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EDITORIAL 

UN NOU "UN TAL" 
En aqüestes mateixes pagines ens lamentem deis Catalans de Fran
ga qu'empren un horrorós cátala fonétic, en I loe del cátala ortogra
fíe, I donem un exemple de I'horrorós que seria el francés si hom 
l'escrlvia en grafía fonética en I loe de la grafía classica ortográfica. 
Aquesta argumentado es voluble peí cas que presenta el professor 
Vassalls. Fa mes de trenta anys qu'ens coneixem. Aquesta I larga 
conelxenga ens ha permés de seguir la seva evolució, interessant 
en molts aspectes. La qu'ens fou mes simpática fou la darrer a fase 
d'aquelxa, en l'aspecte linguistic. 

L'amic Vassalls es. segurament, el Rossellonés que sap mes bé 
parlar (i escriure) el cátala literari i el cátala modern. Ningú, en 
el Rosselló, ha sabut fer com el I: donar una conferencia d'un alt 
nivel I cientiflc en un per feote cataté modern. 

Conelxent, dones, tota la seva válua, en aquest aspecte, ens va 
entusiasmar ¡"iniciativa que va prendre, al comengar a publicar, en 
• L'lndépendant * de Perpinyá, una serie d'articles que volien esser, 
a la vegada, d'iniciació a la lectura del cátala i de relntroducció del 
cátala escrit en les llars rosselloneses, en moltes de les quals no 
hi havia entrat mal. Es per aixó qu'al costat de la forma ortográfica 
de certs mots, poc coneguts, el professor Vassalls hi posava la 
forma fonética usada a Catalunya-Nord i mes especialment al Ros-
selló, car tothom sap qu'es el cátala de la comarca del Rosselló el 
qu'ha sofrit mes de /'influencia francesa i occitana. En efecte, com 
mes s'avanga, Catalunya endins, venint de Franga, mes pur es 
el cátala, per exemple, en les comarques del Conflent, del Valles-
pir, de la Cerdanya. 

La fórmula de la primera serie d'articles d'en Gerard Vassalls a 
* L'lndépendant », era, al nostre entendre, molt susceptible de por
tar els fruits esperáis. Hi estávem tan d'acord, que vam declarar, 
a ell mateix, que seria molt útil qu'el G.R.E.C, per exemple, fes 
un recull d'aquella primera serie, i el publiques sota la forma d'un 
petit opúscul. 

En francés hom diu que « les plaisanteries les plus courtes sont 
les meilleures ». Es, potser, una imatge d'aquest estil que caldria 
emprar ara per \ut\ar l'acció del Sr Vassalls. Si al comengament 
— com resta dit mes amont — vam aplaudir a la seva iniciativa, ara 
I des de fa ¡a un cert temps, no hi podem estar d'acord per la rao 
de principi següent: 

En Gerard Vassalls ha abandonat el seu elegant, ciar i precis cátala 
modern, literari, normatiu, per convertirse en « Un Tal » qualsevol. 

Mes, circumstáncia agravant: l'Un Tal de l'época apareix compren
sible precisament perqué escrigué en un període de la nostra histo
ria de poblé en la qual estávem en el « creux de la vague », mentres 
qu'ara, escriure en cátala fonétic, en I loe de cátala ortografíe, es ¡a, 
quasi, tan desplagat com escriure en francés fonétic en lloc de 
francés ortografíe. 

* 
« • 

A mes a mes del problema de la I lengua. (1) el Sr. Vassalls, en 
sotslleva un altre : el del nostre destí com a poblé, Insistlnt en 
qué, des de 1790, vam donar « voluntaría adhesíó, en tant que 
poblé ' a l'estat francés. 

SI bé es veritat que ningú pot negar que la Revolucló francesa fou 
motiu, pels Catalans de Franga, d'adherir, en massa, ais postuláis 
d'aquell gran fet historie, no cal pas ignorar en quines condicions 
psicológiques se trobaven en 1790: Mes de cent anys després de 
la separado amb els altres Catalans, encara no eren res; ni Espa
nyols (de fet no n'han esset mai si bé han estat ciutadans de l'estat 
espanyol de dret, quan aquest estat era federal) ni Francesos de 
fet, si bé ¡a n'eren de dret. Com que l'esperit democrátic deis 
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RADIOSCOPIA D'UNS VOTS X j , 

LA n DEL RBGIMÍS& 
FRANQUISTA 

A. — EL « PARLAMENT >. 

« Genio y figura hasta la sepultura ». 

No ha estat pas el cas de les Corts franquistes. En un any s'han esmlcolat 
fins a pronunciar llur propia desaparició. 

Delxant de banda les tretze abstencions — que no son mes que vots posltlus 
disfiessats — notarem qu'el percentatge despassa el 86 % per l'autodestruccló 
del franquismo. Es quelcom d'aclaparador. Mai un régim havia calgut tant baix ; 
i aixó tenlnt en compte qu'els votants eren, to¿s, pilers d'aquest réglm, crlatures 
eixides d'ell. 

A Franga, l'any 1940, ¡a III* República també vota la seva autodestrucció jurídica : 
mes fou després d'haver estat ja destruida per la victoria militar de l'enemlc 
exterior, amb la col.laborado de l'enemic Interior. 

Malgrat, empero, la presencia deis exércits alemanys, en el sol francés, el vot 
de les « corts » franceses (que no havien estat pas designades sino elegidas) fou 
mes honorable qu'el vot de les espanyoles. Hi havé, en efecte, 80 diputats (sense 
comptar els qu'hom impedí d'assistlr-hi) qu'a despit de l'ocupació alemanya, de 
llurs col.laboradors francesos i de tots els perilla que llur actitud representava, 
tlngueren el coratge de votar no ! 

A Espanya només 59 I I sense cap deis perilla en qüestló ni d'altres de 
majors o mlnors. 

Nomos aquest resultat se passa de tot comentari. Davant d'ell, les manlfes-
tacions deis « ultras •, les menaces de mort i altres baixes maniobres no representen 
mes que les darreres sostragades d'un moribund. 

Tant mes, qu'els feixlstes sincers (a no confondre, sempre, amb els franquistes) 
s'aniran donant rompte de quina manera van esser neutralitzats, de quina manera 
se'ls II renta la cara amb aigua bruta, donant bons « enchufes • a uns quants, no 
gens maliciosos ni perspicagos, ni integristes ni Integráis. 

B. — EL REFERENDUM. 
« La droite francaise est la plus béte du monde ». 
Es aixl qu'hom quallfica, efectivament, la dreta francesa : « la mes bestia del 

món ». Aquest qualificatiu se podría aplicar, molt bé també, a l'esquerra espanyola 
car, amb motiu de la seva actitud, en el recent referéndum d'Espanya, s'ha guanyat 
aquest poc honorable tftol. 

Benhauradament, el poblé espanyol, mes consclent i madur del qu'hom podia 
suposar, s'ha encarregat, ell mateix, de demostrar, amb el seu vot, Terror táctica 
comesa, per l'esquerra del seu país. Car saltava ais ulls que consellar l'abstencló 
en el referéndum era fer el joc deis « ultras ». 

Sense teñir en compte les condicions particulars del cas espanyol, l'esquerra 
havia d'haver tret la Migó del resultat que doné a Franga una abstenció célebre, 
amb motiu de l'elecció del president de la República i No volguer escolllr entre 
Poher i Pompidou era assegurar l'elecció d'aquest darrer. Sense aquella abstenció 
(ultra economitzar nombrosos milions i milions de franes en noves eleccions a la 
presidencia de la República) no hi hauria havut pas l'elecció d'en Valéry Giscard 
ahir ni, potser, la de demá d'en Jacques Chirac. Hi hauria encara n'Alain Poher 
i no ho farla pas pltjor qu'el qu'en fou, qu'el que n'es ni qu'el qu'en vol esser, 
sonse comptar tots els altres postulants que vluen mes o menys d'il.luslons. 

Mes, a mes de la Higo de Franga, calla teñir en compte les condicions parti
culars d'Espanya : El ciutadá demócrata espanyol no podia comprendre que poguent 
votar — lliurement, per primera vegada, des de fa quaranta anys — se'l frustres 
d'aquest dret. Si l'oposició hagués consellat el vot blanc hom podia comprendre, 
car votar en blanc signlficava no estar d'acord en la via empresa per restaurar 
la democracia a Espanya. El vot en blanc hagués permés, per altra part, de valorar 
el pes real de l'oposició en qüestló. Ara no se sabrá mai quins son els vots de 
l'oposició dins el 22 °'o, aproxlmadament, deis que no han votat, sabent qu'en tota 
ccnsulta democrática hi ha sempre un percentatge, forga important de clutadans. 
que no vota per raons diverses totes les quals son sempre, cívicament i democré-
ticament, les menys interessanls. 

Mes no era pas l'abstencló ni el vot en blanc que calía emetre. Com ho 
comprengué bé el bon sentit comú deis clutadans espanyols, era el vot sí, efectiu 
i masslu. Aquest vot era la sánelo del poblé a l'altre vot de les Corts, analltzat 
mes amunt I consagrant doblement la f¡ del régim franquista. Tant mes qu'el 
referéndum ha demostrat qu'els partidaris qu'encara queden d'aquest réglm, no 
compten mes que per 2,60 % deis ciutadans espanyols. Només per clarificar així 
les coses aquest referéndum era ja posítiu. 

Ara, amb aquest resultat i el vot de les Corts, els responsables de l'Estat 
espanyol han estat desHigats, legalment I incontestablement, de tot altre vot, 
promesa o jurament en favor deis mantenlment de les ¡nstitucions franquistes. 
Poden prendre totes les dlsposlclons que vulgln sense que se'ls puqui acusar de 
trair « quol que ce soit ». Es a partir d'ara que l'oposició se pot mostrar mes o 
menys Intransigent en vistes a les institucions democrátlques que cal donar al pais. 

R. BOIX. 
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EDITORIAL Continuado de la página 1 

Catalans es molt mes vell qu'el deis Francesos, la majoria deis 
Catalans de Franca van veure amb molt bons ulls tot el batibull 
revolucionari deis Francesos i fou, per ells, una ocasió per donarse, 
sino una nova patria (perqué ja tenien la llur) almenys una rao 
d'existir col.lectivament dins de l'estat francés. 
No cal pas oblidar, tanmateix, qu'els Catalans jacobins, aixi com 
també nombrosos Occitans d'Aquitánia, d'Auvérnia, del Llenguadoc, 
de Provenga, etc., al veure que no's tenia compte, a París, de 
llur personalltat de poblé, menagaren de constituir una * República 
meridional *. I'iniciativa vingué del club jacobí perpinyanés « Els 
amics de la Llibertat. » 
Mes de la mateixa manera que no'ns hem fet mal solidaris, en 
« Terres Catalanes », de cap decisió, deis nostres avant-passats, 
que no pugui esser avalada pels Catalans contemporanis, no consi-
derem ¡'entusiasme (trait) deis Catalans de 1790, com un certi-
ficat d'adhesió definitiva a l'estat francés. 
Tant mes que, de tot go que s'ha fet fins ara, en geografía política, 
no'n restara res perqué pertot predomina encara Vera de rampinya 
a la qual han estat sotsmesos l'immensa majoria deis pobles del 
món. 
De la mateixa manera, dones, qu'han desaparegut totes les altres 
geopolítiques, de milers d'anys enga, ¡'actual desapareixera també 
(la que volia imposar Hitler havia de durar mil anys !) 
Per qué totes les fronteres actuáis haurien d'esser inviolables i 
definitives quan — tenint en compte l'evolució humana assolida — 
son les mes injustes, les mes inétniques, les mes antinaturals i anti-
humanes qu'han existit ? 
No han d'esser ni inviolables ni definitives, en espera del día en qué 
no n'existiré cap. 
(1) En Gerard VassaUs escriu Menga (fonétic). Mes escrivint llengua 

(ortografíe), nosaltres pronunciem el mot igualment com ell, car la 
lletra a, essent átona (en fináis de mots femenins singulars) s'ha de 
pronunciar e. 

CANVIS DE NOMS 
Hem rebut de l'emlnent autor I membre 

de l'lnstitut d'estudis catalans. En Joan 
Coromlnes, la lletra següent : 

« Benvolgut amlcs : En el vostre perló-
dlo (Terres Catalanes n° 21 - primavera 
1976) he vist una nota, que he llegit pie 
de simpatía, recomanant que es diguln en 
forma catalana tots els noms de vllatges 
de Catalunya Nord. Preclsament perqué 
tino la mes bona voluntat per la vostra 
Idea i, com especialista, noto que no 
esteu del tot ben Informats en topono
mástica, sentó la necessitat de comunicar-
vos alguns detalls de rectificado, etc., 
etc. ». 

Com qu'el debat no está dos en el 
si deis munlclpls d'Amélie les Balns, 
Bourg-Madame i Mont-Louls, donem, a 
continuado, qualques extractes de la nos
tra resposta al Sr Coromlnes aixf com un 
desenvolupament del cas d'Amélie. 

En Joan Coromlnes diu que tenlm tota 
la rao en prooosar de canviar Amelle les 
Balns per « Els Banys d'Arles •>. Es així, 
efectivament, qu'hauria d'esser. Mes, els 
naturals del país no hl están galre d'acord, 
per no dlr gens d'acord, en relacló al fet 

3u'el nom d'Arles és Ja el del veí d'Arles 
e Tech. Llavors se podría proposar Banys 

de Tech o de Tec (fórmula moderna) o bé 
Balns du Vallesplr, no seria pas dolent. 

Referent a Bourg-Madame-La Gulngueta 
es Intenclonadament que ho confonem 
amb Ix. Ho fem, partlnt del prlnclpl qu'a 
Ix — nom purament cerda — deu perta-
nyer el terme municipal, a l'lnterlor del 
qual s'implantá La Gulngueta — nom fun
cional — esdevlnqut Boug-Madame — 
nom germano-francés. 

