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EDITORIAL 
7 J C 

QUI TE POR DE QUI ?m$< 

En l'universitat catalana d'estiu de Prada d'enguany hi va 
haver un important col.loqui sus el tema : « L'eventual entrada 
d'Espanya en la C.E.E. i les relacions entre els agricultors de 
les dues Catalunyes ». 

Fou un esdeveniment car era la primera vegada qu'agri-
cultors nord i sud catalans participaven a un debat. 

Entre els participants mes representatius, d'encá de les 
Alberes, hi hagué el senyor En Renat-Joan Camó, president de 
la Cambra d'agricultura ; el senyor En Gilbert Nury, president 
del Sindicat deis vinyataires ; el senyor En Joan-Claudi Delseny, 
president de l'organització professional deis ¡oves agricultors. 

Els Catalans d'enllá de les Alberes estaven representáis, 
principalment, pels agricultors senyors En Josep Pau i En Josep 
Vidal, deputats catalans al Parlament espanyol ; peí senyor En 
Jordi Peix, president deis técnics agrícols sud-catalans i peí 
senyor En Jaclnt Nuvlola, dirigent del Sindicat de pagesos de 
Catalunya. 

¡-'iniciativa fou del cap de la Secció d'agricultura de l'uni
versitat de Prada, l'enginyer agrónom vallespirenc Llorenc Planes. 

Del debat — que fou molt animat, positiu i constructiu — 
se'n va des pendre dues posicions divergents : La deis repre-
sentants del sud, favorable a ¡'entrada d'Espanya en la C.E.E. 
i la deis representants del nord, oposada, en principi, a aqueixa 
entrada, almenys abans de resoldre certs problemes de base. 

EL PANIC DELS ROSSELLONESOS 
La perspectiva d'entrada d'Espanya en el Mercat comú ha 

donat naixenca, en els medis agricultors del Rosselló, a un 
pánic quasi general ; tot i admetent que, quan les condicions 
serán donades, i malgrat l'oposició rossellonesa, Espanya sera 
admesa en la comunitat europea económica occidental. Creiem 
que sera normal car Espanya es un estat europeu i occidental. 
Creiem que sera lógic i no fatal peí Rosselló, el pánic del qual 
no es fundat. 

Cal dir, tot seguit, que quan se fara l'adhesió d'Espanya 
al Mercat comú. I'argumentado principal actual contra — la 
diferencia de preus de cost — haura desaparegut ; els preus de 
cost espanyols serán tant o mes elevats qu'els nostres. Ja 
actualment, en certes branques de la producció industrial i 
agrícola espanyola, els preus son, sensiblement, iguals ais de 
franca i els saláris, a vegades, inclús superiors. Aquest estiu 
passat, per exemple, s'han venut fruites i verdures mes cares 
a Gerona qu'a Perpinya. 

En lloc, dones, d'espantar-se davant la futur admissió 
d'Espanya al Mercat comú, co que caldria fer, a Catalunya-Nord, 
es preocuparse en vistes a aqueixa admissió : fer una serios 
estudi del mercat espanyol, cercar ¡a els futurs distribuidors 
deis nostres productes, etc. I en quant sigui lliure la circulado 
de mercancies, enviar-ne en massa allá baix ; enviar-hi fruita, 
hortalissa, conserves i, fins i tot, vi. 

« LES ATOUTS DU ROUSSILLON » 

El professor Batista i Roca demostrá — en el curs d'una 
conferencia feta a Perpinya el darrer mes d'agost — qu'el 
Rosselló tenia la clau d'un mercat expansiu extraordinarl cap 
a "Catalunya-Sud : Fins a mes de cinq milions de consumidors 
a menys de dues hores d'autocarretera de Perpinya. Es a dir 
que será com si tinguéssim mes de la meitat deis consumidors 
de la regió parisenca mes aprop qu'a Tolosa del Llenguadoc ; 
I tenint encara en compte qu'es mes fácil d'anar per carretera 
de Perpinya a Barcelona que de Perpinya a Tolosa. 

(Segueix página 2) 

En marge deis acords de Perpinya i de Madrid 

Estar a 1'altura de les circumstáncies históriques 

Caldria, mes aviat, dir en marge deis acords de Madrid i de Perpi
nya. Car i oren els acords, de principi de Madrid — presos arre! del 
v la!ge sorpresa que leu el president 1 arradellas a la capital espanyola — 
qu'han condicionat los de Perpinya, es a dir, el restabliment d una mena 
de Generalitat fragmentada. 

Mes, com qu en dret, nacional i internacional, no existeixen pas les 
aplicacions de liéis fragmentades i com que la de la Generalitat fou 
conferida — després d esser plesbicitada peí poblé cátala — sota la 
forma d'un Estatut de Catalunya, per un Estat espanyol legalment, 

«nacionalment i internacionalment, constituit i unánimament reconegut, 
el '¿o vern democrátic espanyol actual sap qu'ha d i ion orar, davant deis 
pobles d'Espanya i del món, la legislació democrática ja existent en 
en el país. 

Cal dir que la posicio del govern 
democrátic espanyol actual es molt 
cómoda en aqueixa materia ; primera-
moiit peí fet que l'Estatut de Catalunya, 
atorgat de la manera mes regular i legal 
possible en 1932, fou il.legalment suspés, 
peí general Franco, el 5 d'abril del 1938; 
segonament perqué el régim del general 
Franco ha desaparegut, legalment, per 
sanció legislativa (1), per sanció refe-
rendária (2) I per sanció electoral (3). 
O, dit en altres termes : de la mateixa 
manera qu'el govern reial espanyol ha 
anul.lat les condemanacions injustament 
infligides a ciutadans, victimes del fran
quismo, anul.lara la condemnació infli
gida, peí general Franco, a l'Estatut de 
Catalunya del 1932 (i a l'Estatut de 
Bascónia del 1936). 

Aixó es el mínim I el máxim qu'el 
govern espanyol pot fer. El minim tant 
mes quaijuest fcsiaiut, ja en ei m^z, 
no era pas gran cosa, úespuiiat com IOU, 
peí i-ariaineiit espanyol wj, aei contin-
gut primuiu demanat peí poDie cátala. 
LI I I I I I I I I I I uerqu av|utsii £»ustui uu arnuova 
pas a uuuor — ai puoie caiaia — ni el 
yrau a autonomía que aouen tots eis 
caíais leuerais uarreu aei inun. ti mmim 
perqu el govern aemocranc espanyol 
auiuai na inamiestat ei seu desuy ue 
crear un tsiat teuerai, unic capac ue 
pouer governar, amo Harmonía, i extrema 
aiversuat aeis popíes d'tspanya. 

El mínim i el máxim perqu'aquest 
Estatut ae Catalunya na de prendre, en 
ei imur — amo ios deis aures puDies 
d tspanya — les dimensions propics ae 
I autonomía d'un deis cinquanta tstats 
nora-amencans (entre els quais n'ni ha 
de mes petits qu una provincia espanyola 
i de mes grans que tot I tstat espanyoij; 
les dimensions própies de I'autonomía 
d'un deis onze «landers» de la Repú
blica federal alemanya, el terrítori de 
la quai es mes petit qu'el d'Espanya; 
o les dimensions própies de l'autonomia 
d'una de les vint-i-tres republiques-
cantons de la Confederado helvética, les 
quals son mes petites qu'una comarca 
catalana. Mes, no es pas el govern reial 
actual espanyol que pot atorgar aixó ; 
aixó será la tasca — com en 1932 per 
Catalunya i en 1936 per Bascónia — del 
parlament de l'Estat. 

El mínim i el máxim valorant l'explosió 
popular del darrer 11 de Setembre a 
Barcelona, sabent qu'un millió i mitg de 
manifestants representen un potencial 
ciutadá, amb progressió geométrica per 
expressar la voluntat d'un poblé, tant 
mes qu'aqueixa immensa massa de ma
nifestants no representava pas la máxima 
forca pacífica ciutadana. Car una part, 
molt important, d'aqueixa, no participa 
pas tement fer-se solidaria d'una comen-
cament d'ensulsíada. 

El procés de reparado qu'el govern 
democrátic de Madrid ha posat en marxa 
fará aparéixer els principáis protagonis
tas com a personatges que saberen estar 
a l'altura de les circumstáncies históri
ques. No serán pas assimilats, per 
exemple, a Casares Quiroga, a Azaña, 
a Daladier, etc. ; serán assimilats a 
Churchill, Roosevelt, de Gaulle, etc. 

En efecte, el fet qu'en Casares Qui
roga — el president del govern espanyol, 
en juliol del 1936 — no va saber estar 
a l'altura de les circumstáncies de 
l'época, féu possible la terrible guerra 
civil espanyola. Quan hom pronuncia la 
famosa frase : « Que se levanten, que 
se levanten », volguent demostrar qu'es-
tava preparat per aíxafar l'aixecament, 
— qu'estava a punt d'esclatar — i que 
demiteix l'endemá del dit aixecament, 
sense haver sabut esclafar-lo, es evident 
qu'el governant en qüestió no estigué 
pas a l'altura de les circumstáncies his
tóriques de l'época. Es evident, inclús, 
qu'en Casares Quiroga esdevingué un 
traidor al seu carree I a la seva patria, 
almenys per incapacitat. 

En quant a Azaña, si fou un politlc a 
l'altura de les circumstáncies en període 
de pau, esdevingué una lamentable 
deixalla durant la lluita fraticida. Dones, 
com en Casares Quiroga — entre tants 
altres — tampoc no estingué a l'altura 
de les circumstáncies históriques. 

(Segueix página 2) 
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EDITORIAL (continuado de la página 1) 

L'important, ho repetim, es saber vendré, saber fer un estudi 
científic del mercat sud-catala en particular i espanyol en general. 
Cal notar que l'aglomeració de Madrid despassa els tres milions 
d'habitants i que no s'hi produeix, practicament, res al seu entorn 
deis productes agrícols qu'el Rosselló pot exportar-hi. I Madrid 
está encara mes aprop que París ! 

Per llevar les darreres aprensions podríem donar l'exemple 
del Japó : Malgrat la distancia enorme de transport del Japó 
a Franca (i tota Europa occidental), els Japonesos consegueixen 
vendré moltes vetures, i infinitat d'altres productes industriáis, 
a Franga (i a tota Europa occidental). Aquest « miracle » ¡apones 
ha estat possible malgrat qu'a Franga hi hagi una gran industria 
automóbil i infinitat d'altres industries així com també en tota 
l'Europa del Mercat comú. Acabarem precisant qu'hom ja no 
pot mes dir qu'els preus de cost japonesos son inferiors. Al Japó 
hi ha obrers que ja guanyen tant o mes qu'a Franga. El secret 
deis Japonesos es que saben vendré perqué saben produir de 
manera molt racional. 

Nótui.la. — Els Rossellonesos assistents al debat de l'universitat de 
Prada se felicitaren de l'ús de la Mengua catalana en tot els curs de la 
discussió. 

Per qué els dirigents de l'agricultura rosselllonesa no l'usarien en llurs 
assemblées i reunions en la Cambra d'agricuitura, al Sindicat deis vinyataires, 
en la Federació de caves cooperatives, etc. ? Estem segurs que l'innovació 
seria apreciada i imitada. Al cap i a la fi s'adrecarien a interlocutors 
qu'empren, correntement, el cátala en llurs vilatges respectius i, de fet, 
no seria altra cosa que tornar a parlar com parlaven els nostres avis. 

ACORDS DE PERPINYA 
(Continuado de la página 1) 

A Franca tenim un altre exemple pa-
tent de l'home d'Estat que tampoc no 
sabe estar a l'altura de les circumstán-
cies : fou en Daladier, en el moment del 
«dictat» de Munic del 1938. 

Si, sol contra Hitler, Mussolini (¡ Cham-
benainj, s nagués oposat al « dictat», no 
hi uuuna pas hagut la segona guerra 
monaiai. Car, aiesnores, no era encara 
pas massa IUIU per ler recuiar ruuer. 
val, a uir, tanmaieix, en aescarrec den 
baiauíer, qu en tingue consciencia de la 
seva traicio, al signar el pacte ue Munic ; 
teme, incius, a easer reoui maiament, ai 
Seu reiuril a roris. t i puuie ue raris 
tampoc no estigue a lauura ue íes cir-
cumsianuies puix qu ei reoe, quasi, 
triuimaiinent ¡ mes eis pobles no puueut 
pas coneixer totes les imoncacions aeis 
pruoiemes estacáis, tan connanca a liurs 
caps. 

