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EDITORIAL 

A PROPOSIT D'OCCITANIA 
Tots els pobles teñen llurs traidors 

Hem deixat passar torca temps abans de comentar un fet 
lamentable : la traició d'un Occitá eminent envers el seu propi 
país. 

La cosa, en si, no es pas insólita puix que sabut es que tots els 
pobles teñen llurs traidors. Peí que fa referencia a Occitánia 
el cas es, tanmateix, mes greu car s'ageix — com pels Cata
lans — d'un poblé sense estat. Es mes greu perqué la traició 
ataca el germe d'un poblé que no vol pas morir precisament quan 
inicia la seva renaixenga. 

Déiem qu'hem passar un cert temps per veure quines eren 
les reaccions deis Occitans en general i de llur premsa en parti
cular. Malhauradament no hem pas tingut gran noticia de la protes
tado deis uns ni de l'altra a les intempestives declaracions de 
l'interessat, tetes en el curs d'un interviú a un diari barceloní, 
a ti de desembre darrer. Els Catalans de Barcelona reberen, quasi 
com un insult a llur propi poblé, els termes de la declarado de 
l'Occitá en qüestió i varen prendre la defensa del poblé ve/ / 
germa. 

Aquest fill d'Occitánia s'anomena Maurice Duverger i es 
professor de dret económic. Hem de recar que no siguí professor 
de dret internacional car ens restava l'esperanca qu bagues aprés 
quelcom sobre els drets deis homes i deis pobles, permetent-li 
de sotstraure's la gran ignorancia que té en la materia sobre la 
qual cregut apte a donar el seu parer. 

Ens sorprengué ja no solament els termes de fons sino, 
inclús, els de forma qu'emprá per respondre a /'interviú. En 
efecte, per un catedrátic, emprar la frase « de la vaste Mague », 
ens sembla almenys, sorprenent. Ouant al fons, evidentment, la 
cosa es molt mes greu, car digué qu'el « País d'Oc ¡amai no havia 
existit ». Per apoiar un tal munument d'ignorancia, Maurice Duver
ger afegí qu'els « habitants del Llenguadoc detesten els de Pro
venga ; els de Nica no poden pas veure els de Marsella ; els de 
Bordeus no poden suportar els de Tolosa... » 

Com que l'interviuat no parla pas d'altres pobles d'Oc com,. 
per exemple, del Llemosí, d'Albernya, del Delfinat, hem de suposar 
qu'els ignora o que viuen en perfecta harmonía. De totes maneres, 
es possible que hi hagi veritat en els propósits suara transcrits; 
mes aixó no té res a veure amb ¡'existencia étnica deis pobles 
d'Oc. Sabut es que sempre hi ha hagut mes o menys rivalitats, no 
solament entre pobles ve'ins sino entre familiars inclús. Potser 
el mateix Sr. Duverger esta « a matar » amb un parent seu, o no 
s'entén amb el seu veí de replá, o amb el seu col.lega universitari. 

Lliure, dones, el Sr. Duverger de calumniar el país que l'ha 
fet náixer; lliure d'haver-se fet, per ignorancia, per mala fe, per 
carrerisme o per manca de coratge étic, vailet de l'Estat francés. 
Pero que la seva devallada s'aturi allá on comenca aqueixa munió 
de pobles d'Oc formant — que vulguin o no els ignorants — 
la gran nació occitana. Una nadó que tenia ¡a una societat mes 
refinada, mes culta, mes tolerant, mes civilitzada que la que 
representaven els Francesos que l'envairen amb pretexte tal.la
cios. Benhauradament, no tot fou negatiu tanmateix, car ocorregué 
ais Francesos la mateixa cosa qu'als Romans quan varen envair 
Grecia : Els conqueridors foren els conquerits; conquerits per un 
món (occitá) millor, en tots els aspectes, en particular en les insti-
tucions i el dret públics, car en lloc qu'un capitost occitá s'erigís 
en reí — com al nord — / sotsmetés tots els altres pa'isos d'Oc, 
a Occitánia l'uitat no excloia pas la varietat en el desenvolupament 
individual de cada poblé d'Oc. 

Sense l'invasió del Nord, probablement qu'els pobles d'Oc 
haguessin continuat, molt de temps encara, vivint a llur manera, 
una democracia moderna abans els temps moderns. Mes tard, 
potser, haguessin constitu'it una Confederado de pobles d'Oc, 
confederado que seria, avui, la mes antiga i la mes lliure del món. 

Malhauradament alxá no fou possible perqu'els Francesos 
ho incorporaren tot a llur Estat impedint aixi qu'els Occitans 
poguessin crear el llur. 

Quan el Sr. Duverger diu qu'Occitánia no existeix, confon 
— com un vulgar ignorant o camufla com un fidel vailet — les 
nocions d'estat / de nació. Es penible haver de recordar a un 
universitari, amb formado de dret, que si bé Franca es, a la vegada 
una nació i un estat per una certa part deis natius de l'hexágon, 
no ho es pas per tots. Pels Occitans, pels Catalans, pels Bascons, 
pels Bretons, pels Alsacians, pels Corsés, pels Flámenes (i demá 
pels Normans, pels Franc-comtesos i d'altres pobles en renaixenca) 
Franca només es llur estat, mes no llur nació : llur nació es la 
familia étnica d'on provenen, la térra d'aquesta, l'aire, el sol, 
la boira o el fred; bell o no, clement o inclement, llur país es el 
millor perqué es precisament el llur. I ningú, de normalment ben 
naixcut, no renega mai ni de la seva mare ni de la seva veritable 
patria; les dues úniques coses que no's poden ni escollir ni 
canviar. 
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" ESTAR A L'ALTURA DE LES CIRCUMSTÁNCIES HISTORIQUES " 

S0M 0 NO S0M 
INDEPENDENTISTES ? 

L'any passat, « Terres catalanes » n° 27 (tardor) emprava aquest títol, arrel 
del restabliment de la Generalitat per la forma. Es difícil d'estar a l'altura 
de les circumstáncies históriques. Es, certament, una gran responsabilitat 
i els que la preñen han de teñir la capacitat necessária sino l'história els 
condemnará. Malhauradament, amb el recul del temps, podsm dir 
qu'aquesta capacitat, necessária per estar a l'altura de les circumstáncies 
históriques, está, mes aviat, absent que present en la majoria deis homes 
d'estat. Des de la darrera guerra mondial enea son molt pocs els que hi 
han d'estat. Aixó es també veritat per Catalunya-Sud tema del present 
article. 

L'any 1931 tot fou possible per qué Catalunya pogués recobrar la seva lli-
bertat, nacional i estatal, la seva independencia ; millor qu'en 1640, millor 
qu'en 1714, i, en definitiva, aquella gran esperanca acaba en una migrada 
Generalitat restaurada. 

La fallada inicial d'aquest periode la 
tingueren les personalitats catalanes 
qu'assistiren a la reunió dita curiosament 
Pacte de Sant Sebastiá. En efecte, l'acoru 
no fou acreditat per cap pacte signat. Fou 
un pacte sense pacte ; un pacte oral, 
quan havia d'esser un pacte escrit, consi-
gnant bé les decisions preses i, principa!-
ment, que la futur Repúb.ica espanyola 
seria federal. La décisió fou bé presa en 
aquest sentit, mes essent una decisió 
verbal ningú no la respecta quan vingué 
l'hora de la veritat. 

Les personalitats catalanes en qüestió 
havien d'haver exigit, a mes a mes, que 
figures en el pacte escrit, la forma fede
ral qu'adoptaria la futur República. Els 
bons exemples no mancaven pas per 
prendre'n model : Suissa, Alemanya, 
Estats units, Canadá, Mexic, Brasil, Unió 
Soviética, etc.. Res no fou fet ; l'irres-
ponsabilitat fou completa. A creure que 
ningú no estava a l'altura de les circums
táncies históriques d'aquell moment, o no 
eren de bona fe. 

Deixem, pero, els Espanyols i limitem-
nos ais Catalans : L'any següent, el 1931, 
fou, efectivament proclamada la Repúbli
ca. L'esdeveniment sorprengué en si car 
fou de resultes d'eleccions municipals, 
cosa insólita. 

Les proclamacions dei nou régim se 
feren ciutat per ciutat, sense cap concer
tado veritablement organitzada. Barce
lona fou la segona ciutat de la península 
a proclamar la República : la primera fou 
Eibar (Bascónia). Barcelona hagués pogut 
esser — i de lluny — la primera, mes, 
malhauradament, hom no estigué a l'al
tura de les circumstáncies históriques. 
Fou, prácticament, el poblé qui forcá a 
la proclamació, proclamado que fou feta 
sense contingut. En efecte, des del baleó 
de la batllia de Barcelona, se proclama la 
República espanyola quan calia proclamar 
la República catalana. Estaven tan poc a 
l'altura de les circumstáncies históriques 
que no tenien ni senyera republicana per 
hissar. 

En el palau d'enfront regnava una 

confusió torga semblant. Tanmateix, hom 
hi proclama la República catalana, mes 
dins de la Confederado federal ibérica. 
Era, evidentment millor, mes no co que 
calia. 

Qo que calia — si hom hagués, verita
blement, estat a l'altura de les circums
táncies históriques, si hom hagués tingut 
una estrategia ben definida — era pro
clamar la independencia ue Catalunya. 

Sabut es que Madrid no hagués pas 
acceptat una tal proclamació, tant mes 
qu'aiiá tampoc no's sabe estar a l'altura 
de les circumstáncies históriques. Hi 
estaven tan poc que només voiien canviar 
el rei i res mes. De bell antuvi, ni canviar-
lo tampoc car no estaven preparats per 
l'adveniment de la República ; no estaven 
preparats, perqué, marcats de fe i de 
conviccions, no hi creien. No hi creien 
perqué eren incapacos de copear que la 
república estava ja en cami, portada per 
les masses mes conscients deis diversos 
pobles de l'estat espanyol. Son aqueixes 
masses que van precipitar la vinguda de 
la República, profitant de la primera 
ocasió d'expressió electoral que se les 
oferí; unes simples eleccions municipals. 

En definitiva, les masses mes cons
cients deis diversos pobles en qüeslió, 
eren republicanes i no hi havia dirigents 
republicans dignes d'elles. De fet. es, 
exactament, el contrari del qu'esdevingué 
amb la primera República espanyola ; 
aleshores els dirigents eren altament 
republicans mentre qu'el poblé no n'era 
o, millor dit : encara no en podia esser. 

Sigui com siguí, Madrid no hagués pas 
acceptat l'estat de fet de Barcelona. I en 
lloc d'enviar tres ministres a Barcelona 
com ho féu — per negociar i'anul.lació de 
la proclamació de la Repúmlica catalana 
dins de l'Estat espanyol — potser n'ha-
gués enviat sis per negociar I'anul.lació 
de la proclamació de l'independéncia de 
Catalunya. Ni amb tres ni amb sis no 
hagués calgut cedir. No cedir, inclús, en 
cas de menaca de guerra civil. Tenir-la tot 
seguit o com vingué mes tard, la cosa 
no canviava gaire ; amb el gran avantatge 

(Segueix página 7 
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ROSSELLO O CATALUNYA-NORD, PER QUE ESCULLIR ? 
Fa poc, el diari « L'lndépendant », l'únic quotidiá editat a Catalunya-Nord, publica l'análisí que 
donem a continuació. Ho fem a l'intenció deis nostres lectors que no poden llcgir el dit periódic 
perpinyanés. 

La recent publicado del lllbre (Ten 
Y ves Perolin, « Roussillon ou Caialogne-
Nord ». lia posal, de nuu, al üia ei pro-
blema (le la üenuininacio gloual de les 
comarques catalanes de Franca. 

L'auíur no pietenia pas aportar una 
suiUiw al piuuiuina ; les lusis, uel Ulule 
en quusuu, eren mes avial, UJia conai-
uuciu. üi presenl piupusil nu prettí a iua 
cosa. 

comentaren per posar de relleu una 
error en i oura a y ves Furolin ; si no lio 
lessmi correnum ei risc d alogir un argu-
moni mes al coiilusiunisiiie actual. 

L, auiur esenu ipag. 4¿; luiuiuilsu a 
l'eis cunluinpuiiaiio ; «Les auiiiiiuslia-
eiuns (íiancesesj puuliquuii íniuiiuus 1 
síntesis, íiiluressuiil el dupailaiiiciit, 
sota ei tlloi nosaeuo, ornal ue les aunes 
UAiagu », es a uir, i cscut « sang i ui ». 

s i ue oxacie que aquusí escut na estat 
el uel reidime u Aiagu, a partir ue t ío . , 
uu era pas aoans. Auans, oeu abatís, ues 
ue ¡MU, era i escut ueis couites uu líar-
oelona, el prinicr coime inuependent deis 
quais, Viueu el i l ius , era originan 
a n u í a (cuniient) ( i j . Ls piop ü . una , 
en el busc ue iNotieUes, on vilred el 
Pilos liauna crcat t i nustre oiasu marcaní 
aixi la seva victoria en ei ücsaiiaiuent 
sosun^ui cumia ei traidor saiumuu o 
suiíinau, seguns loueuca lialnia o aia 
bica. 

Uel Conlleut a Barcelona, la seujuia 
a sang i or u repassa les mueres, en 11 ut, 
per esuevenir la senjera uei Uossciio-
Comtat. u aiires paisos varen encara 
auupiar el nusire ceieure escut, un üels 
mes veils uel mun : A mes Uui reíalnie 
d Aiagu i uel comtat del Hosselio ja 
esmeuiats (i tuls eis altres comíais cata-
lans uel noiu i Uel sudj l ' ioventa l'udupla 
en Liío, uones nen aoans ei üosseno. 
Mes lard loren les liles nalears, en 1¿ÜJ, 
ei rciaime de Valencia en l'¿ó¿ i ei de 
sicmu en 1¿V¿ (¿j. 

Finaimonl, la bandera catalana ilota 
lanme soore Sardenja, Córsuga. el reíai-
mu ue isapuls i, uno i tot, en ei ducats 
de iNeopaiua 1 d Aleñes en lirecla, aixi 
cuín tamoe en el uusior, en Turquía (J). 

Tanniaieix, ei país no cátala que lia 
estat mes marcat per la ilustra senyera 
és Oeu be 1 Aia^o. Aixo es Ucgut al let 
del cumie calaia Ramón Borouguer IV, 
esUevnigut reí d Alago a la dala susln-
dicaua, pero restant — cil i lots els seus 
descenucnls — coimes de Barcelona, uxac-
tanieut com llur avaiitpassal VUifcd el 
Pnus (4). 

XXX 

Retornem a l'obra d'Yves Rérotin, en 
el primer capítol, i diem, tot seguit, la 
riostra preleí encía pul lenne Calaiuuya-
Nord mes aviat que peí de Rossello, tot 
i admetent que ni l'uii ni l'altru no coiisti-
tueixon pas la denominacio idal (5.) No 
es pas la millor ; és, solamenl, la íuonys 
dulenl. lis la rao per la quai Catalunya-
Nord convé mes perqué permet de niiilor 
englobar totes les comarques catalanes 
de Franca : Rossello estricte o comarca. 
Conílent, Vallcspir, Cerdanya, Capclr (,ó. 

Aquesta necessitat d'adoptar un ñora 
global, per tols els terriioris catalans 
melosos en Testal francés, iou ja sentit, 
ben abaos de la segona guerra mundial, 
per l'associació u Noslra térra», tai com 
no fa remarcar el Sr Pérotln, Ue fets, els 
veritables lnventors de la nova denomi
nacio foren aquests precursors de « Nos-
tía torra », fa mes do quaranta anys. Cal 
notar que no eren pas « gaucliistes >¡ — jo 
tampoc — no eren ni polilitzals — jo 
tampoc. Per ells íou una necessitat, una 
preocupado, inclús susjacent, de trobar 
un altre nom perqué no podlen, hones-
tament — malgrat que quasi tots eren 
veritables rosselloncsos, és a dir, de 
Kosselló-comarca — irnposar ais altres 
catalans de Franca el nom de llur antic 
comtat. Sabíen que Rosselló-comarca no 
representava mes que 1/E>S mes o menys 
del territori nord-catala. 