Es a Ix on hl ha traces hist&rlques 
(esglésla románica, etc.) que no hem tro-
bat á La Gulngueta. Com míe la distancia 
es tan curta, d'lx a La Gulngueta, cal 
concloure'n que s'aqla — a l'origen — del 
matelx terme municipal I que la nalxenca 
de La Gulngueta (barraca, cantina) se de-
vía produlr com a conseqüéncla de Testa-
bllment de la frontera artificial creada 
amb l'aparicló d'un corriere — mes o 
ble que siqul alxf : establlment — al 
costat del rlerol, que delimita la frontera 
deis estats francés I espanyol — d'una 
mena de barraca-cantina, especulant |a 
amb l'aparicló d'un comerg — mes o 
menys clandestf — del fet de la dita 
frontera. Fou, probablement, una mena de 
«tete de pont», un enllag prátlc — entre 
les pobladons cerdanes veínes I separa
dos per l'absurdltat de la nova frontera 
d'estat. D'aquesta manera La Guingueta, 

fou, d'una banda del rierol, el pendent del 
Puigcerdá de l'altra, rao per la qual, en-
tórn de La Gulngueta, de l'espavilat pri
mer comercant - traf icant - contrabandista, 
s'hl establlren d'altres barraques, les 
quals, a poc a poc, foren reemplagades 
per cases, donant nalxenca a una aglome
rado, a un llogarret, a un vilar I, flnal-
ment, a un vllatge el qual guarda el nom 
de La Guingueta primitiva fins que, peí 
motlu breument exposat en el nostre 
n° 21, La Guingueta esdevingué Bourg-
Madama. 

SI aquesta evolució es la bona, La 
Guingueta era una mena de raval (fau-
bourg) d'lx, dit, precisament, La Guln
gueta d'lx. Dones, no havia d'haver esde-
vingut mal un municipí nou, separat d'lx. 
Es per aixó qu'en el sudit n° 21 demaná-
vem, simplement, qu'el nom de Bourg-
Madame desaparegués, retornant a la 
denominado general d'lx peí conjunt d'lx 
i Bourg-Madame actuáis, o, com a máxlm, 
que Bourg-Madame reprengués el nom de 
La Gulngueta d'lx. 

XXX 

En quant a Mont-Louls estem comple-
tament d'acord amb en Joan Coromlnes 
per dir Ovanca I no Ovangá. Es, efectiva
ment, així que ho volíem escrlure. 

Es normal que sen dlgués El vilar 
d'Ovanca — com, molt justament, ho fa 
remarcar el Sr Coromlnes — perqué no 
era pas un vllatge, amb terme municipal 
propi, etc. Només era un vilar, un llogarret 
minúscul, que prengué, probablement, el 
nom del qu'en francés en diuen un « lleu-
dit» o siguí el nom d'un Indret determi-
nat d'un terme municipal; com están divl-
dits tots els termes municipals. Ovanca 
devia esser, dones, el nom de la petita 
contrada entorn del pulg. Es el cim 
d'aquest puiq, del mont, que fou profitat, 
per Huís XIV, per fer-hi bastir la plaga 
forta que porta el seu nom, Mont-Louls. 

Si Puigcerdá i Vilafranca de Conflent 
no fossin noms catalans, si haguessin 
estat Imposats per estrangers, tambó 
estaríem d'acord en que canviessln de 
nom. 

Per Puigcerdá — nom topográflc que no 
vol dir pas gran cosa per designar una 
poblado — potser encara trobaríem eru
dita locáis que desltjarlen el canvl. 

Per Vilafranca no hl ha pas problema ; 
només hi ha el fet que, de la primitiva 
plaga forta (i franca) catalana, en Huís 
XIV en féu una plaga forta (I no gens 
franca) francesa. 

L. R. 
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POSTULATS DEL CENTRE CULTURAL CÁTALA 
MANIFEST 

Considcrant que ens son imposadea unes dengues I una manera de vlure que 
no ens son própies, asplrem a que ens sigui reconeguda oficialment, per tots els 
Estats del món, la nostra personalltat catalana. Caldrá estudiar I tronar la forma 
I manera d'arribar pacificament, a aquest suprem objectiu. Aplicarem la « NO 
VIOLENCIA » i confiem en l'Europa que s'está bastint. 

El nostre Idear! és el d'homes mures I tolerants. En els aspectes politlcs, religiosos 
I soclals condemnem les formes de govern que, en el segle XX, han estat Imposade* 
per la forca. No podem admetre cap procedlment totalltarl, per bones que slguin les 
intencions deis adoptes I simpatitzants d'aquests sistemes. Crelem que cal facilitar la 
democracia I acomodar-se de la dlversitat d'idees i deis partits que la representen. 

Degut a l'experléncla I ais amargs records que molts tenlm, desltgem aprovar una 
estatuts I reglament interior que Impedeixin, en totes les nostres manifestacions, odis, 
discussions fora de lloc, renyines i rancúnles. Sense oblidar res del passat, nosaltres 
el volem silenciar I ens dirigem, amb fermesa, de cara al porvenir, pensant, sobretot, 
en la mamada i el jovent que un dia ens han de succeir. 

Les actlvltats de l'Entitat serán d'aplegar un máxlm de socls per poder crear 
diverses seccions culturáis, artistiques, esportives, de cant, de ball, de teatre, de 
sortides familiars, etc. Acollirem, a mes a mes, els oradors que ens puguln oferlr 
conferencies interessants i procurarem ajudar els amlcs que passin o arribln, per 
primera vegada, en aquest tros del nord de Catalunya al qual la majoria d'habitants 
I forasters anomenen ROSSELLO. 

C. C. C. 
Catalans de Franca i Catalans d'Espanya ! Tots som uns per la deíensa de la 

nostra larra, de la nostra llengua, de la nostra cultura. 
No som pas, no hem esset mal estrangers entre nosaltres. Si avul fem partida 

de l'estat francés, ahlr, els nostres avant-passats felen partida de l'estat espanyol ; 
mes sempre hem esset Catalans 1 no volem ni podem deixar d'esser-ne. 

Ajudar, col.laborar en les tasques del Centre cultural cátala es un deure de tot 
Cátala de Franca, qui siguí del Rosselló, del Vallespir, del Conflent, de Cerdanya, 
del Capclr « ou d'allleurs ». 

EL CONSELL NACIONAL CÁTALA COMUNICA : 

GERMANOR amb VALENCIA 
I. — EL CONSELL NACIONAL CÁTALA, 

tot i valorant l'actuació de l'Assemblea 
de Catalunya, desaprova resoltament 
l'actitud de certs elements d'ella en un 
afer tan greu com el refús del seu 
suport al dret deis nostres germans de 
Valencia a crear un régim autonómic en 
venir una ruptura democrática. El formu
lar distincions entre restablir la Genera-
litat a Catalunya i establir-la a Valencia 
no és mes que el pretext d'un partit 
espanyol per a amagar la seva oposició 
a les aspiracions del poblé valencia i 
a la unió en la llibertat deis Paisos 
Catalans. 

Tres generaclons de llulta política han 
confirmat al poblé cátala que deu 
malfiar-se i oposar-se a tot partit sucur-
salista. Els partits espaynols, encara que 
s'amaguln sota el camuflatge d'una 
« sécelo catalana », s'oposaran sempre 
ais fonaments I objectlus del nostre mo-
viment nacional. Com l'antic lerrouxisme, 
el neo-lerrouxisme d'avul actúa com una 
cinquena columna que Intenta entre-
bancar la marxa vers ells. 

II. — En poques setmanes, dos fets 
han vingut a confirmar alió que ja 
sabíem : 1) la campanya, ja fracassada 
a causa de la reacció que ella provoca, 
per a fer-nos creure que érem un poblé 
bilingual i que, després de trenta set 
anys de persecucció del totalitarisme 
franquista contra el cátala, ara havíem 
d'acceptar mansament la cooficialitat en 
preparació d'un nou totalitarisme, I 2) 
la campanya actual per a posar divisions, 
valent-se de l'Assemblea de Catalunya, 
entre els Catalans del Prlncipat i els 
de Valencia, sota el pretext de que si 
els prlmers poden restablir llur auto
nomía, els altres no poden establir-la. 

Ja Alcalá Zamora havia fet posar un 
artlcle a la Constitucló de la II Repúbli-a 
privant que les regions autónomes po-
guessin federar-se entre elles per tal 
d'lsolar alxf Catalunya. 

III. — EL CONSELL NACIONAL CATA-
LA, per consegüent, afirma : 

1) la unltat de les regions de la 
Nació catalana, 

2) el fet que el cátala és la única 
llengua dlns les nostres terres, cosa que 
no priva l'amlstós respecte a les altres 
Mengües peninsulars dlns lurs respectius 
territorls, la basca, la lusitana (amb el 
gallee) I la castellana amb els seus 
dialectes. 
. 3) la solldaritat activa entre totes les 

terres, tots els partits naclonals I demó
cratas I tots els homes deis Paisos 
catalans, I l'oposició ais sucursalismes 
al serve! d'un imperialismo alié que 

segueixen la vella táctica de dividir per 
a vencer. 

4) el deure, que d'aquesta solidaritat 
deriva, deis Catalans del Prlncipat d'aju-
dar Valencia I les liles a establir llur 
autonomía per trobar-nos a Catalunya 
mes avangats en el recobrament nació al 
i precisament per haver ja tlngut esta-
blerta la nostra Generalitat autónoma. 
L'establiment de governs autónoms en 
totes les nostres regions és d'lnterés 
nacional comú pulx cadascun reforga els 
altres. 

5) la igualitat entre els moviments 
d'alliberament I d'integracló entre les 
nostres regions dintre la Nació catalana, 
el de les regions basques, Nabarra in-
closa, dins d'Euscadi i el de les regions 
castellanas dlns de la Nació castellana, 
a mes de l'alliberament de Galicia. 

IV. — EL CONSELL NACIONAL CÁ
TALA promet ais Valenciana i Balears 
que, qualsevol que hagl estat l'animad-
versló contra d'ells de certes minories 
de l'Assemblea, podran comptar sempre 
amb la mes cordial germanor I el total 
suport deis Catalans naclonals i derró-
crates en llurs esforgos per a assolir 
la llibertat en llurs respectius paisos d s 
del moment d'una ruptura democrática, 
suport basat en la nostra comunitat de 
llengua, d'hlstória i d'interessos naclo
nals en el desenvolupament vers el 
futur. 

V. — Seria molt de deplorar que 
l'actitud divisionaria d'alquns elements 
minoritaria de l'Assemblea, crees una 
malfianga deis Valencians vers els Cata
lans que no tindrla fonament real pulx 
que. Ilevat d'aquesta minoría entreban-
cadora, tots els Catalans consciente 
estem al costat d'ells. 

EL CONSELL NACIONAL CÁTALA, 
dones, fa una crida a tots I en parti
cular ais elements d'arrel catalana de 
l'Assemblea per a que s'esforcln a 
reparar els estralls fets, a evitar una 
ruptura amb la Taula de Forces Politi
quee deis País valencia I la repetido 
d'incldents semblante en el futur, així 
com a establir, de manera práctica I real, 
una estreta i cordial col.laborado entre 
els Catalans del Prlncipat I els nostres 
germans de Valencia I les Ules. Cal que 
les forces catalanes no's delxln prendre 
la direcció deis afers naclonals en 
l'Assemblea de Catalunya I la condueixin 
per una ruta verltablement nacional en
cara que siguí marglnant les Irresponsa
bles minories sucursalistes que, oberta-
ment o encobertament, Intentln oposar-
s'hl pertorbant la nostra marxa vers la 
llibertat nacional I la democracia, volun
tat de la Immensa majoria del poblé 
cátala. 



LA LLENGUA I LA V I D A 
CONTRA TOTES LES INFLUENCIES EORASTERES 

En el nostre darrer número (página 3 ) , sota el títol : « Vera 
una nova ortografía ? », assajávem ¿expl icar , d'apalvagar l'abonat 
de Ginebra i, a travers ell, tots els altres lectors que's posen qüestions 
semblants. Malgrat aqueixa expl icado — que no es la primera —• h e m 
rebut una 11ctra d u n a abonat de l'Alt Vallespir el qual se plany 
del contrarl. Com que també hl ha d'altres lectors que's posen 
qüestions semblants, analitzarem la Uetra del nostre amable corres-
pondent. Comcnca per dir : 

« Trapi que son nombrosos els artteles ( en cátala) que teñen 
un flaire de dialecto del sud... » ( 1 ) . 

Es normal que tinguin el « flaire » 
en qüestió car de llengua catalana 
només n'hi ha una ; de gramática 
catalana només n'hi ha una. Les dife
rencies que's constaten, entre els tex-' 
tes de « Ierres Catalanes » i el parlar 
del nord, també existeixen entre el 

f arlar d'un Francés del nord i d'un 
ranees del sud. Si en llur llenguatge 

escrit no hi ha pas tantes diferencies 
com en cátala, també es normal car 
el francés no ha deixat mai d'ense-
nyar-se d'una manera uniforme i per-
manent mentres qu'el cátala, ultra el 
trencament de la frontera, el seu en-
senyament, encara avui, no es ni 
oficial ni prioritari, ni obligatori en-

Per altra banda, el nostre corres-
pondent i els seus amics o veins — 
amb els quals discuteix de la qüestió 
— no han pas d'oblidar qu'el catata 
— com el francés — s'escriu d'una 
manera {ortográfica) i se pronuncia 
duna altra (jonetica). Tampoc no cal 
pas oblidar que ¡'influencia francesa, 
l'ensenyament francés, la radio, la 
televisió, la premsa, les revistes, etc., 
han contribuit molt a desformar el 
cátala del nord. Val a dir que. del 
costat sud, semblants influencies de 
l'estat espanyol també han fet estralls, 
mes no tant per dues raons essen-
cials: la gran massa deis Catalans del 
sud, en oposició d la petita massa deis 
Catalans del nord i al fet que la dita 
gran massa no ha dexat mai de parlar 
el cátala (molts no han deixat mai 
d'escriure'l i de llegir-lo) mentres que 
l'immensa majoria deis Catalans de 
Franca ja no parlen cátala en tota 
circumstáncia, molts, inclús, mai o 
molt rarament. En quant ais que 
l'escriuen i el llegeixen, el nostre amic 
sap que, malhauradament, son una 
ínfima minoría. 