Contráriament a en Daladier, Franca 
ha tingut en de Uauue un oirigent que 
no soiainent va saoer estar a lauura cíe 
les circumstáncies nistonques sino que, 
tins i tot, va anar mes eniia. Ningú, en 
erecte, nagués tret miilor partit, per 
Franca, qu en, al reclamar, a l'exigir 
incius, una placa mes gran en el concert 
deis estats guanyadors de la segona 
guerra mundial. 

En quant a en Churchill i en Roosevelt 
ambdós saberen estar, eminentment, a 
l'altura de les circumstáncies históriques 
de I'época. 

* • * 
Els dirigente democrátics espanyols 

actuáis son massa intel.ligents, massa 
clarividents, per caure en les trampas 
deis qu'els acusen de restablir una Gene-
ralitat sense Estatut, una Generalitat de 
tacana, ja batejada, sarcásticament, de 
«pa sucat amb oli ». Car saben que les 

mitges mesures han estat, sempre, gene
radores de nous confiictes i, a vegades, 
mes virulents encara qu'els de refe
rencia (5). 

Isabel P. FARNOS. 

(1) 86 % deis vots deis procuradors de 
les Corts íranquistes mes tretze abs-
tencions, dones vots posltlus dis-
fressats. 

(2) 2,60 % efectlvament en contra. 
(3) Eleccions al Parlament espanyol de 

juny darrer. 
(4) Un futur nou Estatut, a aprovar peí 

Parlament espanyol, toparla amb els 
matelxos, o pltjors, entrebanes. 

(5) Veure els exemples de la guerra d'Es-
panya 1 de la segona guerra mondial 
susexposats. 

SABENT 
PER QUE... 

A tots els exiliáis, amb 

admirado i respecte. 

Els que vau sofrir 
i els que vau morir 
amb el cor trist, 
lluny del vostre país, 
colpits per l'enyor, 
rosegats 
peí mes greu dolor, 
sabent per qué, 
sabent per qui...! 
Abandonáis 
i amuntegats 
damunt la sorra, 
com gossos 
apallissats, 
morint de fam 
i de miseria, 
sabent per qué, 
sabent per qui...! 
« Saint Cyprien », 
« Argeles », 
« Arles », 
« Le Barcarés », 
dur infern, 
incert destí 
deis vencuts 
— no derrotáis — 
que perdéreu, 
saben per qué, 
sabent per qui...! 
Aquests llocs 
son avui 
platges radiants ; 
pero, fa anys, 
foren platges 
de sorres sangnants, 
on tants i tants 
vau finir, 
sabent per qué, 
sabent per qui...! 
A vosaltres, 
herois anónims, 
victimes 
del mes injust 
i cruel veri; 
a vosaltres va 
el meu cant dispers, 
el meu cant 
de recordanca, 
fervores i enees. 
A vosaltres, 
els que vau sofrir 
i els que vau morir, 
sabent per qué, 
sabent per qui...! 

LOLA ESTRADA 
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El Conflent, bressol de la nissaga catalana 

El Conf lent i els seus comtes 
1 1 1 

SALOMÓ (vers 860-870). — Amb 
Salomó, arribem a un problema, que 
fa molt de temps es debatut, pels 
mes il.lustres erudits : El deis orígens 
veritables de Vifred el Pilos (1), mar
qués de la Marca hispánica, fondador 
de la Casa de Barcelona, pare ances
tral deis reis d'Aragó, i de la casa 
reial d'Espanya. Pero deixem, provi-
sionalment aqueixa qüestió de racó, 
i mirem, lo que els documents histo
ries, en aporten d'auténtic sobre 
Salomó. 

Una noticia del plet, del 26 d'agost 
862, ens el mostra, per primera vega
da, amb son vescomte Adalelme, 
tenint una reunió al vilatge d'All, en 
Cerdanya i no en Conf lent, com ho 
havia cregut R.-H. Bautier. En quant, 
ais altres plets, de tots els que ens 
queda, una menció, han tingut lloc 
en el Conflent. 

El 22 de inarc 865, al castell de 
Sant Esteve de Pomers, aprop de 
Clara (presidí un jutjament que 
confirma, al monestir de La Grassa, 
la possessió de la vila de Prata 
(Prada) i del vilar de Mata, donació 
del comte Sunifred i de la seva 
esposa Ermessinda, jutgament al qual 
ja hem fet al.lusió, a propósit del 
comte Argila. Un tercer jutjament, es 
del 18 agost 868, executat en presencia 
del seu vescomte EIdessinde, en favor 
de l'abadia d'Eixalada, igualment 
analitzat mes amunt. 

Fora d'aquestes tres noticies de 
plet, no coneixem cap mes circular, 
emanant del comte Salomó. Pero les 
cróniques ens informen, un xic mes 
sobre aquest important personatge. 
El monjo Aimon el qualifica de comte 
de Cerdanya, afirmado que el plet 
de 862 ens confirma. Es a aquest Utol 
i aprofitant-se de les seves bones 
relacions, amb l'emir de Saragossa, 
que va poguer teñir una entrevista 
amb ell vers els anys (863-864) en favor 
de l'abat de Sant Vicent de Castres, 
i va permetre, a aquest últim, d'ob-
tenir el transllat de les relíquies de 
sant Vicent. 

Per fi, es ell que la crónica, redac
tada a Ripoll, a la fi del segle XIIIo, 
GESTA - COMITUM - BARCINONEN-
SIUM, fa succedir ais honors i bene-
ficis d'un cert (Senyofred d'Arriá) 
(Riá), got i marqués de la Marca 
hispánica, arrestat, després d'una 
baralla, amb els Francs, i mort al 
probar d'escapar-se a l'escorta, que 
el portava a la cort reial. Mes tard, 
Vifred el Pilos, fill de la víctima, mata 
a Salomó, de la seva propia má, i 
així s'apodera de la Marca hispánica, 
la qual — en reconeixenca deis seus 
gloriosos combats sus deis Sarraíns — 
fi será abandonada, en tota proprie-
tat, per Caries el Calb. 

Aqueixa contalla — els detalls de 
la qual son, per majoria, en contra-
dicció, amb documents irrefutables — 
es manifestement llegendária i ha 
estat rebutjada pels historiadors mo
deras. No obstant, nombrosos han 
admés que un fet historie, ha hagut 
de servir de base a la llegenda. 
« Admeteixi — escriu J. Calmette — 
aquest darrer : l'assassinat de Salomó 
per Vifred ». 

Es veritat que cap font contem-
poránia no ens assenyala aquest fet. 
Pero l'epopeia brodada per les gestes 
deis comtes de Barcelona, ha estat 
desenvolupada, després per tota lliis-
torigrafia catalana, a aquest assassi-
nat, que el considera com punt 
d'arrenca. Pero la llegenda, en ella 
mateixa, seria inexplicable, si ja no 
tenia, per base un fet historie. Es 
perqué, totes reserves fetes, sus les 
circumstáncies, que nos escapen, jo 
cree necessari d'admetre el fet com 
el nucli irreductible, entorn del qual 
s"ha creat la tradició. 

En efecte, el comte Salomó, fa 
figura ue nou-vingut, i no té cap 
e»utsa local, t i seu unic trenca-caps 
es el uc revenaicar els Bendices 
comíais i les seves coates lacions 
erromes de donacions receñís, ens 
musirá, ben ciarement, que es un 
uní us ; a mes, no te cap nigam ae 
parentela, amo els seus preueceasors, 
i la seva brusca desapáñelo, coincí-
deix amo laparició üeis Vured, entre 
6ou i o/U. .La iuiacio de Vured el 
i*nos es avui periecienient esiaoierta, 
a uespit a una mica tosca, mon ue 
temps interposaaa per la llegenda, i 
taniue per íes contesiacions eruuiies, 
complicaaes de vegaaes per l'amor 
propí nacional. 

Vifred, era fill de Senyofred, comte 
d'ürgen, el que va presiaír, en ó¿9, 
a la consecracio ue la caieural ü ur
gen. La carrera ae benyoirea, s'inau-
gura, poiser, ja en b¿D, si cal 
íuenuficar el nostre comte, amb el 
iiuei üenyotred, tul de iiorrell, aquest 
uiiun sena aiiavors, el maieix que el 
comie uviussona, daquest nom, del 
temps üe Cariesmany qui, a aqueixa 
uaia, va re ore ae Liuis el piaaos, el 
uouiini ae 1-ontcooerta, ains eis 
Naroones. En tot cas, es ei maleix 
peisoiiuige yue rep, en £>•*.>, ue canea 
cu calo, una nuporiant acinacio : 
Kaaoas (Cañones; ains el país del 
Kosseuo, n u i u gfraua) en país ue 
ooiiueni, ivionienanos (JVioniena) i 
z.eucuiiio, en ei país de Ccu cucuy a, i 
la lumidua ue Vüins-zuiaoiia ivaus 
u Jtnuumu; ains ei país u urgeil. 

lineara que nomes siguí üesignat 
aquí, peí reí, amo ei uioi ue « t i u a », 
ei juijamem ue 6oo, reiauu a laileu 
ue i-raua, uonat per en ai monesiir 
ae La urassa, ü auna el uioi ue 
comie, i menciona la seva esposa 
ermessinda. 

En 844, un precepte de Caries el 
Caio, reiatiu ais « Hispanis », refu
giáis en septiniania, el qualiiica ae 
marques (¡jurueireu Marcmoni). Jtiau-
ria, uones, succeit, a aqueixa data, al 
ceiebre Uernat, tul de ¡sant Guiinem, 
marqués ae Septimania, entrat en 
reoei.no, i posat a mort, per ordre 
del reí. No es troba cap mes menció 
de Senyotred, en tora del jutjament 
de baiomo de 865, que dins aos textos 
ben posteriors. 

El darrer document, on el nom de 
Senyofred es pronunciat, data del mes 
de desembre 878 ó 879. Ja hi torna-
rem mes calla. 

En conjunt dones, la carrera de 
Senyofred pot esser : senyor de Font-
coberta, dins el Narbonés (829), comte 
d'Urgeü i de Berga (839) gratificat, 
en 843, de Cañones, de Prada, d'An-
dorra, d'alleus en Cerdanya, i quali-
ficat de marqués, en 844, de la Marca 
hispánica i de Gótia. 

Afegim que res no s'oposa a que 
el comte Salomó siguí Franc. En 
canvi, Vifred d'Arriá era descenden
cia gota. 

Es tanmateix suggestiu, de consta
tar que els béns propis de la dinastía, 
teñen els seus origens al cor del 
Conflent. Enmig d'ells, es troba, efec-
tivement, la vila de Riá (Arrianum), 
que será donada, en 937, per Senyo
fred, fill de Mirón II, i nét del Pilos, 
a Sant Miquel de Cuixá. 

Cal només, per consegüent, canviar 
el marqués Vifred d'Arriá per mar
qués Senyofred, per qué el fet que 
reporta la cantalla llegendária de la 
crónica de Ripoll, s'ajusti, per l'essen-
cial, amb els documents histories que 
ens han pervingut. 

De Vobra de Pere PONSICH. 
(Traduít al cátala per Roeer 
Giral). 

(1) Veure «Terres Catalanes», n° 21, 
primavera 1976. 

http://reoei.no


La Mengua i la 

"Llengua escrita i 
llengua parlada.'' 

Sota aquest títol, el catedrátic Sr. N'Enric Guiter, una de les mes grans, 
sino la mes gran personalitat intel.lectual catalana de Catalunya-Nord, va 
pubácar, en la « Revista catalana » de Perpinyá, n° 33, primer trimestre 
d'enguany, un article del qual ens permetem d'extrauren les divertides 
anécdotes de l'autor. 

Quadre primer. El setembre 42, obtinc un passaport per anar a Menorca. 
Al punt d'embarcar a Barcelona, em diuen que en temps de guerra Menorca 
té un estatuí de placa torta, i que necessito una autorització especial de la 
< Jefatura de policía ». Exposo el meu desig a ¡'inspector que em rep, i aviat 
aquest em para : « Bé. Ara doneu-me la vostra identitat veritable. Sou encara 
un d'aquells rojos que intenten tornar a Espanya amb un passaport francés. 
No bi ha cap francés que parli espanyol com vos. Vaig a fer-vos empresonar 
fins que vulgueu dir la veritat. » 

L'amenaca em va obrir l'esperit, i vaig demanar que vingués un iniérpret 
de francés. Després d'explicar-li, en francés, el qué passava, es va dirigir 
a l'inspector : « Us puc assegurar que no hi ha cap espanyol que parli francés 
com aquest senyor ». I vaig teñir totseguit Vautorització d'embarcament desit-
jada. 

