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NOM I

Jordi Arbones' iMontulL,
NAIXEN<;A
A Barcelona, al carrer de Coro
tines, el 17 de ,juliol de 1929.
PROCEDt;:NCIA
Venia dels Paísos Catalans, des.
prés d'una breu estada a Lon-
dres.

ACTIVITATS ABANS
La coneixenca d'algunes de les
personalitats més fermes ¡del
nostre món cultural esperona
el meu afany de liuita per la
recuperació de les valors més
elementals de la nostra essencía
coHcctiva. Aixo s'esdevingué cap
al 1950. Prevíament vaig assistír
a una mena de curs de catalá,
que d'una manera amical dicta
a un petit grup el malaguanyar
professor Antoni Jaume, car al
coHegi on vaig aprendre de' lle-
gir i escriure, el coHegi Pelayo
del carrer del Portal Nou, no-
més ens feien llegír en catala
un cop per setmana, i, encara,
no,més els primers anys de la
guerra.

ACTIVITATS A AMt;:RICA
Escric, dirigeixo algunes -obres
teatrals catalanes, faig traduc-
cions de I'angles al catala per
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a editorials :de casa nostra col-
laboro a les revis tes' «CFltalu-
nya» (avui desapareguda) i ;"Res-
sorgiment» ¡ de Buenbs Aires.
Faig com una mena de corres-
pon salia per.a «Serra !d'O!J»,on
publico esporádicamént :quhI-
que articIe. Integro el :grup, fun-
dador d'Obra Cultural! Catalana
i formo part del Pat~onati déls
Jocs Florals de la Llengua Ca-
talana de 1'Argentina! De Imés
a més, miro de guanyar-me Ila
vida. ¡!
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EL 'PA1S DE RESIDt;:NCIA, :

I ,
L'Argentina 'no assoleix de cap-
tivar-rne i no m'hi sento arre-
lat.jAixo no vol dir que no miri
de penetrar-la. M'interessen els

I escriptors, els plástics, els mú-
sics argentins que d'alguna 'IDa-

, nera tradueixen eIs eorrents re-
.novadors que somouen d'un
'cap a l'altre les pregoneses de
~I'America llatina.

AMt;:RICA
Cree en I'America que ha co-
menear de créixer un cop tallat

:,el cordó umbilical que la tenia
aícrmada a un passat colonia-
lista, fos quin fos I'origen del
cordó. ¡

ALTRES CATALANS i
D'AMt;:RICA I

M'ha colpit l~ ferma ~personali-
tat ' del genial gravador Pompeu
Audivert i 'dH, Nadal í Mallol
(director de la revista «Ressor-
giment» durant cinquanta-sís
anys ininterromputs), admiro
l'obra d'homes com l'escriptor
Mas i Perera, el pintor 'Nicolau
Rubió, i em sento identificat
amb tots aquells catalan s resi-
dents que es mantenen fidels a
lIurs ideals de llibertat i de
justicia i al servei de la: patria.

CATALUNYAAHIR
Un pais en brega constant per
la seva supervivencia.

CATALUNYADEMA
En la mesura que els catalans
d'avui . sabrem assumir la res-
ponsabilitat que comporta el
moment historie que ens ha
pertocat de viure, podrem es-
perar que la Catalunya de dema
sigui la concreció dels ideals
més alts deIs homes :que ens
han precedit en aquesta liuita
incessant a través del ·temps.
:EL RETORN
1?~'una esperanca que m'abrusa
com una brasa viva. . ¡ I
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