El nostre amable i infatigable acti
vista cultural subratlla, finalment, per 
apoiar Vargumentado, dos títols del 
nostre darrer número : « Junts, 
pero no uniformáis » i « Fem-ne un 
lloc de pelegrinatge ». Son els mots 
que no li plauen. Diu que « no es pas 
el cátala del nord ». 

Aquí té rao, en part, car no ha pas 
remarcat que la conjunció pero no era 
pas nostra ; era un títol reproduit 
d'una revista del sud. Tanmateix, en
cara que la dita conjunció pero sigui 
gairebé idéntica a l'espanyola pero i 
a l'italiana pero — dones ques ben 
corréete d'usar-la en cátala — l'usem 

molt rarament en « Terres Catala
nes » ; li preferim mes, conjunció que 
també té el seu equivalent exacte en 
italiá i en caslellá. Llavors, cal dema-
nar-se si Espanyols i Italians n'usen 
dues de sinónimes, per qué no ho 
faríem els Catalans qu'en tenim, en 
realitat, tres ? mes, pero (pro en certs 
casos) i empero. 

En quant a l'imperatiu fem-ne, con-
tráriament al que suposa el nostre 
amable correspondent, es perfecta-
ment normal al nord i al sud. El 
francés no ageix pas altrament. Co 
que l'ha induit en error es el fet de 
veure el pronom feble darrera del 
verb quan, en el llenguatge parlat deis 
Catalans del nord, el pronom feble va 
devant del verb, llevat en les formes 
imperatives. De totes maneres. cal bé 
admetre que dir, per exemple : se 
portar bé — no me fatigar pas massa 
— se vestir rápidament — ho fer 
publicar — de s'identificar, etc. es 
influencia francesa, incorrecta en cá
tala del nord o del sud car, en els 
temps en qué la ditq influencia 
francesa no existia, els Catalans del 
nord deien i escrivien : portarse bé 
— no fatigar-me pas massa — vestirse 
rápidament .. fer-ho publicar — 
d'identificarse, etc. 

En fi, si depengués de mi (no de jo 
com se diu, incorrectament aquí) el 
mot que no hauria pas escrit es el 
de pelegrinatge. Tampoc no l'hauria 
escrit amb influencia francesa : pele-
rinatge. Hauria escrit peregrinatge, del 
llati peregrinus. 

Allá on el nostre Vallespirenc té 
tota la rao es quan escriu : « Jo me 
demani si no hi ha pas una especie 
de volutat de s'identificar ais Catalans 
del sud i de voler, a tot preu, parlar 
com ells, escriure com ells ». 

Cal reconéixer que áqueixa tenden
cia existeix en l'esperit de certs Cata
lans de Franca t adopten un cert 
vocabulari — parlat i escrit — del 
sud. Malhauradament, dins del bo, 
adopten, a vegades, inacceptables for
mes d'influéncia espanyola. 

R. B. 

(1) El verb «trapar» es perfectameni 
cátala, mes, a Catalunya Nord s'usa, 
sovlnt, incorrectament. Cal notar 
que l'infinltiu no es «trapar» sino 
« atrapar», co vol dir atényer (sai-
sir), s'emparar de quelcorn, de qual-
que cosa. En la frase en qüestió 
els verbs trobar o encontrar vin-
drien mes a tomb. 

El Fanal de Sant Vicent a la tele (1). Un triomf 
Una gran reverencia de reconeixenca 

al Fanal de Sant Vicent de Perpinyá 
que fa brillar i manto les tradicions 
catalanes. 

El dia 20 de novembre darrer, la 
Televisió francesa va ditusar una 
emissió animada peí Fanal de Sant 
Vicent de Perpinyá, una massa artís
tica, coral, instrumental d'alta quali-
tat, dirigida per l'autor-compositor 
Jordi Barre. Les principáis composi-
cions interpretades foren La Santa 
Espina, Baixant de la font del Gat, 
Les minyones de Tuhir, Lo pardal, 
Montanyes regalades. 

No es pas la primera vegada que 
son difusades cancons catalanes en la 
Televisió francesa. Fa un cert temps, 
els « Cantayres catalans » de Perpi
nyá també, van actuar de manera 
remarcable. Tampoc no es pas la 

primera vegada qu'en Jordi Barre 
apareix en la petita pantalla, mes, 
aquesta vegada, la programado cóm
prenla « El Fanal » complet i l'ac-
tuació fou d'una qualitat i d'una 
puresa excepcional. A mes a mes, els 
decoráis eren extremadament bells i 
absolutament naturals car la filmació 
tingué lloc dins del marc prestigios 
deis tallers d'art de Sant Vicent, un 
bressol perpinyanés on sTii gronxen 
la poesja, la pintura, la cerámica, la 
decoració, la tapisseria, enmitg del 
pati-parc mes bell del Rosselló. 

Mitja hora de difusió, mitja hora 
de vibrado de l'ánima catalana, mitja 
hora d'emoció patriótica. 

Paul DEVY 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

32, cours Lazare Escarguel 

PERPIGNAN T. 34.21.42 

(1) A Perpinyá tothom troba natural 
d'escrlure Sant Vlcens. A Catalunya-
Sud hom escriu mes avlat Vlcene. 
A les Balears 1 al País valencia la 
tendencia es escriure Vicent. 
Sembla que la forma mes correcta 
d'escrlure aquest nom es la de 
Vicent, de la qual se'n deriva el 
femenf normal de Vicenta 1 tots els 
dimlnutlus 1 augmentatlus posst-
bles : Vlcentet, Vlcenteta, Vicentó, 
Vicentona, Vicentas, etc. 
Per certs esperlts, aquesta forma té 
el defecte d'esser la que s'assembla 
mes a la forma francesa de Vlncent 
1 a l'espanyola de Vicente. Quan 
l'origen oomú de les tres llengues 
es aparent com en aquest cas, no 
hl ha per qué repudlar-lo. 

VISITEZ 

DU LABORATOIRE ARAGO 

BANYULS-SUR-MER — Tél. 38.30.09 
TOUTE LA FAUNE MÉDITERRANÉENNE 

$ OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
de 8 heures á 12 heures et de 14 heures á 18 heures 

«JOVE AíXECA-TE» UN NOLI CRUP 
Uns quants joves, s'han constitu'ít en 

grup, a Perpinyá, el grup JOVE, AIXECA-
TE ! Vet aquí l'essenclal del manifest : 

Nosaltres, joves Catalans, davant de la 
situado d'opressló de la qual sem victi
mes de part de l'Estat francés, 

— volem fer un treball de reflexió 
sobre tots els problemes que nos concer-
neixeri ; 

— volem portar una práctica en tots 
els fronts d'intervenció on sem presents, 
tenlnt en compte els análisis de la situa
do económica, social i Cultural ; 

— volem combatre l'opressió cultural i 
reclamen l'ensenyament del cátala. 

Denunclem totes les formes d'opressló 
del jove sota el sistema capitalista en : 
l'ensenyament, la familia, la sexualltat, 
el temps lliure, el treball, l'armada. 

Com a Catalans, el grup denuncia 
l'opressió cultural que l'Estat francés ens 
imposa. 

ACTITUDS 
En Santiago Carrillo, secretad gene

ral del partit comunista espanyol — 
que des de la fi de la guerra civil 
(1939) vivia jora del seu país — va 
decidir, a comengaments del 1976, de 
retornar, clandestinament, a Espanya. 
Fa poc ha estat detingut, empresonat 
i alliberat vuit dies després. 

Joan Comorera, primer, i únic, secre
tan general del partit socialista uni-
ficat de Catalunya, adopta una actitud 
semblant, a la fi del 1950, anant, clan
destinament, a Barcelona, a combatre 
el franquisme. Era t'época de la mes 
forta puixanca i repressió. Caigué en 
mans de l'enemic i hi morí. 

Cadia dia son mes els Catalans que 
coneixen la gesta de Joan Comorera i 
que reclamen la seva total rehabili
tado. 

LES ELECCIONS MUNICIPAIS FRANCESES 

DEMOCRACIA DIRECTA 
AMB ASSEMBLEES 

MUNICIPALS POPULARS 
Amb motiu de les properes eleccions 

municipals franceses, els Catalans de 
Franca podrien donar un bell exem
ple de democracia directa. 

En efecte, en cada ciutat, vita i 
vilatge del Rosselló, Cerdanya, Con-
flent, Vallespir, Capcir i, també, les 
Fonolledes, existeixen uns quants ciu-
tadans concienciats deis problemes 
catalans si mes no catalanistes. 

Son aquests ciutadans que podrien 
prendre l'iniciativa d'organitzar una 
reunió electoral per debatre, pública-
ment, de co que cal fer, sus el pía 
local, per mor que les nostres ¡liber
táis democratiques, socials i culturáis 
siguin ben reconegudes per l'Estat 
francés. 

D'aqueixa lliure discussió pública, si 
no en sallia una llista única d'inte-
ressos tocáis, en podría eixir una 
comissió encarregada de prendre con
tacte amb els membres d'altres llistes 
qui s'engegarien a constituir un consell 
muncipal enterament orientat vers els 
nostres problemes especifics. 

Reconquerim, les nostres llibertats 
municinals, guanvades fa vuit segtes, 
les primeres d'Europa. Reconquerim-
les contra totes les feudalitats moder-
nes : potinques, hexagonals, finance-
res, industriáis, culturáis, etc. 

La llengua catalana torna a esser 
oHcial de l'altre cnstat de la frontera. 
El mateix cap d'Estat, el rei d'Espa-
nya l'ha usat públicament. Per qué 
no en sería igual d'aquest costat ? 

JOVE. AIXECA TE ! treballará de la 
manera següent : 

— organització de cél.lules dins de l'en
senyament ; 

—r organització de cél.lules en cada 
cantó per a lncloure els joves que tre-
ballen. 

JOVE, AÍXECA-TE ! tindrá relacions 
amb joves de Catalunya Sud que vindran 
de tant en quant a nos fer part de la 
llur experiencia, dins un esperit d'enfor-
tüment deis lligams entre els Falsos ca
talans de cara a la reunificaci(5. 

JOVE, AIXECA-TE ! tindrá un organ 
de difusió. 

JOVE, AIXECA-TE ! adopta la bandera 
deis moviments catalans de lluita deis 
Paisos catalans es a dir la senyera cata
lana amb el Mangle grog i un estel roig. 

ENSENYAMENT 
DEL CÁTALA 

A COTLLIURE 
Unes escoles de Catalunya Nord han 

comencat dispensar, en conformitat de la 
llel Delxonne, I amb l'ajut de mestres vo
luntarte i coratjosos, un» hora de cátala 
per setmana. 

En l'escola comunal de Cotlllure, en el 
Vallespir maritim, demanem al senyor 
Rull, originar! de Banyuls de la Marenda : 

— Quina forma de cátala ensenyeu ais 
alumnes ? 

— El cátala parlat ; pero no podem pas 
ensenyar la grafía, puix que la llei Deixon-
ne no ens ho autoritza dins les classes 
primarles. 

— L'ensenyament es fa a base del 
francés ? 

— No I Tot se fa a base de comentarls 
en cátala. Val a dir, dones, que tant l'alll-
conament com el suport es en cátala. 

— De qué els hi parleu ? 
— Distribueixi fulls policoplats on els 

hi parli de las coses les mes senzilles de 
la vida de cada dia. Faig passar dlas-
positives i les comentem en cátala. 

— Quín Interés demostren els alum
nes ? 

— Un gran interés per aquesta forma 
d'ensenyament, tant els natius de Cata
lunya Nord, com els no-catalans. Sobretot 
per els poemes i els « esquetxes » a dos 
0 tres. 

— Quines son les dificultats deis alum
nes ? 

—Al princlpi tenlen vergonya I no gosa-
ven parlar en cátala. Després, qualcuns 
s'atreviren a dir unes frases, I els altres 
s'ho escoltaven. Ara, segons sembla, 
quasl tots volen partlcipar-hi. Les mes 
grans dificultats venen deis no-catalans. 
Volen aprendre'l pera teñen petits pro
blemes de pronunciado. 

— Quines son les vostres dificultats 
com a mestre ? 

— Am el métode que tlnc, de moment 
cap. Ho faig amb fe i voluntáriament. 

— Les satisfaccions vostres ? 
— Al princlpi, quan vaig posar-me a 

fer aquest curset, era pessimista perqué 
pensava que a la Costa Vermella, la llen
gua catalana agonitzava. Al cap d'uns 
mesos, m'adoni, amb molt de plaer, que 
m'he enganyat. 

Hem d'afegir qu'aquest valent mestre, 
els dissabtes, dona, gratui'tement, cursos 
de cátala en la batllia. Un per els mes 
Joves, i un altre per adults de tota edat. 
Ja n'hi van mes de trenta. 

La llengua és morta ? O bé sen les 
vergonyes, els subjectes tabús, l'egoisme, 
1 una certa oplnló que es moren ? 

Bon coratge I grades tant a vés, Senyor 
Rull, com a tots els mestres que han 
emprés aquesta tasca de desalienació 
cultural. 

P. M. 
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Fntreprise TUQfíU 
batiment 

19, me, Grande de la Monnaie 

PERPIGNAN Tél. 34.25.88 

la Cerdanya desfigurada 
L'altre día vaiq sentirme sostregada 

al constatar el destroc del caminet que 
va da Les Escaldes a Angustrlna. L'ha-
vlen esbotzat I els englnys menja-terres, 
gegants del modernisme, estaven fent 
una nova ruta d'una gran ampiada que 
es menja tot el terme, ja just de l'indret, 
per anar a desembocar no qalre lluny, 
a un indret prevlst per fer-hl cases I, 
cree, la batllla. 