Quadre segon. El juliol 57, tornava d'un viatge a Sicilia i, arribant a ¡a 
ciutat de Bari, m'adono que terminava els « bons turístics de gasolina >. 
Vaig a demanar-ne al despatx convenient. Molt amable, el taquiller em contesta 
que anava equivocat, perqué la seva taquilla era reservada ais estrangers i nó 
ais italians. Li ensenyo el meu passaport, i s'exclama : « Ah, professor ; ciar, 
professor d'italiá ! ». Ni tan solament aixó... 

Quadre tercer. El juliol 59, a Portugal, ens parem a la ciutat de Braga, 
ciutat particularment simpática, perqué és una de les poques ciutats portu
gueses que sigui plañera. Deixem el cotxe sobre una placa gran, i vaig a dema
nar una habitado a un hotel vel. Hi portem les maletes i sopem, tot discutint 
amb l'hostaier. L'endemá matt aquell home de bé, que ens ha pres en simpatía, 
vol portar-nos les maletes fins al cotxe, pero s'estremeix veient-ne la matrí
cula : « Com ? Que no sou portuguesos ? I jo que no us he fet emplenar els 
papers deis estrangers I ». 

Quadre final. L'abril 1975, participava a un congrés a Lyon, i havia reservo! 
una habitado a I'Hotel Terminus. Sortint de l'estació, em presento a la recep-
ció de l'hotel i faig constar la meva reservado. La receptionista em demana 
d'emplenar una fitxa d'hotel, i jo li dic que les creia suprimides des de poc 
temps. Amb un somriure encisador ella em contesta : « Oui Monsieur, ¡es 
fiches d'hóte¡ sont supprimées ; mais pas pour vous : pour les Francais seule-
ment ». 

El meu francés escrit és, em sembla, prou corréete ; el meu francés parlat 
no deu ser perfectament a punt. 

Enríe Guiter. 
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APOTECARI 
Carrer d'en Lluciá, 2 

PERPINYÁ 

La noció de patria vindria (de 
l'instint) del fet que, instintiva-
ment, ens consideren) formant 
part del mitjá on hem nascut o 
on hem passat la nostra infancia 
i adolescencia ; en som part inte-
grant, com el paisatge, els ar-
bres, les cases, etc. 

Fenomen idéntic per tots els al-
tres sers animats : doméstics, 
salvatges, ocells, peixos, etc. 

Puresa o eficacia ? 
Llengua popular o Men
gua académica ? 

L'important, per sal
var la llengua catalana 
al Rosselló, es qu'els 
Rossellonesos tornin a 
parlar (i escriure) en 
cátala. 

La puresa de la llen
gua vindrá després. 

Puresa o eficacia ? 
Llengua popular o Men
gua académica ? 

L'important, per sal
var la llengua catalana 
al Rosselló, es qu'els 
Rossellonesos tornin a 
parlar (i escriure) en 
cátala. 

La puresa de la llen
gua vindrá després. 

Una aUocució, en cátala, 
del mariscal Jofre 

Ei 14 de novembre del 1922, els Catalans de París, reblen, en un gran 
banquet, a l'hotel Lutetia, el mariscal de Franca Josep Jofre. 

HI havia tota la fina flor deis Catalans i de molts Occitans. 
El vencedor de la decisiva batalla del Marne, de la primera guerra mondlal, 

pronuncia la següent al.locució : 
« Companys i amics : M'excusareu de vos ho dir en cátala, mes. cada cop 

que me'n vaig al Rosselló, tan aviat com som passat Narbona, Taire del país, 
los estanys qu'atraversem, les vinyes que veiem per tot entorn, les cófies 
catalanes que porten les dones, tot me fa descuidar lo parlar francés : me 
sembla que som pas mai eixit del país. 

Així mateix, avui, al mitg de tots vosaltres, arrotllats ací per l'amistat 
catalana, hom diria que som dins lo pía del Rosselló, davant nostra senyera : 
lo Canigó. 

Dones, es entes, me deixeu parlar la llengua que me varen ensenyar mon 
pare i ma mare : Així tinc mes cor per vos dir lo gran pler que me fa la 
festa d'avui. 

Aqueix pler seria mes viu encara si le meva dona hagués pogut venir; té 
terca pena d'esser pas avui ambe jo i vos prec de l'excusar. 

Per jo, me recordaré temps del 14 de novembre d'enguany, de la gran 
prova d'amistat que me doneu ací. » 

L amor 

del S ñOlS 
La meva avieja, 
a cau d'orelleta, 
una contadeta 
sempre me va contant, 
I jo delitos 
escolto joiós 
la veu amorosa 
que'm va endormiscant. 
Les meves parpelles, 
igual que portelles, 
entre frases belles 
mes ulls van cobrint. 
I els meus lla\*s, 
defugint agravis, 
somrient ais avis 
se van entreobrint. 
Ja mon eos reposa 
en la veu amorosa, 
en la quietud fosa, 
talment sembla un bes. 
I l'ávia, pobreta, 
amorosa i quieta, 
sobre la galteta 
em besa després. 

charcuterie 

PIRAY 
JAMBONS du PAYS 

L'avi, que allí estava, 
quasi que plorava 
mentres m'adorava 
tot ell, patriarcal. 
Jo, per llurs carícies, 
entre mil delicies, 
obtinc les primícies 
de l'amor celestial. 

Els avis se miren, 
quasi no respiren, 
si bé sí sospiren, 
llunyana il.lusió... 
Amb ulls mitg plorosos, 
llurs llavis confosos, 
sobre els cabells rossos 
me fan un petó. 

Martí Pallí. 

GERMANOR LINGÜISTICA 
CATALANO-OCCITANA 

L'innegable parentiu lingüistic (1 étnic) entre Catalans i Occitans 
está posat de manifest en el texte — que donem a c o n t i n u a d o — del 
nostre excel.lent col.laborador, el catedrátic occitá Joan Bonafós. 

Ultra aqueixa emotiva evocado n'apareix una altra que ens 
omplena d'admirado. 

El texte escollit peí Dr. Bonafós es del Balearle Ramón Llull. 
Hom podrá constatar qu'es llegeix amb tanta facilitat que si fos d'un 
autor modern. 

(Juan hom sap que fou escrit en el segle XIII la cosa es encara 
mes admirativa. Car no hi ha, en efecte, cap llengua europea que pugui 
presentar un tal exemple de puresa l ingüística. Un texte anglés, ale-
many, francés, etc. de la mateixa época es, prácticament ¡1.legible. 

Félix se n'aná per una valí plena d'arbres i de fontanes; i a l'eixida de la 
valí encontrá dos homens qui havien grans barbes i grans cabells i eren pobre-
mcnl vestits. 

Félix se'n anét per una val plena d'abres e de fontanas ; e a l'eixida de la 
val encontré! dos hómes que habion grandas barbas e grands cabéis e éron 
paubrament vestits. 

— Bells senyors, digué Félix, vosaltres d'on veniu, ni de qual orde sou ? 
— Béls seniors, diguét Félix, vosáutres d'ond venetz, e de qual órdi sétz ? 
— Senyor, nos venim de llongues terres, e som passats per una plana que 

es prés d'aci, i en aquella plana ha gran ajustament de besties selvatges qui 
volen elegir rei. 

— Sénior, nos venem de iongas térras, e sém passats per una plana que 
es prép d'aicí, e en aquela plana hi ha grand ajontament de bestias salvatjas 
que vólon elegir réi. 

Aprés aqüestes paraules, comaná a Déu los sants homens, i ana en aquell 
lloc on les besties volien elegir rei. 

Aprés aquestas paradas, encomandét a Díus los sants hómes, e anét en 
aquel loe ond las bestias volion elegir réi. 

En una bella plana per on passava una bella aigua estaven gran res de 
besties selvatges qui volien elegir rei. 

En una béla plana per ond passaba una béla aigua estabon grand res de 
bestias salvatjas que volion elegir réi. 

Acord fo pres per la major part que'l' lleó fos rei; mes lo bou contrastava 
molt fortment a aquella elecció, i digué estes paraules : 

Acórd foét prés per la majora part que'l' lcó foés réi; mes lo bióu contes
taba mout fortament aquela elecció, e diguét aicestas paradas : 

— Senyors, a noblesa de rei se convé bellesa de persona, i que sia gran i 
humil, i que no do damnatge a ses gents. 

— Seniors, a noblessa de réi se convé belessa de persona, e que sia grand 
e humil, e que no done damnatge a sas gents. 

Lo lleó no es gran bestia, ni es bestia que visca d'herba, ans menja les 
besties. Lo lleó ha paraula i veu que fa estremir de por tots nosaltres com 
crida. 

Lo leo non es granda bestia, ni es bestia que visca d'herba, mas manja las 
bestias. Lo leo ha paraula e votz que fan estremezir de paor tots nosáutres 
quand crida. 

Mes per mon consell vosaltres elegireu lo cavall a réi car lo cavall es gran 
bestia i bella i humil; lo cavall es bestia lleugera, i no ha semblant ergdlós 
i no menja carn. 

Mes per mon conselh vosáutres elegiretz lo caval a réi ; car lo caval es 
granda bestia e béla e humil; lo caval es bestia leugéra, e non ha semblant 
orgulhós e no manja carn. 

Esdevenc-se un jorn que'l' rei estava en parlament... lo lleó e sos compa-
nyons hagueren fam. 

S'endevenguét un jorn que'l' réi estaba en parlament... lo leo e sos compa-
nions haguéron fam. 

...tot jorn son senyor lo cavalcava... de jorn y de nit estava pres. 

...tot jorn son sénior lo cavalcaba... de jorn e de nét estaba prés. 
Senyors : volentat es estada de vosaltres que jo sia rei... 
Seniors : volontat es estada de vosáutres que iéu sia réi... 
lesucrist volgué ha ver amistat i companyia d'homens simples... 
Jesús crist volguét haber amistat e companhia d'homes simples... 



L'Associació Obrera de Concerts 
o un exemple revolucionan realitzat 

Es parla molt de revolució, lliber-
tats, dret a la cultura... 

Pero, sabeu que a Catalunya, una 
idea ben revolucionaria prengué eos 
i es, avui encara, un cas exemplar per 
ais obrers ? i s la de Pau Casáis : 
quan proposá la creacio de l'Associa-
ció obrera de concerts de Barce
lona! 

De qué es tractava ? Senzillament : 
posar a la disposició deis obrers, les 
possibilitats per a fer-los conéixer la 
música i estimar-la en tant que obra 
d'art. 

El mil ja ? Eli mateix, el gran vio-
loncel.lista, s'oferí ais obrers, i, amb 
l'Orquestra portant el nom d'EÍl, per 
si no fos prou. 

I després ? Els obrers devien orga-
nitzar-ho tot, posar-hi llur treball i, 
tiinlre l'Associació, posar en práctica 
alió de « entre tots ho farem tot ». 

I qué feren els obrers ? Demostra
ren que eren capacos d'organització; 
diligencia en el treball, i que sabien 
fer les coses de manera admirable. 

Aixó, sense crits, sense manifesta-
cions, sense exigir a ningú de posar-se 
a llur costat, coaccionant-lo. 

Fa dos dies que m'arribá el llibre : 
« L'Associació obrera de concerts. 
Fundador : Pau Casáis. Barcelona ». 
L'edició és feta baix el patrocini de la 
FUNDACIÓ PAU CASALS, i s'afegeix 
a l'homenatge al Mestre a l'ocasió del 
centenar! de l'any passat. L'obra és 
el testimoniatge l'el per dos socis de 
1' « A.Ú.C. » que hi exposen la génesi, 
la naixenca amb 30 socis, els estatuts 
i les activitats, que no foren solament 
musicals. 

Per fer-vos-en una idea, us cito unes 
quantes dades : « Casáis tingué la 
idea de crear una associacló per a 
la divulgació de la música dintre els 
medís obrers. » 

El 1925, quan nasqué l'Ateneu poly-
técnicum, el músic parla de la seva 
idea al Sr. Campalans. Aquest li 
digné : « Jo tinc els obrers que us 
calen ». I després d'aquesta conversa, 
aviat sortiren els primers elements 
disposats a secundar les tasques de 
Pau Casáis : per a « aixecar la nova 
bandera d'educació del poblé ». I es 
precisaren els Estatuts comentan! : 

Article 1 : Sota el nom de 1' « Asso
ciacló obrera de concerts » es consti-
tueix, a la ciutat de Barcelona, una 
entitat de carácter cultural, que tindrá 
per finalitat l'estudi, difusió i propa
gado de l'art musical entre llurs 
associats. 

