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L LLE GUA e TALA
Catalunya té J'arma més poderosa del

món per a conservar les scves caractr ríst i-
ciues, tant racials _ coru nacionals. Aquesta
arma, més forta qu~ qualscvol deis invents
malcfics per afer pols lota la hurnan itat ,
la possceix Catalunya. Es el sr u trcsor.
Es el seu orgull. És la llengua Catalana,
l)'ací, dones, I'odi, 1enveja i les guerrrs
que han assolat el riostre país, vinguclcs d~l
cantó de Ponent,

A nosaltre se'ns ha dit "sr para t istcs".
sc'ns ha motejar amb el nom dcspcctiu dels
"de la ceba" pe! Iet cl'esser-ne uns dcteu-
sors a ul rranca. Hi ha hagut desgraciats i
malaurats que, essent catalans, moguts prr
no se sap quines Ileis de bandería, han
acceptat corn abones aquellcs dcfin icio ns i
han arribat a creurc's, talment, que el ea-
tal" no era' sinó un "dialecto" del ~aslelJa
o bé una mania d'uns quanls índividus,

tossuts, que volicn ímposar un llenguatgc

illvcntat.
Per a ningú no es un secrct que, el catalá,

coru el caste llá, el franee,'s, l'italia, i tauts
altrcs, eS una variant ele les tan tes que va
prenc1re el llatí al contacte, en expans:CI-
nar-se és amb cls altres poblr-s.
Norn, a uns cervells arrofiats, com de

vcgad rs el' tenen els nostres vctns, podien
sortir aquestes idees, tan peregrines, de
voíer l1l'gar la realitat el el nostre id iorna.
iMiren si n'han passat tl'anys i auys) ¡Si

n'hern arribat a passar i a sofri r de pér-
s: cUclons í pTohibicions! 1 el catala es viu
i pimpant con mai,

En 'plena repressió; sense nutpns ni pos-
sibilitats d'aprendre'l publicamen t, en plena
clanc1estinitat, el mateix que prol ifcravcn
cls cristians dels temps de les catacumbes,
així veiern, cada día: apareixer nous va-
Iors dintre del ca!Up de la Iitcratura i de
la poesia catalana, I, a lneS, I'cutusiasmc.
un entusiasme que aflora per tots els ¡'m-
bits dels pajsos catalans. Avui eS Mullorca;
un altre dia és Barcelona -el cap i ca-
sal- la que Huila i la que acusa un nou
vingut, un nou arribat, un clerncut .10-

"Ven~a que es llenca coratjosament a la' pa-
lestra", Dels més diversos lIocs de Cala-
Iunya cns arriben noves vcus que refor-
sen I'arbre esponcrós de les Ilctres cata-
'lanes,
Meutre CÍl una tasca rid ícu la , criminal,

que caminen", He recordat aquesLs IllOLSper-
qUe potselI 110m cm fara retr-rs si, com ho pen-
so fer, m'endinso massa en la problcrngt ica
péinsular tot dr ixant, per raons cl'estudi,
'una mica al marge les coses de Cat alurrya
cndins; erad el rueu interás d'anar tarubé a
Madrid i a Va16ncia, tal com ho vaig Lr
amb tora premeditació i robant temps al
rernps.

(CO/ltinuard) .

I

per genoc.cla, a lrs cscoles es manté la
Hengua catalana apartada ele tot i ract c.
tic tota escriptura, de tola mella dexerci-

ci~ ele llel1guaLgc, el pohlr, amb e] scu
srrn it real i posit iu, ha dit la darrcrn [la-

ruula.

S'escriu en ca tal", Es parla en catale ..
tot en els organismes crcats pe!' a f r-Io

ck saparsixer.

Dol , pero, "cure am b quina rabia es
perseguit el catala a les cscolcs, 1 no pas.
precisament, a les Nacionals, on, es com-
prendría, per la por de no cobrar si no
ha feicn aix í, sinó a les con f~S,;ionals, so-
lrretot a les escales religioses, regel1ta¡]cs
,per diverscs Ordrcs, tant de nois com ele

noies.
Ca ld ria vcurc fins a qu in punt aquesta

íorrua rl'exercir el rnestra tge i d.rccció dvls
noseres infants pot ten ir u na 'ccrta le-
g:alitat. Pcró encara mes cns convindria
saber on podcm recorrer cls catalans pcr
povar de posar remci a tanta vergon)'"
i acabar 31Ub aquesta critninal ge.:;tió. que
fa rués ele vint-i-dos anys que dura,

Per a ningli no es cap secrct que el
catala es un idioma mundialmente reconcgut.
T'ampoc no és cap sccrct que es un id ioma
perscgu it i q ue, per ti ifcrcn LS comiuctvs.
s'ha fct saber, a alguncs de le,; grans po-
ti>ncíes, aquesta qüestió que afecta ,1',: pie
els drers de ]']10111e,

Catalun)'a, sense cap v .u oficial o bé
oficiosa que es faci refh xe daqucst a tro-
pellament feror a qUe l'Estat espanyol la
té sonnesa, ¿com s'ho ha ele t:"]' pel' a Icr
abrir cls ul ls a aquestes potgncirs dcmo-
(ratiques que festegen descocadarncnt amb
aquest Estar, fill el'una coricepció, han,
caruent fcixista que ha suprimir tata mena
de: partits políties; que controla tata la prem,
Sil del pais; que té una ficció de Pa.rlament
j un sistema electoral que és la burla l11é3

.clescarac1a que pugui ter-se del snfragi uu i-

versal?
Catalansl No us acorin les actua ls circums-

tancies! Malgrat tata mena d'atropellanv:nts,
SllIS~ I'ajut ele ningú, solamcnt cal que
comptem amb el nost re en for~ i la nost ra
voluntat que ha désser. aho ¡i. aferrissada ,
Inreusifiqueu rus del ótala e u tot parlar,

'clprcncl1-lo, cscrivill-jO!!