Quan cada dia veleu el destroc de 
terres bones, de camlnets que feien la 
gracia de la Cerdanya, que tot está 
asfaltat I pol.luit, teniu ganes de posar 
el crlt al cel I Ja no hl ha un rano 
de la Cerdanya verge. Imposslble de 
trobar la calma enlloc. Ara és una fila 
de cotxes que no saben anar enlloc 
sense fer-se arrossegar. Ara motos de 
nois I noles fan un soroll ner despertar 
un mort. Ara son els helicópters que 
fan maniobres ; els avlons que passen 
fent tremolar la casa I delxant cada cop 
un núvol dlns el nostre cel blau. 

Tot son terrenys comprats per ricas-
sos, I la térra, així compromesa. Ja no 
produeix res ; no mes se venen cases 
tancades els tres quarts de l'any. Aixd 
fa que les bones terres se van fent 
rares I els llegums son carlsslms. 

Quan hom constata tot aixo, hom se 
posa qüestlons angolxosses, car aquest 
progrés, que tant confort ens ha procu-
rat, si segulm el seu ritme accelerat, 
anlrem a la boqerla I I ni al camp 
podrem trobar pau. 

Ja sé que lo que |o dlc, molts ho 
pensen ; molts altres ho han denunclat 
I poca cosa adobern-; pero és necessarl 
qu'una presa de consciéncia se faql 
general. Car mentre que no hi haurá 
una revolucló d'ordre espiritual, mentre 
que l'home no mesurara entre el pro
grés técnic, l'afany deis diners I el 
proarés de la rao vital, anlrem omplenant 
elfniques amb accidenta del modernisme, 
omplenant hospitals de malalties de 
degenerado. Aleshores quan serem en el 
fons d'un Hit consumint-nos, potser refle-
xionarem qu'el proqrés mal entes és la 
destruccló de la natura i la nostra propia. 

Sem al clm d'un cavall bolg, I si no 
el domem o en baixem, la calguda será 
cruel. 

Al costat de casa hl ha un camp on 
hl plantaven patates. Fa dos anys el va 
comprar un senyor que treballa a Ultra
mar. Ara el camp esta pie d'herbes i les 
patates a Cerdanya son carfssimes. 

Avlat será un luxe de menjar llegums. 
Tot per aquest afany deis diners que 
tothom té. 1 com mes diners, mes pol. 
lució I 

Margarlda GIRAL. 

La relliscada del senyor Suárez 
Passats els primers moments d'asto-

rament, la reacció deis Catalans a 
l'assabentar-se del curios punt de 
vista (excés de dioptries, no hi ha 
dubte) del president del govern espa-
nyol, senyor Suárez, ha estat total-
ment positiva perqué ens ha fet obii-
dar aqüestes petites i destructives 
baralles d'opinions i de matissos. I, 
una vegada mes, quan han volgut 
menyprear-nos, ens hem units, tots 
plegáis, per defensar quelcom tan 
estimat con son la nostra ¡lengua i 
la nostra cultura. 

Al periodista Granier Barrera, del 
setmanari « Paris-Match », que li de-
manava les probabilitats d'estudiar 
el baxillerat en cátala o en base, li 
demostrá gran sorpresa per la pre
gunta i li digué (textualment) «idio
ta » per haver-li feta, diguent-li que 
« calia parlar seriosament, que no es 
podia ensenyar física nuclear (?) en 
aquests idiomes >. 

La reacció fou inmediata : profes-
sors i alumnes de l'Universitat d'estiu 
a Prada, Omnium Cultural, professors 
universitaris, articles a la premsa, 
etc., etc. 

Aqüestes superíicials i, tristament, 
divertides opinions del senyor Suárez 
no ¡liguen gaire amb l'evident desig 
del rey Joan Caries que, a jutjar per 
les seves visites a les regions, intenta 
copsar la reaiitat evident de ¡es dife-
rents etnies. 

El president del govern, senyor 
Suárez ens ha deixat bocabadats, 
malgrat el seu posat somrient i les 
seves alegues (faig referencia al que 
va dir a « Paris-Match ») per < ma
nar > al país. Malgrat l'aspecte feiic 
de ¡a seva nombrosa familia i el fet 
de teñir el títo¡ del « mes jove cap 
de govern d'Europa », no semb¡a que 
la seva mentaiitat siguí gaire moví-
iista. 

Que no sápiga idiomes és normai, 
pero que desconeixi les realitats deis 
seu país (cultura, gent il-lustre inter-
nacionaMent coneguda, etc.) sembla 
una mica massa fort. Potser si pro
cures ampliar coneixements, sortint 
de Madrid i assabentant-se de ¡'exis
tencia d'aitres mentaiitats, cultures, 
historia (que comenca molt abans que 
els Reis Católics) i tot el que un go-
vernant té el deure de saber, els 
sofrits llegidors no tindriem sorpre-
ses com la de les esmentades declara-
cions que aixó si, han tingut un caire 
totalment positiu : unir mes a la gent 
de parla catalana. 

Maria-Dolors CORTEY. 

EL CONGRES OE LA 
CULTURA CATALANA A PARÍS 

Els 3, 4 i 5 de desembre era present a 
París el C.C.C. (Congrés de la Cultura 
Catalana), organltzat per el Casal de Ca
talunya de París. 

El primer dia, a la Sorbonne, fou pre-
sentat el Congrés. 

Conferenciaren dos catedrálics de Bar
celona. El primor, el Senyor Folch, parla 
de la nostra Uengua i de la seva norma-
lització, constatant que moltes persones 
escrivien el cátala amb faltes d'qrtografia, 
degudes a 36 anys de buit cultural. 

Vlngué després el Senyor Badla que ens 
explica la renaixenca de la llengua cata
lana desde 1900 fins avui dia : difusió, 
biblioteques, instltucions... 1 la creació 
del Parlament de la Generalitat, passant, 
després del Harg eclipsí ltngüístlc de 
1939-1960, per la reaparició deis llibres en 
cátala el 1960, 1 desembocant (gener del 
1975) sobre la creació del C.C.C, 

L'exposat fou ben fet i complet, per 
lo que es referia ais Pa'isos catalans del 
sud ; cal deplorar que no s'hagl parlat 
també de l'éxit de la cultura catalana a 

Catalunya-Nord i de la universitat d'estiu 
de Prada. 

L'endema s'inaugurá una exposició de 
fotos, com a mitjá d'expressió, 1 una 
venda-exposició de llibres catalans. 

El tema era la discussió sobre les 111-
bertats nacíonals de Catalunya. 

El dobat fou molt apassionat, perqué 
el públie era nombres i variat. Hi havia 
intel.lectuals, obrers, enginyers, represen-
tants de grups polítics, culturáis... eto, 
tant vells com joves, siguí mes de 200 
persones. 

El darrer dia, s'havia de projectar la 
pellícula en cat'alá « La ciutat cremada ». 
Pero, aquest film arriba massa tard, per 
obtenir l'autorització legal. Fou una gran 
decepcló per la majorla deis assistents. 
Com a compensado, en Joan Manuel 
Serrat, que cantava a París, vingué a 
interpretar unes cancons del seu reper
torio en cátala ; mes, canta ,també en 
castella. cosa que no agrada gens en el 
públie. 

Pere MATEU. 

Parentiu Occitano-Catalá 
El nostre excel.lent col.laborador i amlc, el professor Joan Bonafós, ens adreca 

una lletra de protestado per certs termes de i'artlcle den Jordl Pujol, publlcat en 
« Terres Catalanes », n° 22. 

La vasta erudlció del Dr Bonafós ens ha permés de millor comprendre, des de 
temps ha, la gran parentat qui hi ha entre Catalans I Occitans, tant étnicament com 
linguísticament. Com que ell es Carclnol (del Cárdeno Quercy), subratlla l'afinltat 
del dialecto occitá carcinol amb el cátala dient : « Es una leugéra varietat del 
lenguadociá, espandit de Lunel a Tolosa, Agen, Brageirac e Liborna, e deis Pirineus 
centráis al pom del Cantal. » I nosaltres ens demanem si la varietat de Lunel a 
Tolosa i deis Pirineus centráis al Cantal en qüestió, no es una varietat desformada 
de la primitiva general (carcinola-tolosana-catalana). 

Referent a l'essencial de la seva protestado, no ho veiem pas tan negra com 
el nostre correspondent. Naturalment que mes hagués valgut qu'el tractat de Corbell 
no hagués mai existit. Mes, tal i com estava, en el XI le segle, el nostre món 
occitano-catalá, sembla que s'ha d'admetre qu'enfront del rei de Franca, nomos 
hi havia el rei d'Aragó com a interlocutor valable. La croada-conquesta, sota el 
pretexte catar, ho havia fet així . 

« En Pujol parla de Caries el Calb e de Vifred el Pilos, como si fossen una 
excepció », fa remarcar el professor Bonafós. Se sap bé que no és així,' se sap 
qu'a mes del comte d'Arriá de Conflent, hi havia els principáis comtes I altres 
senyors occitans que també foren reconeguts independents peí capitular! de Quierzy 
sur Oise, de 877. 

Mes, es, potser d'aquí que parteix et punt feble d'Ocdtanla. Puix qu'eren inde
pendents havien d'haver refusat el mes mínim vassallatge en el futur ; amb mes 
forta rao varis centenes d'anys després. No van saber, dones, tractar d'igual a Igual 
amb el rei de Franca, com ho fóu el rei d'Aragó. 

Val a dir, en descárrec, que si els nostres comtes no haguessln esdevingut reís 
d'Aragó, potser en Jaume Ier no hagués fet « le poids » davant de Lluis IX (1). 
No l'hagués fet i, finalment, no el feren pas enfront de Castella. 

En efecte, els nostres princeps continuaren essent comtes a Catalunya I reís 
a Aragó. I quan aquest reialme fou neutralltzat amb I introducció d'una dinastía 
castellana, Catalunya s'encontrá, prácticament, sola, com II ocorregué al venerable 
comte de Tolosa. 

Aquest es el mes gran títol de gloria deis nostres pa'isos : han perdut llur 
sobhania perqué no volien sobirans. Profundament democrátics, tolerants i mes 
evolucionats qu'els pa'isos al nord del Loire i al sud de l'Ebre, vlvien plácidament 
amb les institucions comtals, les quals constituien un deslliurament psicológic de 
tots els imperialismes que havien subit durant segles i segles : roma, barbar, arab, etc. 
i sobretot, els pretenciosos carolingians i capetians i llur megalomanía de volguer 
considerar-se els hereus i successors de l'lmper! roma. 

(1) En en Lluis IX de Franca, fill de la terrible Blanca de Castella, hi havia ja 
conjugats el nord del Loire i el sud de l'Ebre. 

LLUIS COM PAN YS 
PRESIDENT 

Diputats de Catalunya, 
els de l'antic General, 
duien en les cerimónles 
damunt el pit un senyal. 

Amb orgull patrl ho declaren 
els vells pergamins escrits 
on podem llegir la frase : 
(i Duen el senyal al pit ». 

En vostra digna gramalla 
es destacava una creu ; 
quan el poblé se n'adona 
no se sent remor ni veu. 

Creu vermella de sant Jordl 
el signe del Principat ; 
en temps de pau o de guerra 
símbol és de llibertat. 

En les hores de revolta 
— el Llevant contra el Ponent 
aquell senyal guspireja 
com un estel resplandent. 

Si les quatre flames roges 
marquen l'ensenya reial, 
la creu de Sant Jordi mostra 
el poder del General. 

Creu de llegenda i de gloria, 
creu viva deis combatents, 
és feta de la sang densa 
que brolla al pit deis valents. 

President de Catalunya, 
conseller en Cap immortal, 
per al teu suprem suplid 
t'han trobat un lloc ben alt. 

No has volgut calcat que et privi 
de tocar el terrer sagrat. 
no has vogut ais ulls cap bena 
que et privi de veure'l ciar. 

Al Castell de les Tragedles 
et dreces amb peu descale ; 
petges la térra 1 la guaites 
entre clarors matinals. 

L'oreig una veu et porta 
des de la plana de Vic, 
ressó profund de la historia, 
la veu d'un mártir antic : 

<( No em maten per traidor 
ni tampoc per ser cap lladre, 
que em maten perqué, com tu, 
he volgut lliure la patria ». 

Tot trémol, el tinent mana 
fer foc, oh máxim dolor ! 
ii Per Catalunya i » tu crides 
amb veu sense tremolor. 

La descárrega assassina 
el teu eos ha foradat ; 
les parpelles, piadoses, 
damunt tos ulls s'han tancat. 

Per les ferldes obertes 
la noble sang ha sorglt, 
sobre el cor el tret de gracia 
roba i carn ha envermellit. 
PRESIDENT, quan tu mories 
DUIES EL SENYAL AL PIT I 

A. Revira I Vlrglll. 

tourrons 

fruits 
confíts 

nougats 

SES SPÉC1ALITÉS CATALANES ET REGIONALES 

"expéditions tous pays" 
25, Rué de l'Argenterie PERPIGNAN 



L'exemple de Pau casáis 
El 14 de novembre darrer «'inaugura un monument a Pau Caíais, a Montserrat. 
Un enorme roe, de mes de dotze tones, porta les següents inscrlpcions : « Pau 

Casáis, 1876-1976 ». « Quan s'acabara tan llarg caminar per terree estranyes ? » 
a Quln és el meu llegat al món ? Estimar I respectar la vida en tote els sentlts ; 
la propia i la d'altri ». 

Entorn de Na Marta Istomin, la viuda del Mestre, honoraren l'acte Mr Casslá, 
abat de Montserrat, el batlle de San Juan de Porto-Rico, on morí eri Casáis, el batlle 
de Prada del Conflent, on s'exilá en Casáis, un representant especial del secretar! 
general de l'O.N.U., etc. 

Setze ciutats de dlferents parts del món aportaren un xlc de térra (entre cllea 
la de Prada) la qual fou depositada al peu del monument. 

Es el segon monument a Pau Casáis que s'inaugura. El primer fou inauguran 
a Espluga de Francoli, el 19 de gener 1975. El tercer será l'O.N.U. a Nova-lorK. 
El quart, probablement, a Perpinyá, com n'existelx el projecte, del qual « Terree 
Catalanes » n'ha ja Informat. 