Article 10 
l'Associació : 

Podran pertányer a 

a) Tots els individus, d'ambdós 
sexes, majors de 14 anys, que visquln 
del producte de llur treball, a sou d'un 
patró i sempre que el jornal que tin-
guin assignat no ultrapassi 16 pessetes 
diáries. 

Article 11 : No podran ingressar a 
l'Associació : els patrons de qualsevol 
categoría i els individus que exer-
ceixin professions liberáis. (Hi ha 
d'altres precisions quant ais familiars 
deis obrers que poden ésser socis : 
tais els filis que no treballessin, etc.). 

A un cert moment s'hagué de limi
tar el nombre deis associats a 3000, 
perqué no era possible de posseir un 
local on tots poguessin assistir al ma
teix concert. 

« L'Obrera » edita els programes 
amb comentaris de les obres, presen
tado deis autors i deis executants; 
un noticiarl i el portantveu « Frui-
cions ». Aqüestes edicions eren distri-
buides gratis ais associats, car eren 
compresos en les preus de les cotitza-
cions mes que modestes. 

Músics de tots paisas hi col.labora
ren. Organitzá nombre de concerts 
extraordinaris, en els qué s'estrenaven 
obres inédites o eren dirigits per 
mestres de renom internacional. Entre 
1925 i 1937 organitzá 126 audicions. 

Cal senyalar que el 1931 nasqué 
I « Instltut orquestral de l'A.O.C. » i, 
que el 1934 ja s'havia organitzat una 
orquestra amb els elements estudiant 
en aquest Institut. Sí!!! Una orques
tra d'obrers, els quals, anaven dues 
vegades ais assaigs per setmana, des
prés del trebalü! I, en aquest 1934 
dona la primera audicició pública al 
palau de Projeccions de Montjuic. 

Peí maig de 1935, emprenia les 
dites : Audicions « MitingsConcerts 
públics el primer deis quals fou donat 
al Teatre Odeon de Sant Andreu, dls-
tricte límit de Barcelona. En aquesta 
audició hi assistiren 4.500 persones! 
A la Llotja d'honor hi havia En Pau 
Casáis i Na Balnca Selva (aquesta de 
familia d'Els Masos) gran pianista 
qui aporta tot el seu saber pedagó-
glc a l'obra de I'Institut orquestral de 
l'A.O.C. La gr;>i Assoclació dona al 
seu Institut el nom d' « Estudis musi
cals Blanca Selva », significant, així, 
la reconneixenca envers la pianista de 
soca nord catalana amb renomenada 
mondial. 

Després arribaren els « Cantors de 
l'Obrera » i l'Asociació de teatre sense 
descuidar-se de constituir una biblio
teca a la que tots els socis trobaven 
deus de tots els aspectes culturáis. 

Escrivint aqüestes radies, pensó : 
que seria bonic! de veure forca 
obrers desvetllar-se i, com els que 
realitzaren el somni de Pau Casáis, 
ells, a llur torn, fessin apareixer-ne 
un rebrot en aquesta part de Cata
lunya, del nord del Pirineu, prenent 
la sava deis noms tan catalans com 
son els, el violoncel.lista i de Na 
Blanca Selva la pianista, tots dos 
havent dit, amb fets admirables, del 
que son capacos els catalans. 

Francesc Miró. 

La televisió ha salvat el francés a la Valí d'Aosta 

La televisió podria salvar el cátala al Rosselló 
En la Valí d'Aosta, regió autónoma de l'estat Italia, la llengua francesa 

estava menacada de desapártelo immlnent. La televisió francesa ha fet el 
mirado; ; el francés torna a esser viu, Influenclant, Inclús, els clutadans de 
parla italiana de la regió. 

Com qu'al Rosselló es la llengua catalana qu'está menacada de desa
pañó, hom podria seguir l'exemple de la Valí d'Aosta Instal.lant una 
reemissora a Puigcerdá, per exemple, capa? de « cobrir » tota la Catalunya 
de Franga. 

Italia no han pas protestat contra Franca, acusant-la d'una suposada guerra 
d'ondes. Car, legalment, no hi ha cap Impediment juridic. Tothom sap, en 
efecte, que fa ja molts anys qu'existeixen váries emlssores perlfériques, 
de radio I de televisió, sense que mai h¡ hagl havut conflictes d'influéncles 
o oltres guerres d'ondes, malgrat que totes aqueixes Interferéncies d'ondes 
per damunt de les fronteres, posen en |oc enormes Interessos, princi-
paiment publicitaris. 

au grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans spécialisés de pére en fils 

4, rué Maréchal Foch 
PERPIGNAIN Tél. 6101.09 

La sang no es torna aigua 
Aquelles fatídiques jornades del 

mes de febrer del 1939 foren dures 
per a nosaltres. Lassos, desmoralit-
zats, desnodrits, malalts de dissente-
ria alguns. Ens haviem ajuntat dos 
periodistes i un alt funcionan de la 
Generalitat amb el seu secretari. Tots 
fugitius. Era dura la pujada al coll 
d Ares, mes la devanada, peí coll 
Pregón, ens oferia el constant risc 
d'estimbar-nos i restar estesos de cara 
al cel, oblidats per sempre mes. 

Del balneari La Preste a Arles per 
carretera. Fatigáis, amb la foscor de 
la nit els ulls es cloien. Caminávem 
d'esma. Ens encere/aren dins d'un 
camp enfangat al marge del riu. Un 
pa i una llauna de sardines per a 
quatre. Fou terrible, aquella nit. 
L'endemá a l'estació d'Arles ens enta-
furávem pels vagons allá estacionáis. 
Mes tard, caml de Perpinyá, viatjant 
en vagons tancats : « vuit cavalls o 
quaranta homes ». De pas per Ribe-
saltes evocárem el record del Mariscal 
Jofre. Eli s'hauria enguniejat per 
aquells Catalans que fugien de l'allau 
teixista, allau que ben aviat havia de 
fer perillar la democracia de Franca. 
I finalment a la platja d'EI Barcarés. 
A la « belle étoile » alguns ; sota 
barraques de « fortune > d'altres. 

Molt s'ha escrit i a vegades en to 
pejoratiu respecte el comportament 
de la Franca d'aquells dies envers els 
refugiáis de la guerra antifeixista. 
Potser queicom de rao podria existir 
en quant a les actituds i comporta
ment de certa part de la poblado 
— part ben escassa per cert — enve-
rinada per la propaganda franquista. 
Es de llei pero, fer constar que la 
majoria de la poblado, adonant-se 
de la qualitat de Catalans del major 
nombre de refugiáis que es vessava 
d'aquesta banda del Pirineu — Cata
lans que per comuna idiosincrasia res
piren ansies de ¡libertat i democra
cia — eren tractats de diferent ma
nera que ho feien els afectats per la 
por i pe' terror propagáis pels ele
ments addictes al feixisme. 

Bona part deis Catalans de Franca 
tingueren consciéncia de la situado 
deis germans del mateix País, ger-
mans malaurats, anorreats, destros-
sats, perseguits peí feixisme interna
cional amb el consens de les demo-
crácies del món. 

En l'espai i en el temps hem anat 
adonant-nos de que la sang no es 
torna aigua. Tot és qüestió d'aclari-
ments. fots és qüestió de cultura. 

JOAN BERTRÁN i DEU 

Presidents d'amicals, de societats 
esportives, culturáis, folklóriques 
casáis, omniums, cases de joves, 
inviteu els vostres socis, adhe-
rents, a llegir ¡ protegir 

"TERRES CATALANES" 

LA ROSA I LO RAM 
Catalunya i Rosselló 
son filis de mateixa mare, 
i guarden del seu potó 
lo record en la llur cara. 
Batega encara en llur cor 
la mateixa sang deis avis, 
com els hi floreix l'amor 
i'l mateix riure en los llavis. 

Bonica es la rosa, 
mes bonich lo rain. 

De l'una a l'altra, en secret, 
obrint son ala encantada, 
un aucell, un aucellet 
vola cada matinada. 
Mes, passant lo Canigó, 
pinsá, pardal, mallarenga, 
rossinyol o reietó, 
parla en la mateixa llengua. 

Bonica es la rosa 
mes bonich lo ram. 

Diu : « Estimeu-vos » i diu : 
« ue mai la discordia vana 
vingui a treure del niu 
lo germá o la germana !... » 
Així parla aqueix aucell, 
com parlaría la mare. 
Seguirem tan bon consell; 
valia abans, i val ara! 

Bonica es la rosa, 
mes bonich lo ram. 

Per la voluntat de Déu, 
lligats en la poesía 
com en la sang, espieu 
la fervor qu'a tots dos guia. 
La fervor de l'ideal, 
que llueix entre les branques 
i que nos crida allá dalt, 
tot vestit de formes blanques... 

Bonica es la rosa 
mes bonich lo ram. 

Ángel de la pau, baixeu, 
baixeu per sempre, i qu'un día 
per la voluntat de Déu 
reini al món la poesía. 
Qu'els homes sigiun germans 
com les terres catalanes, 
unides sempres les mans 
per montanyes i per planes. 

Bonica es la rosa 
mes bonich lo ram. 

Catalunya i Rosselló 
son filis de mateixa mare, 
i guarden del seu potó 
lo record en la llur cara, 
Batega encara en llur cor 
la mateixa sang deis avis, 
com els hi floreix l'amor 
i'l mateix riure en los llavis... 

Bonica es la rosa 
mes bonich lo ram. 

Joan Amade. 
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Vlle CENTENARI DE PUIGCERDÁ 

Dlsset conferencies sus les grans 
etapes de I'historia en general i de 
l'história de l'art a Cerdanya han marcat 
la commemoració del 8" centenarl de 
la fundació de Puigcerdá. 

Es curios de constatar qu'aquesta fun
dació, obra del rei de la Confederado, 
Alfons I", en el segle XII, fou feta per 
motlus estratégics i en detrlment de 
la vila proprera d'Hix situada en terreny 
pía. 

Es mes curios encara de constatar que 
no solament Hlx fou la víctima de Puig
cerdá sino qu'un nou factor, el tractat 
deis Plrineus, en el XVII' segle, li dona 
el cop de gracia. En efecte, la nova fron
tera entre els estats francés I espanyol, 
havent-se establit entre Puigcerdá I Hlx, 
comengá paréixer I'inevitable tráfec fron-
terer (el legal i l'altre) donant naixenca 
a una guingueta (cantina, taverna), dlns 
del terme municipal d'Hix. Es aixf que 
naixqué La Guingueta d'Hix (batelada 
Bourg-Madame en 1820), la qual, prenent 
el relleu de Puigcerdá, ana buidant Hix 
de tota la seva personalitat municipal, 
económica, demográfica, e tc . , reduint-
la a un llogarret insignificant. 

Una altra victima indirecta del tren-
coment de la Cerdanya per dos estats, 
fou la ciutat de Llívia, la seva capital 
histórica. Llívia encarquerada dins de la 
seva estúpida • Illa de térra », no es 
mes que l'ombra del seu passat pres
tigios. 



Canco d'amor i de guerra a Perpinyá 
En el moment de posar sota premsa, la « Regle » d'art lírlc de la clutat de 

Perpinyá, va presentar, al Teatre municipal, la célebre opereta sud-catalana « Caneó 
d'amor i de guerra ». 

Cal dlr, tot seguit, que s'ageix d'una obra de qualitat excepcional, múslcalment 
a mitg camí de Topera o del drama liria Fou interpretada per la «troupe » del Gran 
teatre Romea de Barcelona — sota la direcció del mestre Josep M. Damunt — 
considerad? com la millor de la península ibérica. 

En efecte, el conjunt teatral era de gran valor artística, com felá anys que no 
se n'havia pas produít a Perpinyá. Igualment cal dlr de Torquestra slmfónica, vlnt-
i-ciny professors. Els decorats i els hábits eren de gran luxe i en l'estil de Tépoca 
(XVIir segle). 

Dones, >•• l'affiche » presentava un espectacle d'alta qualitat, molt per damunt 
de les operetes, mes o menys clássiques, qu'els Perpinyanesos van a veure, en 
la nostra primera escena, quan en teñen l'ocasíó. Ocasió mes aviat rara car 
Perpinyá no té — com Besiers, Montpeller o Nlmes, per exemple — la sort de 
gaudir de temporades líriques clássiques completes. 