Valer es poder', j sobrcto t , mauteniu-
.\lOS integres! La uostru parla es la catalana,
Res de patries p' tites ni regionalisllles pas-
sats a la historia, Som catalans i no ultra
.cosa. Per na ixernr nt, per convicció por "0-

.lcr de Déu i, per tal, CGm deía el poeta:
"Pcrqua si, n~rque. és la nost ra i cadascú
té la scva com a c1istintiu i varictut entre
tots els pobles de! món; perque ~empre hcm
estar catalaus i no hi ha ningú, ticr alt qHc
SIgui, que pugui l'CS contra les Ileis natu-
rals del nostre poble.

(Semer lÍe Pre-nsa Clandestina Catolano'¡
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Entre el" an1's 195'[ i 1955, per inspiració

,,'UI1 gTllp de gel1t amant del teatro, i so'
hrctot del re.urc calaJa, sota el patrouargc
del "Ccrcle Ar tíst ic de SI. Lluc" i amb
vincu lució directa amb el "Grcnicr de Tou-
J()U5e", es va crear l ' "Agrupació Dramgt i-
c;, de Barcelona". Lluituut contra tora mena
de diíículuus, de tipus cccnsmíc i de les
ultrcs que tots cuncixunt , van inicial' Ics
scssious que tcuien pcr finalitat clonar a
colleixer les obres J1ll'S importauts del 1l0S-

(re tcauc i del t ca trc universal, en reprc-
scntacious úuiqucs. Aquesta snlvctat cal Te-
marcar-la perque ,"5 de I'única manera qn::
el govcln au ioritzu ]a "míse-cu-scsue"
dobrcs traduiclcs al catali;.,
De les obres que han rC}Jl'CSCnLat,dcs que

es va fundar I'Agrupació Iius a la data,
cal nsscnyalur: VU/j>07W de llen Jonson, tra-
ducció de Rafael 'Tasis; l-'igllIalió de G, B,
Shuw, en orjginal adaptució ele .Toan Oli-
ver, coucguda del públic del Casal <le Ca-
ruluny« de Buenos A ircs; Les Golf"s de
I'elip Alcu: La Noia i el Solda! de Gino
l'ugnclti, traduídu per Jonli Sarsancd as;
Un Caprici de Musset, pel mateix traduc-
tor; Els Estralls del Tubuc de T'xékov, text
cata1a ele r=» Ofivcr: Pri uicru Hrstisvin
tl'Estcr per Salvador Espriu: Grw7Ia, de
Manuel de l'edrolo; HCJ1/wS i No del mutcix
autor. Aquesta !lista no és exhaustiva, pe-
1'0, En les primores sessious record o ha ver
vist la representació ele L'ós de Txékov i
J_';}lJOl.ló de Bel ac de Giradoux ..
D uran t el IV Cicle de Sessions, cclcb rat

cls primen lllCSOS d'aqucst any, 'han rcpl':-
scurat, ultra la celcbraciú d'un emotiu acte
co1l111lemaratiu de Carlcs Riba, les scgüents
obres: Bechett o L'Honor de Déu. ele Jean
Anouilh: Or i Sal de .Toan Ilrossa; Primera,
"ersió, v= (rl"U de Manuel de Pcd rolo; Els
Cotulemnats tic Baltasar Porcel, (Vegi's la
revista "Catalurrya" cid mes de maig prop-
passat) ,
Les durreres noves que teu im cns anun-

cien que el dia 7 dalnil havien ele posar
en escena Técnica de Cal77lna rambé de NIa-
J'i uel de Pcdrolo.
L'Escola cl'Art ])ram"tic "_".dria Gua!"

va posar en cscenn, al "Forucnt de les Arts
Dccorativcs de Ilarcclona", lobra de Ri-
carel Salva! Morl D'Hosiie, dirigida pe! pro-
pi autor.
Rica rd Salvat es 11" xicot molí [ove i

molt iuquiet. La scva a lició pcl tcatre és
tan fort.a que -m ai no ha negar la scva
coJ.1aIJoraeiÓ a cap clllprca artística rcla-
donada umb I'art e1c Talia. encara qllc
aquella participació no hagués de propor-
cionar-li cap bcucfici ni cap nororictat. En
Ics scvcs aci.nacious com a director posa el
niatcix cutusiasrue que un infant en cls
scus jocs. Perqué pe)' '1 ell el reatre ós un
jnc quc rucrcix la dcdicació que li otorga
sim plcm crit per "11101' al joc en si, scnsc
cSl'era1'l1e cap inés satisfncció que la del
l'ropi. joco

Mort. il'Hotne es una lragedia, escrita Ea
inolt de lCIIl])S i no representada abans per
C;11I5~:S d ivcrxcs, que posa de rellcu el tu-
le nt cl'aqucst [ovcníssnu autor, ja pregon
en la scva acti vit at ele director que connci-
xcm. Les altrcs dues Obl'CS progTamades son:
La ]!I!!."c/a de Joan Brossa i La Inuosiá de
Artur A,damo\',
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