El nostre col.laborador Francesc Miró evoca, a continuado, i'home, l'artista, el 
patriota cátala que fou en Pau Casáis. 

d'executar, fossin el que fossin de difícils, 
les mes belles composicions musicais, de 
les quals els millors auiors ens han fot 
legataris. Alxi outingue. en recompensa, 
titols d'bonor consagrara la considerado 
en la que s'el tenia, tota mena de satis-
laccions de l'esperit i materials. 

Molts diían que ni havia molt d'egois-
me. Pero Casáis era un honie complet. 
Fent l'esforc per donar a la música sa 
valor máxima, lio féu, no per un egoismo 
exclusiu, sino perqué els altres gaudissin 
del que ell havia descobert en el regne 
deis sons ; fer-los compartir el desvetila-
ment de tantes emocions com ell ha 
sentldes. 

Aquesta idea que presidia a tot el que 
ell leia, la trobem, ara, en les dlsposiclons 
que ha donat poc abans de la seva mort : 
perqué els béns materials que ell havia 
acumulat. siguin emprats per a la conti
nuado del que ell íéu en vida ; perqué 
d'altres tinguin possibilitat de seguir el 
seu exemple, per a la jola i la superado 
de tots els homes, o, almenys, casa vega
da d'un nombre mes gran. 

Sabrem, nosaltres, aprontar de son 
exemple ? Podem fer-ho. 

No cal que siguí en el camp musical, 
exclusivament ; sino que podem dedicar
nos a moltes branques de l'art o de la 
ciencia. Si sempre sabem actuar amb vis
ta a la perfecció del qué volem fer. Si 
tenim cura d'escrlure correctament i 
expressar-nos amb clarodat i precisió. Si 
fem obres d'art en los que la part ideal 
1 l'execució siguin : la primera original i 
rica en element de bellesa ; la segona : 
justa, impecable. 

XXX 

Seguint aquesta línia, trobem els Fes-
tivals de Prada, fundats per ell, quan 
reprengué el violoncel per commemorar 
el bicentenari de la mort de J.S. Bach. 
S'hi fa el que ell desitjava : continuar la 
manifestado, després que ell Ja no és 
d'aquest món. 

I, enguany, el Festival Pau Casáis, a 
Prada, no será pas solament la continua
d o de l'obra comencada per nostre violon
cel.lista, sino al matelx temps, un home-
natge póstum que se 11 dedicará. En ell 
veurem participar diversos músics deis 
que ni col.laboraren, al costat seu, en 
anys anterlors, 1 ais que s'ajunten joves 
mestres que, no en dubtem pas, faran que 
nostra manifestado musical perdurará 
anys 1 anys, per honor de la vila de 
Prada, qul acollí el Mestre. Quan ell pre
ferí l'exili, ais honors 1 profits que hauria 
pogut heure, tornant a casa seva. 

Pau Casáis, exemple de tenaeltat, de 
talent comprenslu, sabia, també, que 
aqüestes qualltats no poden vlure 1 
créixer sense la lllbertat. 

En el líiíü arrioava en aquest m o n . e n 
una viia ue i ana 6 una , Un ñauo que era 
com eis aiues. í-eio, com les navois ue 
les piantes, en el seu cas, portava uinue 
seu, ei germe a una oura excepcional. 

El varen natejar com s esquela ler-ho en 
aquén temps : ü uonaren el prenom ue 
P/iu. que es el del Daianador mes acernm 
de i E m e s i a católica, aixi com el ae la 
cosa per la qual eis homes es barallen 
mes. naturaiment que, si no es baianes-
sin, no pourien, com ells vólen, 1er la 
P A U . 

I el minyó fou batallador per l'enalti-
ment de la üignitat humana... i perqué la 
PAL) regni entre els homes ! 

La seva primera cosa, en aquesta vida, 
fou aescrounr els sons, i que, comoinant-
los. poma expressar mil coses. Després 
es deuica a la música. Amb una exciusi-
sivitat i una passio, que no poüien donar 
altra cosa que un músic extraordinari, 
grades al taient que sortia del germe que 
deiem en comencar. 

XXX 

Ara ja som un segle de distancia de tal 
naixenca. L'home ha. passat. El nen de 
llavors cresqué molt en coneixences de 
l'esperit. Féu un treball enorme durant 
nou desenes d'anys. Fou un gegant com 
violoncel.lista. D'entre els que es poden 
comptar amb els dlts de la má en el 
dominl de la música. Com ho pogué fer 
per a arribar a un punt tant elevat 

Senzlllament : seguint aquesta divisa : 
» Crear 1 fer coses ben fetes ». En totes 
les que poden fer el homes. 

Casáis comencá per aprendre el domini 
de l'lnstrumerit que havia escollit : el 
violoncel. Fins al punt de fer-ne sortlr 
tots els sons Imaginables. Després, pre-
nent les particel.les, conjunyí els sons 
mes adequats, per fer tangible el que 
elles contenlen ; escollí : les dlsposlció, 
intensltats i durades de cada so, per 
obtenir la interpretado mes que acurada : 
impecable. 

XXX 

Alxó sembla res. Pero que d'hores i 
hores de reflexions, d'execuclons amb 
l'instrument, a soles, per no molestar els 
altres... per no ésser destorbat per ningú! 
guit el qué cercava, va oferlr-ho a 
gult el qué cercavaA, va ofertr-ho a 
tothom. Encara calla, en el moment 
d'estar davant deis oients, vencer la por 
que us sobta, quan aneu a comencar. I 
alxó ho sentí cada vegada que temptava 
expressar-se. 

Aqüestes coses son indispensables per a 
aconsegulr el treball ben íet, segons l'ex-
periéncia. 

Casáis ha passat per totes les proves. 
Sense perdre mal la fe en la seva misslrt 

Un raig dolí i . . . de vinagre 

Francesc Miró. 
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I. • Í L BORDICO 
Ara fa alguns anys Ja, el cap de l'admi-

nistració del Dominl marítim va decretar 
que. per inotius de salubritat pública. 11 
calla fer tirar a térra les barraques que 
componen el Bordigó. 

Presentada així, senzillament, a una 
persona qualsevol com ara Jo, une decisló 
tan ben intencionada podia semblar bas-
tant lógica o, si mes no, admissible. Pero, 
quan hom s'ho mira mlllor, hom s'adona 
que. en aquell lloc del vora mar. algunes 
families (provenint totes de capes socials 
modestes), acostumen a passar-hl la tem
porada d'es'tiu, perqué no teñen prou cén-
tims per pagar-se vacances veritables. 
Aquest punt, 1 només tan sois ell, co
mencá a plantejar-nos un problema huma. 
Aleshores hom es pregunta qui s'ha arro-
gat el dret de tirar aquella gent a fora. 
Qué han de fer aquells que, de día a 
l'endemá, es trobaran de cara a una reali-
tat que no han volgut. Qué poden fer-hi ? 
Benunciar-hl 1 deixar-ho correr, com han 
fet alguns ? o. al contrarl. oposar-se, 
ádhuc per la forca. a l'apllcacló d'una 
decisió arbitraria, calguda d'un ministerl 
parlsenc, com ho volen els altres ? Alxó 
exigeix de part i altra (govern 1 habl-
tants) que hom s'hl reflexlonl una mica. 

No obstant aixo, si hom admet la hipó
tesi, per no dir la probabllitat que, una 
vegada a térra les barraques, promotors 
lmmobiliaris vinguts de Bélgica. d'Alema-
nya, dé Su'issa o. fins 1 tot del Japó vin-
dran per edificar-hi apartaments cada cop 
mes cars i d'arquitectura mes esgarrl-
fosa. A mes d'alxó. qul creurá que. darre-
ra la lntenció. tan pura, de les autoritats 
en voler netejar el Bordigó, no s'amaga 
una operado ni gens ni mica filantrópica, 
la seva finalitat real essent recollir diners 
1 mes diners. Poc Importa si, per aconse-
gulr-hi, s'haal de tirar a fora els prlmers 
habitants (els quals, naturalment. no 
teñen prou céntlms per comprar-s'hi un 
allotjament, posat que ho vulguin). 

Si el Bordigó desapareixia un dia, estic 
segur que. al seu lloc s'edificaria per a 
gent estrangera, vinguda de pertot, llevat 
de Catalunya. SI ha de passar així, nosal
tres hem de preguntar-nos si hem quedar
nos amb les mans a les butxaques i deixar 
fer. No ho cree pas ! Hem de dir que 
no ! Hem de fer que sigui no ! Visqui en 
pau el Bordigó _! 

II. - LA VIDA CULTURAL 
El 12 de desombre proppassat, han estat 

atorgats alguns deis premls literarls mes 
destacáis de llengua catalana. 

Fou en el curs de la XXVI diada litera
ria de la nit de Santa Llúcia, diada que 
ha représ el nom d'abans de la guerra 
civil o sigui la diada Crexells. 

Després d'un sopar de germanor, amb 
l'assisténcia d'unes mil persones, hom 
féu conélxer els veredictes : 

Premi de novel.la a Na Montserrat 
Roig, amb l'obra u El temps de les clre-
res », 

Premi de poesía a Na Mercé Marcal, 
per ii Cau de llunes ». -

Premi de contes i narracions a N'Antoni 
Mus, per <i Vida i miracles de N'Alneta 
deis matalassos ». 

Premi de narrado infantil a Na Mercé 
Canela, per « L'escarbat verd ». 

Premi de monografies locáis 1 comarcáis 

a En Jaume Guillamet, per « La premsa 
de les comarques gironines ». 

Premi de literatura infantil a En Pep 
Albanell, per « El Barcelonauta ». 

Els premis de biografía i periodistics 
foren declarats deserts. 

Acabada la lectura deis veredictes la 
Cobla 1 la Polifónica de Girona varen 
interpretar diverses sardanes i cancons 
populars. L'acte fou dos amb l'hime na
cional, ii Els Segadors », cantat per tota 
la gent dempeus. 

Aqüestes » aventures » literáries son 
obertes a tots els escriptors catalans, 
siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, 
per bo que hagin satisfet a les normes 
relatives a la presentado, ais temes ad-
mesos, al gruix de l'obra. Per mes ampia 
i acollidora que siguí ¡'obertura d'ad-
missló. dubto que, del Rosselló, surtin 
molts concursants. Si aixó és una llás-
tima, d'altra banda hem d'alegrar-nos 
que, d'encá de poc, hl hagi a casa nostra, 
una llamarada nova per ais estudis de 
cátala. La gent s'hi interessa. Ara que no 
és pas demá que s'arribará a un nivell 
intel.lectual comparable al del sud deis 
Pirineus pero... Alxó no vol pas dir que 
som uns incapacos, simplement s'ha 
admotre la innegable verltat. 

Qualsevol sigui el context en el qual 
vivim, qualsevol siguin els motius que 
podem invocar-hi, no hem de perdre mai 
de vista que, si volem aconseguir a una 
cultura, a una veritable cultura que no 
tingui res a veure amb el folklore, hem 
de condescendir. a fer esforcos i mes es-
forcos, a fer estudis i mes estudis. 

La conjuntura actuel sembla no ser-nos 
tan desiavorable. Només faltarla que ens 
ho deixéssim, passar I .Es un xic prema-
tur per judicar, per endavant, de l'impuls 
que donará, a la nostra llengua, el tomb 
politic que «1 govern francés está em-
prenent, respecte a l'ensenyament del 
cátala en les escoles. Hem de vigilar-hi i 
fer que no se'ns passi el torn. 

Ara que, sense menysprear el pes deter-
minant que una orientado política pugui 
exercir, quant al bon éxit d'un cas com 
ara el nostre, hi ajudarem millor si no 
negligim cap deis atols que tenim ais 
dits, que lacin mes ampia l'extensió del 
nostre idioma a tots els catalans. 

Si havia de suggerir-hi quelcom, seria 
en forma de pregunta : Es que parlera 
cátala tan sovint com hauriem de fer-ho 1 
Quan estem a casa nostra ? Quan estein 
amb aquells catalans, cada dia mes 
nombrosos, que comprenen la nostra 
llengua i no la parlen ? Es que parlem 
cátala cada vegada que se'ns en presenta 
l'oportunitat ? No ho cree pas I Estlc 
convencut que, si cada un de nosaltres, 
cada dia, a cada instant, sense fallar-hi 
mai, parles cátala cada vegada que li és 
possible, en poc de temps la nostra llen
gua s'escamparia pertot al Rosselló. 
Irreslstiblement. 

No tinc absolutament cap malevolenca 
contra els Idiomes 'deis altres. Considero 
com a normal i, fins i tot, molt corréete 
parlar francés amb un francés, castellá 
amb un espanyol, anglés amb un brltánic. 
Aixó admés, hauriem de teñir vergonya, 
nosaltres catalans, de servir-nos, per 
expressar-nos, entre catalans, d'una llen
gua que, tot comptat i debatut, no és 
realment la nostra. 

J. C. 

Girona o Gerona, debat inútil ? 
S'ha discutit molt, aquests darrers temps, sobre si calia escriure Girona 

o Gerona, considerant que Gerona es la forma castellana i Girona la catalana. 
L'usatge actual sembla que sigui bé així i, en aquest cas, es normal qu'hom 

hagi demanat qu'el nom de l'immortal ciutat sigui declarat oficial amb i o 
sigui Girona. Nosaltres mateixos hi hem contribüit en les columnes de « Terres 
Catalanes », partint del principi (1) qu'el nom oficial d'una ciutat, contrada, 
comarca, país, etc., hauria d'esser sempre el d'origen, o sigui el que correspon 
a la llengua natural de la ciutat, contrada, comarca, país, etc., en qüestió. 

Aleshores ens ha vingut a l'esperit l'idea que, potser, peí cas de Girona, 
el debat era inútil. Volem dir, en definitiva, si Gerona, amb e, no seria, 
veritablement, el nom cátala (del llati Gerunda) que li correspon ? 