Val a dir que Perpinyá no té un teatre municipal digne de 1'lmportáncla de 
la clutat. Quan s'inaugurá la magnífica escena del Palau de la cultura, hom poguó 
creure qu'aqueixa llacuna desapareixeria. Malhauradament res no ha canviat i ambdues 
escenes resten molt insuficientment utilitzades durant les temporades anuals 
d'art lírlc. 

Aqueixes Insuficiéncíes ens féu suposar qu'els almadors d'art lírlc de Perpinyá 
i deis alentorns, profitarien de l'ocasió oferta per la «Regle » municipal, per satlsfer 
llura desitjos de bon teatre líric, anant, massivament, a fer coneixenga amb l'art 
lírlc sud-catalá. 

Eh bé, no; no fou alxí: hom Ignora l'esdeveniment i el Teatre no estique pas 
pie de gom a gom com calia suposar. (Cal notar que nos féu ni prou publlcitat 
ni prou adequada). 

No obstant, varíes suposicíons se poden fer per explicar aquelxa desafeccló. 
Una podria esser l'ignoráncia que hi pugul haver un teatre cátala I una música 
catalana de tan alta qualitat. Una altra podria esser la persistencia a volguer 
continuar considerant tot co qu'emana d'enllá les Alberes, com provinent d'un 
país inferior, dones menyspreable. 

Com que la música no té fronteres, es fer prova d'ignoráncla de no pas 
conélxer tot co que hi ha de bo a dos passos de casa nostra. Com qu'el saber no 
té fronteres, es fer prova d'ignoráncia de no saber, qu'a dos passos de casa nostra, 
hi ha un poblé que, per la raga, la Mengua i la cultura, mai no ha estat inferior 
a nosaltres, per la senzilla rao que som el mateix poblé, la matelxa raga, la mateixa 
Mengua i la mateixa cultura. Solament el fet de no pas formar part del mateix 
Estat ha fet possible una pretesa inferioritat. 

En f l , una vegada mes, els absents tingueren tort ; tant mes que la pega 
tractava d'un fet nord-catalá. En efecte, l'acció té per quadre el Vallespir amb 
la tela de fons majestuosa del Canigó. Uns autors sud-catalans canten una térra 
nord-catalana com ningú no no ha sabut encara fer engá del Pirineu. N'hl havla, 
inclús, per satisfer els Nord-Catalans que només miren cap a París. En efecte, 
la pega exalta la naixent primera república francesa amb un entusiasme que 
només el prestlgi de la seva Revolucíó a l'estranger podia justificar. 

Dol sense negre (Premi de novel.la d'Olot 1976) 
per Maria-Dolors CORTEY 

Potser certs premis desserveixen en lloc de servir. Car hi ha certes novel.les 
que no teñen pas necessitat d'esser introduídes per passadis deis premis, a fi 
U'entrar en la gran aria del públie que sap apreciar una obra ben escrita, 
ben construida, ben menada, amb fons i forma, estil i verb, penetració sentir 
mental i finesa psicológica. Llástima que s'hagin escabullit certes imperfecciona 
a la vigilancia del corrector. 

El títol : « Dol sense negre », es ia una troballa. Aixó deis títols es quelcom 
de molt important en certes obres. A vegades el títol val molt i l'obra no res. 
A vegades es l'invers. A vegades ambdues coses son dolentes q ambdues coses 
son bones. En el cas de « Dol sense negre » ambdues son bones, molt bones. 

Cent pagines atapei'des que hom veu acabar amb recanga. Hom sent de 
veure marxar aquells personatges tan representatius de la vida de cada dia, tan 
ben descrits — dins d'un contexte original. Hom reca de no poder continuar 
« vivint » llurs pensaments, ñurs projectes, llurs penes, llurs joies, llurs pensa-
ments, llurs accions i, entre tots ells, l'evocació d'una vida sobtadament estron
cada. 

Es dir que l'autora consegueix descriure, senzillament, una part de vida 
d'uncs vides, fent-ne un « chef-d'ceuvre ». Es aixó que es difícil. Maria-Dolors 
Cortey — que « Terres catalanes s'honora de comptar entre els seus col.labo-
radors — hi ha reeixit. 
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Estats i nacions entorn d'un enyiny interplanetari 

Falsos missatges i egocentrisme americá 
Com tots els mitjans d'informacló ens 

ho han assabentat, els Nord-Amerlcans 
han llancat, recentment, dos enginys 
interplanetaris : « Voyager I » i « Voya-
ger 2». Llur missió, de quatre i deu 
anys, es de susvolar Júpiter, Saturn i 
Uranus i de perdre's després en l'eternl-
nitat sideral. 

Aplaudim, entusiastes, l'iniciativa nord-
americana en vistes a saber-ne mes 
d'aquests llunyans planetes del nostre 
sistema solar. Aplaudim per tosts els 
aparells científics i de precisió qu'els 
«Voyager» s'han emportat a tal fi (1). 
Aplaudim, inclús, pels missatges, desti
náis a eventuals extraterrestres, deposi
táis en els enginys, si bé, el del Sr 
Cárter, president deis Estats units, conté 
passatges que no podein aprovar perqué 
no corresponen a la realitat terrestre. 
Es fals de dir : 

« Nos, essers humans, estem dividits 
entre estats-nacions. Mes aquests evo
lucionen, rápidament, vers una civílitza-
ció única »... 

...» Tractem de soberviure el nostre 
temps de manera a poder viure en el 
vostre ». 

« Essers humans » (denominació In
ventada per l'home) no vol dir absolu-
tament res per designar-nos enfront 
d'eventuals extraterrestres. Hauria 
d'esser mes comprensible dir, per 
exemple : « Nos, l'espécle vivent mes 
evolucionada del planeta situat en (aquí 
les coordonades siderals), estem divi
dits en nacions (grups de famílies d'un 
mateix origen) sotsmeses a estats 
(grups de dominació d'una fracció 
d'aqueixes famílies) ». 

Creiem que es ja greu qu'el president 
del mes puixant país del món no sápiga 
distingir un estat d'una nació, mes es 
encara mes greu qu'envii la seva igno
rancia a travers els espais interplane
taris. 

Es mentlder de dlr estats-nacions 

qu'evólucionen, rápidament, vers una 
civilització única ». Car, malhauradament, 
no hi ha pas evolució ; hi ha imposició, 
sotsmissió (forma actual de colonialis-
me). A mes de no esser pas veritat 
— aqueixa evolució vers una civilització 
única — no es pas, tampoc, ni possible 
ni desitjable peí sol fet deis nivells 
diferents d'evolució de cadascuna en 
particular. Co que caldria fer es deixar, 
milloi- dit, els dits «grans » haurien de 
garantitzar la liiure cvokirió de cada 
civilització humana segons el seu ritme 
propi. 

Quan el missatge del president Cárter 
diu que « tractem de sobreviure al nos
tre temps de manera a poder viure en 
el vostre », hom resta sorprés de 
|'« aveu » i de l'ingenuitat que la frase 
conté. En efecte, al dir • sobreviure», 
el president deis Estats units confessa 
que l'home no ha pas sabut crear una 
societat on s'hi pugui « viure » sense 
por. En quant a desitjar « viure en el 
vostre » (temps) es fer prova d'una 
candidesa que no escau al cap de 
l'estat mes poderos de la Terra. Car 
no's pot prejutjar que la civilització deis 
eventuals extraterrestres, dexifradors 
del missatge del « Voyager », siguí 
adaptable a la de l'home. 

Si cal admetre que hi ha, probable-
ment, molts altres mons habitats en 
l'univers, hom no pot teñir l'egocentris-
me de fer-los a la nostra imatge, evolu-
cions i civilitzacions compreses. Massa 
coses hem ja fetes a la nostra imatge 
i cap d'universalment bona.. 

Jaume PRATS. 

(1) Contenen tambó enreglstraments 
deis nostres pensaments, deis nostres 
sentiments ; de la nostra música 
(Beethoven, jazz, xinesa) ; deis nostres 
cants, deis nostres ocells, deis nostres 
sorolls diversos ; elements de coneixen
ga de la nostra ciencia, art, tecnología, 
etc. 
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TRIBUNA LLIURE SUD-CATALANA 

EL D O B L E J O C 
La revista és una revista política. 

Avui totes les revistes son polítiques. 
Ahir, no. Ahir només hi havia polítics, 
no pas revistes polítiques. Hi havia 
homes i aprenents d'homes. Aixó ho 
explica tot. La revista en qüestió és 
redacta una mica a Madrid i una 
altra mica a Barcelona. No citarem 
noms, per tal de no molestar ningú i 
que tothom pugui ser felig. Només 
citarem exemples. La revista es queixa 
del govern. A fi de comptes, es el seu 
deure de revista : 

« A Espanya, després de la liquida-
ció pacífica de la Dictadura, el ve'inat 
es troba forca perplex. Tenim una 
dreta vergonyosa, i la seva mala cons-
ciéncia — des d'un secretan general 
del « Movimiento », Adolfo Suárez, 
fins al trevestí polític Jiménez de 
Parga — el duu, no a declarar-se de 
centre, sino a pretendre de passar per 
« social-demócrata!! » I tenim una 
esquerra — des del PSOE al PCE — 
que, amb llur afany d'estabilitzar-se 
com oposició de Sa Maj estat, el 
col.loca en un reformisme propi deis 

cristians-demócrates europeus deis 
anys 35-40. 

En aquest país, que algú qualificá 
de surrealista, ningú, peí que es veu, 
s'atreveix a assumir els seus propis 
signes d'identitat, cosa que realment 
és per a preocupar. Aixó no és demo
cracia ; aixó és un ball de disfresses. 

Está bé que els mateixos gossos que 
vam sofrir sota el franquisme inten-
tin, a base de canviar-se els collars, 
de prendre'ns el pél, fent-nos creure 
que llurs mans no están brutes ; está 
bé, també, que els qui no foren capa-
gos d'acabar amb la dictadura — dins 
una monarquía que, de sobte, van 
combatre — tractin ara d'obtenir un 
lloc al sol; el que no resulta ja accep-
table és que l'honest poblé espanyol 
sigui víctima del desconcert produít 
per tantes cares, caretes i carotes... » 

L'estil és immillorable i les fonades 
atenyen els ulls del monstre — que 
és cec de naixenga. La valentía del 
periodista és digna d'elogi. La revista 
defensa una noble bandera : la del 
poblé. Llástima que, en la mateixa 

revista, unes pagines mes enllá, hi 
trobem un llarg article signat i sege-
Hat per un tipus que formava part de 
la cort d'aquests mateixos « gossos 
que vam patir sota el frartquisme », 
com diu la revista. El tipus, careta o 
carota, es dedica — avui sota la demo
cracia i ahir sota la dictadura — a 
sembrar la confusió entre el poblé 
innocent, menor d'edat encara i, com 
a tal, enganyat. Et tipus en qüestió 
té prou cinisme per a signar l'article 
i mostrar en la fotografía la seva 
cara, careta o carota. 

I aixó cada setmana. En cada 
número de la revista. Perqué el fill 
del director és col.laborador perma-
nent de la democrática revista, defen
sora del poblé, que nega ací el que 
afirma allá. Que diu la veritat en la 
primera página i omple la página 18 
de mentides. 

No citem noms, com hem dit al 

comengament. N o m é s fem acopi 
d'exemples. 

Miquel Liado. 
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UN NOÜ SEGARRA 
AL ROSSELLO P 

A « Terres catalanes » som defen-
sors de la ¡lengua i de la cultura 
catalanes, tant d'un costat com de 
l'altre de les Alberes. No pretenem pas 
que tothom hauria d'esser catalanista, 
mes pensem que cap Cátala no hauria 
de deixar d'esser Cátala. Malhaurada-
ment aixó arriba : hi ha, tant d'un 
costat com de l'altre de les Alberes, 
certs Catalans qu'han deixat d'esser-
ho. 

En el seu número 18, estiu 1975, 
« Terres catalanes » denunciava Vac
titud del Senyor Masó, batlle de Bar
celona de l'época, i de certs regidors 
municipals, per llur actitud anti
catalana. En el nostre darrer número 
denunciávem l'actitud anticatalana — 
particularment odiosa — d'un simple 
ciutadá. Avui hem de denunciar un 
altre batlle cátala : lo d'un petit 
vilatge dpi Rosselló nomenat Bahó 
(464 habitants). 