En definitiva, com que tot bon rossel-
lonés (de la comarca) no pot ésser Impe
rialista — ni tot bon cátala, historie o 
contemporanl tampoc — no pot pas irn
posar el seu nom d'orlgen ais altres 
catalans de Franca. Quo cada comarca 
guardl, dones, el scu nom historie 1 per 
designar-Íes en conjunt adoptem la deno
minado de Catalunya-Nord, inentre no 
s e n proposl un altra de millor que fagl 
desaparéixer totes les retlcéncles i vacll. 
lacions actuáis. Val mes dir-se nord-
catala que no pas rossellonés quan hom 
és cerda, vallespirenc, etc. 

Sabem bé que la cosa no és gens fácil. 
A les amblguitats del passat s'hl han 
afegit les del contemporanl, prlnclpahnent 
peí fet que els sud-catalans teñen pro
blemas d'identificacló encara mes aguts 
que els nostres ; ells han tlngut durs 
confíteles amb el centralisme espanyoi, 
copiat del francés 1 en mes obtús encara. 
A poc a poc, seguint un prlnclpl volgut. 
ot nom de Catalunya ha estat especlal-
ment utllitzat per designar la Catalunya 
de l'altre costat de les Alberes ; el pes 
r h a acabat de fer ella mateixa per 

l'uuuiim.' impoitancia que représenla.I 
un rutado a la ñusna i a luí 
ueis aiuus paisos Uu paria cátala, Pul que,' 
la ruieiuncía a caiaiunya-Auíu, la uuu-
suai uu puoiacio pur ¡muí Uui sud us ue 
mus uui uooie (/), ei lurritorl, Uuu vuga-
ues mes gran i la puixauya ucunoiuica 1 
inuusuiai la u un gran pa,s niouein. 

caí rucunuixur, tminiaiuix, quu, lusloii-
canieni pananí , el leimu uaiaiunya-i\urd 
nu na usiai nial empral en ei passat. Deis 
ailucs cumiáis iiuní passa a la üenoiiii-
nacio uu nussuilu-curuanya i, liiiannunl, 
ue «osseiio soiamenl. rou una suiucio 
uu cuuiuunat per n a n e a Uu Uesiguar alxl 
el conjunt ue tots els terriioris catalans 
anexáis com a consequuncia del tractat 
aeis rn inuus del lüia. 

L auiur la menciu (pag. 11J que, genc-
raliuent, les Fenoiiedus no son pas coio-
preses en el terme Caialunya-NurU, Si ia 
uunumiuacio general de llosseuo lou un 
error voigut i imposat, per l'usatgu i ei 
lunips, excioure les Fonolledes lou tambu 
un error voigut i imposat per i usatge 1 
el temps. . 

A 1'origen d'aquest error un altre trac
tat — el de Coroeil del 1Ü58 — en el qual 
el comte-reí Jaume l"r abandona al rei da 
Franca totes les seves possessions un 
Va Hexágon», llevat de la baronía de 
Montpuller, i'Almelos 1 el Cariados, dot de 
la seva mare, Mana de Montpelier. 

Els territoris aoandonals al reí de 
Franca peí tractat de Corbeii compru-
nien : El Perapertuses, les F'onolledes, el 
país Sait, el Bonaza, el Bases, el sabar-
tes, Puig Llóreos, Castull Figell, Narbona, 
Carcassona, l'Alraguós (LauraguaisJ, Tor
menes, Albi el Uuerci, el Kourga, el Oa-
vaida, Millau, el Mlnervés, Besiers, Agde 
i Nimes. A Provenca Jaume F" abandona 
els territoris de Marsella, Arles, Avinyo. 
F'orcalquer 1 d'altres regions de menys 
importancia. 

Tots aquests abandons tcnien, tan-
mateix, una contrapartida simbólica : 
Lluís IX de Franca renunclava a tots els 
seus drets sobre els cointats catalans 
com a successor de Carlemany. Mus 
aquests drets ja no exlstien, des de temps 
ha, per dues raons : 

La primera perqué el papa, Lleó III no 
tenia cap poder legal por coronar empe
rador d'Occident ; ni el papa ni el mutdx 
Carlemany, car els Imperls de dret no han 
existit mai ; lian esset sompre el i'ruit 
d'imposicions 1 de conquestas, dones sun-
se successló legitima. Els grans imperis 
han esset tots conjunts ai'lificials els 
quals s'han esmlcolat, des de la primera 
escletxa, per retornar a la lliuru dispo-
sició de cada étnia. 

La segona perqué Caries el Calb havia 
ja reconegut, en 877, la independencia dnl 
nostre comte Vilred el Pilos. 

\ o tenim res a dlr per l'abandó de la 
quasi totalitat d'aquests territoiis , al 
contrari, l'aprovem enteraiiipnt pur 1U3 
es tractava de territoris no catalans. Peí 
contrari, fou un error historie d aban
donar el Donasá, el país de Salt, les 
Fonolledes i el Perapertuses perqué es 
tractava de territoris catalans. 
Quan hom diu, actualment, que les Fo
nolledes és ja Occitánia, convé de notar 
que no es tracta pas d'Occitánía occltana 
histórica sino d'una mena d'Occitánía 
occltanitzada. Es fácil de constatar que 
aquesta comarca (i les altres tres tambe) 
fou mes occltanitzada que francesada 
perqué, en aquells temps, el francés se 
parlava molt poc en Occitánia (només 
por les relacions amb l'estat francés) ; 
era l'occitá la llengua de tothom. 

Per un cátala, dones, que conelx un 
xic la historia del seu poblé — historia 
quo se l'hl ha amagat — no pot pas 
considerar com a gabatxs els habitanls 
de los Fonolledes, del pais do Salt, del 
Donasá i del Perapertuses. Amb aquest 
terme de gabatx (pojoratlu) hom desi-
gnava els veritables franceses. Pero 
resulta que els occltans, com els catalans, 
només son clutadans de l'estat francés : 
dones, els occltans no son pas gabatxs. 
El Sr Pérotln — que és occltá — no 
s'hl enganya pas (pág. 49) car, pe!s 
occltans també, els gabatxs son els 
«franclmans ». 

XXX 

Aixi adoptant el termo Catalunya-Nord 
com el menys dolent per designar la 
realitat actual, hom no es proclama pas. 
necessáriament irredentista (pág. 15), 
hom es proclama simplement cátala, 
cátala conseqüent alxó sí, no cátala peí 
folklore, no cátala de facana, no rossel
lonés si hom ha nascut a la Cerdanya, al 
Conflcnt. al Vallcspir o al Capclr. 

Aquest procos de repersonalitzacló no 
és pas específie al poblé nord-catala ; és 
un fenomen mundial irreversible, comú a 
centenars de pobles avul, a mtlers demá ; 
pobles que volen recobrar llur identitat 
1 que ja no accepten rnés d'ésser amal
gamáis. 

Per justificar tais amalgames s'ha, flns 
i tot, creat frases estúpidos i falses per 
tractar de donar un semblant d'unifor-
misme a una evident varletat étnica. Es. 

per exemple, rldicol i fals do continuar 
dient « una 1 individible » (pág. t>7) quan 
hom sap que tot és divisible a l'lnflnit. 
A Franca, a Espanya — com pertol — 
no hi ha res que siguí Indivisible. A 
Espanya — com a Franca — renaixun 
altres antigües nacionalilals, reclamant 
l'autonomia ; n'hl ha, inclus, de noves, 
car les nacions — com tot co que és 
vivent — teñen una naixenca. una vida 1 
una mort. Si aixo no los pas voritat no 
existlríem com a catalans, ni tan sois 
com a Uatlns ; seriem encara íbers (no 
liem esset mal gal.lies) per no anar mes 
enllá en la nosira ascendencia. 

Malauradameni, per certs poblos. la 
renaixenca actual es bon xic lardana car 
ja lian perdía l'usalge de ia llengua quu 
era la nur i lian auoptat la del poulu 
uonuuant l'estat del qual loniien parí, 
h i na, luis 1 tot, ciutadans alienáis llus 
a tal punt que acunen per aumuue l'oie-
gauíunt ae nur liuiigua u'oiigen en bonu-
lici ue les lies o quatru ilun¿ues iiupe-
naiisles que uoiiiinuu el muii. En iiuc 
u auinuue ia piupuiiuerancía üeis Impuria-
iisuius uuguisucs íiaunou uu piuciauíar, 
au i lun , ei urul a la viua Uu iiur llengua 
u urigun, uu cousugueut, ue iiur pumo 
com a iai, us a uu, no uisuil, uu uuuit, 
no iniugiai a un ame , siguí el quu siguí. 

iNuiUioiiiiont, pai'mil u u.juesl priuuipl, 
ni a.ana, üe nuu. centenes üe Uen0uus 
que renaixeran uo iluis cendres, la qual 
cusa consultara, aparoiitnient, una liosa 
per les coiuumcauíons Inlernacioiíais. 
Aparenimenl numus caí', de la matiixa 
manera que un curda no deu pas renun
ciar a la seva idenUlat per dir-se lossul-
lones quan aniDüus son catalans, un 
lraucés, per exemple, no deu pas de 
renunciar a la seva llengua d origen per 
auopiar J'anglesa avul ideina pulser la 
xinesaj perqué ha esdevingut una llungua 
dita internalional. 

No hi lia cap llengua Internacional ; 
les que pretenen esser-lio no son altra 
cosa que llengues imperialistes. Llur 
passat dominador i el fot que continúen 
essent la llengua d'un poblé que conti
nua existlnt, les exclou de la íunclu de 
ii llengua internacional ». 

Com, dones, resoldre el problema de 
la comunicado, parlada i escrita, cutre 
lots els pobies de la Terra í Creant una 
nova llengua o proclaman! llengua auxi
liar de comunicado Internacional una 
de les di verses llengues auxiliars que ja 
existeixen : esperanto, ido, volapuk, etc. 
Aixi, cada poblé només hauria d'ensenyar 
ais seus filis la llengua materna i la 
llengua auxiliar Internacional adoptada. 

Quin progrés I Cadascú podría comuni
car amb tots els homes de la Terra : i 
el temps emprat actualment a estudiar 
llengues estrangeres dominants, podría 
emprar-se a estudiar coneixences mes 
útils. 

Naturalment també : a causa deis 
accents, de les races, la llengua auxiliar 
internacional subirla intonacions molt 
variades i deferents les unes de les altres. 
Com sigui, pero, que serla apresa des de 
Pescóla parvulária, aquelxa part negativa 
seria ja considerablement redu'ida. I se 
pot assegurar que seria mes ben articu
lada que les llengues estrangeres que 
estudien actualment, llengues que parlein 
d u n a manera deplorable, quan hl arrl-
bem... 

Retornem a l'irredentlsme del qual 
parla el Sr Pérotln. Adoptar el terme 
Catalunya-Nord no comporta pas, -leces-
sárlament, volguer també la Integrado o 
la reintegrado amb Catalunya-Sud. Aixrt 
se fará, potser, un día — i serla natural 
puix que es tracta de la mateixa étnia — 
pero no demá ni mentre durará l'Europa 
deis estats actuáis, car si l'étnia catalana 
és una, a cavall deis Pirineus — no és ni 
francesa ni espanyola. Encara quo vol-
guós ésser francesa, o espanyola, no lio 
podría perqué és ja catalana, i de patria, 
com do mare, només se'n pot teñir una. 

Adoptar la denominado Calalunya-
Nord només ha esdevingut una necessitat 
des de fa poc (8). Fa poc també, d altred 
pa'isos trossejats han fet cosa semblant : 
Irlándia del Nord i del Sud, Vietnem del 
Nord i del Sud, Corea del Nord i del Suri. 
Iemen del Nord 1 del Sud, Tirol del Nord 
i del Sud, Alemanya de l 'Os t i do l'Eet. 
Xlna comunista i Xlna nacionalista, etc. 
Entre les dues guerres mundinls hom 
doia Prússla Oriental 1 Pnissla Occiden
tal ; durant la guerra d'Espanya hom 
déla Espanya republicana i Espan 'a 
franquista. 

Els catalans, estem condemnats a 
emprar també els termes nord i sud. I 
pels catalans de Franca és mes necessarl 
per no continuar un procés d'asslinilació. 
en benefici de la comarca del llossolló, 
do los comarques del Conflent, Vallespir, 
Cerdanya i Capclr. 

En quant a filosofar sobre si els terri
toris nord-catalans felen o no unltat amb 
els territoris sud-catalans és de poca Im
portancia. Tant mes que els mjtel.vos 
comtos de la dinastía de Barcelona no 
van englobar mal — característica molt 
honorable — els diversos palsos sota llur 

autoritat. En efecte, varen fundar el pri
mer ii commonwealth» del món, una 
confederado en el si de la quai els seus 
ciutadans dlsfrutaven de la mes gran 
llibertat possiblo per l'ópoca. Catalunya. 
Aragó, les Balears, el Pais valencia l, 
mes tard, els diversos paisos de la Mcdl-
lerránla Inclosos a la corona, s'adminis-
traven lliurement. El matelx comto-rei 
havia de demanar a les Corts de cada 
país de la Confederado, rautorllzacio 
per augmentar tal o qual contrlbuctó, tal 
0 qual lmpost. 

XXX 

Cal reconéixer que sense l'existcncia 
deis Pirineus avui tindriem menys conlu-
sionisme de noms. Les muntanyes no 
lian estat mal fronteres nalurals : mes, 
malauradament, han servit, sovlnt, els 
designis do conquesta 1 facilltat els repar-
timents. Si la plana del Bosselló 1 la de 
l'Empordá no tinguessin la discontinultat 
del Pirlneu, no hauriá exlslit l'absurd 
rcialme de Majorca, amb capital a Per-
pinyÉi. 

Per altra part, hom pot afirmar que, 
en totes les époques, hl ha hagut rossel
loncsos que s'han venut a Madrid o a 
París. Tot aixó és normal ; és una tara 
de la natura humana. Hitler —- quo 
coneixla bó aquelxa flaquusa — declara, 
abans de comencar la invasió d'Europa, 
que trobaria, en cada pais soimés, tants 
col.laboradors com l'hi caldrla. I lou 
efectívament verilat. 

L'autor de »Roussillon ou Calalogne-
Nord ii nota, molt a proposlt (pág. 73) 
que fou a partir de l'anexió que es desen-
volupá el sentiment cátala deis rossel
loncsos. Alxó també és conforme a la 
natura humana. Per exemple : no s'apre-
den la llibertat i la salud en tota llur 
valor que quan s'han perdudes , és la 
mateixa cosa per la familia étnica. 

Després de l'anexió de 1659 els nord-
catalans se varen trobar desarrellats en 
llur propt pais, ocupat i domlnal per es-
trangers, la llengua deis quals — la fran
cesa — desconcixien complelament. Llur 
reacció normal fou la recanca peí tren-
cament amb llurs germans de l'altre 
costat de les Alberes els quals parlaven 
la mateixa llengua. tenien el matelx mude 
de vida, la mateixa mentalitat. la ma
teixa organilzació polütlca, administra
tiva, judiclária, religiosa, económica, etc. 
En una paraula : a 1 ésser talláis de 
l'unlvers que era el llur, se van sentir 
cstrangers i va comencar a nálxer la 
necessitat d'afirmar-se catalans. 

Aquelxa necessitat d'afirmado catalana 
encara no está completamenl assolida ; 
una do les proves és ei fet de donar el 
nom de » Placa de Catalunya » a la placa 
mes gran de Perpinyá. A prior! sembla 
que aquest fet no ié importancia, mes bl 
hom hi reflexiona aparelx ol paradoxe . 
nomenai pla(a de Catalunya una placa 
que ja osla situada en Catalunya... 

La necessitat d'nllimació catalana és 
ben evident. 
Aquelxa necessitat es manifesta, tgual-
ment, en la majorla de les viles 1 clutats 
de l'altre costat del Pirtneu. En efecte, 
la mes bella placa de Barcelona porta, 
també, el nom de Placa de Catalunya. Hl 
ha, mes a mes. la Hambla de Catalunya 
i, inclús — no completament urbanitzada 
encara — una nova placa en honor de 
Catalunya : la Placa de les Glories cata
lanes, que será, probablement, la placa 
mes gran del món. 

Del suara esmentat s e n pot deduir que 
solamenl les comunltats humanes que se 
senten frustrades en llur personalitat 
étnica, teñen necessitat d'afirmar-se 
d'aqucsta manera. Les comunltats 1. flns 
i tot, forca individus ; en aquest cas llur 
necessitat d'afirmacló es manifesta amb 
l'aposició de suflxes : catalanista, de 
cátala, per exemple. Es la reacció do 
l'home que tenint consciéncln de la frus
t rado de la seva qualltat de católa, se 
proclama catalanista. O, altrament dit : 
esdové catalanista perqué no se'l deixa 
ésser simplement caíala. 