En aquest cas Girona, amb i seria una deformado fonética, a no oficialitzar 
en cátala. Si fos així s'hauria d'admetre Gerona, amb e, en cátala, com 
Gerona, en castellá (Gérone, en francés). 

Al cap i a la fi no es pas el primer, ni el darrer, nom que s'escriu igualment 
en cátala qu'en castellá. No es gens d'estrany puix qu'ambdues llengues son 
germanes ¡latines. 

(1) En el cas de la capital del Rosselló si que voldriem que's cessés d'escrlure en 
francés Perplgnan, pqr reprendre el nom cátala de Perpinyá. 
SI depengués de nosaltres faríem, lnclús, canvlar el nom d'América peí de 
Colombia. Seria mes just, en efecte, qu'el dit continent portes el nom del seu 
descubridor, Crlstófor Colom, dones Colombia. En quant a la Colombia actual 
hom sabría trobar-U un nom adequat, directament elxit del seu passat historie 
En tot cas, anomenar América el dit nou continent, es una injusticia perqué 
Américo Vespucio no prengué cap part en la seva descoberta ; fou un navigador 
actiu vers ultramar, mes tardanenc en relació a Colom, principalment, i a tots 
els aventurers castellana que Limitaren. 
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LE D E S T Í N 
chacun peut le connaítre pour 
« M1EUX LE CONSTRUIRÉ » 

COLETTE SAINT-MARTIAL 
vous aldera 

MÉDIUM ! ASTROLOGIE I GRAPHOLOGIE ! 
Repoit tous les jours sauf 

(Samedi aprés-midi et dimanche) 
de 9 heures á 19 heures 

4, rué Fródéric Escanyé — 2' étage 
PERPIGNAN — Face Calsse Epargne 

Prix moderes Téléphone : 51.05.66 

IMATCES DE LA PATRIA 
Quan ja comenca el matl 

i el sol sortlt determina : 
quan peí cel blau ell camina 
Ulurant-nos son foc dlvl ; 
quan la nlt Ja se vol vestir 
1 en els estéis el cel desgrana, 
la fosca 1 sons de campana 
uneixpn térra 1 flrmament, 
veureu sempre en tot moment 
una expressló catalana. 

Quan la mar dlns sa Inquietud 
canta ferotges passlons, 
com també ses U.luslons 
el trobador en la quietud ; 
quan l'amor que és magnitud, 
hellesa i dlvlnltnt, 
que a tota rhumanltat 
vitalltza els ardents cor», 
veureu sempre rlcs valora 
de gran catalanltat. 

Quan les flors amb llur fragancia 
ens donen l'encls mes bell 
i notes ens dlu l'ocell 
entre vlrtuts 1 arrogancia ; 
quan els plts, plens d'enyoranca, 
Inauguren un casal, 
extreuen Inquieta el mal 
que porten dlns l'entranya, 
per culpa de gent estranya, 
llur catalanismo Ideal. 

Quan la térra ufanosa, 
torna en rlc frult la llavor 
que'l pagés rega amb suor \ 
pie d'esperanca Jolosa ; 
quan el fontanal desglossa 
el seu lntern vitalismo 
1 Tlndústrla dinamismo 
com el do comercalment 
descrlu el mar 1 el torrent 
notes de catalanismo. 

Quan la neu pura emblanqulna 
les testes deis altlus clms 
1 ais peus els colors mes flns, 
la primavera enjogulna ; 
el flll que encara no camina, 
plorlquelx en el bressol 
1 amb passió 11 dona consol 
el pródlg amor matera, 
el sentlment és ben lntern 
del Cátala qu'estlma molt. 

Quan a poblat o montanya 
sona el bronze a oracló 
1 que amb fervent devocló 
vors l'lnflnlt la demana ; 
com les notes de sardana 

i deis patrióles els anhels, 
embaumen flns els estéis, 
en esperltuals perfums, 
els Ideáis, fe 1 costums 
de Catalunya les arrels. 

Quan bufa la tramontana 
1 el llevant bruñe vlolent ; 
quan la mar 1 el flrmament 
perden llur pau soblrana, 
la natura sobrehumana 
té l'aspecte esfereldor 
posant dol al pescador, 
dleu-me si no vos parla 
la patria que honra amar-la 
d'en Jofro 1 el Conqueridor. 

Quan l'harmonla sentlreu 
de l'orelg refllar bells sons 
semblant notes d'orfeons 
1 de la Patria la veu, 
qué amores canta el flll seu 
qué de dlns son cor s'allunya 
1 l'elna o l'arma empunya 
per ardlt guanyar el combat 

. en relleu delxa gravat 
I'esperit de Catalunya. 

Al sentlr-ne un bell reclt 
d'amor, vida 1 sentlment 
1 l'enclusa el metall ressent 
Mancar espumes 1 el replc 
viril de progrés 1 esperlt, 
oxpressar-ne el ritme el malí ; 
quan arreu veureu treball 
que honrl l'ánlma 1 el front. 
recordareu sempre el nom 
del bressol d'en Maragall 

Quan l'avl ens fa memoria 
de treball. de ciencia, d'art. 
d'amor, de llulta 1 lllbertat 
1 de filis que honrln l'histórla, 
asplrem la sana gloria 
qu'ens alimenta els esperits 
pulx velem en tot descrita, 
igual en pau com en guerra, 
les arrels de notra térra 
en eos, ánima 1 esperlt. 

Quan el món pie de quimeras, 
lmposar vol l'esclavatge, 
veureu sempre en l'lmatge 
enarvolant les senyeres, 
dlns i fora les fronteras, 
amb amor 1 fe tan gran 
qu'entre dol, miseria 1 fam, 
determina el seu destl, 
lluitar 1 vencer o bó morir 
honrant l'escut or 1 sang. 

Marti Palll. 

A L'ATENCIO DELS NOSTRES 
ABONATS D'ESPANYA... 

Publiquem un avls especial pels 
abonats de Franca (i d'Andorra). 

Pels que viuen dins de l'Estat es-
panyol, recomanem de trametre 
l'import de llur suscripció, al co-
mencament de cada any, a la nostra 
delegado de Girona, Placa del Vi, 
2. Podeu fer-ho per taló bancari, 
transferencia, gir postal, numerari, 
etc. 

...I DE LA RESTA DEL MON 

A tots els altres abonats d'Euro-
pa, de les Amériques, d'Asia i Ocea-
nia els preguem, també, de trame-
tre'ns l'import de llur abonament, a 
cada comencament d'any, utilitzant 
el mitjá de pagament qu'els sigui 
mes adient : moneda del país dins 
d'una plica (sobre), gir postal inter
nacional, xec bancari domiciliat a 
Franca, etc. 

Casa GENSANE 
Fundada en 1912 

ELNA - ROSSELLO 

TOTA 
LA VESTIMENTA 

PER TOTS 
N O V E T A T S 

qualitat forta - preu lleuger 

Toute la Literíe 

J.COLOMER 

ARTISAN TAPISSIER 
SPECIALISTE DU MÁTELAS 

14, Avenue Victor-Dalbiez 

PERPIGNAN Tél. 34.28.28 

1, rué de Tange, 66000 PERPIGNAN a 34.39.73 
vous propose un bijou 

«correspondant á votre personnalité» 

E l FILOSOF CAPCINÉS 
El nostre amlc 1 col.laborador Roger 

Giral ens tramet la següent faula per 
contribuir a la destrucció de la llegenda 
deis que creuen qu'el cátala es un vulgar 
patués. Val a dlr qu'aquest mot, emprat, 
des de fa segles, a títol pejoratiu, en 
realltat no n'es, car ve del mot Hat! 
pater «• pare, es a dlr parlar en llengua 
deis pares. 

Totes les llengues van comencar essent 
la llengua deis pares ; després esdevin-
gueren d'lntercomunicacló étnica 1, flnal-
ment, Uterárles 1 clentíflques. La llengua 
catalana se destaca varis segles abans del 
francés 1 del castellá, del tronc comú 
llati d'on son elxldes totes tres. El fet de 
no esser avul una llengua d'estat no vol 
pas dlr que no siguí apta a totes les disci
plines de l'expressionisme linguistlc mo
dera. Amb la tradúcelo d'una faula de 
La Fontalne. feta, com tantes d'altres, 
per mossén C. Caseponce, Rossellonés 
d'origen, l'amlc Giral n'aporta l'evldent 
prova. 

Un filósof auster 1 nascut al Capclr, 
havent-se proposat de fer vida mes dolca, 
comencá per omplir sa borsa 
1 després se'n balxa cap al rlc Vallesplr. 

Va trobar, camí fent, un home qul 
[semblava 

disfrutar d'una dltxa Igual a la d'un rei 
1 per tot mal teñir sempre remel. 
Tota sa dltxa estava en la bellesa 
1 en l'estranya riquesa d'un hort 

[on entrant-hl troba 
un home mentres qu'annat d'una falcilla, 
del seus arbres frulters en treia 

[la mengllla, 
tallant a tot arreu, podant enea 1 enlla. 
correglnt pertot la natura 
excesslva en pagar son treball amb usura. 

El Capcinés 11 demaná : Qué feu ? 
I per qué maltracteur arbres qu'estan 

[en peü ? 
Llanceu vostra falcilla. Aquelxa elna 

[aqui sobra 
1 deixeu que, amb sa falo, el temps fací 

[son obra. 
Massa aviat irán a mans deis llenyaters. 
Trec — dlu l'altre — tot co qu'en l'arbre 

[es per demés, 
el restant n'aproflta 
I, amb l'ajuda do Déu donará mes collita. 

XXX 

Un cop tornat a casa el pobre Capcinés 
agafa la falcilla 1 poda que te poda. 
Consella els seus veins ; demana ais seus 

[amlos 
de fer com ell 1 de seguir la moda 
qu'ha vista en els palsos rlcs. 

Deis seus arbres en treu les branques 
[mes bellos : 

esporga el seu verger contra tota rao, 
sense observar temps ni sao, 
llunes noves ni velles. 

El resultat. lectora, l'endevlneu : 
L'home va fer malbé tot aquell bé de Déu. 

El Capcinés aqui nos representa 
Testóle lndlscret qul de l'home retreu 
el desitg lnnocent, la passió qu'el tenta, 
tot co qu'el fa sofrlr, tot co qul 

[l'acontenta. 
1 que li ve del natural, 
siguí por bé, siguí per mal. 

Contra semblable gent. en quant a mi.' 
[réclaml, 

1 de tot tráete amb ells m'escaml. 
Tranquen del nostre cor els principáis 

[ressorts : 
nos fan delxar la vida abans d'esser ben 

[morts. 
B. CASEPONCB 

PARIIT FEDERALISTA EUROPEU 
(FA1SOS CATALÁN í>) 

MANIFEST 
Nosaltres. Fedorallstes europeus del 

País Valencia, Les Ules, Andorra, Cata-
lunya-Nord l el Prlnclpat que procedim 
de totes les esferas soclals 1 de les ideo-
logies mes diverses, hem format : 

1. Un Partit Nacional 1 democrátlc a 
nlvell polític, económlc 1 social. 

2. Un Partit fonamentat 1 arrelat en la 
Nacionalltat Catalana deis Pobles que for
men els Palsos Catalana i abocat a la 
formado d'una Europa Federal de Pobles. 

3. Un Partit que vol fer conélxer 1 lm
posar arreu, comengant per Europa, ol 
concepte que els Palsos Catalans som una 
Nació oprimida que llulta per la seva 
Independencia. 

4. Un Partit que, respectant les diferen
cies 1 partlcuiarltats entre els Palsos Ca
talans, propugna una etapa previa d'unl-
ficació voluntaria, mitjancant la formado 
d'una Confederado Catalana. 

5. Un Partit que propugna un Soclalls-
me Autogestionarl en el qual totes les 
collectivitats, naturals o voluntarles, si-
guln respectades 1 autónomos ; cada una 
d'elles es donl el seu estatuí, la seva 
organitzactó, decidelxi lliurement els seus 
afers i s'auto-proporclonl els Instruments 
d'execucló. 

6. Un Partit que, practican! un Federa-
Usme Integral, fa de la Cooperado con
tractual i de la lliure Assoclació deis 
Grups Autónoms, un prlncipi fonamental 
politic, éconómic 1 social, tendlnt vera 
una igualtat de dret deis Grups compo-
nents 1 cap a l'equilibri de' llura inte-
ressos. 

7. Un Partit que declara que el Poder 
de Decissió s'ha de situar allá on son els 
problemes ; que rebutja tota mena de 
centralismo 1 que nega tota eficacia a 
qualsevol tlpus de Capltallsme : Prlvat 
(E.E.U.U.) o social-Imperialista (U.R. 
S.S.), perqué la Socletat Federalitzada 
s'ha d'edlficar de balx a d'alt. 

8. Un Partit que partelx del prlncipi 
que l'home no és solament un ciutadá, és 
també : pare de familia, obrer. comcr-
ciant, sindicalista, membre d'una Asso
clació Professional. religiosa o cultural, 
consumidor, llogater o bé proprletarl d'un 
allotjament 1, per tant, aquesta plurl-
pertenenca de l'home. cal que siguí pro
tegida 1 democratltzada peí Federallsme. 

9. Un Partit que intenta construir una 
Societat on tothom pugul realltzar-so 
individualment 1 collectlva amb llibertat 
i solldarltat. 
10. Un Partit que respecta les creéncies 
rellgloses 1 personáis de tot tlpus. 

11. Un Partit que defensa 1 afirma que 
els Palsos Catalans no son una pura 
abstracció i. por tant. barrará el pas a 
tot plantejament que es proposi deslllgar 
la llulta conjunta d'aquest Palsos i no 
acceptará cap solucló per separat per a 
cada un deis Palsos Catalans. 

12. Un Partit que rebutja tota alterna
tiva política del tipus : Autonomles Re-
írionals. Estatuís Regionals, Róglms Espe
ciáis 1 d'altres, siguln atorgats aauests 
per l'Estat francés a la Catalunya-Nord o 
per l'Estat espanyol al Pais Valencia, Les 
liles o al Prlnclpat. 