Aquest batlle va rebre, fa poc, una 
lletra, en cátala, del president del 
Consell nacional cátala, doctor Batis
ta i Roca, invitant-lo a assistir, a 
Perpinyá, a una conferencia d'infor-
mació sus Catalunya. Donem a conti
nuado la resposta (1), traduida, qu'el 
Senyor Jouary va fer en francés : 

« Senyor : He ben rebut la vostra 
lletra, mes sóc batlle d'un petit mu-
nicipi francés — Bahó trobant-se a 
Franca — i no comprenc pas la lien-
gua amb la qual vos expresseu. Vos 
retorni, dones, la vostra missiva, 
preganí-vos d'adrecar-me'n la tra
dúcelo en francés. Kebeu, etc. ». 

Aquesta breu resposta está plena de 
comingut car es el mes per/ecie auto-
i i ¡i ni uei reuegai anuía, ae ta¡ ranee-
sai i ae lignorant. 

¿>i be toinotn sap qu'el minúscul 
vuuige ae oatio forma part uet lern-
lori ae ij&suu ¡ranees, uaho no es 
pas un vuaige ¡ranees per la semiua 
rao ques ja caíala. 

El ¡et d'esser Cátala, trances, An-
gles, eic. es una quautat.' no es pas 
una cunuicio. vones, si som ¡tus ae 
c,aiatunya no poaem pas esser-rio ae 
tranca, car ae ierra nadiua — com 
ae mure — nomes sen pot teñir una. 
O, ait en altres termes : si hom es 
Laiaia ¡a no pot esser trances, fodem 
esser, aixo si, som incius, ctutaaans 
ae tranca i, en les condicwns actuáis, 
no voiem pas deixar d'esser-ne. 

En quant al ¡et qu'un Rossellonés, 
batlle dun muntcipi rossellonés, no 
comprengui la Uengua catalana, es 
escarnir la nostra uengua vernacla 
i situarse en posició d'inaignitat, com 
a balite i com a Cátala. 

De totes maneres, el Senyor Joua
ry (2) es lliure de comportarse com 
ho fa, lliure d'ignorar el cátala, i de 
només utilitzar el francés, Uengua 
que, probablement, deu parlar amb 
iaccent caractéristic deis Catalans, es 
a dir, d'una manera deplorable-; lliure 
en fi, d'esdevenir un nou Segarra, el 
primer president del Consell reial 
(francés) del Rosselló i el primer i 
el mes tristament célebre deis Cata
lans afrancesáis. 

Jordi PUJOL. 

HOSTES VINCUEREN.. 

(1) Amb paper oficial de la Batllia, 
signat i segellat. 

(2) L'ignoráncia o l'afrancesament han 
alterat el nom del senyor batlle 
de Bahó. Si té la curiositat de 
remontar la seva genealogía cata
lana trobará, infalliblement, Joary 
o Juary. 

Ouan es va, amb el cotxe, a fer la 
volta dominical pels entorns de Perpinyá, 
en qualsevol lloc de les nostres comar
ques que es vagi, siguí cap a la banda 
de l'Albera(, del Contlent o de la Cer-
danya, al moment d entrar en els pobles 
hom s'adona que els noms deis muni-
cipis que estaven escrits en francés han 
estat emmascarats amb pinzeliades de 
pintura negra, per tal de reiniegrar-los 
a i ortograna catalana. 

Si es mira aquelles iniciatives rectifi
cadores des oel mer punt de vista 
artistic, és tora de dubte que el resuitat 
u aqueues intervencions escripturais no 
es pas exactament ano de que sen pot 
dir un exit, sino mes avíat el conttari. 
Ara que, segúrame», aquella lema anó
nima na esiat compierta per joves, en 
unes conuicions potser precanes, a 
curre-cuna, aamagat i potser tamoe de 
nu a TI ue no ser-m sorpresos teni-ia. 

Cero, segons sembla, els nois i les 
notes que manitesten d'aqueiia manera 
uur opusicio ai sistema onugralic tran
ces, no cree pas que se seiuin moguts 
per cap inspirado artística sino mes 
aviat per un lueai pairiutic. Aiesnores, 
aqueiies emmascaraoes revesteixen un 
aspecte moit mes respectame. Aquesta 
revuua muoa oel nostre jovent en contra 
ue la trancesitzacio i per ai restabument 
de la catatanitat a casa nostra, en qual
sevol oe les seves íormes ágata un 
caire simpátic i també, per qué cailar-ho, 
ben comprensible. 

La gent o edat — és a dir nosaltres — 
no para mai de dir i de repetir que, 
avui dia, el jovent es desinteressa de 
tot alió que toca a la nostra Uengua, 
i d'ategir-hi que nosaltres, abans, parlá-
vem cátala i ens sentiem catalans molt 
mes que no pas ells. Aixó de parlar 
cátala sí que és veritat pero, d altra 
banda, que jo sápiga, cap de nosaltres, 
al temps de la nostra juventut no s'hauria 
atrevit mai de tornar a la catalanitat cap 
nom de poblé ! Nosaltres teniem, i 
encara ara tenim, massa respecte per a 
l'Autoritat oficial, per a la Llei i... potser 
que també no sabiem escriure en 
cátala ! 

Val a dir que si avui dia el Jovent 
parla mes poc cátala que no ho féiem 
nosaltres abans, d'altra banda hem d'ad-
metre que l'escriu mes bé. Naturalment, 
l'ideal seria que el parles i l'escrivis 
pero, amb quina cara podrfem exigir d'ells 
una cosa que no hem sabut fert nosal
tres ? 

Nogensmenys, avui dia, cadascú pot 
adonar-se que els noms deis pobles han 
anat passant del francés al cátala sense, 
aparentment, commoure ningú, sense que 

ningú no hi intervingui. El silencl que 
plana sobre aquest afer sembla, fins I 
tot, una cosa de mal presaqi. Cap auto-
ritat oficial no s'ha manifestat per fer 
restaurar les plaques « malmeses ». Cap 
noticia no ha traspuat de les oficines 
pouciaques amenacant de tirar a la 
preso aquells que es tañen agatar tent 
mame la propnetat de I tstat. Cap entitat 
catalanista tampoc no hi ha trobat motiu 
per ter mostra de la seva aprovació, 
oesfilant amo banderes pels carrers. 
bi siienci es general, tant d'un costat 
com ae laure. fer qué '/ 

Sense buscar mes enlla les raons 
poiiuques o altres daquesta quietud 
aparent, no cree pas que siguí necessari 
ae preguntar-nos a nosaltres, uataians, 
en quina uengua sitan desmure eis 
noms aeis puuies o els noms deis 
carrers ae casa nostra. Posat que bagues 
d naver-ni nomes una inoicacio, sens 
duute nauria oe ser la catalana I A mes, 
per raons de comoditat o ae convivencia 
o quaisevol aitre motiu, a l'intencio de 
la gent forastera, a vegades podría 
ategir-shi la francesa. Ningú mai no 
pensaría que fos possible de trancesitzar 
eis noms de la gent I Un Beltoch mai 
no voidría ser Beaulieu, ni un Uelcamp 
dir-se Uuchamp, ni un Diumenge tampoc 
Dimanche I bé I Aleshores, per qué 
transmutar al francés eis noms de muni-
cipis catalans ? 

Per anar bé, a fi que les coses siguin 
correctos, caidria que fos al Prefecto I 
ais tdils municipals de prendre clara-
ment posició en aquest afer. Ara que 
potser, tot i sabent-ho tampoc no volen 
fiscar-hi. Pero sí no és eils, qui podrá 
encarregar-se de tornar a la normalltat 
els noms deis pobles i deis carrers i 
de totes les coses que son nostres I 
que de una a una ens han estat raba-
des ? 

El departament deis Pirineus Orientáis 
consta de molt francesos de Franca, de 
peus «negres » d'Africa del Nord i 

també de bastant catalans que, potser, 
ja no hi son la majoria. Una cosa n'em-
peny una altra. Si nosaltres, Catalans, no 
hi fem res, a poc a poc ens deixarem 
treure-ho tot de les mans : la térra, els 
filis, la cultura. El dia en qué ens que
dare™ ben bé sense res, aleshores será 
massa tard per enravenxinar-nos-hi. 

No s'ha d'esperar que morí el malalt 
per fer venir el metge. Quan nosaltres, 
catalans de Franca, haurem estat digerits, 
assimilats, integrats, despersonalitzats, 
no ens servirá de res de quelxar-nos, 
d'indignar-nos dient : Hostes vlngueren 
que de casa ens tragueren ! 

J. C. 

AQÜESTES SON LES COBERTES PER LLIBRES 

2 4 LLETRES 
AUTOADHESIVES 
AMB fONS 0 OH 
PER IES INICIÁIS 

els llibres queden protegíts de la 
suor de les mans,de la bruticia i 
no es fan mal be. 

NO A LES CAPELLETES. 

SI A LA UNIÓ CATALANA 
La situado de Catalunya-Nord és 

greu, l'estat de la nostra llegua bé ho 
indica, si bé els homes d'edat respec-
table (que son un tresor linguistic) 
parlen cátala, els joves el coneixen 
molt menys, és a dir que anem cap 
a la seva desaparició i dones cap a la 
nostra extlnció com a poblé, puix ben 
aviat, si no hi trobem remei, la pa-
raula < cátala » a Catalunya Nord 
esdevindrá bruida de sentit. 

L'hora és crítica, el treball molt 
carregós, i l'opció política responsa
ble, única : LA UN1TAT. Nosaltres, 
Catalans, hem de menar una lluita 
unitaria per defensor la nostra super-. 
vivencia. El cavall de batalla d'aquesta 
unitat ha d'esser la defensa aíerris-
sada de la ¡lengua com a expressió 
de la nostra identitat. Hem de propo-
sar ais Catalans un programma mini
malista, com és l'obligatorietat del 
cátala a I ensenyament primari — en 
condicions que s'haurien de determi
nar, un programa senzill i dar, un 
eslógan que lacin Uur tots els Cata
lans, i mostrant que quaiseval tipus 
de recuperado ha d'arrencar de la 
defensa de la nostra personalitat. 

D altra banda, els Catalans haurien 
d'esser prioritaris quan hi han llocs 
de treball a Catalunya-Nord, i no com 
ara, que nosaltres marxem i venen 
gent de tora, i no per casualitat, és 
una maniobra del centralisme francés 
per despersaralitzar-nos. 

Davant d'aquest rísc d'exündó que 
amenaza el poblé cátala de Catalunya-
Nord, els sectors catalanistes han 
presenlat fins ara una divisió contra-
produent ; cadascú resta en el seu 
ámbit proessional sense cap relació 
exterior, cadascú es reclau en les 
seves posicions polítiques, fent aixl 
el joc deis partits colonialistes fran
cesos, cadascú fa el seu butlletinet, 
quan hi hauria d'haver una sola publi
cado regular, mes consistent, i que 
recollís totes les energies i tots els 
anhels de tots els Catalana en un 
objecüu comü : ¡a defensa de la nos
tra identitat. Aquesta publicado seria 
el portantveu de la « Unió Catalana > 
que hauria d'esser « el moviment de 
tots els Catalans ». 

Aquest programa minimalista, l'eix 
essencial del qual seria la defensa de 
la Uengua i l'eslogan popular « No 
volem pas morir », hauria d'esser 
capac d'atraure els vots de tots els 
que están disposats, qualsevol sia llur 
opció política, a fer un esforc per qué 
la catalanitat de Catalunya-Nord no 
desapareixi. 

La Unió Catalana ha d'esser un mo
viment on es reconeixin el mes gran 
nombre possible de Catalans i un 
esforc per superar, momentániament, 
les nostres diferencies, cercar el qué 
ens uneix, i fer un tros de camí 
junts : Els la condició « sine qua 
non * a la nostra supervivencia. Quan 
no existirán les circumstáncies la 
unió es destara i que vinguin alesho
res partits, pero catalans i que 
puguin teñir pes (mercés a la recata-
nització, que haurá estat la tasca de 
la Unió). Será ben diferent de les 
capelletes actuáis amb poca represen-
tativitat. 

Fem Catalunya, després farem par
tits catalans. No creem partits cata
lans que, per ara, no son competí-
tius davant les urnes ; sola una unió 
catalana podría lluitar contra els par
tits genocidistes francesos. Com ? 