XXX 

•i I per acabar» (pág. 47 )adoptem la 
fórmula de l'autor : « la llibertat. per 
cadascú, com per tothom, de reconéixer 
1 d'anomenar sa terra». 

Peí que fa referencia ais catalans de 
Franca, desllgem un canviament perqué 
hl ha hagut, efectívament, un canvla-
ment. un gran canvlament. 

Nord-catalans i sud-catalans. Senzill. 
ciar i práctlc. 

H. BOIX. 

1) Se parla forca. avul, de certns ambiciona sud-
catalanes sobre Catalunya-Nord. Consolem-nos pen-
sant — a mes 8 mes de que no hl ha cap perlll per 
la noitra Identitat ni per la nostra Independencia — 
oue fou Catalunva-Nord Que féu la conquesta de 
Catalunya-Sud. Fent una Imatge podríem afealr oue 
el cap de Catalunya continua essent enea de les 
Alberes si el eos s'estén ben enlla cap al sud. 
2) Singular prova de fldelltat d'aquests pobles 
• sotmesos •, envers llur poblé • dominador • 
demostrant la llibertat, la tolerancia I el respecte 
que regnava entre els diversos paisos que forma-
ven part de la Confederado. 
3) Cal notar encara que, en Tilla de Sardenya, 
la clutat d'Alguer continua conservant la postra 
senyera I la nostra llengua 606 anys després I Sen
se comptar Andorra, sempre f idel. ¡ncli'is. amb la 
llengua, convé de senyalar també el cas particular 
del comtat de Folx : estrets llecos étnlcs, lingüis
tica, de parentlu I de bon veínatge han fet que 
aquest comtat hagl adoptat tres de les quatre 
barrea de sang del nostre comte Vlfred el Pll&s 
d'Arrlá. 
4) Curios esperit democrátlc el deis catalans de 
l'época, curosament mantlgut flns els nostres dles : 
llurs princeps eren reís a efi deis altres, mes so-
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Mengua catalana : L'OPIIMIO D'UN CONSUMIDOR 

TELEVISIÓ 
EN CATAL 

Promotora de « Televisió 
catalana » comunica : 

D'uns mesos encá s'está 
duent a terme una campanya 
per engegar una cadena de 
televisió lliure, independent i 
popular. 

Les condicions en qué ens 
movem els Catalans fa que 
la importancia d'aquesta em
presa sigui molt gran, tant 
peí que fa a la recuperada 
de la nostra cultura — en el 
seu sentit mes ampli — com 
peí que significa quant a la 
defensa, en general, deis nos-
tres interessos comunitaris. 

És molt ciar, per tolhom, 
que Vextraordinaria influen
cia de la televisió estatal — 
malgrat alguns programes de 
« regal » emesos a deshora — 
és negativa per al nostre re-
cobrament com a poblé i difi
culta la majoria de coses que 
voldriem realitzar. 

Aquest motiu ha fet plante-
jar la concreció d'uns fona-
ments económics, raonables, 
en una empresa en forma de 
societat anónima i una crida 
a la col.laboració de tots els 
Catalans per a poder prepa
rar, a fons i ámb temps, tots 
els elemnets d'aquesta cadena 
i disposar de produccions 
própies en el nombre i qua-
litat suficients. 

Les caracteristiques técni
ques d'aquest projecte de 
televisió ja en preveuen les 
descentralització operativa, 
amb la qual cosa les comar
ques i les Ules no es trobaran 
mai en condicions d'inferiori-
tat : i, així mateix, es preveu 
que, un cop aconseguit el 
permís d'emissió, basat en 
darrer terme en Varticle 19 
de la Constitució, tota la 
xarxa s'anirá ampliant de 
forma progressiva. 

La iniciativa de qué és 
qüestió no está pensada per 
afavorir exclusivament cap 
grup concret del nostre poblé 
puix que les normes eslatu-
táries no permeten l'existén-
cia d'un paquet dominant en 
l'accionariat. No es deixará 
tampoc la possibilitat que cap 
sector de la comunitat en 
resti marginal perqué l'apa-
rell técnic i de realització 
haurá de consultar un nom
bras consell d'assessorament 
en qué hi haurá personalitats 
de tots els signes i tendéncies. 

Els líders de partits poli
nes, encara que es poden fer 
socis de Televisió Catalana, 
restaran fora del consell 
assessor perqué no es pugui 
arribar a tensions ni afronta-
ments en fundó de les diver
ses conjuntures per les que 
traverst el país. 

Així es pretén subministrar 
a tolhom, com esdevé a molt 
páisos del món occidental, un 
mitjá informatiu, formatiu i 
recreatiu auténticament lliure 
i desptoveít de pressions o 
interferéncies distorsionado-
res. 

Aquests últims anys han vist desen-
volupar-se les organitzacions de eonsu-
miuurs i les critiques que fa el consu
midor de cara al menjar, ais espectacles, 
la medicina, e t c . U m que no tenun cap 
« Uue cnoisir ? » en cátala, bé he 
daprofitar les revistes no especialidades 
per ter valer els meus drets de consu
midor de llengua catalana, t ls qui consu-
meixen cátala només els dies de testa 
quan troben un catalanista amic o els que 
I utilitzen solament per ai folklore o les 
« blagues » potser no me comprendran. 
Pero, jo en consumeixo cada dia deis del 
mati tins a la nit, amb la dona, la mai-
nada, els parents, els amics. la corres
pondencia, les revistes, els diaris... 
Aqueix ampli ús que en faig m'obiiga a 
preocupar-me de la qualitat del producte 
que me voldrien servir a mi i a la meva 
mainada eventualment. 

Hi ha qui pretén que el cátala « dialec
tal » ens aniria millor. El problema és que 
no se sap amb quina salsa l'haurem 
d'amanir : si amb la rossellonesa, la cer-
dana o la vallespirenca. A mes, els qui 
ens proposen el dialectal com a solució 
deis nostres problemes és que menys-
preen el « normatiu"», quan mengen a la 
taula de les manifestacions culturáis 
barcelonines ? Tothom comprendrá que, 
de la mateixa manera que podem amanir 
les patates de moltes maneres, també hi 
podem amanir el cátala. Hi ha qui pre-
fereix mes oli, qui les vol rossetes o qui 
no pot posar-hl sal perqué fa régim. Des-
graciat seria el restaurant que tindria 
només dos plats a proposar ais seus 
cllents ? Igualment ho seria el qui només 
sabría utilitzar o el «dialectal » o el 
« normatiu ». És com si el restaurant ens 
proposava d'escollir entre patates sense 
salar o patates massa salades. El client 
preferirá que II duguin les patates I ja 
hi posará la sal ell mateix. És per aixó 
que, com a consumidor, demano que s'en-
senyi i es divulgui ei cátala I que es deixi 
a cadascú la llibertat d'amanir-lo com l! 
convé i possiblement li convindran ama-
niments molt diferents segons el moment. 
I després d'agradaria també que, en lloc 
de parlar tant de « normatiu >• i « dialec
tal » parlessim mes de « cátala » perqué 
finalment aqueixa distinció és com voler 
fer-nos creure que les patates freqides 
no son patates. A mes, fins fa alguns 
anys tothom parlava cátala pero vet acl 
que ara alguns « savis » han descobert 
que no, no parlem cátala, parlem « dialec
tal ». Jo, com que quan mengi arrós, 
sigui arrós blanc, siguí paella, sigui amb 
llet, considero que mengi arrós, quan 
parli cátala amb el meu pare I m'adaptl 
al seu parlar o quan escric aqueix article 
és sempre el cátala que utilitzi. Sino 
aquelxos restauradors ens faran prendre 
les faves per mongetes ! 

Dones quan parlo o escric cátala no 
admeto que critiquin l'amaniment que h! 
poso perqué l'amaniment II poso segons 
les circumstáncies. Sé que amb amics 
del meu poblé és millor parlar utilitzant 
particularitats locáis (no dic parlar un 
« dialecte ») i dones ho faig. Quan escric 
aqueix article considero que, ja que va 
adregat a tots els catalans, els ha d'ésser 

entenedor i evito els particularismes. Des
graciáis de nosaitres si vonem ter men
jar a la nostra mamada nomes « dialec
tal » i eis teiem un paladar tan fi que mai 
mes no poguessin ni sentir l'olor d'un 
altre amaniment. Aixó vol dir que no 
podrien seure a la mateixa taula que els 
aitres catalans. 

La coneixenca del cátala dit • norma
tiu » és totaiment indispensable si volem 
parlar cátala perqué el que sembien 
descuidar els partidaris deis «'dialectal» 
és que el parlar de Catalunya Nord ha 
ocupat un lloc dominat dins la societat. 
La llengua burgesa, la llengua cuita, la 
llengua científica és el francés. Si volem 
parlar de l'accelerador, o direm « accc;3-
rador » o «.accélérateur ». Si volem 
parlar d'adobs o diem «engrais» o 
" adobs ». £s a dir que per gairebé totes 
les paraules técniques o parlem francés 
com la gent de Paris o cátala com els de 
Barcelona. Ah, si hi havia un « rossello-
nés» que digués «engreix» en lloc 
«d'e/igrais» I Pero, en aquests casos, 
aixó no existeix ; la realitat ens imposa 
dramáticament d'escollir entre la paraula 
francesa o la catalana sense deixar ni 
el mes mínim lloc per al nostre «'dialec
tal ». El nostre «dialectal» que ens ser-
veix tan bé per parlar de folklore i d'his-
tóries de la vora del foc, cada cop que 
el volem adaptar a la vida moderna ens 
falla. I ens falla fins i tot amb paiaules 
que ja son arrelades des de temps. Per 
exemple, de la «fourche», en diem 
«forca » i de la forquilla per a menjar 
no en diem ni forqueta ni forquilla, no, en 
diem « fourchette ». Per qué aixó ? Perqué 
abans els pagesos menjaven amb cullera 
i que l'ús de la forquilla s'ha estés des
prés de la divulgació del francés. Podem 
decentment pretendre que « fourchette » 
és cátala dialectal ? Pero, si diem for
quilla, será barceloni ? No ! si diem 
foquilla, reconstituím la paraula que el 
poblé ell mateix hagués creat si el cátala 
no hagués estat dominat per una altra 
llengua, en el moment en qué van arribar 
les forquilles. Em dlreu que potser 
haquéssim dit forqueta en lloc de for
quilla. Qui sap ? Pero bé hem d'ad-
mettre que en aquest cas el cátala 
normatiu té un nom cátala i nosaltres 
n'utilitzem un de francés. Els exemples 
serien innombrables. 

El « dialectal"» no anirá mai molt lluny 
perqué és una situació de llengua domi
nada i per anar lluny caldria que tot aixo 
passés en una situació de llengua d'ús 
normal i aixó suposa una distanciació de 
la llengua actualment dominant és a dir 
del francés. El nostre parlar ha patit 
d'ésser massa dialectalitzat si, per a 
guarir-lo, volem dialectalitzar-lo encara 
mes, será la millor manera de matar-lo 
perqué II impedirán de competlt amb el 
francés com a llengua d'ús normal. 

Admeto bé que, com ho he dit mes 
amunt, segons l'interlocutor, cal amanir 
el nostre cátala de manera diferent per 
no ferir el seu paladar pero, si no fem un 
esforg per introduir les paraules técniques 
encara que desgracladament siquln bar
celonines I no intentem depurar-lo deis 
seus gal.llcismes, qué voleu que poguem 

esperar ? 
(Jal ben teñir present que si els par-

lars de Catalunya-Nord teñen certes par
ticularitats de vocabulari i de sintaxi que 
shan de guardar, per a poder ésser 
utilitzades cada dia normalment, han 
d'adquirir una precisió I un complement 
de vocabulari molt importants. I si volem 
difondre una llengua que pugui servir de 
vehicle a tots els conceptes, bé cal 
comengar un dia a escriure • adob » en 
lloc d'« engrais ». Afegeixo que, per 
exemple, a Catalunya-Sud deis • engrais » 
en diuen «abonos"» pero que els qui 
volen parlar bé el cátala tan un esforg 
per dir « adobs ». 

Tenim menester d'una llengua precisa, 
rica i catalana per a comunicar amb tots 
els catalans. 

Evidentment aixó no vol dir que haguem 
de renunciar a les particularitats de cada 
comarca ni del Nord ni del Sud. Utilitzar 
formes dialectals contestables o gal. 
licismes pot ésser una qüestió de seny 
pero pot ésser també una manera d3 
separar el catalanísme de Catalunya-Nord 
del moviment cátala en general. Un abus 
deis dialectalismos i deis gal.licismes 
conduiria no a parlar mes el cátala sino 
a enfonsar-lo en la seva situació de Men
gua dominada incapag d'enfrontar-se a 
las realitats de la vida moderna. A mes. 
els parlars de les diferents comarques 
nord-catalanes son diferents entre ells i 
no teñen unitat, Túnica que teñen els ve 
deis gal.licismes acumulats. Pretendre 
reconstituir un dialecte nord-catalá o 
rossellonés (entenent per Rosselló Cata
lunya-Nord) conduiria a afavorir els gal. 
licismes ja que és sobretot aixo que 
teñen en comú. Afegeixo que moltes de 
les coses que alguns creuen particula
ritats 'nord-catalanes son particularitats 
que existeixen a aitres zones de Catalu
nya. És evident que solament algú que 
no sabría lingüística podría pretendre que 
existeix un dialecte nord-catalá que 
correspon a l'actual Catalunya-Nord. 

La meva concluyó, com a consumidor, 
és que, per a l'esdevenidor i per aÍ3 
nostres filis, necessitem una llengua 
precisa, rica i catalana tot censervant els 
narticularismes igual com els conserva 
qualsevol altra comarca dsls Pa'sos cata
lans. I els que viatlaran descubrirán que 
aquests particularismes no els allunyen 
pas deis aitres Pai'sos catalans sitió que 
els apropen a d'altres comarques. 

He estat sórores, per exemple, de 
veure que a Vic deien «anar a cagar 
bolets» per « anar a cercar bolets» 
iqual com a certs llocs de Catalunya-
Nord o une a certes zones de la pro
vincia de Tarragona diuen « sentes » com 
al Rosselló i no « sents » com a Barce
lona. SI mirávem un atlas linnüísth veu-
riem un pilot d'exemoles aixi ! Evident
ment aue hi ha coses que ens separen 
deis aitres catalans : tres-cents anvs 
d'administració francesa. E! que ha 
separat Catalunya-Nord de Catalunya-Sud 
és tot aixó I res mes que aixó : la volun-
tat successiva deis qoverns francesos I 
espanvnls durant tres-cents anys. No s'ha 
de nealiair pero no se li ha de donar mes 
importancia de la que té. 

Un consumidor de cátala, 

EL DRET A LA PROPIA LLENGUA 
En els meus viatges o estades a 

Catalunya-Nord, m'a sobtat sempre la 
qüestió lingüística a aqüestes comarques 
(segurament peí fet de ser jo sud-catalá). 
Al principi em costava d'acceptar que la . 
gran majoria de gent que parlava amb mi 
en cátala — sardanistes, pagesos o can-
taires — es comuniques en francés amb 
els seus companys, ádhuc amb els seus 
familiars. 

El fet d'haver sigut sempre a Catalunya-
Sud la llengua catalana, el cavall de 
batalla de la resistencia contre l'opressió, 
la dictatura i l'afany despersonalitzador 
del nostre poblé, em feia encara mes 
increíble de veure espectacles folklórics, 
cartells anunciadors d'activitats catalanes 
o bé anuncis publicitaris nord-catalans en 
llengua francesa. També em dolia consta
tar el paper nul de l'Església nord-cata-
lana en relació amb la llengua. Semblava 
irónic de veure el celebrant d'una missa 
saludar en cátala a la sortida, la gent del 
temple, on abans s'havia pregat, lloat i 
cantat exclusivament en francés. 

Una minyona de Prada em deia en una 
conversa en francés — sabia parlar un 
xic en cátala, pero per a una conversa 
ben feta no es veía en cor d'emprar-lo — 
que ella tenia una senyera de ¡es quatre 
barres a l'habitació, que es considerava 
catalana com a étnia diferenciada, pero 
que si bé els seus pares parlaven el 
cátala amb els seus avis, sempre amb ella 
ho feien en francés. 