En conseqüéncia. aquest Partit interna-
cionalltzará la qüestló catalana, fent 
constar que el concepte : Confederado 
Catalana deis Palsos Catalans, expressa 
la seva voluntat d'lndependéncla 1 sobl-
rania dins d'una Federado Europea de 
Pobles. 
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ELS « LIEUX-DITS • 

Hem apreciat molt l'estudi toponí-
mic d'en Joan Nanet, publicat en el 
número 54 de la revista illenca « Ca-
hiers du Vieil Ule ». Ve a tomb amb el 
subjecte que tractem en aquest mateix 
número. 

Ho apreciem tant mes que també 
havíem remarcat l'absurditat d'aquei-
xes anomalies en els cadastres, i, tal 
com ho demana el Sr Nanet, caldria 
rectificar aqueixes errors i restablir 
l'ortografia correcta. 

Una de les demostracíons mes sen-
zilles, i lluminoses, que fa l'autor es la 
que permet de comprendre que totes 
les viles i vilatges que s'anomenen 
Vernet, Le Vernet, La Vernéde, La 
Vernosa, etc., teñen el mateix origen: 
el vern (arbre). Així, es fácil de com
prendre qu'en el cas del Vernet, devia 
esser un petit vern qui li dona el 
nom ; en can vi, per La Verneda o La 
Vernosa devia agir-se d'un bosc de 
verns. 

Una altra demostració, tan clara com 
lógica es quan escriu qu'el nom de 
Conillac ve del cátala conill, com s'usa 
encara normalment enllá del Pirineu. 
Es el francés, que deixá d'usar conil 
per lat)in ; i 1'influéncia sus del Ros-
selló n"ha fet el gal.licisme llapf. 

Vllles FESTES POPULARS 
DE CULTURA A CASTELLO 

El nostre número de tardor estava 
en premsa quan tingueren lloc les 
Vllles festes populars de cultura 
«Pompeu Fabra» a Castelló (País 
valencia). 

Seguint la costum d'associar a aquei-
xa manifestado qualcuna figura relle-
vant de les nostres lletres o ciéncies, 
enguany fou la figura del gramátic i 
escriptor valencia en Caries Salvador, 
un deis mes remarcables divulgadors 
del cátala normatiu en el seu país. 

La primera d'aqueixes manifesta-
cions se celebra a Cantanigrós, comar
ca d'Osona, fa trenta anys. La d'en-
guany tingué lloc a Vila-real (nord-
est del País valencia) ; coincidí amb 
el 4 art aplec de la Plana (nom de la 
comarca) i fou sota el patronatge glo
bal del Congrés de cultura catalana del 
País valencia. 

Hi va haver una mica de tot cultu
ral : debats, festival infantil, música 
jove, cargolada (no volíem dir xocola-
tada), recital de cancons i, finalment, 
veredicte deis premis literaris. 

Hom evalúa els participants a 5.000, 
acompanyats de nombrases pancartes i 
banderes. Hom hi parla en nom del 
Principat, de les illes Balears i, natu-
ralment, del País valendá. Un deis filis 
de lliomenatjat hi estigué present. 

*# 
CONCURS « INTERNACIONAL » 

DE SARDANES A PERPINYA 

Ens hem fet ja eco d'aqueixa gran 
manifestació sardanística anual de sar-
danes de Perpinyá. N'hem dit, inclús, 
tot el bé qu'en pensávem, del positiu 
qu'el folklore pot aportar, també, a la 
conciencització de l'ánima catalana. 

Tanmateix, per aqueixa manifestació 
— i per les altres que's celebren en in-
drets diferents del nostre país — hem 
de redir que no podem pas aprovar la 
qualificació d'« internacional ». La sar
dana, com diu el poeta es : «la dansa 
d'un poblé (del poblé cátala) qu'estima 
i avanca donant-se les mans». Si es 
la dansa d'un poblé no pot esser inter
nacional. La partició estatal del nostre 
poblé no té res de comú amb la nació 
catalana, amb el poblé cátala que 
només es un. 

' La denominació correcta, dones, del 
concurs de sardanes de Perpinyá (i 
deis altres que també s'intitulen « in-
ternacionals »), hauria d'esser de con
curs nacional de sardanes, es a dir, 
amb la participació de formacions de 
les dues Catalunyes. Aixó per millor 
comprensió i distinció, per exemple, 
d'un concurs comarcal de sardanes, 
dones, limitat a una sola comarca, 
posem per cas, el Vallespir, o d'un 
concurs regional, que compren váries 
comarques, per exemple, totes les 
comarques catalanes de Franpa, les 
vei'nes de l'altre costat de l'Albera, etc. 

• • 

COMMEMORACIO DE LA MORT 
DEL PRESIDENT COMPANYS 

La comemoració de l'aniversari de la 
mort del President Companys tingué 
lloc, com cada any, a Perpinyá, en el 
cémentiri de l'oest. 

Com cada any també, els partits i 
organitzacions catalans, honoraren, al 
mateix temps, la mort de tots els com-
patriotes caiguts per la llibertat. 

* * 
CELEBRACIO DEL TERCER CENTENARI 

DE SOR MARÍA ANTIGO 

Amb motiu del tercer centenari de 
la mort de sor Ana Maria Antigó, mon
ja perpinyanesa (1) la nostra « fidelíssi-
ma vila » i el seu bisbe van rebre emi-
nents princeps de l'Església catalana : 
l'arquebisbe de Barcelona, cardinal 
Jubany, el bisbe de la Seu d'Urgell i 
copríncep d'Andorra, Mr Martí, el bis
be auxiliar de Girona, en representació 
de Mr Camprodó (malalt), l'abat mi-
trat de Montserrat, R.P. Cassiá, etc. 

La primera manifestació consistí en-
l'inauguració d'una exposició, en la 
Casa pairal del Castellet, consagrada a 
sor Maria Antigó. El conservador 
d'aquest museu-monument de Perpi
nyá, en Josep Deloncle, rebé les perso-
nalitats en presencia del deputat-batlle 
de Perpinyá, Sr Pau Alduy. 

Després fou celebrada la missa com-
memorativa en la catedral, presidida 
peí cardinal Jubanv, amb la participa
ció de l'orfeó Laúdate de Barcelona i 
del Fanal de Sant Vicent de Perpinyá. 

A la sortida de l'ofici, en la placa de 
la Catedral, endomassada de senyeres 
catalanes, tingué lloc una gran exhibi
d o de ballets. 

(1) Veure « Terres Catalanes », n° 21, 
pág. 4 (Primavera 1976). 

• * 

EL BATLLE DE BARCELONA 
A PERPINYA 

Dins del quadre deis actes comme-
moratius del seté centenari de la mort 
del rei Jaume Ier, el batlle de Barce
lona va esser rebut á la batllia de 
Perpinyá peí seu col.lega Pau Alduy. 

Discursos de circumstáncia, amb 
frases molt encertades, de part i d'al-
tra ; vi dlionor, condecoració, etc., 
rellevaren l'acte. 

L'endemá, el primer magistrat de 
Barcelona fou rebut i homenatjat per 
d'altres estaments de la nostra ciutat. 

• * 

FRANCESC MONTANER A PERPINYA 

En l'interval de la nostra darrera 
parució i la present va teñir lloc a 
Perpinyá el recital del cantant cátala 
Francesc Montaner. 

En el cas qu'aquest cantaire — con-
sagrat ja per París — arribi a obtenir 
un relleu internacional — sino compa
rable almenys recordant el d'en Pau 

Casáis — ens permetem de recomanar-
li que no fagi com ell amb el nom. 

En Pau Casáis comencá la seva car
rera internacional deixant imprimir 
Pablo, en lloc de Pau, i morí sense 
haver-se'n sotstret enterament. 

Amb un cognom tan cátala com el 
de Montaner, el nom, castellá, de 
Francisco sona malament. 

++ 
LLIGA DELS PARTITS POPULARS 

EUROPEUS 
El 31 d'octobre darrer, fou creada a 

Estrasburg, la « Lliga deis Partits Po
pulars Europeus » amb finalitat de 
teñir, en el Consell de l'Europa, repre-
sentants deis pobles oprimits. 

Per aixó cal que les eleccions es 
facin al sufragi universal. Ja sabeu la 
lluita desfrenada que hi ha, a tota 
l'Europa del Mercat comú i, sobretot, 
dins l'Estat francés, per o contra 
l'elecció del Consell de l'Europa al 
sufragi universal. 

Per aixó, el Partit Federalista Euro-
peu de Catalunya ha enviat un obser
vador en aquesta reunió. Fou acollit 
molt simpáticament. 

Vuit o deu representants de grups i 
partits autonomistes prengueren la 
paraula — i també l'observador de 
Catalunya que fou filmat per la televi-
sió d'Alemanya i la de Baviera. (La 
francesa no hi era — ja podeu pensar 
que, quan es tracta d'autohomisme, els 
Francesos s'ho teñen calent). 

P.M. 

AQUEIX TERRIBLE "SEMPRE EN DABAN"!!! 
Durant el mes de novembre dar

rer, el XIII Cátala, campió de 
Franca, disputa a Perpinyá (i gua-
nyá), une partida amb el campió 
d'Anglaterra. 

Amb aital motiu, el diari « L'Indé-
pendant » de Perpinyá, va publicar 
una página entera d'informació pu
blicitaria. En el seu bell mitg hi 
havia la divisa del Club ; mes esta
va escrita en cátala fonétic, « Sem-
pre en daban», en lloc de cátala 
ortografié, « Sempre endavant ». 

Suposem qu'a ningú — que co-
neixi una mica el francés — no se 
li ocorreria pas d'escriure la ma-
teixa divisa en francés fonétic, 
« tujur anavan » en lloc del francés 

j>rtográfic « toujours en avant ». 

Xe CONGRÉS DE METGES I BIOLEGS 
DE LLENGUA CATALANA 

A PERPINYA 
Tal com ho vam anunciar en el nos

tre darrer número, el Xe Congrés de 
metges i biólegs de llengua catalana 
tingué lloc a Perpinyá. Dura quatre 
dies i fou organitzat per' l'Académia 
de ciéncies mediques de Catalunya i 
Balears. 

Els debats tingueren lloc en el Palau 
deis congressos, amb la participació de 
mes de cinc-cents congressistes próvi-
nents de tots els paísos de llengua 
catalana. Fins i tot del llunyá i petit 
Alguer de Tilla de Sardenya. 

El congrés d'enguany fou una gran 
manifestació, a la vegada científica i 
lingüística. Aporta, novament, I'escla-
tant prova que la llengua catalana, se 
presta — com tota altra llengua viva — 
a la vehiculació deis termes científics 
mes enrravessats, emprats per catedrá-
tics, o metges i biólegs eminents, qual-
cuns de prestigi internacional. Els 
metges rossellonesos, qualcuns també 
de prestigi internacional, ens foren 
meravellats. 

Cal notar com una simpática i con
fraterna! innovació el fet qu'hagin es-
tat admesos a participar en aquest 
congrés els estudiants en medicina de 
totes les facultáis . 

r4 
UN JORDI PERE CERDA BEN CERDA 
Antoine Cayrol a été, récemment, 

recu par l'association «Culture et fra-
ternité » de Perpignan. 

Un publie tres nombreux assista á 
cette véritable assemblée d'intellectuels 
roussillonnais. 

Le programme comportait, d'abord, 
un montage poétique évoquant la Cer-
daane ; ensuite la lecture d'une nou-
velle inédite de l'auteur ; le tout s'étant 
déroulé dans un climat de catalanité 
particuliérement chaud ; d'autant plus 
que l'audio-visuel n'y manqua pas. 

Les poémes furent lus par l'auteur 
lui-méme et chantes par trois ieunes 
artistes au talent déiá bien affirmé : 
Jordi Auverene, Reinald Dedies et Pere 
Fitnieres que nos lecteurs connaissent 
déjá. 

La deuxiéme partie fut consacrée á 
la lecture, toujours par l'auteur, qui 
sait le taire mieux que quiconque en 
Roussillon. II s'agissait d'une nouvelle 
révélant que le poete Jordi Pere Cerda 
et le narrateur Antoine Cayrol, tout en 
étant une seule et méme personne, 
excellaient dans des domaines littérai-
res bien différents. Tant et si bien qu'á 
son ceuvre poétique et théátrale, déjá 
considerable, il convient d'y ajouter 
non une nouvelle inédite, mais toute 
une collection. C'est qui, somme toute, 
n'est qu'un commencement, car l'au
teur étant en pleine maturité créative, 
le meilleur de lui-méme c'est l'avenir 
qui nous le reserve. 

UN COL.LOOUI SUS 
LES CULTURES REGIONALS 

El nostre número de tardor estava 
en premsa quan" tingué lloc, en el Cen
tre universitari de Perpinyá, un col. 
loqui sus les cultures regionals, orga
nitzat peí Partit comunista francés. 
Manifestacions similars tingueren lloc, 
el mateix dia, a Carcassona, Nimes, 
Montpeller, Menda, Narbona, etc. 

Pertot la participació de personali-
tats culturáis, militants i de públie fou 
nombrosa. Les discussions anjmades i, 
fins i tot vives, foren positives. Foren 
també positives, principalment en el 
sentit d'una mes gran conciencització 
deis problemes de les cultures i de les 
llengues deis pobles que no han pogut 
constituir un Estat modern. 

• • 

NA MARÍA D. CORTEY 
A L'HONOR 

La nostra excel.lent col.laboradora i 
correspondent de « Terres Catalanes » 
per les illes Balears, Na Maria D. Cor-
tey, ha estat distingida dues vegades 
enguany. 

Primerament amb el premi Lluís 
Casademúnt de la novel.la, atorgat per 
la ciutat d'Olot, dotat amb 100.000 
pessetes. Per altra part, ais Jocs floráis 
de Perpinyá obtingué la medalla d'or. 