Una vegada feta la unitat, s'hauria 
de fer un vertader activisme cultural 
organitzant conferencies, debats, expo-
sicions, recitáis de caneó, arreu de 
Catalunya-Nord. No hi ha dubte que 
aquesta activitat ens portaría adhe-
rents fins a fer una veritable xarxa 
de solidaritat catalana, amb militants 
dins cada localitat. No hi ha dubte 
que, al cap d'uns anys — de suar la 
comiseta, com hom diu en llenguatge 
esportiu — els fruíts electorals comen-
carien a ésser respectables. 

Catalunya-Nord exigeix una polí
tica unitaria ; tot altra és una traició. 
Quan es decidirán els sectors catala
nistes a sortir de la capella, a baixar 
al correr, a conviure amb el poblé 
cátala ? 

P. G. 
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FETS (vells i nous) QUE FAN REFLEXIONAR 
Durant el darrer trimestre, les actl-

vitats catalanes I catalanlstes a Catalu-
nya-Nord han continuat sus ('empenta de 
la qual ens féiem eco en aquesta ma-
teixa crónica del nostre número anterior. 

Hi ha hagut, en efecte. Innombrables 
manifestacions, festivals, aplecs, bailados 
de sardanes, de ballets, etc.. 

Hi ha hagut nombrases representaclons 
teatrals, nombrosos col.loquls, conferen
cies. 

Hi ha hagut, com cada estiu, l'Uni-
versitat catalana de Prada i múltiples 
contactes entre grups culturáis, econó-
mics, artístics, etc.. de les dues Cata-
lunyes. 

Hi ha hagut, flnalment, les nombrases 
reunions polítiques relacíonades amb el 
restabliment de la Generalitat, de les 
quals fem menció separadament. 

ENTRE GERMANS... ENTRE AMICS... 
Jordi Casas - Vilanova i la Geltrú. 

•— « Per una agradable casualltat ha 
arribat a les nieves mans un exem-
plar del vostre excel.lent periódic, el 
qual m'ha causat tan bona impressió 
que cuito a escriure la present per 
sol.licltar la informado precisa per 
a subscriure-m'hi d'immediat ». 

Daniel Lavaud - Rueil-Malmaison.— 
« Ci joint un cheque en réglement á 
mon abonnement, pour 1977, á la 
revue « Terres catalanes », toujours 
; ussi intéressante. 

Je regrette que vous mettiez, trop 
souvent, l'accent sur les différences 
réelles ou supposées, entre le cata
lán et l'occitan, au lieu de faire res-
sortlr leur párente ». 
II est difficile, helas! de contenter 
tout le monde car un autre lecteur 
nous accuse d'étre inféodés á l'Occi-
tanie. 

Nous essayons, du mieux que nous 
pouvons, d'étre dans la juste position 
linguistique et historique dans ce 
domaine (comme dans tous les au-
tres que nous traitons). Mais, juste 
position ne veut pas diré juste milieu. 
Voilá la grande difficulté : essayer 
d'étre juste en tout et partout. Im-
possible d'y réussir en tous lieux et 
en toutes circonstances. 

XXX 

E. Celades Tirado - Barcelona. — 
« D'acord amb lo que he manifestat 
per teléfon, amb la senyoreta que 
m'ha ates, referent a enviar-me qua-
tre exemplars del n° 23 de la publi
cado, tinc el gust d'inclulr el valor 
deis dits números, confiant rebre'ls 
aviat. Els demano per divulgar-los i 
conseguir qualcun altre subcriptor a 
tan magnífica revista », 

xxxx 

M"" G. - Perpignan. — « Permettez-
inoi de vous féliciter pour l'intérét 
que présente « Terres Catalanes ». Ses 
informations, rédigées en un langage 
compréhensible, se lisent tres facile-
ment, et j'y prends plaisir ». 

Només donem un curt extracte, 
d'entrada en materia, de la llarga 
lletra d'aquesta abonada rossellonesa. 
S'ageix de la lectora de la qual ens 
féiem l'eco en la nostra darrera cró
nica « La llengua i la vida », referent 
a l'ús de la doble negado en cátala. 

Nada a uns deu kilómetros de Per-
pinyá i havent parlat únicament en 
cátala (llevat a l'escola) durant la 
seva infancia, se recorda molt bé 
que tothom usava, correntment, la 
doble negació i s'estranya de que 
hom no ho faci en els articles escrits 
en ftormatiu que publica «T. C.». 

Per no repetir-nos, podríem dir 
qu'el comentan, suara fet a l'extracte 
de la lletra del Sr Lavaud, es, entera-
ment, aplicable en aquest cas. Tant 
en l'un com en l'altre sol.licitem l'in-
dulgéncia. 

XXX 

Josep Guix - Manlleu. — « Benvol-
guts germans : Agraeixo la vostra 
amable atenció i em subscric al tan 
nostre periódic «Terres catalanes». 
A mes, un altre amlc — no el que 
m'acompanyá — m'ha dit que s'abo-
nará també. Cree que faré d'altres 
abonaments. 

Estlc emoclonat dones, sempre, de 
molts anys, he estlmat Perpinyá, com 
també el Llenguadoc. Sempre enda-
vant ! 

Veig que les variants — parlades i 
escrites — son de pura forma. Hem 
de seguir junts de moment que ho 
tenim en el nostre cor • . 

xxx 

Vídua de Pere Jou - Sitges. — « En
vió dues centes pessetes a la vostra 
delegado de Girona, per la subscrip-
ció d'un any a « Terres catalanes ». 
Llástlnia que no surtí mes sovint ! 

Us felicito per la vostra feina per 
tal d'enaltir Catalunya i la nostra 
estimada llengua, tan denigrada, no 
sois per Catalans tan poc patriotes, 
com per molts forasters que fan 
escarní d'ella ». 

Brigitte Liesse - La Varenne. — 
« Je désire m'abonner á « Terres ca
talanes » pour un an. Vous trouverez 
ci-joint, un cheque pour le paiement. 

Excusez-moi de ne pas avoir rédigé 
cette lettre en catalán. J'apprends le 
catalán mais no puc pas escriure 
encara molt bé en cátala. Ce serait 
dommage d'abimer cette belle lan-
í'.u '. Je suis Parisienne mais Catalane 
de cceur ». 

xxx 

Jaume Ferrando - Benldorm (País 
Valencia). — « Estimats amics : Fa 
unes setmanes us vaig demanar una 
subscripció a « Terres Catalanes » al 
meu nom, cosa que vau tramitar, 
puix que, poc després, vaig rebre el 
número corresponent. 

Ara us vull demanar dues subs-
cripcions mes (segueixen els noms). 

Us acabe de girar 1.500 pessetes, 
de les quals podem descomptar l'im-
port de les tres subscripcions. Alió 
que sobra accepteu-ho com a contri-
bució de part del Consell popular de 
cultura catalana de Benidorm. 

Des de l'altre extrem deis Paisos 
catalans us encoratgem a seguir tre-
ballant, com ho esteu fent, per la 
nostra Patria comú ». 

MAR 
ENLLA 

Sobre un mar de fantasía 
hi ha un vaixell mig adormit; 
si pogués se m'enduria 
vers un paradís florit. 

Porta per nom « Nostra Dansa » 
i té un cor per capitá; 
el tripula l'esperansa 
mentre vola mar enllá. 

Quan el vent pren embranzida 
els estéis preñen l'arjau 
i l'ona blanca amansida 
sota la proa s'ajau. 

Va peí món amb un bagatge 
de sardanes i cancons 
que del cel son un missatge 
per la pau de les nacions. 

Solea m un t any es i planes 
empés peí vent de ílevant 
tot sembrant d'amor les granes 
que en l'avenir floriran. 

Arreu desborda l'eufória 
que fon les penes i el mal 
i el món viu dins de la gloria 
d'un Paradís terrenal. 

Bufa fort la tramuntana, 
la que desvetlla el aixell 
mentre la gent catalana 
també es despena com el]! 

Jaume Quintana. 

La manca d'espai no ens permet pas 
de fer-iio, separadament, per cada esde-
veniment toiKioric, artistic, cultural, etc.. 
Farem, tanmateix menció especial per 
quaicuns mes o menys signiticatius. 

COMMEMORACIÓ DE « PAU I TREVA •• 
A TOLOGES 

La commemoració de « Pau i treva > 
d enguany a loioges, podría divisir-se en 
aues parts : una primera com eis anys 
anienors i una segona, ineaita, entera-
meni política. 

Aquesta segona part prengué un caire 
que no tenia cap reíacio amb ia com
memoració de I histórica • Pau i 
treva ». rins i tot desentonava un xic. 
Mes, tenint en compte el contexte politic 
dei moment, ia tribuna oratoria tou, prin-
cipaiment pels Sud-Uataians, una mena 
dexutori qu hom usa i abusa fins i tot 
un xic. 

LA LLENGUA OCCITANA VOL ESSER 
LLENGUA NACIONAL 

L Instituí d'estudis occitans ha llangat 
una campanya d opinió sobre el tema ; 
Loccita, llengua nacional. 

L'lnstitut afirma el carácter nacional de 
les liengues parlades actualment sobre 
el terntori trances i reclama llur reco-
neixenga com element del patrimoni. 
L'I.E.O. retusa, per altra part, les apel. 
lacions pejoratives de « dialecte » o 
« patués »» i reclama la fi duna polí
tica de segregado I de menyspreu. 

Oes del punt de vista de l'ensenya-
ment la campanya preveu I'exigencia 
d'emprar la llengua occitana des de les 
escoles de párvuls fins a l'universitat, 
en totes les disciplines de la coneixenga. 
Finalment, l'I.E.O. demana que la televisió 
acordi una extensió molt mes gran a 
les emissions en occitá i que aquesta 
llengua pugui esser emprada en tot 
acte de vida pública o administrativa. 

Els occitanistes de « Volem viure al 
país » consideren Barcelona com una 
mena de capital-germana, molt menys 
artificial, sota el pía cultural, geográfic 
i huma, que la capital de Franga. Tant 
es aíxí que els cantaires I altres autors 
occitans han decidit d'ara endavant, de 
confiar l'impressió de llurs dises, a una 
casa barcelonina. 

Vi l ' CONGRES 
DU MOUVEMENT NORMANO 

Le Mouvement normand vient de teñir 
á Flers, son VI le congrés. 

Au moment de mettre sous presse, 
nous n'avons pas encoré regu de compte 
rendu de ce congrés qui témoigne d'une 
conséquente continuité des Normands 
régionalistes. 

En effet, le Mouvement normand, creé 
en 1969, poursuit son chemin en vue de 
reunir les cinq départements actuéis en 
une seule región régionalisée dans un 
Etat frangals á structure fedérale. 

EL COMPOSITOR 
JOAN FABRESSE (MORATA) 

HA MORT 
El compositor rossellones Joan Fa-

bresse (Morata) acaba de desaparélxer. 
Autor de moltes sardanes, de marxes 

i de ballets, Joan Morata obtlnguó el 
« disc d'or de la sardana ». 

També havia brillat en altres generes 
de composició, especialment valsos i 
opereta. 

LES DROITS CULTURE! S 
DES PEUPLES MINORITAIRES 

DE FRANCE 
La derniére assemblée genérale de 

« Défense et promotion des langues de 
France » a permls d'apprécler la remar-
quable progression, dans I'opinión, de 
la prlse de consclence de l'identitó 

réglonale et de l'importance des reven-
aiuations culturelles qui en decoulent. 
Par contre, les delegues ont pu ventier 
que la situation faite aux langues de 
france, autres que la trangaise loccitane, 
breíonne, Dasque, cataiane, corsé, aisa-
cienne et tiamandej n a guere evoiue du 
tait du comportement des autontes mi-
msterieiies en piace. Un en est toujours 
á reciamer un statut qui assurerait, á 
nos langues, une place equivalente á 
cene reuuunue, par les autres etats 
eurupeens, aux langues de leurs peupies 
niinurituirbS. 

La situation est á tel point bloquee 
que U.f.L.r. a ou eugager une serie uc 
ravuura en ouuseii u ctat. 

I I est, en eriet, navrant — au moment 
ou i on pane tant oes uroits de I Humine 
et oes uuertes tunuauíeiiiaies — uu 
cunstater íes uianqueiiieuis au gouver-
iieuieiu rrangais UUA eiigayeiuents auien-
neis uuiiuauíBS par le pieoiueul ue ia 
nepuuiínue en peisunue ei reíatirs aux 
uruns ues nnnoriies nationaies et des 
oui tures regionales. 

EXPOSlUÓ JOAN MIRO 

A CERET 

ue juiiol a setembre la vila de Ceret 
ha esiat el pui a atracoio arusuc mes 
oiuvat ue Oataiunya-wurd. 