Aquest fet familiar, no és pas aillat, ja 
que també molts habitants del País va
lencia, alguns de les liles i inclús de 
Catalunya-Sud, parlen espanyol amb llurs 

filis. Concretament, un matrimonl valen-
entre ells o nosaltres ; llur llengua o la 
ciá conegut, no ha descobert fins fa poc 
la incongruencia de parlar una altra Men
gua amb els que son la seva mateixa 
carn, adonant-se de la frustrado i des-
personalització — quasi sempre incons-
cíent — que es produeix en aquells In-
fants que senten com els seus pares 
parlen entre ells o amb els avis en una 
altra llengua per ells inaccessible. 

Totes aqüestes constatacions — certa-
ment a vegades compensibles — ens han 
de fer veure l'alienació a qué han arri-
bat els nostres Paísos catalans després 
d'anys i anys d'una tasca que en dlriem 
imperialista per part deis respectius 
Estats, que "han imposat de manera 
massiva i ordenada — televisió, diaris, 
radio, escoles, etc. — la llengua dita 
«oficial» que uns senyors reunits a 
Madrid o bé a París han decidit salomó-
nicament que era la que mes convenía 
que parlessin els « súbdíts » de l'Estat. 

Ens cal, per tant, reaccionar a « l'oflcia-
litat» estatal, que pressuposa Inequívo-
cament la pérdua de la nostra cultura. 

Aquí no hi ha mitges tintes. Hem de triar 
nostra. Si acceptem el « status » actual, 
anem a la liquidació definitiva de la nostra 
cultura, i sense cultura, el nom de cata
lans queda ja en carcassa buida de 
contingut . 

Necessitem treballar a nivell personal 
i col.lectiu. Ens cal televisió catalana, 
ensenyament cátala, premsa i publicitat 
catalanes, noms de municipls, vilatges I 
carrers "en cátala : cartells comerciáis, 
impressos i rétols d'establiments en cá
tala. El treball és personal, molt Impor-
tant en el negocl de cadascú, Impressos 
de cartes, factures i rétols ; I també co!. 
lectiu : pressionar per a la retolació de 
carrers, pobles i societats de manera 
correcta. 

Ningú no n'ha de quedar al marge : 
o som conscients i compromesos amb la 
nostra esséncia (i aixó arrenca del nivell 
familiar) o és per demés que ens diguem 
catalans. Serem « francesos » o « espa-
nyols » i prou. I perdre la Identltat és en 
la nostra vida, romandre morts. 

Josep-Maria GUITART. 
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«Catalanitzar Espanya» 
Es un auténtic Espanyol — José María 

Carrascal — qu tlu uiyuc, fa una m-set¡, 
en ei uiari A.o.o. de iviaUnü. 

Com qu'el teína coniinua essent de 
permuta aciuaiuai, i cuiistitueix una in-
toriuacio imeresaant peis oaiaiai.s un 
general, en tionein la iraducciu a conti
nuado : 

" No vos assusteu (lectors espanyolsj 
no s aycix pas a aavocar peí uuniini 
cuiaia sus la resta ucis tspanyols , no 
s aycix pas ae suustliuir I neyeinuiiia nia-
un.^uyu per la uaiceiuninu. H mes a mes, 
uuuiu qu ais Cataiuiis, eis inteiesscs. LIS 
Oaiaians varen perure muit liurs amoi-
ciuns iiegeiiiomstus — mes o meuys ues 
u uquuu episuui tulyuraiu des Mmiuya-
vers — i, ues ue llavus bnca, s nan deuiwut 
a iiur prupi tioreixemeiu en lioc ae mai-
gastar energies en sutsmeire ais altres. 
i ai vegaua perqué tuu un d6iS priiners 
pouies u curupa que cumpreiigue que 
iniperialisme es cuntían a democracia. 
cui temer inoit poques coses aeis Caui-
lans, i ia que menys, la uena da vassal-
laiye. 

Vu qu'aquí suggerim es cosa molt dis
tan i mes proiunua : que la cataianitat 
passi a esser part operant de lamina 
uspanyola, tins ara no fecundada per eha ; 
qu ei let cátala no se rcdueixi a aquella 
purcio de la península sino qu'mtlueixi en 
ia resta de la nació, no per aixatar co 
qu'es genuí de caua país peninsular, sinó 
per eixamplar-lo, putenclar-lo i enriqulr-lo, 
tent-lo mes apte per la nova situado 
qu cspanya inicia. 

Una de les mes grans dissorts qu'ha 
sotert el nostre país es que lo que s lia 
anat presentant com a esperit espanyol », 
a penes si esta Impregna! de catalanis
mo, quan haurta d naver esset un dais 
seus ingredients principáis. Ben distint 
ens bagues anat, multes desventures ens 
haguessim estatviat, si hagués esdevingut 
aixi. Car hi pogue haver temps que, per 
esser quelcom en el mon, ei míilor era 
matar moros, traspassar serralades o 
conquerir imperis amb una dotzena 
el humes. Aquests temps han passat ta 
ja molts segles, i a l'obstinar-se a estacar 
lanima espanyola a tais caracteristiques 
i'hem feta petita, mutilada i poc apta per 
les noves circumstancies. 

No recordó pas qui va dir que Túnica 
manera de fer una nació moderna d'Es-
panya era omplir el país de Suissos o 
d'Anglesos. Fer aixó quan tenim al costat 
els Catalans ? Quin encegament i Quina 
manca de seny ! Catalunya ha estat la 
gran desconeguda per la resta d'Espanya ; 
des desconeguda que Franca, Italia ,An-
glaterra o la mateixa Alemanya. L'Espa-
nyol coneix mes la literatura russa que la 
catalana, i la nostra coneixenca de Cata
lunya está feta a base do quatre temes 
comuns. tots erronis quan no son agreu-
jants. Solament els que, pels atzars de la 
vida, hem tingut la sort que les nostres 
famtlies ancssin a residir allí, vam poder 

donar-nos compte de les enormes uno 
letiwib» que ni na entre, IU qu es cieu en 
ia a j t d u tsuanya que sun c u Oetuiaiis 
I iu que sen en i cantal, tsudliyd Hu te per 
que anar luid ue ico Suvea nu,,tcius & 
cccdi viriuis civiques iiicuemes : tes te 
unís u ene inuteiAU, u uataiunya. I lie til 
leicieixu buiuinv.ni u i esperit Ueoanauur, 
ai seiuit u uryaniücaciu l dempiesa, a 
i iniciativa ; luu reiereixo a queicuiu de 
mus vaiuus I iar : a ia Ddrruja ue tiau,-
cío i ue moueriiisme que ia ais paisos a 
la vcyuua esuaeiea I uinundcs , a i empe
llí ue cuupeíaciu, sense el quai una nació 
lie pasaa u esser rciaime ue trepes ; ft 
i oueuiencia a la liei, sense la quai no 
ln na aura alternativa que ia aictatura o 
l anaiu,uia ; ai reapecte • i mtimiuii auciia, 
que,cuín qu es, pracncaJlieni, uescuueyut 
en id restd Q cspanya I que tai Veyaua eS 
la qudiuac mes pieciusa ue i eapunt 
caía.a. lut aiAü no liv-ceSaita bsuan/U, 
avui mes que mai, car es amo aquests 
viiueis que s teixeix una autentica uemo-
cracia. Sense tot aixo de pac serveixen 
les consiuucions, eis parnts, les urnes. 

üurant els uitims segles Catalunya va 
mes avancada que la resta a cspauya, i 
la gran tragedia de l'estat ha esset de 
no seguir ia airecció marcada per Cata
lunya — que mai va tractar d impusar — 
la qual, ai cap i a la ti era ia nostra 
avantguarda europea. Esdevindiá aura 
vegaua quelcom da sonibiant ? Se cons
truirá la nova democracia espanyoiu amb 
la col.laboració deis polítics catalans o 
be seis seguirá ignorant ? I quan parlo 
de politics catalans no'm refereixo ais 
Cataians passats peí flitra de Madrid ; 
me refereixo ais Catalans cent per cent: 
gcnt qu'ens diguín les coses un xic brus-
cament, sense tlorimalles ; qu'ens trame-
tin ilur sentit comú, llur instint práctic, 
llur consciéncia de resposabilitat indivi
dual i ce'.lectiva. Tot aixó es quelcom 
que necessitem cada dia amb mes an-
goixa. 

Quan sentó dir a persones sensibles, 
intel.ligents que Catalunya no's pot 
separar «perqué l'Exercit no tío perme-
tria », sentó com un cop de puny en plena 
cara. Poro encara estem aUi ? Encara 
hem de teñir estacada a Catalunya ? 
Encara no hem aprés res ? 

No. Catalunya no's pot separar perqué 
la necessitem, avui mes que ma!. I l'hi 
cal dir ei mes aviat possible, ben alt i 
fort, sense vacil.lacions ni vergonyes. 
NecessiU;ir> no solament la sava industria, 
el seu art. la seva orgamtzació, el seu mo-
dernisnie, sino també el seu esperit, el 
seu exemple, els seus líders, el seu seny. 

I espero qu ella també ens necessita 
a nosaltres per esser mes qu'un racó 
deliciós, conreat i pintoresc del Mediter-
rani i projectar, continentalment, a travers 
d'Espanya, l'esperit cátala, qu'encara té 
molt per dir a aqueixa Europa que vol 
náixer ». 

José María CARRASCAL. 

I'arrel de la catalanitat 
Fou el professor Bosc i Glmpera qui 

va divulgar peí món enter l'exlsténcla 
duna cultura pirenenca vella de mes de 
cinc mil anys. 

Es la cultura dita també dolménica, 
perqué és l'abundáncla I similitud 
d'aquests monuments la que mes la 
caracteritzen. 

Les majors concentracions de dólmens 
es donen a les muntanyes del Cap de 
Creus, a les Valls del Cadf I la ribera 
del Segre : pero. I'ária de la seva dls-
tribuciú arriba a l'Atlántic, per la penín
sula ibérica entera I per bona part de 
Franpa I d'ltália. 

Sembla que aquesta cultura es desen-
volupa paralel.lament a la de Tartessos 
que li aportarla la descoberta i appllcació 
del bronze i una altra aportado li sobre-
vlndria del Nord d'ltália, la Liguria. 

Mentre s'anava estenent I perfeccio-
nant l'ús del bronze, els Celtes al centre 
d'Europa descobrien el ferro o, millor, 
l'anaven fent conéixer ais pobles d'OccI-
dent, ja que la descoberta venia del 
Nord-Est (potser deis Hltites). 

Es la fusió d'aquestes influencies I 
aportaclons a la cultura de la gent deis 
dólmens durant el neolitic. el bronze I 
la primera Edat del Ferro que conforma 
els fons de la nostra manera d'esser com 
a poblé, un fons al que s'afegixen, 
llavors, les aportacions deis pobles de 
l'Orlent de la Mediterránia, partlcularment 
els Fenicis I els Grecs. 

La Influencia de Grecia fou la mes 
profunda I perllongada. Ho fou tant que 
la majoria deis mites i cuites deis Hellé-
nines perduren en el nostre costumarl i 
en el nostre folklore civil I rellglós. 

ma ivwLuiaa QUE 
Acabem de canviar d'hora altra 

volta. Tothom ha havut de s'adaptar 
a) canvi en l'espai d'una nit. 

Al ciutadá comú aquest canvi no 
l'ha pas perturbat enormement; mes, 
si ha tingut d'utilitzar qualsevol servei 
públic privat o de l'estat — la compli
cado ha surgit i la perturbació ha 
estat molt mes important. 

Les perturbacions comencen a esde
venir complicades quan s'ageix d'em-
preses i servéis públics. Hom econo-
mitza, potser, una certa quantitat 
d'energia eléctrica amb el canvi d'hora, 
mes hom en despesa una no menys 
certa (energía i diners) per realitzar el 
dit canvi : milers de tones de paper 
pels nous horaris, milers i milers de 
comunicacions diverses, de temps 
perdut per imprimir, per coordonar 
entre els interessats d'un sol país, 
entre els interessats deis altres palsos, 
particularment les grans empreses, els 
correus, els ferrocarrils, avions i tots 
els altres mitjans de transpon i de 
navigació. 

Tot aquest terrabastall dues vegades 
per any i total per economitzar (cas 
de Franca) 300.000 tones de petroli 
— diuen. Tres-centes mil tones de pe
troli no est pas gran cosa ; es l'equiva-
lent del que's perdé, recentment, davant 
les costes de Bretanya, amb el nau-
Iragi del petroler « Amoco Cádiz ». 
Es a dir que, només, teóricament, se 
la l'cconomia del contingut d'un petro
ler, i no encara deis mes grans. 

A priori, sembla que no solament 
no hi ha economía sinó que hi ha 
pérdua. Volem dir que si hom comptés 
bé totes les despeses — directes i indi-
rectes — per fer efectiu el canvi 
d'horari, comencant peí consum suple-
mentari deis que's lleven amb la nit 
per estar al treball a la nova hora, 
¡'economía en qüestió es mes petita 
que les dites despeses d'aplicació; 
sense comptar el transbals moral i 
material per les perturbacions suara 
notados i moltes altres que, per esser 
menys importants, causen innombra
bles molésties ais ciutadans. 

Nosaltres, en lloc de lot aquest 
doble transbals anual, en lloc de lotes 
aqudxcs il.lusóries economies, deixa-
iK'in semprc I'hora normal, es a dir 
l'hora del sol, tant I'hivern com l'estiu, 
com a hora oficial de l'estat i — con-
seqüentment ais régims liberáis en 
els quals vivim en Europa occiden

tal — deixaríem lliures, ciutadans i 
empreses, d'organitzar Uurs horaris 
com ells voldrien, segons l'interés que 
cada unitat de treball o de producció 
hi trobaria. 

Per altra banda, encoratjaríem, on 
los possible, a fer les quaranta hores 
setmanals en quatre dies en lloc de 
einq ; es a dir, la mateixa producció, 
o treball, amb el mateix total d'hores, 
pero amb menys dies. Així en resulta
ría una doble economía d'energia : 
en les fabriques i tallers i en les llars 
deis interessats els quals no s'haurien 
pas de llevar d'hora (consumint elec-
tricitat) per anar a treballar un dia 
mes. Se podría, inclús, on fos possible, 
deixar a cada treballador, l'escolliment 
del seu horari sempre que no hi 
hagués pérdua en la producció i econo
mía de consum d'energia. 

Tractaríem, també, de delimitar el 
consum de luxe o superflu en l'enllu-
menat públie i publicitari, dues fonts 
per les quals s'escapa una gran quanti
tat d'energia. 

Pero, potser, la mes important de les 
economies, ia que faria estalviar el 
volum de varis deis mes grans petro-
lers, consistiria en continuar aquella 
cxcel.lent iniciativa de l'any passat, 
feta a la televisió i que demostrá ben 
bé el sa principi de qu'els petits rierols 
fan els grans rius. Recordem qu'els 
telespectadors varen esser invítats a 
apagar totes les llums inútils (i altres 
aparells eléctrics) que funcionaven 
inútilment en cada llar. Tot i que 
l'experiéncia només abarcava una 
petita part del territori francés, el 
resultat, immediat, d'economia de con
sum eléctric, dones d'energia, fou fan-
tástic. 

Per obtenir la mes gran de les eco
nomies possible caldria reprendre 
l'experiéncia en qüestió, repetidament, 
a fi d'educar el consumidor d'energia 
eléctrica, es a dir tothom, a no deixar 
mai, inúltiment, la mes petita bombeta 
eléctrica encesa, a no deixar mai, inúl
timent, el mes feble aparell eléctric 
conectat. 

Es segur que totes aqueixes me
sures, sense destret, portaiien fruits 
•uperiori a les deis horaris com-
pel.lents actuáis. 

Persuadir, convencer, han donat, 
sempre — i ara mes que mai — 
millors resultáis qu'imposicions i exi-
géncies. 

R.B. 
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SES SPÉCIALITÉS CMALANES ET REGIONALES 

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

Els Romans ens imposaren el cadastre 
i el dret, l'ordenacló territorial i una ad
ministrado pública que perdura a tot 
Europa entre va-l-vens i rectlficacions 
continúes, tan qreus I convulses que han 
estat i son les causes de les successlves 
guerres I revoluclons. prova de la inco-
moditat social de l'organltzació política 
tecnológica que en asfixia. 

