 que vo1en ser", c~/diu en

. Uach; cata1ans~creuen que les entitats catalanes de la di~spora han de conser-
var 11ur ind. . ia fins .i tot en relaci6 amb un govem de la GeneraliH que

/:... .fa una política '):> gri!.tica", "sense estirar Jás el brac que la mAnegai ...curant
. y' salvar el que s'lla aconseguit, consq1idar el poc o mo1t que tenim", en ~'ra41es
:. ' ',."del senyor Rocmmra (la qual cosa esta bé, pero no 6s aplicable als casa¡1s ji Cen-

/,. tres de l' exterior, e1s quals, donades les actuals circtmlSrlmcies, han de procurar,
I precisament, secundar 1 'a.cció deIs catalans de l' interior que, en no estar I'pe-
. ' ditats als compromisospo1ítics imposats per una. autonomía "'descafeinada" i tliar-
. .' nnní.tzada" procuren d'estirar més el b~ que la IMn~ i per aixo de vegades van
". a' raure a la presé o sl5natacats verba01mento ~b bomo~; cata1ans, en LUl mot, que,

, entre d'altres coses que no fUC exposar per manca d'espai, no estan dtsposata a ac-
. /~eptar mai tUl plat de llenties malgrat que aquestes llenties hag:in estat pag~~es
¡/8mb diners aportats per Catalunya, ja que pensen, Igual que en Raimon(AVUI, p-I!xii-81), que a vegades "el qu~no s pot comprar és que no es deixa vendré", \ ~
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