No es pas la primera vegada que Na 
Maria D. Corte3' está distingida literá-
riament. D'altres certámens li han ator
gat premis i distincions. Mes, no son 
pas aquests premis que la fa mes va-
luosa per les lletres catalanes ; son la 
seva admirable tenacitat, abnegació i 
desinterés per fer que les dites lletres 
catalanes puguin teñir una mes gran 
difusió cada dia i cada any. 

• • 

LA BRESSOLA HA FET 
UNA « BRESSOLETA » 

En el nostre darrer número anunciá-
vem l'obertura, a Perpinyá, d'una esco
la per mainada de 2 a 6 anys, en la 
qual Túnica llengua utilitzada seria la 
catalana. 

El Grup deis Catalans exiliats a París 
imita l'exemple de Perpinyá. 

De moment, aquesta escola només 
funcionará un dia per setmana, el di-
mecres ; mes, el Grup responsable 
demana ja ais pares deis infants si 
estarien d'accord en participar al seu 
desenvolupament en vistes a fer-Ia re-
conéixer o ajudar per l'estat, etc. 

Els interessats poden adrecar-se a 
l'estatge de Tescola, 41, rué Berzélius, 
75017 París. 

CATALANA 
Atl 

perzou 
Carrer de la Muralla 

POLLESTRES Tel. 36.70.46 

Treball acurat 

Escurament - Neteja 
Entreteniment 
Despanatge 

de xemeneles, calderes I instal. 
lacions de calefacelo central 
amb material i personal 

especialitzat 



T e r r e s 
Catalanes 

APRES L'«ECLAT » 

Nous ne reviendrons pas sur l'éclat 
des propos du ministre de l'Agricul-
ture : 

« L'Etat n'est plus disposé á sou-
« teñir les producteurs d' « infame 
« bibine », gráce á des rendements de 
« plus de 200 hecíolitres á Vhectare, 
« obtenus par des méthodes d'irriga-
« tion ». 

(L'Indépendant du 28-X-1976) propos 
qui provoquérent la réponse, fort per
tinente, de M. Maffre-Baugé, président 
de la chambre régionale d'Agriculture 
du Languedoc-Roussillon. 

« Aucun viticulteur, digne de ce 
« nom, ne défend la « bibine ». Mais 
« on se garde bien de parl'er des 
« régions oü le vin est chaptalisé, lega-
« lement ou illégalement, par l'adjonc-
« tion de sucre. Et tout le monde sait 
« que ce n'est pas en Languedoc-Rous-
« sillón qu'on sucre les vins ». 

(L'Indépendant du 25-12-1976) 
Rendons, toutefois, á César ce qui 

lui est dú. 
En premier lieu, nous devons, Cata-

lans, nous réjouir de savoir que sur la 
table du ministre figurent quotidienne-
ment nos « vins de Pays » et rendons 
hommage á M. Bonnet pour cette 
reconnaissance officielle de la qualité 
de cette production roussillonnaise. 
Bien plus, quel est le vigneron qui ne 
soutient, totalement, aux dires du 
méme ministre : 

« Personne n'ignore qu'il valait 
« mieux, en 1975, écouler 180 hecto-
« litres a Vhectare (que l'on distillait 
« á 8,66 F le degré-hectolitre) plutót 
« que 45 á 60 hectolitres produits a 
« Vhectare et vendus, péniblement, 
« 10 F le degré hecto ». (L'Indépen
dant, 29-12-1976) et, mieux encoré : 

« Si les viticulteurs veulent faire de 
« la qualité, le gouvernement ne les 
« en empachera pas au contraire, il 
« les y aidera ». 

(L'Indépendant, 29-12-1976). 
Enfin, pour conclure, cette affirma-

tion, frappée de logique et de réalisme 
géographique : 

« L'économie de cette región resíera 
« tres largement basée sur le vin ». 

(L'Indépendant, 31-12-1976). 

A L'ATTENTION 

DE NOS ABONNÉS 

DE FRANCE 
Un de nos plus filíeles abonnés nous 
avait suggéré de faire, comme cer-
talne revue qui joint un peí ¡i papil-
lon au dernler n° de l'abonnement. 
Cette méthode n'est pas applicable 
á notre cas, étant donné l'importan-
te masse d'abonnés. 

De plus, le montant de notre abon-
nement est tellement bas que cer-
tains abonnés préférent régler pin 
sleurs añíleos á la fols. 

Toutefois, la bonne marche de no
tre publication serait grandement 
facilitée si nos abonnés prenaient 
la bonne habitude de nous adresser 
leur réglement au debut de chaqué 
année. (Par CCP, cheque, espéces, 
timbres, etc..) 

charcuterie 

PIRAY 
JAMBONS du PAYS 

Ces propos du ministre feront-ils 
l'heureux présage d'une nouvelle et 
saine politique vinicole ? 

Nul n'ignore, en effet, que les minis
tres changent mais que l'esprit de 
l'administration demeure ; et Monsieur 
Bonnet, lui-méme, aura fort á faire s'il 
veut renverser le cours coutumier des 
errements administratifs. 

En tout état de cause, c'est le 19 jan-
vier que le Gouvernement doit prendre 
une decisión. 

Nous espérons qu'elle aura autant 
d'éclat que les propos du ministre de 
l'Agriculture et nos confréres parisiens 
parlent, méme, d'une solution radicale 
du type révolutionnaire. 

C'est le vceu sincere que nous for-
mons pour l'avenir de la viticultura, 
au seuil de cette nouvelle année. 

Joan BLANC. 

Jacobinisme et Régionalisme 
Le régionalisme en general, traine encoré une renommée d'étre 

plus ou motas de droite, voire réactlonnaire. Cette renommée fut, 
dans le passé, fort méritée, ne serait-ce que par l'origine sociale 
de nombre de personnalités qui se déclaraient régionalistes et se 
réclamaient plutót des Girondins que des Jacobins. On pourrait 
encoré ajouter que le régionalisme fut aussi, et en méme temps, 
réactlonnaire et clerical ou, plutót, clerical d'abord et réactlonnaire 
ensüite. 

Tout cela est on ne peut plus nor
mal et naturel, car tous les mouve-
ments qui ont pour origine l'organi-
sation des sociétés humaines moder-
nes, commencent toujours par etre 
d'abord plus ou moins mystiqúes, 
done émanant d'individus fortement 
impregnes de religión sinon étant eux-
mémes des religieux. Ensuite vient 
la deuxiéme phase : celle de la réa-
lité politique du courant régiona-
liste. Compte tenu de la premiére 

MALRAUX-GABIN 
Honorer les hommes, qu'on appeile 

grands, quand ils viennent de mourir 
c'est bien ; mais pas de facón dithyram-
blque. 

Un concert de louanges, de toutes sor-
tes, a éclos á la mort d'André Malraux. 
Beaucoup sont méntées. L'oeuvre et, sur-
tout, l'actlon d'André Malraux sont géné-
reuses et courageuses dont, sociologique-
ment, tres positlves jusqu'á 1945. 

Au-dela l'homme subit les effets du 
principe, suivant lequel, on est révolu
tionnaire á vingt ans, conservateur á 
quarante et réactlonnaire a soixante. 

Pour Malraux c'est au-delá de ses qua
rante quatre ans que l'évolution com-
mence á devenir négative ; elle lui per-
met de se faire « pardonner », par les 
« grands » de es monde, ses « écarts » 
de jeunesse. Pour d'autres c'était sa 
clairvoyance et son courage. 

Méme la grande bourgeoisíe et l'aris-
tocratie l'accueillent dans leur sein et il 
accepte et défend leur société, á quel-
ques exceptions prés. Ce n'est pas le 
« rouge » de 1936, en Espagne, qu'elles 
auraient aecueilli. 

Toutefois, tout n'était pas négatif dans 
Malraux, par rapport á son passé presti-
gieux. C'était une étoile en déclin doü, 
parfois, Jaillissaient encoré des éclats 
fulgurants. 

Jean Gabin a precede, de quelques 
jours André Malraux dans la mort. 

D'áge sensiblement égal, leur évolu-
tion différe beaucoup. 

Tous les deux s'étaient enrichis, gráce 
á leur talent. Mais, Jean Gabin s'affer-
mit dans son éthique personnelle, reje-
tant, dans une dignité olympienne, tou
tes les compromissions d'une société qui 
n'avalt pas été la sienne. 

ROUSSILLONNAIS ! NE SOIS PAS NI BATARD, NI MESQUIN, NI AVARICIEUX. 
SI TU AS CONSCIENCE DE TON ROLE. TU FERAS VIVRE « TERRES CATALANES ». 
EN T'ABONNANT ET EN FAISANT ABONNER TES PARENTS, TES AMIS. 
EN PROTEGEANT ET EN DIFFUSANT « TERRES CATALANES » TU L'AIDERAS A 
PROTEGER TON PAYS, TA LANGUE, TA PERSONNALITE, TOI-MEME. 
C'EST NOTRE DERNIERE CHANCE I 

Adapté du mensuel provencal « Prouvéngo Dau ». 

phase, c'est forcé, et naturel, que ce 
courant soit réactionnaire, de droite 
ou, tout au moins, fortement conser
vateur. 

LE FLAMBEAU CHANGE DE MA1NS 
Des que le courant d'idées' entre 

dans sa phase politique, il y a cons-
tat des divers courants opposés. Celui 
de gauche prend conscience de la 
réalité ethnique et passé du régiona
lisme contemplatif de la droite, au 
régionalisme formel, voire á l'aulono-
misme. Enfin, l'extréme-gauche entre 
en scéne et considérant dépassés, et 
inefficaces, les combats pour le régio
nalisme et l'autonomisme de leurs 
prédécesseurs, elle envisage un sépa-
ratisme plus ou moins radical ou, 
tout au moins, le changement profond 
des structures de l'état par la trans-
formation de celui-ci en federal ou, 
mieux encoré, en confédéral. De la 
sorte, leur ethnie pourra enfin, cesser 
de subir des contraintes sur sa cul
ture, sa langue, son mode de vie, son 
économie, etc ; elle pourra s'épanouir 
désormais librement comme elle aurait 
dü le faire depuis plusieurs siécles. 

« UNE ET INDIVISIBLE », 
UN NON SENS 

Toutefois, c'est faire mauvais usage 
du terme jacobinisme que de l'em-
ployer á tort et á travers, et toujours 
dans le sens péjoratif. D'une part, 
parce qu'on accrédite la renommée 
que régionalisme est synonyme de 
réaction, ce qui n'est plus vrai depuis 
lóngtemps ; et, d'autre part, parce que 
le centralisme jacobin était, á l'ori
gine, profondément progressiste puis-
qu'il se voulait universaliste. II eut 
seulement le tort de caresser une 
illusion. car on ne peut, méme avec 
la meilleure des intentions, unifor-
miser la rliversité ; proclamer « une 
et indivisible » alors que tout est 
divisible á l'infini. 

Le jacobinisme triomnhant aurait 
nu étre un eénéreux assembleur des 
divers neuples de l^exagone : il ne 
sut étre ou'un piétre uniflrateur. 
Mais Nano'^on lui, sut en tirpr la 
lecon négative. Et nous en souffrons 
encoré... 

Jacques PRATS. 

«FAIRE» LES TROTTOIRS! 
D'aprés les textes en vigueur, les 

trottoirs sont á la charge des pro-
priétaires. 

Mais, cette législation est rarement 
appliquée coercmvement. D'une lacón 
genérale, les trottoirs sont aménagés 
avec la construction des immeubies ; 
mais pas toujours. Car, de nombreux 
trottoirs, longeant des immeubies 
anciens, sont restes sans aménager. 
D'autres le sont restes parce qu'ils 
longent un pare particulier, une cour, 
un patio, un hangar, etc. 

Dans ces cas, le piéton qui emprunte 
ces trottoirs, en terre battue, souvent 
tres degrades, marche toujours tres 
mal á l'aise et risque, méme, des faux 
pas, des entorses, des chutes plus ou 
moins dangereuses suivant l'áge de la 
victime. Dans cette catégorie il faut y 
ranger aussi les trottoirs qui ont été 
aménagés jadis mais qui n'ont pas 
été entretenus depuis tres lóngtemps. 
II V en a qui présentent des bosses 
et des failles profondes, des niveaux 
superglissants, etc. 

Nous pensons qu'il serait bon de 
faire disparaítre tous ces dangers, tou
tes ces anomalies en faisant appliquer 
la législation en vigueur. 
DES TROTTOIRS TROP GRANDS 

OU TROP PETITS 
Toujours au sujet des trottoirs, 

chacun a pu observer qu'avec l'inten-
se circulation automobile actuelle, 
certains trottoirs ont perdu leur rai-
son d'étre aussi larges que par le 
passé, vu qu'il n'y a pas, ou presque, 
de circulation piétonniére. Par con-
tre, d'autres, surtout en plein centre, 
ayant augmenté cette circulation pié
tonniére, sont devenus insuffisants, 
obligeant, de ce fait, les piétons á 
emprunter la chaussée, au risque 
d'étre écrasés par les automobiles ou, 
tout au moins, génant leur circula
tion. 

II apparaitrait, done, d'une part, 
que l'on pourrait élargir les chaus-
sées existantes par le raccourcisse-
ment de certains trottoirs et, d'autre 
part, il serait souhaitable que certains" 

trottoirs soient élargis au détriment 
des chaussées. 

Un constat de visu, sur tout ce qui 
precede, est facile á faire : il suffit 
de se promener en ville. 

TROTTOIR-CHAUSSEE 
OU VICE-VERSA ? 

Enfin, si les habitudes h'étaient pas 
si ancrées, nous proposerions d'appe-
ler les trottoirs des chaussées et 
vice-versa. II en fut, probablement, 
ainsi dans un passé pas trop lointain ; 
puis l'inversion se produisit. Car, á 
l'origine, le trottoir c'était lá oü 
trottaient les chevaux, et la chaus
sée lá oü marchaient les gens effec-
tivement chaussés, done ils ne trot
taient point... Georges PUJOL. 

Bo manqueu pas lie \nsíttar 

LA CASA P AI RAL 
museu cátala d'arts i tradicions populars 

Cl Castellet $erptnpá 
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