Ara mateix, ens toca haver de recó-
neixer el tracas del que crulem alllberació 
de l'lndivldul, ja que la prepotencia 
opresslva augmenta en tots els Estats 
I Ja tiranía del diner i la forca s'accentua 
I s'acumula cada dia en cercles mes 
redults. 

Avui el món el dominen dues dotzenes 
de famflies. cadascuna de les quals 
resulta mes poderosa que qualsevol 
faraó d'Eglpte i sobretot mes rica (en 
joles, numerarl I capacitat de destruccló 
de l'adversarl o opositor). 

En aquesta situado, la catalanitat es 
troba en una evident inferioritat política i 
la consclénciació de la poblado 'que 
habita les Terres catalanes no arribe ni 

pot arribar a contrarrestar I'eficacia dls-
solvent deis mitjans de comunicado i 
d alienado que utilitzen excluslvament els 
qui, prepotents, els acaparen. 

No creiem pas que, per aixó, ens hem 
de descoratjar, ni molt menys, de deser
tar. 

Al cap d'avall, la millor satisfácelo 
íntima que pot haver l'home en aquest 
món és la de la propia identificado i, 
com que IB térra fa l'home, ajudar el 
procés natural d'asslmllaciú cultural i 
patriótica deis Immigrats I deis allelnats, 
sempre és I será una ocasló de plaer 
pels Catalans. 

Potser, Túnica que tenim a la má, per 
obstaculizada que ens siguí. 

La profonda arrel de la catalanltct 
s'abeura en un dolí subterranl vlvíficant 
— antíc, de mil.lenis — I jove sempre : 
encarat a un futur que l'actualltat opre
siva ens regateja, pero, no assollrá mal 
de desviar ni frustrar. 

La catalanitat és la torxa de la clvllit-
zacló occidental. 

Estove ALBERT. 
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Amélioration 
de Thabitat 

Un gran Cátala desaparegut 

Josep María Batista i Roca 
En l'interval de la nostra parució trimestral ha deixaat d'exlstlr un deis 

mes grans i sincers catalanistes contemporanis : el professor jubllat de 
l'Universitat de Cambridge, Josep Maria Batista i Roca. 

« Terres catalanes » s'inclina, dolorasament, davant d'aquesta desaparicló, 
per la gran pérdua que representa, a la vegada per Catalunya i per » Terres 
catalanes ». 

Amb en Batista i Roca, Catalunya ha perdut el fill que fou model de dignitat 
i d_e patriotisme. Dignitat i patriotisme qu'enlairá en nombrosos pai'sos europsus 
on, incansablement, defensa la causa i la llibertat de Catalunya, principalment 
a Anglaterra, on residí durant l'exili, i a Franca, on h¡ anava sovint. Mes el 
seu lloc privilegiat de sojorn fou Perpinyá, on hi passava llargues temporades. 
Aquí, amb els Catalans de Franga i la colonia deis Catalana d'Espanya, el 
vell professor se sentia felic, voltat d'afecte i de respecte. Afecte i respecte 
que .culmina, fa tres anys, en un gran banquet-homenatge, amb motiu deis 
seus vuitanta anys. 

Cada any, també, molts altres Catalans d'arreu del món, I, naturalment, 
de l'áltre costat del Pirineu, venien a engruixir aquest afecte i respecte amb 
motiu de la commemoració de la « Pau i treva » que dona naixenga a les Corts 
catalanes, el primer veritable parlament europeu. 

Aquest gran esdeveniment historie tingué lloc, per primera vegada, l'any 
1021, a Toloja, prop de Perpinyá. Fa tretze anys que fou decidida la seva 
commemoració anual, el darrer diumenge de julio!. Només la d'enguany ha 
estat celebrada sense la seva presencia, ja impedit per la malaltia que l'haviu 
d'emportar. 

** 
Pocs Catalans contemporanis han servit Catalunya tan dignament, tan 

desinteressadament i tan humilment com ho féu Josep Maria Batista i Roca. 
Amb aquesta mort « Terres catalanes » perd un deis seus millors amics. 

Ho sotsratllem així perqué fou, veritablement, un gran amic i protector de 
« Terres catalanes ». Fou ell qu'inventá un deis nostres millors eslógans : 
« Llegiu i protegiu Terres catalanes ». I s'estranyava que no fossin encara 
lectors de la nostra publicació tots els Catalans, almenys per simple ajuda 
patriótica i perqué — deia — que no havia trobat mai cap artlcle, de « Terres 
catalanes », que pogués indisposar o ofuscar qualsevol Cátala, afegint : « Sou 
nacionals i prou. Es un vast programa qu'ha de contentar tothom », 

Descansi en pau l'il.lustre patriota, el dilecte i respectat amic. 

« T. C. ». 

LLIBERTAT PER LES 
NACIONS SENSE ESTAT 

El Consell directiu de les naclons eu-
ropees sense estat adrecá un memo
rándum a la recent reunió de Belgrad 
en el senyalá que hi ha exemples in-
comptables de petites nacions i de 
comunitats étniques que, durant els 
segles passats, han estat dividides per 
fronteres o incorporades dins de límits 
tracats artificialment. 

Com a conseqüéncia, han estat vic
times de l'opressió i del poder arbitran 
exercit pels estats dins deis quals han 
estat incorporades. Fins ara cap intent 
no ha estat fet per reparar aqueixes 
injustícies. 

A fi de portar-hi reparado el dit 
consell directiu proposá que sigui ad-
més el principi qu'una nació es tota 
societat humana que ocupa un territori 
determinat i que se distingeix deis seus 
vei'ns per diferencies de llengua, de 
cultura i d'história. 

Malhauradament, son moltíssimes les 
nacions que no solament no son pas 
reconegudes com a tais sino que ni 
teñen els mateixos drets deis altres 
estat anexades contra llur voluntat, 
privades de representado directa i, a 
vegades, prohibides i perseguides. 

Davant d'un tal estat de fet, el Con
sell reclama que tots els estats concer-
nits reconeixin l'existéncia de les na
cions sense estats amb tots els drets 
que, com a tais, puguin anar demanant. 
ciutadans deis estats en els quals han 

CÁTALA A LESCOLA, NO ! 

ESCOLA EN CÁTALA ! 

No hi ha res que ens separí 
Ouan després de l'arrasament de la mártir Gernika seguit per la invasló felxlsta 

els gudaris bascos ens enviaven filis, esposes i ancians al redós de Catalunya, des 
de les pagines deis — aleshores — periódic cátala « Diari de Barcelona » recomaná-
vem ais germans d'Euzkadi : « Us els guardarem I ». Malauradament no els hi varem 
poder guardar. Barreja d'cspanyols, d'alemanys, d'italians i de moros invadien el 
nostre terrer. 

En l'exóde multitudinari alguns deis nostres germans perseguits tenien la sort 
d'ésser adjudats peí germá batlle de Sant Cebriá, del Rosselló : Joan Alibó el qual 
sentia glatir aquella ansia de justicia que informa l'esperit de l'home llíure. Germá 
en la llengua, germá en els simbols, germá en la Patria, volgué aixi mateix sobre
pujar els seus servéis al País, emparant, agambolant amb fraternal estima el 
President, el legítim President de la Catalunya irredent i en aquellas tan greus 
circumstáncies. 

Es cert, germá Alibó, res no ens separa. Es en va que hom intenti esqueixar 
una de les ufanoses branques de l'arbre de la Patria. La soca ós ferma, soca vitali
zada per la millonario saba d'unes realitats históriques. Si els llatlns en llur aforismo, 
« Veritas vincit », anaven encertats, será possible que nosaltres, amb ia forca que 
dona la fe i amb la seguretat de la perennitat de les Neis naturals, dia vindrá que 
els Pai'sos catalans tornaran ésser el que foren. 

Joan Bertrán I Deu. 

ELS LLIBRES 
COCUL 
per Jaume Cuadrat 

Cogul (1), el nou llibre del nostre 
exceuent col.laborudor, Jaume Cua
drat val la pena qunam s'hi aturi 
per reflexionar seriosament sobre el 
seu. fons. Si'ls jets que fautor 
aescriu son ae la aimensio queu els 
Vhi dona, el tema esdevé duna impor
tancia capital, digne d'esser conegut 
molí mes enliá deis límits del Cogul, 
de les Garrigues, de Lleida i de Cata
lunya. Llavors son un jets qu'inte-
ressen també, no solament a Bspanya 
sino, arreu del món, a tots els humes 
respeciuosos aeis arets aets nomes. 

Caldria que tothom conegués, en 
efecte, aqueixa sensacional conspira
do del suena i del menyspreu; i 
l'éxit extraordinari qu'obtingué. 

Caldria que tothom sabes la no 
existencia legal d'un minyó de vint 
anys, en un estat — el franquista — 
que pretenia esser modern, just i, 
sobretot, cristiá. 

Caldria que tothom estigués infor
mal que, en aquell estat, no hi havia 
pas posstbilitat, per un fill de « roig », 
d'accedir a l'ensenyament secundan. 

Caldria que ningú no ignores l'inima-
ginable oslracisme que féu náixer i 
destruir « El Fossar de la Llibertat », 
fossar on reoe sepultura un cristiá 
deis mes purs i deis mes nobles per
qué no fou pas autoritzat a esser 
ensevelit en la tomba, de la qual era 
propietari, en el cementiri municipal. 

Caldria, finalment — entre mottes 
altres coses que revela aquest llibre — 
que tothom estés al correnl del ver-
gonyos fet que l'hstat franquista no 
reconeixia un acte d'estat civil qu'esti-
gués escrit en « dialecte » catata; es 
a dir qu'un acte d'estat civil escrit en 
francés o en anglés, per exemple, era 
acceptat; en « dialecte cátala » no (2). 

L'ignoráncia deis que's ridiculizaren 
establint semblant « disposicions » es 
tan gran com miserable. Sense una 
ignorancia tan gran i un esperit tan 
petit, haguessin sabut que la llengua 
catalana no solament no es un dia
lecte sino que fou la primera llengua 
románica a destacarse de la seva font 
d'origen: el ¡latí. 

Una altra considerado que suggereix 
la lectura d'aquest llibre es qu'en 
cada ciutat, vita i vilatge de l'Estat 
espanyol, hi hauria d'haver un honrat, 
objectiu i serios erudit local que resta-
Mis l'história de la seva ciutat, vila 
o vilatge peí perídode que va del 1936 
a 1945. Una historia verídica, no l'his
tória deis que van guanyar la guerra 
civil sense teñir altra rao que la del 
mes fort. 

Com que tota medalla té el seu 
revers, cal recar les imperfeccións 
técniques, de dates i altres que conté 
el llibre d'en Jaume Cuadrat. Per 
altra banda, la part novel.lada, massa 
estil « Comtesse de Segur », constrasta 
amb la part narrativa, sovint emocio-
nant. 
1) Editorial Vlrglll — Passatge Miguel Fargues, 2 
— Llelda. 
2) Durant la República, la llengua catalana era 
oficial a Catalunya. Era, dones, normal que fos 
emprada en els actes d'estat civi l . 

Museu d'art 
contemporani 
de Sevilla 

d'Antoni MIRO 
N'Antoni Miró, d'Altea (Alacant) no 

es solament un pintor (i col.laborador 
de « Terres catalanes ») es, també 
escultor, pamfletista i moltes coses 
mes en bé de la cultura no dirigida, 
no condicionada, no falsificada. 

El llibre en qüestió es, mes aviat, 
una compilado de les obres expo-
sades per l'autor en una recent exposi-
ció en el Museu d'art contemporani 
de Sevilla. Una compilado d'obres 
produides entre 1972 i 1978. Son molts 
pocs anys de treball per una obra 
tan intensa. Molts pocs anys, molí 
treball i molt bo. Qualcunes obres 
son tan incisives i acusadores qu'un 
dia tindran el relleu deis célebres 
aiguaforts de Goya. 

Tot lo qu'es estúpid, ridícol i crimi
nal es moiiu de aenuncia per n'Amoni 
Miro. De iimpen del doiar, passant 
peí racisme, ia fam en el mon, els 
crims polines, les guerres (per pobles 
inierposais), tot ni passa, lot m pos-
sara perqué el cami de l'artista está 
tracal, i oen tracat. Lo comencá 
d ñora i com qu'es uarg, iavemr de la 
seva proauccw esta ai comencament. 
Un comencament tan rtc i vanat 
(mitjans d expressió artística i temes) 
qu es ¡a una gran promesa, una espe
ranza, una gran visto que Perpinyá 
hauna de poder admirar en una expo-
sicio, en ei raiau deis congressos, per 
exemple. 

HISTORIA POPULAR 
DbLS CATALANS 

per Joan vildnova (1) 
Un historiador d'una saba nova ha 

paregut a Lataiunya-Nord. S'anomena 
Joan Vilanova i ia seva obra tindrá 
— té ja — un relleu considerable. 

El primer volum — suma d'esforcos, 
de compucacions i altres dificultáis — 
ha fet un tal impacte que mottes mis-
liftcacions culturáis — i altres — 
reuudes per l'ensenyament oficial fran
cés, se n nan anal per térra com un 
castell de caries. 

Llegint aqueix llibre d'história els 
Calaians de tranca han vist bé que 
alió dimposar, com a historia deis 
Catalans, lo que passá a branca de 
tres segies en amont, es una enganyifa 
cultural car, des tres segles enaurrera, 
la historia deis Catalans fou tota und 
dltra i de « nos ancétres les Gaulois », 
per exemple, no n'hi ha viscut mai en 
les nostres terres. 

En Joan Vilanova vol reslabiir la 
veritat histórica deis Catalans enfront 
de l historia oficial (que aquesta sigui 
d'origen francés o espanyol). Per aixó 
cal qu'els Catalans de tranca puguin 
tiegir el seu inore. Lautor, pragmauc, 
l'ha escrit en llengua francesa perqué 
sap, ell, qu'es Nord-Catalá, que la 
majoria deis seus compatriotes ja no 
saben llegir la llengua catalana; sap, 
també, que cada día n'hi ha mes pocs 
que la parlen. L'important és, dones, 
que cada Nord-Catalá pugui conéixer 
— sigui en la llengua que sigui — la 
veritable historia del seu poblé. 

Un llibre d'história catalana, desti-
nat, principalment, a Catalans, i escrit 
en francés! Trista reaíitat imposada 
per les circumstáncies. Mes llegint 
aquest llibre cada Nord-Catalá s'ado-
nará que no solament no ha pas deixat 
d'esser Cátala sino que no vol deixar 
d'en ser. 
1) en venda en totes les llibrerles de Catalunya-
Nord 325 pagines ; nombroses il.lustracíons. 

DESCOLONITZACIO 
INTERIOR 

La Federació des les associaclons 
culturáis bretones reclama, almenys so
bre els articles següents, al Consell 
d'Europa : 

Art. 9. — « L'autonomia regional Im
plica l'elecció, al sufragi universal, d'una 
assemblea regional i l'existéncia d'un 
executiu regional responsable davant 
d'ella ». 

Art. 25. — ...« tota regió deis pai'sos 
membres del Consell d'Europa (ha de 
beneficiar) d'una autonomía cultural i deis 
mitjans financers necessaris ». 

No es a Franga, no es a Espanya ; es 
arreu del món qu'es desvetllen els pobles 
privats de llur cultura natural. Es una 
nova descolonització internacional que 
fa taca d'oli pertot. 
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" Katalonien" 
per qué aprenem el cátala 

Ourant quinze dies — i el ductor 
Steymcuin inuit mes — Catalunya i»urd 
avuui una quaraiiiena d esiuuiaius ae 
turnia ucsi-aiBiiiauyt», pruvni»nu> ae les 
umvcrsuais uu bofiin-UBsi, uu Francfort 
i ue iviuusier. 

Caí precisar qu'en diverses universitats 
aleiuoiiycs nuiii ni esiuuia ei Caiaia cunsi-
U^IMÍ, unís UBI cunjuiii ruíname, a paiuat 
amo i uu.iu, ei iruiu.es, ei ruma o el 
baaUMML 

t n « Terres catalanes » ja hem fet eco 
a i aciivuat en lavur ae la lituyua Cata
lana uei uruiesior oieymann. Aicyirem a 
Cu qu iielu ja caunt, que Ouiilil-Uesl, un al 
ui oieyuíuiin exerccix, luu cuos-na per 
aeu-iim tariens pruciamant la reamat 
cautiana i recurdam ais seus compaino-
tes, que van a esuuejar a la Cosía urava, 
qu aqueil país es Catalunya, «Kataio-
nien », « un país mes gian que Beigica I 
buiasa reuniues i la seva lienyua es par-
laua per vuit miiions a iiauítams ». 