El Museu o art moaern de la vila mes 
artística a aquesta oanua del Pirmeu, 
oryamua una exposicio de les oores 
a en Juan Miró. 

t i mestre assistí a l'inauguració, 
venint ae heus, on acabava o inauyurar-
ne una altra ae semoiant. t-ou ei seu 
aesitg, a exposar, simuitaniament en 
aues petites ciutats cataianes luna de 
caua vessant del Hinneuj i, maigrat els 
seus ÜJ anys, val voiguer esser-ni pre
sent en abdues. 

« ELS QUATRE D1ES DE LLO a 
L'Associació cultural per la restaurado 

i la salvaguarda del vilatge cerda de 
Lio, continua, dinámica i tiael, I objectiu 
tixat aei qual teiem menció en el nostre 
numero anterior. 

Durant el mes d'agost proppassat va 
organitzar « Lis quatre dies de Lio » 
en ei curs deis quais hi va haver recitáis 
diversos, conterencies, col.ioquis, excur-
sions, e t c . 

HISTORIA DE LA GUERRA D'ESPANYA 
Els nostres lectors ja saben que tenim 

a Perpinyá un centre de recerca i d'arxiu 
de documents histories sobre la guerra 
civil dtspanya 1936-1939. 

Es la F.I.E.H.S. (Fundado internacional 
d'estudis histories i socials) que ha fet 
possible aqueixa remarcable creació. La 
suma de documents recollits es ja extra
ordinaria : llibres, revistes, periódics de 
tota mena sobre la terrible guerra ; 
testimoniatges escrits, oráis, audio-
visuals, e t c . 

Per millor portar a la conelxenga del 
públie I'existencia de tais documents 
histories, la Fundado edita una revista 
la qual pot demanar-se á la F.I.E.H.S., 63, 
rué Pascal-Marie-Agasse, 66000 Perpi
nyá. 

UNA ESCOLA CATALANA 
A NYLS 

Els nostres lectors ja saben que, gra
des a molt lloables iniciatives privades, 
Perpinyá té una escola de párvuls que 
porta l'evocatiu nom de « La Bressola ». 

El Casal Catalunya de París imita, 
I'any passat « La Bressola » creant una 
mena de • Bressoleta ». Enguany se 
n'ha inaugurat una altra. Aquesta vegada 
a Nyls, un minúscul vilatge, no lluny 
de Perpinyá, que en té varis d'impor-
tants en els alentorns (Pontellá, Tologes, 
Cánoes, Pollestres I Trullars) al servei 
de tots els quals está I'Escola catalana 
de Nyls. 

Pour un CADEAU 
une MONTRE 
un Buou 

guilde des orfévres 

23, Rué Louis Blanc 
Tél. 34.35.61 66000 PERPIGNAN 
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Catalanes 
Si la "régionallsation" m'étaít contée... 

ou le scandale de l'autoroute 
La Languedocienne 

Notre región et celle, immédiatement voisine du Languedoc, donnent 
un exemple frappant — et combien assommant pour les usagers 
de la route — de l'incurle, de la gabegie centralisatrice de l'Etat 
trancáis et de sa régionallsation de facade. 

Cet exemple est, notamment, illustré par de nombreux bouchons, 
á chacune des périodes de pointe de la circulation routiére. On volt, 
en effet, se former des bouchons, plus ou moins importants, en 
divers points névralgiques du troncón de la route nationale comprise 
entre Narbonne et Perpignan. Mais ees bouchons grossissent d'une 
maniere scandaleuse pendant la période estivale. 

Cette année il y a en a eu de toutes 
les longueurs, le plus long arrivant a 
atteindre prés de 50 km du parcours ! 

Rien que cet état de fait condamne, 
sans appel, tous ceux qui sont inter-
venus, d'en haut, dans la réalisation 
de l'autoroute la Languedocienne. 

Pour situer le probléme signalons 
qu'il existe, actuellement — depuis un 
certain temps deja — une autoroute 
qui va de Montpellier á Béziers et 
Narbonne. Mais, le troncón Narbonne-
Perpignan (60 km) n'est qu'en cons-
truction; seul le troncón Perpignan-
Le Perthus (30 km) a été achevé l'an-
née derniére. 

Mais, ce dernier troncón ne peut 
étre exploité, dans toute son effica-
cité, parce qu'il ne résoud pas le pro
bléme du trafic qui va vers l'Espa-
gne; il ne permet d'éviter que la tra-
versée de Perpignan, traversée qui 
— du fait du changement imposé — 
n'est, le plus souvent, pas évitée. 

Pour que le parcours Perpignan-Le 
Perthus puisse étre convenablement 
explotié il aurait fallu qu'il comprenne 
le parcours Narbonne-Le Perthus. Cela 
était d'autant plus urgent qu'il n'y a 
qu'une seule route reliant Narbonne á 
Perpignan et, qu'au départ de cette 
premiére ville il n'y a pas que les 
véhicules venant de Montpellier et 
au-delá et se dirigeant sur l'Espagne ; 
il y a, aussi, tout le trafic venant de 
Toulouse et au-delá, qui vient le gros-
sir, produisant les bouchons monstres 
dont il est question ci-dessus. 

S'il n'était pas possible de cons
truiré, simultanément, les troncons 
d'autoroute Narbonne - Perpignan et 
Narbonne-Béziers, la plus élémentaire 
logique commandait que ce soit le 
premier á étre mis en chantier, ne 
serait-ce que par l'afflux, sur Nar
bonne, du trafic venant de la direction 

de Toulouse. Or, contre toute cette 
logique, plus qu'élémentaire, le tron
cón Narbonne-Béziers est en service 
depuis plusieurs années alors que 
celui de Narbonne-Perpignan est tou-
jours en construction. 

Mais, il y a pire : Avant d'entre-
prendre la construction du troncón 
Narbonne-Perpignan, on commenca, 
on acheva et on mit en exploitation 
le parcours Béziers-Montpellier, tron
cón qui, au regard de celui allant de 
Narbonne á Perpignan, ne pouvait 
justifier d'une priorité quelconque. 
D'abord, du point de vue du trafic 
lui-méme, incomparablement inférieur 
á celui de Narbonne-Perpignan, ne 
serait-ce que par 1'énorme débit 
venant de la direction de Toulouse 
et empruntant la route Narbonne-
Perpignan ; ensuite, parce qu'alors 
qu'entre ees deux villes il n'y a qu'une 
seule route nationale plus un parcours 
de délestage plus qu'aléatoire par les 
Corbiéres, il y a deux excellentes 
routes nationales reliant Béziers et 
Montpellier plus une route de déles
tage, par Villeveyrac, infiniment plus 
« circulante » que celle des Corbiéres 
entre Narbonne et Perpignan. 

Done, trois routes pour aller de Bé
ziers á Montpellier plus une autoroute 
et une route et « demie » pour aller 
de Narbonne a Perpignan alors que 
le trafic est supérieur sur ce dernier 
parcours, en particulier pendant plus 
de six mois de l'année. 

Devant l'ampleur de l'irresponsabi-
lité de ceux qui ont pris de telles 
décisions il est inutile de s'étendre 
davantage. C'est une « régionalisa-
tion » pire encoré que le centralisme 
parisién. 

R. BOIX. 
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EXPROPRIATION 
ét REMEMBREMENT 

DEUX MOTS APPAREMMENTS ANTAGONISTES ET POUVANT DEVENIR 
COMPLEMENTAIRES 

EN EFFET, L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 PRECISE QUE LORSQUE, 
POUR LA RÉALISATION DE GRANDS OUVRAGES D'UTILITE PUBLIQUE, DES 
EXPROPRIATIONS SONT NECESSAIRES, LE MAITRE DE L'OUVRAGE DOIT REMEDIER 
AUX DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS EN PARTICIPANT, FINANCIERE-
MENT, A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT. 

COMMENT S'EFFECTUERA CE REMEMBREMENT ? 

Une circulalre du 30 mal 1972 Indique 
qu'une « commission communale » dé-
terminera le périmétre de remembre-
ment que le maitre d'ouvrage dolt pren-
dre en charge en totalité. Cette détermi-
nation sera officialisée par décret pre
fectoral. De méme, cette «commission 
communale» aura été nommée par le 
préfet a la suite de la mention obliga-
toire du dit remembrement dans l'en-
quéte précédant les travaux reconnus 
d'utilité publique. 

Des lors, tous les exploltants agrlcoles 
ont intérét á prendre connaissance, dans 
leur mairie, de cet acte, des sa publi
cation. SI mention expresse n'est pas 
portee de l'obligation pour le maitre 
d'ouvrage de proceder, flnanclérement et 
totalement, ñ l'exécution des opératlons 
de remembrement ; il suffit de signaler 
cette omission sur le registre de récla-
mations accompagnant le dossler. 

L'enquéte terminée, II est facile de 
savoir si le commissaire enquéteur a 
tenu compte des observations mention-
nées, car, en vertu du décret numero 
76472 du 14 mal 1976, le préfet dolt 
communiquer aux intéressés, sur leur 
demande, les conclusions de la commis
sion d'enquéte. 

Si celles-ci ont passé outre aux récla-
mations formulées, il faut signaler au 
procureur de la République cette viola-
tion de la lol. 

Car cette loi a été, précisément, édic-
tée pour « humaniser » les expropria-
tions afin que, désormals, ce soit l'en-
semble des exploitants agricoles qui 
supporte, proportionnellement á l'étendue 
respective de chaqué propriété, le pré-
lévement de l'emprise de l'ouvrage pu-
blic. 

C'est l'esprlt de l'article 5 du décret 
du 10 avril 1963 qui precise (au sujet 
de la construction d'autoroutes) : 

« Chaqué propriétaire de parcelles 
« incluses dans le périmétre, subit, sur 
« l'ensemble de son apport, un préléve-
« ment proportionnel a la valeur de son 
« apport au remembrement •>. 

« Ce périmétre de remembrement de-
« vra étre determiné de tollo sorte, que 
« le prélévement correspondant a l'em-
« prise de l'autoroute, á opérer sur les 
« propriétaires des parcelles Incluses 
« dans ce périmétre ne dépasse pas le 
« vlngtiéme de la superficie des terrains 
« qu'il englobe. » 

Traduisons en clalr : 

La construction du passage de l'auto
route sur le territoire d'une commune 
nécessite une expropriation de 40 néc
tares. Cette emprise ne doit pas dé-
passer le vingtiéme de la superficie des 
terrains a remembrer. Cette derniére 
superficie sera done de 40 ha - 20 
800 hectares, et chaqué propriétaire re
membré sera ampute de 5 % de la 
totalité de son apport : 

40 X 100 
= 5 % 

800 
Ainsi le propriétaire qui apportera 

80 hectares au remembrement perdra 
2 hectares, et celui qui apportera 20 
hectares perdra 1 hectare, done le 
vingtiéme de son apport. 

Nous avons cité l'exemple de l'auto
route (loi du 10 avril 1963], mais le décret 
n" 68.386 du 26 avril 1968 étend le 
bénéfice de ce remembrement a d'au-
tres grands ouvrages publics : routes, 
voies de chemin de fer, canaux de navi-
gation ou d'irrigation. 

Quel propriétaire ne serait heureux 
de savoir que sans nul frais pour luí, 
sa propriété serait remembrée et la 
perte du vingtiéme de la totalité de 
ses terres serait largement compensée 
par la restructuration de son exploita
tion avec toutes les commodités inhe
rentes á ce nouvel état ? 

Quel maire ne serait pas comblé de 
pouvoir faire bénéficier, gratuitement, les 
exploitants de sa commune de ce re
membrement 7 Tous auraient participé 
équitablement, en fonction de la super
ficie de leurs terres, aux exigences de 
l'expropriation ; de plus, lis auraient 
beneficié du remembrement et cela gra
tuitement et, en outre, auraient-ils percu 
une indemnité correspondant a la super
ficie expropriée. 

Nous nous abstiendrons de tout com-
mentaire au sujet de l'autorité expro-
priante. Jusqu'a ce jour, que nous 
saluons, nulle mention de remembre
ment n'a été Inscrite dans les actes 
déclaratifs d'utilité publique. 

Pourtant ees décrets et ees lois ont 
été promulgues, certains méme, depuis 
plus de quinze ans. 

Puissent ees quelques informations de 
source officielle, rendre service, désor-
mais, auxx exploitants agrlcoles dans la 
défense de leur terre devant une éven-
tuelle menace d'expropriation. 

Joan BLANC. 
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