Uonem, a continuació, l amele publicat, 
en caiaia, peí aian « L Indepenuaiit » de 
Perpinya : 

« Algunes persones, amb les quals he 
parlac aquesis aies a Perpinya, m nan ait 
que ja no panaven el cataiu amb eis seus 
tius perqué aixo tenia poc vaior pracuc. 
Pero si eus pensen aixi, tampoc te vaior 
de parlar trances amb els tilas. Seria 
mnior parlar-ios en anglés. 

No cree que arribi el dia que els fran
ceses o els alemanys estiguin d'acord da 
perore la seva Hengua en protit de 
i angies. I els catalans teñen els mateixos 
dreis i les meieixes exigéncies. 

A Europa es parlen 65 Dengues ! 
D'aquestes Rengues mes d'una dotzena 
son panades caaascuna per mes de 9 
millons de persones (i el cátala és una 
d'aquestes grans Dengues eu.opees, en
cara que siguí la mes petita de les 
grans). 

El qui volgués extirpar les 50 Dengues 
« petites » d'Europa i practicar una euta
nasia feixista no guanyaria res en el 
camp práctic, perqué l'existéncia de 15 
Dengues no és mes «practica» que la 
de 65. 

Per aixo he de contestar al pare cátala 
(del nord) que no fa cap servei al seu 
fill si II parla en francés ; al contrarl, li 
fa perdre l'oportunitat de comencar d'hora 
amb una educació plurilingüe que és el 
destí inevitable de tots nosaltres euro-
peus. 

Els pares no semblen saber que un jove 
que domina el francés I el cátala tindrá 
mes facilitat i experiencia per aprendre 
altres Dengues europees. Els pares holan-
desos, suissos o danesos no saben i els 
seus fillls saben mes Dengues no perqué 
siguin mes intel.ligents sino perqué teñen 
una consciéncia mes clara del valor de 
la seva llengua, encara que slgui 
« petita ». 

Es erronl pensar que un ¡ove cátala que 
només sap parlar francés hagl guanyat 
temps per aprendre l'anglés, al contrari: 
ha perdut temps perqué li será mes difícil 
aprendre la primera llengua estrangera si 
.10 s'ha ocupat de la llengua que hauria 
pogut aprendre sense esforc : el cátala. 

Prof. Dr TILBEST STEGMANN, 

Insitut fur Romanische Philosogle 
Universltat de Berlín. 

Casa GENSANE 
Fundada en 1912 
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catalándia ? 
Us aniria bé « Catalándia > ? He tornaí 

a nuyir, ueii a P^c o yuo, d l vostre esent 
a « icnes oaiaiaiies » 111' según dci /oj 
1 ne peusac que, per ventura, aquest nutn, 
ae oaiaianuia, us ayrauaria. ijiyiunearia 
eis iros ue mon naunat, en majuria, par 
geni u asoenuencia catalana. U ue geiit 
imiuiua 1 amaraua per 1 et>perit caiaianoso. 
Cumprenuna, amo una suia parauía, els 
paisus cataianics. 

A I mapa, ni ha Finlandia, 'Islandia, 
Groenianuia, lailandia, etc. . El sunxe 
>< taiiu », « lanaia » ipais). aaaptat, toneti-
cainent a caua llengua, es ei mes utintzat 
aei mon. Hero, puiser té, com ei mot 
cataiamcs, el perní a otendre la suscepti-
biutat valenciana, tan exacerbada avui 
per íes naoiutats del bunquer-Darraqueca. 
NO tant, pero, com el tinanen cataiona i 
Catatonía, que, per altra banaa, ja es 
veu que tiren mes a noms de ciutat i de 
comarca, o d institució. Bacavós, de 
moment, queda com un artitici intel. 
lectual que no compren Alguer, ni, potser, 
les ritiuses. Ja he ait que « de moment »... 
No voidria ter un menyspreu. «La 
Bacávia» valdría 'en un pía de bon 
humor. 

xxx 
Tantmateix, el poblé valencia hauria 

dañar veient que l'aversló a Catalunya i 
al mot cátala és provocada Intenciona-
oament peis bords i pels traidors. Pels 
enemics ae Valencia i del valencia, els 
quais, en la seva hipócrita maidac, cer
quen de dividir-nos per tal d'aniquilar-nos. 

tus, els tmnquer-barraqueta, saben molt 
bé el : « Uiviaeix i vencerás». Ella, al 
servei de I imperialismo de Castella, re-
treuen limpenalisme cátala... bis sicaris 
del centralismo de Madrid gosen pariar 
del centralismo de Barcelona. Naturulmei.t 
que aitais perills hi son. Pero eis menys 
Indicats per lamentadlos son els emissa-
ris del centralisme que, de segles, ens 
corromp i ens esclata... els dissimulats 
servidors de I imperialismo que, de segles 
ha, ens ha rebaixat a espoliades colonies 
de la metróli castellana. 

L imperialismo i el centralisme, casteilá 
i francés, a base de segles, han aiienat 
els pobles fins a fer-los perdre la cons
ciéncia de la personalitat propia. Els han 
rcdtnts a vergonyosa consciéncia de 
folklore. 

xxx 
Us vull dir que, en aquests pobles de 

Catalunya, sempre he observa! una ama
ble i bella simpatía pels Valencians. Quan 
n'hí ha algún, se li sol dir « el Valencia
no! >, en senyal de bon afecte i de bona 
acceptació del seu graciós parlar. 

Ara que ve a tomb, deixeu-me dir : 
Els Valencians, per comptes de caure al 
parany murri i malvolent de llurs verita-
bles enemics, haurien de mirar bé les 
limpies arrels i esbrinar de quina pe
drera han esset tallats i extrets. Els 
Valencians haurien d'estudíar i conrear 
amb a.mor el seu bonic llenguatge. Seria 
molt de desitjar que, aíxí com a Catalunya 
hi hagué un Pompeu Fabra, a Valencia 
sorgís algú que desenrotilós una felna 
similar sobre la base de la modalitat 
valenciana. 

xxx 
És llástlma que no hí hagl unes defl-

nicions ben clares I universals del slgni-
ficat exacta de les paraules : estat, 
metrópoli, colonia... étnia, rmcionalit.it, 
nació, poblé, regió, país. 
És bo aixó que dieu de : SER — ADO-
NAR-SE'N — VOLER-HO. 

Tant de bo que arreu, I malgrat les 
forces del mal que per totes bandas 
curen aixafar-nos, puauem conseguir de 
ser del tot Catalans, Valencians, Ilíones, 
Algueresos... d'adonar-nos, amb plenal 
consciéncia, de la nostra diferenciada i 
comuna poisonalitat... I de voler, amb 
tota decisió, treballar per dur a bon caml 
el nostre poblé, des de tants segles 
oprlmlt, depredat I allenat. 

Josep BELLPUIG. 

Tothom que llegeix aquesta publi-
cació, sap que Catalunya es una. 

Una qué ? 
Evidentment, una nació — dirán tots 

els meus amics. 
Mentrestant, a Valencia, tot el 

« bunker-barraqueta » us dirá qu'el 
valencia es una llengua diferent del 
cátala ; amb la seva gramática, la seva 
historia, les seues costums. Valencia 
es altra nació que la catalana. 

A Mallorca, « ses » Ules son de 
natura diferent que « sa » catalana, i 
els Catalans son tan estrangers com 
ho son els Francesos. 

No m'estendré sobre l'unicitat de 
la llengua ni sobre la novetat del nom 
« Ules », nom i novetat d'igual natura 
qu'el ja — sortosament — oblidat de 
« Levante »; oblidat també el blau 
de la senyera valenciana i les falles 
de Sant Josep en lloc de les de Sant 
oan. Tot aixó qualsevol catalanista 
vos ho dirá, que sigui nord-catalá, sud-
catalá, valencia o mallorquf. 

Lo qu'oblidem, quasi bé sempre, 
es que Catalunya es una; pero confe-
deració. Confederació qu'a Torigen 
grupava, llevat error : Ausona, Barce
lona, Urgell i una munió de petits 
comtats com Sant Jordi, Arria, etc. 

Que s'hi afegí Lleida, els dos Pa-
llars, la Ribagorca, Valencia, Mallorca, 
Albernya, etc. 

Que s'hi afegiren les tres Sicílies. 
(Andorra no s'hi afegí mai ; potser 
peí fet de teñir dos senyors a la 
vegada, de nació diferent : un de 
cátala i un d'occitá). 

Que s'hi afegiren els ducats d'Atenes 
i de Neopátria, sense comptar les 
conquestes deis Trastámara, les quals 
eren possessions reials, pero no confe-
derades. 

Es, dones, evident que Valencia es 
una nació i que aquesta nació es 
ja diferent de les altres nacions cata
lanes. 

El tema a debatre es : Volem, dones, 
separar-nos de la Confederació ? La 
Confederació ? Qu'es acó ? 

El « bunker-barraqueta » us dirá 
que Valencia es una « Reino ». El 
« bunker d'esquerra » us parlará d'una 
« Confederación española ». Ambdós 
están en Terror. 

El « Reino de Valencia » no existeix, 
car la mort del rei sense successió 
legal, deixá al poblé sense rei, dones 
sense reialme. 

La traició d'un grapat de burgesos 
no ha de fer oblidar que les liéis de 
Valencia no son pas reials, sino repu-
blicanes. D'altra banda, una « Confede
ración española » no existeix pas 
encara; aixó pertany al futur... o a 
l'utopia. 

Peí que fa a Catalunya estic seduít 

per una idea de Confederació; pero 
cal veure les coses tal com son, no 
com les voldríem. 

En el món actual hom ens parla de 
República federal alemanya, de Confe
deració helvética, d'Estats unlts d'Amé-
rica, de Méxic, del Brasil, d'Argcn-
tina, etc. De Reialme unlt, d' Untó 
de Repúbliques socialistes soviétiques 
i de moltes altres unions dins un ma-
teix estat. 

« He anat a Alemanya » ; vine de 
Sui'ssa; vaig a América; ve d'Angla-
terra, de Rússia, de Méxic, etc. 

Ningú no ha fet cap reclamació 
perqué, a l'O.N.U., la Confederació 
helvética se'n diu Su'issa, o perqu'els 
Estats unjts de Méxic se'n diu Méxic, 
tot simplement. 

Quan algú vol fer un viatge a Esco
cia, a Irlanda o al País de Gales, 
aprén l'anglés en lloc del gales, l'irlan-
dés o l'escocés i qui visita Paraguay, 
Catalunya o Yucutan aprén el casteilá 
en lloc del guaraní, el cátala o l'asteca. 

Entrar, voluntáriament, en una con
federació on perdríem els pocs aven-
tatges qu'hem guardat amb l'oposició 
a una integrado toreada, seria verita-
blement llastimós. La « Confederación 
hispánica » o ibérica, de la qual parla-
ven els anarquistas, ens donava 
moltes garanties ; pero aleshores son 
els Espanyols que no están pas 
d'acord. Així, dones, l'idea d'una Confe
deració espanyola es tan vídua com 
l'idea d'un « Reino de Valencia ». 

Una cosa, pero es criticar ; moldre 
blat es altra cosa. 

Volem, per Catalunya, una reconei-
xenca plena de la llengua. Pero quan 
Barcelonesos que van a Lleida se'n 
riuen de « lu malament que parlen 
el cátala aquesta gent »; o anar a 
Valencia parlant casteilá ; o dir a un 
Perpinyanés : « Com es qu'els Fran
cesos parleu cátala ? puc asseguar-vos 
que tremolo en pensar quina Catalu
nya farien aquesta gent. 

Com me deia un Valencia : « Cata
lunya ha d'esser millor i diferent, per
qué si es per fer una copia de Franca 
0 d'Espanya, val mes continuar aixina ; 
Espanyols i fora cabóries. » 

Abans de convencer els Valencians 
de que Catalunya será diferent, cal 
convencer els Barcelonins de que som 
una Confederació ; dones que Catalu
nya es un tot : Nord-Catalans, Sud-
Catalans Valencians i Baleárics. Si 
Catalunya es un tot, no pot pas esser 
una part : Nosaltres som l'antiga Con
federació. Ni Catalunya estricta ni 
Catalunya gran. Un Valencia val un 
Barceloní; un Lleidatá val un Barce-
loní, un Conflentés val un Barceloní. 
1 que sempre sia així. 

Josep IRANZO. 

l'Africa no's pas diferent 
d'Europa, ni de Franca... 

EL PROFESSOR KOTTO ESSOMÉ TRACTA DE FER COMPRENDRE EL 
DRAMA ÁFRICA ALS EÜROPEUS. UTILITZANT LES DIVERSES DISCIPLI
NES DE LES CIENCIES HUMANES, HA POSAT DE RELLEU LES PROFUN
DES REALITATS DEL SEU CONTINENT. 

DONEM, A CONTINUACIÓ, UN FRAGMENT D'AQUEST MOLT REMAR
CABLE TREBALL : 

AMIS LECTEURS, LORS DE VOS ACHATS, 

DONNEZ la PREFERENCE á nos AMIS ANNONCEURS 

L'Afrique n'est pas une « mosdique 
de « tribus » dont l'hélérogénéité com-
promettrait le maintien des frontiéres 
des Etats actuéis. Outre qu'elle est im-
puissante á donner une définition du 
mot « tribu » et qu'elle s'abstient 
sans motif apparent d'appliquer cetle 
notion á l'ethriologie de l'Occident, 
cette thése ignore le fait que l'Ajriqua 
ne compte ni plus ni moins d'ethnies 
que les autres continents. 

L'unité — exemplaire, dit-on — de la 
France n'a-t-elle pas été bdtie en asso-
ciant au noyau de l'Ile-de-Franee des 
groupes indiscutablement ethniques 
comme le Berry en 1101, la Picardie et 
la Flandre en 1185, le Maine en 1203, 
la Normandie en 1204, l'Anjou et la 
Touraine en 1205, l'Auvergne et le Bou-
lonnais en 1223, le Poitou en 1224, le 
Languedoc et l'Aunis en 1271, la Cham
pagne en 1285, le Dauphiné en 1349, la 
Bourgogne en 1361, la Saintonge en 
1375, la Guyenne et la Gascogne en 
1453, la Franche-Comté en 1477, la Pro-
vence en 1481, la Bretagne en 1491, le 
Limousin en 1531, la Savoie en 1536, 
le Lyonnais en 1563, le comté de Foix 
en 1607, le Béarn en 1620, VAlsace en 
1648, le Roussillon en 1659, la Lorrai-
ne en 1776, la Corsé en 1768, le comté 
de Nice en 1860, chacun de ees groupes 
ethniques se subdivisant en sous-
groupes locaux aux mecurs et aux par-
lers originaux ? 

Et, avant Bismarck, l'Allemagne du 
Premier Reich ne comprenait-etle pas, 
a elle seule, 350 Etats — villes libres, 
évéchés, abbayes, seigneuries minuscu-
les — différents par les coutumes, les 
institutions, les variations linguisti-
ques, artificiellement places par la 
Diéte de Ratisbonne sous le joug impe
rial des Habsbourg - Cette impression-
nante diversité a-t-elle empiché la 
construction de l'unité allemande a 
partir de la victoire de Sadowa sur 
í'Autriche en 1886 ? 

Rien ne designe done les quelques 
cenlaines d'ethnies, énumérées avec 
tant de complaisance en A[i ique, 
comme autant d'obstacles á l'inslaura-
tion de cette unité. 

En fait, cette multiformité ethnique 
se resume á trois ou quatre regroupc-
ments ethniques, conformément aux 
données de l'anthropologie physique, 
de la géographie humaine, et de Ihis-
toire. Et le seul pi óbleme reste celui 
de l'inadéquation de ees quelques en-
sembles aux 52 territoires issus du 
partage de Berlín : ainsi les ensembles 
soudanien et bantou couvrent-ils cha
cun, de nombreux Etats actuéis ; il en 
est de mime de plusieurs sous-ensem-
bles, comme celui des Touareg repar
tís entre des Etats aussi différents 
que le Mali, l'Algérie, le Niger, la 
Libye, la Mauritanie. 

http://iruiu.es
http://rmcionalit.it
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MOLÍ freres 

38, Bd. A. Briand 
PERPICNAN 

Tél. 50.20.61 et 50.29.68 | 

Esdevenir, 
Esdeveniments 

EL C.C.C. HOMENATJA 
A L'ABAT PERARNAU 

El mes remarcable i el mes emocio 
nant deis actes realitzats peí Centre 
cultural cátala de Perpinyá, durant 
l'interval de la riostra parució, ha 
estat el Vi d'honor de comiat ofert al 
consoci, abat Perarnau — el capellá 
de l'església veína — amb motiu 
d'haver estat destinat a Cotlliure. 

Homenatge simple, familiar, íntim 
podriem dir. Homenatge curull de sin
cera estima, pie de profund afecte i 
respecte, a vessar de pena de veure 
partir, no solament el consoci, sino 
l'amic, el cristiá admirable, el pastor 
de la raca deis bons, sino deis millors. 

L'abat Perarnau deixa, en efecte, 
en el barri de Sant Mateu, el millor 
deis millors deis records ; no solament 
entr'els seus fidels parroquians sino 
— i aixó es molt mes important 
encara, perqué es molt mes difícil — 
també entr'els que no eren pas practi-
cants i, fins i tot, entr'els no creients. 
Car, per l'abat Perarnau, tots els 
homes son filis de Déu. 

Amb un pastor de la bondat i del 
tremp, de l'intel.ligéncia i de la cultura 
de l'abat Perarnau, l'Església tenia, en 
la parroquia de Sant Mateu, el mes 
digne deis seus representants. Tenia, 
també, en ell, l'home que sabia s'apro-
par al poblé, aplicant els principis 
de Vaticá II. 

Cátala de soca i arrel, si bé mai 
no havia deixat de parlar, de pregar 
en cátala, havia sofert — com tots 
els Rossellonesos — la descatalanitza-
ció escrita. Amb el coratge i l'entu-
siasme de la jovenesa — ell, ja home 
madur — s'havia posat a aprendre tot 
alió que no l'hi havien pas ensenyat. 
El resultat fou que l'abat Perarnau es 
un deis Rossellonesos que parla i 
escriu la llengua catalana amb mes 
riquesa i elegancia. Tots els fidels 
qu'assistien a la seva missa en cátala 
n'estan convencuts. 

Adéu-siau el c a p e l l á , adéu-siau 
l'home, adéu-siau l'amic. La bona gent 
de Sant Mateu no vos oblidara pas. 
Si haveu acceptat la nova nominació, 
sense la mes mínima recriminació, 
nosaltres, els vostres amics — fidels 
o no en religió — no l'acceptem tan 
planerament. Considerem qu'els pas-
tors d'ánimes haurien de teñir mes 
compte psicológic deis ramats. Conse
guirá, el nou pastor de Sant Matevi, 
mantenir el ramat ? Será massa tard 
quan hom s'adonrá de l'esgarriament. 

PRIMERA MARXA 
PERPINYA-GERONA 

Durant el mes de setembre darrer 
va teñir lloc la primera marxa atlé-
tica Perpinyá - Gerona, organitzada, 
conjutament, peí Club cátala de marxa 
de Perpinyá i peí Grup excursionista 
i esportiu de Gerona. 

La marxa, a la qual van participar 
mes de setanta atiestes, procedents 
de les dues Catalunyes, Occitánia, 
Espanya, Portugal, Franca i Bélgica, 
obtingué un éxit complet qu'hom 
pensa renovar i engrandir l'any vinent. 

L'itinerari sino era pas massa cos-
terut, a part la montada al coll del 
Port d'Us, tampoc no era pas massa 
« planer », car son una centena de 
kilómetres que separen les dues ciu-
tats germanes. Partits a les sis del 
matí de Perpinyá, calia arribar cap 
a les cinq de la tarda a Gerona. 

Tot esperant els atletes la confra-
ternització esportiva comengá amb una 
partida de rugby entre í'equip del 
G.E.I.E.G. de Gerona i els Arlequins 
de Perpinyá. 

Peí altra banda, el grup folklóric 
l'Alzina, de Millars i el del G.E.I.E.G. 
animaren la festa amb ballets i sar-
danes. Igualment fou celebrat, l'esde-
veniment al passatge del Voló, amb 
ballets davant la Batllia, al Port d'Us, 

que la fermá intransigencia catalana en 
iu.ii no solament no hagués pas portat la 
guerra civil sino que s nayuco u«n<u l un-
miiiacio ael migrat bsiauít del VJÍ¿ i 
I mimiiiacio de veure'l suspés el ia34, 
sense evitar la guerra civil el 193C. 

Mes no hi hagués pas hagut guerra 
civil el 1931 perqué el nou estat espanyul 
s luigues vist muralment, obligat a reco-
neixer — entront del món — l'estat fet 
de les llibertat catalanes recuperades. Per 
aitra banda, el nou govern de Maund, no 
hagués pas pogut, materiaiment, iniciar 
una guerra civil puix que ü caiia conso
lidar el nou rey ¡ni acabat de nuixer. 

Quant a la convivencia peninsular, per 
qué no havia d'esser possible ? Quan a 
Aiemanya i a Austria hi ha, governs domo-
cratics, la convivencia i ei bou veinatge 
son perfectament correctes ; i caí remar
car que s'ageix destats germánica, de 
mateixa llengua i cultura. (Juan, a turnen-
caments de segle, Norruega decidí de 
separar-se de Suecia, aqueixa proclamado 
d'mdepéndéncia se féu sense guerra civ,l, 
de la manera mes pacifica dei món, amb 
bon veinatge ¡ coexistencia. Per qué, 
dones, no pas fer igual en el cas en 
qüestíó ? Hom podra dir, en guisa de 
justiticació, qu'els Catalans no son pas 
independentistes. Es fals. Tothom es in-
dependentista ; tots els homes i tots els 
pobles son independentistes. L'indepen-
dentisme es una Hei natural, propia a l¿ts 
els essers animats, a l'home en parti
cular. 

Quan hom es adulte hom aspira a 
sotstraure's de la tutela familiar, social, 
etc. Per qué no en seria igual deis pobles, 
filis adultes de les étnies de les quals 
son eixits ? Des de sempre hi ha havut 
revolta — i ara mes que mal — si un 
pare, abusant de la seva autoritat, vol 
imposar-se al seu fill adulte. Per qué no 
en seria igual de l'home contra tot altre 
poder abusiu ? Es natural, dones, que tots 
els homes i tots els pobles siguin inde-
pendistes ; tots aspiren a administrar-se 
ells mateixos, si se'ls II dona la contex
tura d'home I de poblé de llur étnia. Ara 
molts no's poden minifestar com a tais 
perqué, en lloc de la dita contextura, els 
li han donat la de l'estat al qual pertanyen. 

Jaume PRATS. 

amb les majóretes de Perpinyá, a La 
Jonquera i a Bascara amb sardanes 
i a Figueres amb ballets i majóretes. 

A Gerona hi havé, a mes a mes, 
exhibició de paracaigudistes gironins 
i rossellonesos. 

Pero l'acte mes simbólic fou, certa-
ment, l'ofrena d'une cerámica comme-
morativa al municipi de Gerona, peí 
conservador del Museu de la Casa 
Pairal de Perpinyá, Sr. Deloncle i el 
tinent de batlle de Perpinyá Sr. Llibo-
trí. Car la cerámica en qüestió repro-
duia el texte exacte, artísticament 
decorat, peí qual el comte-rei Joan II, 
precisament des de Gerona, procla-
mava que « Perpinyá sia intitu
lada, perpétuament, fidelíssima vila 
i el poblé fidelíssim ». Recordem 
qu'aquesx gloriosa distinció fou ator-
gada a Perpinyá quan esta va assetjada 
per les tropes de Lluís XI de Franca. 

FESTES COMMEMORATIVES 
DE « PAU I TREVA » A TOLOJA 

En el nostre darrer número várem 
donar l'extens programa d'enguany en 
commemoració de la Ia Pau i treva de 
Déu, l'any 1021. Tot ell se realitzá, 
com previst, del 18 al 23 de juliol. 

Encara que l'esdeveniment ja no 
sigui d'actualitat, no podem deixar de 
remarcar que cada any aqueixa 

lament comtes a casa riostra. Es co que explica que 
hem passat a la historia englobáis amb el relalme 
d'Aragó quan, de fet i de dret, els catalans no han 
tingut, mal reí. 
5) Mancar de noms adequats és, malauradament, el 
lot deis pobles que no han tingut un passat Impe
rialista. Els catalans no som pas Dnlcs en aquest 
cas. Els nostres coslns germana occitans se tro-
Den en un cas similar. Prlmerament perqué Occita-
nla-estat no ha exlstlt mal ; després perqué si bé 
cada pais d'Oc ha acabat per donar-se un nom : 
Provenga, Albernya, Gasconya, Liemosl, etc.. un 
deis mes importants, histórlcament parlant: el com-
tat de Toiosa, no ho pogué conseguir; és ia rao 
per la qual hom i'anomena Llenguadoc (llengua d'oc) 
quan tots els altres pa'isos d'Oc, son també de 
llengua d'oc. De totes manere3, malgrat la dlversltat 
deis noms deis pa'isos d'Oc, és Innegable que 
s'assisteix, actualment a la presa de conscléncla 
d'aquelxa gran nació occltana, trossejada per tres 
estats : Franga, Italia I Espanya. 
6) Ei Sr. Pérotin utilltza el mot cátale • comarca < 
(alentorn de la marca • pais •) . potser per facilitar 
millor la comprensió. Igualment ho farem, malgrat 
que els catalans de l'Edat mitjana utilitzaven tam
bé el terme * contrée », contrada. encontrada. 
7) SI Franga estlgués poblada com Catalunya-Sud. 
en iloc de teñir 50 mlllons d'habltants en tindria prop 
de 90 mlllons. 
6) L'autor senyala la primera (pág. 23) en 1172, 
que anava de • Salses a Tortosa i I luida >. 
L'autor remarca bé que abans de l'extinció de la 
dinastía comtal rossellonesa, existía Ja • una real 
communitat cultural, lingüística, jurídica i religiosa 
(aquesta darrera en part) amb els altres pa'isos que 
es dirán catalans • (pag. 22). La communitat religiosa 
no encaixa sempre amb la communitat étnica peí fet 
que les divislons territorlals, religioses no son de 
la competencia deis princeps regnants sino del Vati
cá. 
N6tul. i l . — El Sr Pérotin, com la majorla deis 
autors, empra el terme « Jacobf » com si fos 
un slnónim de centralisme, mes precisament, sinó-
nim d'absolutlsme parlsenc. Al nostre parer hom no 
va prou enllá remuntant la historia de Franca, per 
referir-se a 1'origen del dlt centralisme I absolutls-
me. Aquest origen és molt anterior a la Revolucló 
francesa ; comencé a perfilar-se, netament, sota 
Lluís XI I I , per la voluntat de Rlchelieu. Fou, 
en efecte, el cardenal de Richelleu qui comengá 
aqueixa política de centralització no era pas dolen-
ta al comengament ; ho esdevlngué després. 
Comengada per Richelleu, la política centralista fou 
continuada i eixamplada amb Lluis XIV. Napoleó la 
continuará d'una manera mes absoluta encara. Entre 
aquests dos absolutlstes hi hagué el centralismo Ja
cob!. Mes aquest centralisme era de natura dlfe-
rent, era universalista, com la Revoiució de la 
qual havia eixlt. Fou, de fet, una accló humanista 
encaminada a obtenir una Franga mes unida, mes 
generosa, mes Igualitaria en els drets i els deuros 
deis ciutadans. Malauradament, el generes intent 
fou un fracás. En resum, els partldaris d'un estat 
francés, haurien de cridar visca Lluis XIV I visca 
Napoleó en lloc de visca el Jacobinismo. 

LLECIU I PROTEGIU 
TERRES CATALANES 

commemoració va entrant mes i mes 
en els nostres usos i costums. 

Si, com diem, en aqüestes mateixes 
columnes, el seu principal animador 
historie — el professor Batista i 
Roca — ja no es d'aquest món, i el 
principal animador local, l'ex-batlle 
Sr. Abellanet, está jubilat, la continu'i-
tat de la commemoració está assegu-
rada grácies al nou batlle Sr. Caselles. 
En efecte, el seu dinamisme, la seva 
competencia, la seva fe en la patria 
catalana son las millors garanties per 
un major esclat d'any en any. 

Ier CONCURS DE COMPOSICIO 
CORAL « ENRIC MORERA >. 

Segons les bases d'aquest concurs, 
hi poden participar els compositors de 
qualsevol nacionalitat. 

La composició ha d'esser inédita i 
a quatre veus mixtes, basada, obliga-
tóriament, en una caneó tradicional 
catalana i de durada no superior a 
cinq minuts. 

Les composicions per sextuplicat, 
s'han d'adrecar a : Ateneu — Carrer 
18 de Juliol n° 3 — Sant Just de Des-
vern (Barcelona), abans del Ier de ge-
ner del 1979. 

El premi es de cent mil pessetes, 
desglossat, eventualment en tres frac-
cions. L'obra premiada queda de 
l'autor. 

des derniéres institutions qui avaient pu 
se maintenir jusqu'alors en dépit des 
¡nterventions du pouvoir royal. Parmi les 
<• reformes » qui choquérent le plus la 
population citons : 

— le transfert de la Cour d'appel á 
Montpelller; 

— la suppression de l'université de 
Perpignan. Université de grand renom ; 
elle comprenait quatre facultes, soit 
18 chaires (théologie, droit, médecine et 
sciences) ; 

— la suppression de l'Ecole militaire 
de Perpignan (3). 

VALIDITE JURIDIQUE 
DE LA SUPPRESSION 

DES INSTITUTIONS CATALANES 

La validité juridique de la suppression 
des institutions nationales dans la región 
de Catalogne-Nord peut étre critiquée á 
bien des points de vue : 

1. — Le traite des Pyrénées n'a uni-
quement fait que consacrer le droit de 
conquéte de la región par la monarchie 
francaise. L'annexion a été décidée entre 
PARÍS et MADRID, malgré l'opposition 
des representants légaux du pays, et á 
la condition que serait respectée l'auto-
nomie de la Catalogne-Nord (pour utiliser 
une terminologie moderne). 

Les organismes politiques de la pro-
vince du Roussillon furent done dissouts 
en contradiction formelle avec les clau-
ses d'un traite international et au nom 
de Tabsolutisme royal. On peut se deman-
der qu'elle est la valeur actuelle des 
théories théocratiques dans une Répu-
blique qui se prétend démocratique et 
lai'que. 

2. — L'adhésion de nos ancétres aux 
grands principes de la Révolution. La 
suppression des libertes nationales cata
lanes a été decides uniquement par une 
assemblée étrangére. Les députés cata
lans présents ont sacrifié ees libertes 
illégalement et cela pour plusieurs rai-
sons : 

— lis ont agit en contradiction avec 
l'esprit du mandat qu'ils avaient recu ; 

— Les décisions de la nuit du 4 aoüt 
1789 n'ont jamáis été approuvées par le 
peuple catalán ; 

— C'est un principe certain du droit 
que la souveraineté nationale s'exerce 
par des representants élus et ne se 
delegue pas á un individu ou á une 
assemblée étrangére ; 

— La souveraineté est une et entiére, 
elle ne saurait étre, en aucun cas, répar-
tie entre les diverses régions nationales. 
Les Nord-Catalans eux-mémes n'étaient 
pas habilites á disposer d'un droit 
concernant la totaltié de la nation cata-
lane ; 

— Enfin, le droit positif ne peut édic-
ter des regles contraires au droit naturel 
des peuples s'en aller á l'encontre de sa 
fin méme. II existe, en effet, des prin
cipes moraux et juridiques qui transcen-
dent nettement Ite domaine du droit 
positif et l'on considere, de nos jours, 
que les droits de l'homme, la souveraineté 
des peuples sont des droits Inalienables. 
Toutes les rest'rictions apportées á ees 
principes ne sont, done, que des bar
rieres de papier inventes par l'oppres-
seur. Les Nord-Catalans doivent savoir 
qu'ils ne trouveront ni derriére eux, ni 
devant eux de justifications ou d'ex-
cuses. Comme tous les peuples du 
monde, le peuple Catalán demeure libre 
de ses décisions et responsable de son 
avenir! 

(1) La nntion de privllége ne dolt pas préter á des 
interprétations fallacieuses. Rappelons qu'elle sub
siste dans la jurldictlon actueiie. En France, le 
droit publie qui régit les relations entre les 
cltoyens et l'Etat, se caractérlse par un ensemble 
de prérogatlves et de sujétions qui n'ont pas d'équt-
valent en droit privé. Nous sommes en présence 
d'un droit de priviléges et cela est normal dans la 
mesure ou l'Etat représente l'intérét general. Tout 
au contraire, le droit privé qui contlent l'ensemble 
des lols et réglements s'appliquant aux relations 
des cltoyens entre eux est essentiellement égalitaire. 
Ces expllcations fournies on comprend parfaitement 
que la conséquence la plus désastreuse de la nuit 
du 4 aoüt fut la disparition de la personnalíté mo-
rale nord-catalane et des priviléges correspondants. 
Cet état de fait créant des situations juridiques 
aberrantes : (a commune de MANTET, avec ses 
quatre habitants, posséde une existence Juridique 
partlculiére garande par la Constitutlon et dlspose 
de tous tes priviléges de l'admlnistration commu-
nale, la communauté nord-cataiane n'en dispose 
d'aucun en tant que minorité nationale car pour 
l'Etat frangals elle n'exlste pas i 

(2) Cf. J. CHARDONNET. Histoire de la Bretaqne. 
(3) C'est dans la méme loglque de destruction 

systématlque des institutions catatanes que le 
Concordat de 1801 supprima le diocése de PERPI
GNAN et en rattacha le territolre á ceiui de CAR-
CASSONNE (il ne sera rétabli qu'en 1817 par 
PIE Vi l et II faudra attendre 1824 pour qu'll regolve 
un évéque). 

STÜDÍOPHOTO NOBIIE 
REPORTACES 

MARIACES 

Bo manquen pas tie tottar 

LA CASA PAIRAL 
museu cátala d'art i tradicions populars 

Ci Casteiiet perpinyá 

Bo manqtteu pas lie ütsttar 

LA CASA PAIRAL 
museu cátala d'art i tradicions populars 

Ci Casteiiet perpinyá 

PORTRAITS 
POSTERS - IDENTITE 

• 
Fournitures photo cinema, films, pellicules 

4, rué Ernest Lavisse 
(Bas-Vernet) 

66000 PERPIGNAN 
S 61.62.84 

Píerre CABARROCA 
MAGNETISEUR 

6, Rué Marché de Gros 
PERPIGNAN Téléphone 61.24.40 

Les lundis, mardis, mercredis de 10 á 20 heures 

NARBONNE Téléphone 32.61.01 
15, rué Georgette Agutte 

Les jeudis, vendredis de 8 heures a 20 heures 
Maladies nerveuses, Troubles respiratoires, 

Troubles intestinaux, Foie, Ulcere, Variqueux 
Rhumatismes, Arthroses Lumbago, etc. . 

http://iu.ii
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Yerres 
Catalanes 

Rebem critiques da certs lectort nord-catalans dient-nos que tractem masaa problemas sud-
catalans. Rebem, també, critiques de certs lectors sud-catalans dient-nos el contrarl i afeglnt que 
no poden pas comprendre ais articles qu'estan escrlts en francés. 
Tenlnt en compte que « Torres Catalanes » es una publicado rossellonasa, dones da Catalunya* 
Nord, fem co que podem per satlsfer el mes gran nombre posslble de Catalana car, si bé tots 
som elxits de la mateixa étnia, tenlm la mateixa (lengua I cultura, no pertanyem pas al matalx 
Estat. Es evident que molts problemas son diferents. 

Per col.laborar — El contingut ha da correspondre ais objectius de la nostra publicado : 
— RepersonalItzacló da les comarques catalanes de Franca ; 
— Promoció da nostra Mengua I de nostra cultura ; 
— Defensa de totes lea eltres étniaa. 
Textes á máquina I a dobla Interllnya ; cada full ascrlt d'una sola cara. 
« Ierres Catalanes » autoritza la reprodúcelo — total o parcial — deis seus textes, amb mandó 
da l'orlgen I tremesa d'un exemplar a una da las nostres adreces. 
Socis protectors : A fi de poder establlr la vostra credencial, trameteu nos una foto, svp. 

UOLEM L'ESTATUT 

Comment dispamrent les Institutions Nationales 
en Catalogne-Nord ? par jean-Luc VILARNAU 
Suite du précédent numero. 

2. — L'unanimité des qu'il s'agit des 
priviléges locaux I1J. Le ners-eíat rous-
snioniiais aesire que i on respecte les 
priviléges locaux et notamment I exemp-
tiun uu « tirer á la minee >, le droit oe 
porter les armes, la raculté de ríe pas 
etre traauits en justice nors des limites 
de la province, le droit « de taire vaioir 
les marals saiants ». 

La Noblesse exige de ses delegues 
« de s opposer torrnellement á la reu
nión de leur province á tout autre, de 
quelque maniere qu elle leur fut propo-
see et de demanuer expressément des 
btats particuiiers pour le Koussillon ». 
Ene demande la conrlrmation des traites 
de PtHUiNNE et des HYHbNtES et reven-
dique, elle aussi, « le droit sacre qu ont 
les Houssillonnais davoir des juges de 
leur province, á leur cnoix, et de ne pou-
voir étre traduits hors de leur ressort 
pour quelque cause que ce soit ». 

Bref, pour la Noblesse comme pour 
le Tiers se manifesté une volonté tres 
nette de défense des ¡ntéréts de la col-
lectivité nationale. 

LA NUIT DU 4 AOUT : 
UNE ESCROQUERiE 7 

Qui sont les députés que les sujets de 
LOUI XVI ont élus selon un systéme tres 
large, quasi universel ? Sur les 1.139 dé
putés, le Tiers est representé par 578 
personnes mais il s'agit essentiellement 
de négociants, de notaires, d'avocats, de 
bourgeois. L'assemblée ne comporte pas 
un seul ouvrier et paysan I 

C'est pourtant cette assemblée qui va 
prendre des mesures capitales la nuit 
du 4 aoút 1789. Dans l'enthousiasme 
general, les députés feront assaut de 
génórositó et décideront de détruire 
entiérement le regime féodal multisécu-
laire. Des lors, ce ne seront pas seule-
ment les priviléges de classes qui dis-
paraitront cette nuit, également ceux des 
villes et provinces du royaume. Sous 
couvert de briser le carean de l'ancien 
régime, la Révolution détruira du méme 
coup les derniéres garanties institution-
nelles des minorités nationales. Dans 
bien des cas il s'agira d'annexions 
camouflées derriére de grands principes 
progressistes. Les annexionistes ayant 
presque toujours prétendu agir dans l'in-
térét méme des peuples qu'ils dépouillent 
de leurs libertes, le décret du 5-11 aoút 
1789 portant abolition du régime féodal 
usera également de ce stratagéme : 
« Article 10 — Une constitution natio
nale et la liberté publique étant plus 
avantageuses aux provinces que les pri
viléges dont quelques-unes jouissaient, 
et dont le sacrifice est nécessaire á 
l'unité intime de toutes les partles de 
l'empire, il est declaré que tous les 
priviléges praticuliers des provinces, prln-
cipautés, pays, cantons, villes et commu-
nautés d'habitants, soit pécuniéres, soit 
de toute autre nature, sont abolís sans1 

retour et demeureront confondus dans le 
droit naturel de tous les Francais ». 

Les décislons prises au cours de cette 
nuit furent votées sous reserve de rati-
fication par les Etats provinciaux. Cette 
ratitication ne fut jamáis demandée et 
c est en vain que quelques voix s'éléve-
ront contre l'annexion comme celle du 
procureur syndic des Etats de Bretagne : 
« Nous déclarons solennellement au 
nom et pour le bonheur du peuple bre
tón, la soi-disante assemblée nationale 
comme ¡llégalement constituée, comme 
contraire á la constitution et aux droits 
et franchises de la Bretagne... » (2) 

Quelques jours plus tard, quand l'en
thousiasme des parlementaires se fut 
éteint, on se háta de revenir bien vite 
sur ce qui avait été accordé : 

— seules les servitudes personnelles 
(corvées) et les droits de chasse furent 
supprimés sans indemnités ; 

— tout au contraire, les droits pesant 
sur la terre devaient étre rachetós par 
les paysans... 

LA RÉVOLUTION FRANCAISE PARACHEVE 
L'CEUVRE ENTREPRISE 
PAR LA MONARCHIE 

Le systéme actuel des circonscriptions 
administrativos a été mis en place des 
le debut de la Révolution pour former 
le cadre d'un Etat moderne administrati-
vement et économiquement unifié néces
saire au développement de la classe 
sociale qui venait de s'accaparer du pou-
voir politique : la bourgeoisie. 

Sur quels enteres furent établis les 
nouvelles limites administrativos ? 

En dépit des protestations de certains 
députés, l'assemblée ne tint aucun 
compte dans le regroupement adminis-
tratif des populations de leurs caracteres 
ethnico-culturels. Tout au contraire I Les 
grands ensembles nationaux comme ja 
Bretagne ou l'Occitanie furent morcellés 
en un grand nombre de départemenfs. 
Ailleurs les procedes furent différents, 
suivant les cas, mais aboutirent toujours 
au méme résultat : la négation du terrí-
toire de l'ethnie dominée. 

Les exemples ne manquent pas : — les 
Flandres furent purement et simplement 
annexées á un département francophone ; 

— le désir des députés de la Lorraine, 
germanophone, á former un département 
separé ne fut pas admis ; 

— le département des Basses-Pyrénées 
fut creé malgró l'opposition conjointe 
des Basques et des Béarnais ; 

— l'unité culturelle de la province du 
Roussillon disparut dans le département 
hybride des Pyrénées-Orientales. La 
supréme habileté du pouvoir fut en 
l'occurrence de présenter comme un 
<• agrandissement » ce qui n'était en fait 
qu'un anéantissement de la circonscrip-
tion administrative nord-catalane. 

Et l'on n'en resta bien sur pas la : 
table rase fut falte, á la méme époque, 

(Suite page 7) 

au grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans spéciolisés de pére en fils 

4, rué Maréchal Foch 
PERPIGNAN Tél. 6101.09 

PARLANT CÁTALA VENIU A VEURENS a: 

Perpignan-Pneus 
pneus neufs toutes marques 

IB, rué Jules Verne Tél. 50 31 78 

PERPIGNAN 

Du sable du Barrares 
aux foréts du Conflent.. 

en passant par le Japón et la Belgique 

QUELLE AVALANCHE DE SCANDALES CES DERNIERS MOIS I 
JUGEZ PLUTOT : 

« LE DÉFICIT BUDGETAIRE DE LA SEMETA (Soclété d'Economie Mlxte et d'Amé-
« nagement des P.-O.) PRESIDEE PAR LE SENATEUR GASTÓN PAMS ET CHARGEE 
« DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU BARCARES ET DE « PYRENEES 2000 • 
* S ELEVE A PLUS DE 8 MILLIARDS DE CENTIMES ». 

(< L'lndépendant > du 24 mal 1978). 

CE CONSTAT PUBLIC D'UNE DESASTREUSE GESTIÓN, QUI EN SUPPORTERA 
LES CONSEQUENCES ? LA REPONSE EN EST DONNEE PAR LE CONSEIL GENERAL I 

« LE DÉPARTEMENT RENFLOUE LA SEMETA ». 
(« L'lndépendant» du 19 juillet 1978). 

PAR QUEL PROCEDE ? EN RACHETANT A CETTE SOCIETE EN FAILLITE SO HEC-
TARES DE TERRAINS. 

RAPPELONS QUE LA MEME SEMETA AVAIT REVENDU AUX JAPONAIS LE TROP 
CELEBRE PAQUEBOT DES SABLES « LYDIA » ET QUE CETTE « OPERATION » 
— RELEVEE EN SON TEMPS PAR LA COUR DES COMPTES — AVAIT DEJA COUTE 
AUX CONTRIBUABLES CATALANS, LA « BAGATELLE » DE 5 MILLIARDS 700 MIL-
LlUNS DE CENTIMES. 

Ainsl done, le Département va acqué-
rir — avec l'argent des contribuables — 
50 hectares de « reserve fonciére » pour 
la somme de 5 milliards 500 millions de 
centimes (« L'lndépendant», 19 jumet 7tS). 

Un écolier de 10 ans aurait rapidement 
calculé le prix d'achat d'un hectare et 
aurait été, certainement, boulevtrse en 
constatant que la SEMETA qui avait 
acheté l'hectare «a un prix de l'ordre du 
franc par métre carré » — soit 1 mi.lion 
(anciens franes) l'hectare — le revend au 
Département au prix de 110 millions an
ciens tranes l'hectare (« L'lndépendant du 
19 juillet 1978). 

Certes, ees terrains ont été «semi-
équipés » par la SEMETA, qui « conserve, 
par ailleurs, tous les terrains commercia-
lisables dans les 10 ans a venir » (« L'ln
dépendant» du 19 juillet 1978). 

Excellente opération commerciale pour 
cette société, qui revend 100 fois plus 
cher les terrains á « demi-équipés » et qA 
réalise ainsi un bénéfice de 5 milliards 
d'anciens franes avec l'argent des contri
buables, car le Conseil General, pour sa 
part, prend a sa charge 40 % de la som
me globale, soit 2 milliards 200 millions 
(anciens franes). 

Les mllliers de viticulteurs victimes de 
la faillite Landric — cette demiére coni-
mercialisait 40 % du vin apporté par les 
particuiiers et 80 % provenant des caves 
coopératíves («L'lndépendant» du 19 
juillet 1978) — jugeront l'attitude du 
Conseil General. 

Avec désinvolture, « l'assemblée dépar-
tementale» acheté á la SEMETA 50 hec
tares de sable «semi-équipés» 2 mil
liards 200 millions d'anciens franes, ce 
qui représente un peu plus de la moitié 
de la faillite Landric. 

Cette somme que le Département verse 
á la SEMETA, aurait pu étre répartle 
entre toutes les victimes de la faillite 
Landric, au prorata des hectolitros vendus 
a cette demiére entreprise. 

Ainsi, chaqué vlticulteur aurait pu étre 
remboursé de la moitié de la perte subie. 

Quant a l'autre moitié, elle aurait pu 
étre récupérée sous forme d'emprunt au 
titre de « calamite agricole ». 

Notre député, M. Andró Tourné, avait 
bien demandé au ministre de l'Agricul-
ture de considerar comme « sinistrés agrí
colas » tous les viticulteurs victimes de 
la faillite Landric. 

Dans sa réponse, le ministre precise 
que seuls sont consideres en qualité de 
«sinistrés agricoles», les victimes des 
« calamites agricoles ». 

C'est donner un sens fort restrictif au 
terme « calamite ». Qu'en dit le Larousse : 
«Calamite : grand malheur qui atteint 
toute une categoría d'individus ». 

Dans l'acception méme du terme, que 
la calamite provienne des intemperies 
(gréle, inondations) ou des hommes 
(guerre), elle frappe toujours des indi-
vidus qui dans les deux cas seront ruines 
soit du fait de l'inclémence du temps, 
soit du fait de l'impéritie d'un homme. 

L'assemblée départementale aurait pu, 
elle, contracter un nouvel emprunt, en sus 
de celul de 2 milliards 200 millions d'an
ciens franes généreusement versé á la 
SEMETA. Elle aurait, ainsi, marqué par ce 
geste, son esprit de solidarité envers les 
viticulteurs victimes de la faillite Landric. 

II n'en a pas été ainsi. Désormais, les 
viticulteurs ont jugé leurs élus. 

Joan Blanc. 

P.S. — Aux derniéres nouvelles, un 
groupe financiar et Industriel belge offri-
rait a la vente 7.000 hectares de terrains 
(foréts et pacages) sur les territoires de 
trois petites communes du Conflent: Py, 
Mantet, Nyer, pour la somme de 3 mil
liards d'anciens franes. Ces terrains au-
ralent été achetés en 1967-68 au prix 
moyen de 30.000 anciens franes l'hectare 
par hult sociétés civiles agricoles et fo-
rostieres représentant, en réalité, un seul 
groupe Industrie! et financier belge 
(« L'lndépendant» du 28 septembre 1978). 

Pauvre terre catalane, objet de tant de 
convoitlses I 
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