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L¿ ACTUALITAT 

83 presos politics de Burgos en cel.les de cástig-

Vagues a Bilbao,Valencia, Barcelona i Madrid.-No -

ves protestes deis Sindicats internacionals.- El 

tribunal d'Ordre públic en plena actiyitat.-El Par-
lament de VenezuEla contra 1'escarní franquista ais 

bascos. - El nou flovern anales no participa a les 

'••i- maniobres navals.- L'Estatut protestant.- Preten-
sions franquistes refusades per Dinamarca. 

Sn el penal de Burgos. 

Ha causat veritable indignado la noticia de que 83 presos po
litics han estat posats en col.les de cástig perqué en ún -desfile 
dominical davant les autoritats els empresonats carainaven molt len 
tament i en passar davant deis membres de la Junta giraren militar 
ment el cap vers el lloc opósat on es trobaya la presidencia. El 
dia 24, festa. de la Mercé, els presos politics que no havien estat 
cástigats acolliren el governador civil amb crits d'"Amnistia!",en 
virtud del qual foren passats igualment a les cel.les de cástig. 
" Al sortir les autoritats - escriu el corresponsal del "Monde" , 
les esposes i filis deis empresonats (unes tres centes persones ) 
que es trobaven a la por 
ta de la presó organit - L'Espanya deis canibals, la de la "gran 
zaren una manifestaci ó tradición" - militars,iatifundistes,a -
a favor de 1'amnistia.15 ristócrates i opus-deístes - es venjá cte 
advocats de Madrid, en - Catalunya fent afusellar a Montjuic" el 
tre els quals figuralrex seu President Lluis Companys,el 15 d*oc 
president de l'Audiéncia tubre "del iq40«on fou portat desprésd'ba 
de Madrid en temps de la ver estat segrestat per la Gestapo i la 
República,senyor Zubilla policía franquista a La Baule,en la ñor 
ga, han prescntat recur- mandia francesa. VINT-I-CINC ANYS DE P"ÓU 
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L 'actualitat... 

sos contra unes mesures que consideren arbitrarles. Per altrapart, 
els detinguts que han estat condemnats pels tribunals militars , el 
jutge ponent deis quals era el comandant Fernández Martin,han en -
tregat llur. recurs ais advocats per a que l'aeusin. Recordem que 
fa alguns mesos fou descobert que aquell "jutge" que féu condemnar 
a mort Julia Grimau havia usurpat els seus titols. Els advocats han 
anat a Burgos i consideren nnl'ílss, segons el codi militar,les sen -
téncies en qué aquell fals lletrat ha intervingut. 

Les vagues. 

Continúen produint-se en diferents llocs d'Espanya conflictes 
socials per tal d'obtenir un millorament de vida. S'han produit mo 
viment-s vaguistÉcs a Bilbao i la Babcok i Wilcox ha tancat les 
portes per ordre del governador. 700 tramviaires de Barcelona efec 
tuaren una manifestado pacifica davant les oficines de 1'empresáT 
En la factoria siderúrgica de Sagunto s'aturaren els treballs. 300 
dones s'ha:n: declarat en vaga a la factoria de Foyos. Les vagues 
a Astüries constitueixen un element gairebé habitual puix que 
els obrers no abandonen els perseguits i sovintegen els -¡ actes 
de solidaritat que, al seu torn, provoquen mesures repressives i 
noves manifestacions. 

Els aindicats internacionals. 

( OPE).- La Conferencia trienal de 1'Organització Regional Eu
ropea de la C.I.O.S.L.,representant 28 milions de treballadors,ste 
reunit els dies 17,18 i 19 d'octubre a Turi. Després de constatar 
la creixent oposició obrera al franquisme i afirmar la seva absolu 
ta solidaritat envers els treballadors espanyols, la Conferencia fa 
una crida a totes les forces democrátiques del món per' tal que rea 
litzin tot el necessari, tant en el pía nacional com internacio -
nal per a estimular l'establiment a Espanya d'un régim democrát ic 
consagrat al progrés social i económic. I per a que s'intervin gu i 
enérgicament prop deis governs a fi que suspenguin^tot ajud moral i 
material a Franco i aixó sense cap excusa d'estrategia militar o 
d'interés comercial. La Conferencia comprova amb satisfácelo que 
les organitzacions sindicáis deis palsos de la C.E.E. mantenerla 
seva oposició irreductible, a una asseciació, en la forma que si -
gui, de 1'Espanya franquista a les Comunitats Europees. 

El tribunal d'Ordre püblic. 

Aquest tribunal está en plena activitat. En un breu termini de 
temps s'han vist moltes causes que afecten a una trentena de per -
sones. "Miners asturians, sindicalistes catalans, estudiants comu-
nistes pro-xinesos, nacionalistes bascos, militants católics i ád-
huc una estudianta francesa. L!ed:t deis processats va de 18 a 50 
anys. Malgrat algunes variants, els delictes de qué son acusatssdn 

• • • • 
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Els "conservadors" d'Espanya farien bé de medi'-
tar sobre 1'advertiment que ha fet un gran po -
litic : " No existeix un sol cas en la histór ia 
en qué la concentrado del poder entre les mans 
d'un sol home no s'hagi acabat en drama,i que un 
tal régim hagi pogut evolucionar cap a una forma 
democrática", L'inconvenient deis axiomes és que 
no son mai tinguis en compte per ningü. 

L'actualitat.„. 

fonamentalment iguals: protestes contra 1'estructura social,recap-
tes de fons per ais companys acomiadats, temptativeá d'organitza -
ció de sindicats obrers" 

L'ültim d'aquests processos s'ha vist a Madrid. Trenta nou mi 
naires d'Astúries han estat condemnats a penes que van de tres a 
vint anys d'empresonament. Sense cap prova, privats els defensors 
d'al.ludir a les brutalitats comeses per la poMcia i la guárd i a 
civil contra, els acusats, un deis advocats ha declarat :" De fet, 
ens trobemaci davant la manca absoluta d'instrucció judiciária. " 
El corresponsal del "Monde" escriu : "El püblic ha estat sorprés de 
veure que s5impedia a un lletrat llegir una carta publicada per to 
ta la premsa i en la qual el ministre Fraga Iribarne reconeixiaqae 
que era possible que la dona inculpada " li haguessin tallat els 
cabells a rape". Un altre defensor ha demanat que siguin presos 
en considerado els testiaonis sobre tortures. La part principal 
del judici haurá estat escamotejada puix que s'ignora si les acusa 
cions presentades peí fiscal eren o no acceptables per a perme t re 
la condemna deis inculpats. El que han fet en realitat els advo -
cats és el procés de 1'ineficacia deis sindicats d'Estat, les do -
lentes condicions de treball en les mines — tots els acusats so -
freixen d'esclorosi a diferents graus -, de la seguretat social deis 
minaires. Han fet també l'apologia del dret de vaga,reconegut en 
tots els palsos del món i el qual és necessari quan les vies le -
gals per a solucionar un conflicte entre patrons i obrers han es -
tat esgotades." 

L'escarní de Guernica. 

Una gran indignado ha provocat arreu del món la noticia de 
que el govern franquista anava a celebrar el 12 d'octubre a Guer-
nica la "Fiesta de la Hispanidad". El Pr'esident d'Euzkadi, tot e s 
les organitzacions basques del mdn i l'Alianqa Sindical denuncia 
ren la trágica carnavalada. 

La Cambra de Diputats de Venezuela aprová' per unanimitat u-
n'a moció en la qual els representants d'aquell pais s'identifica-
ven amb la manera de sentir deis bascos : " celebrar un acte fran-
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L'actualitat... 

quista en la ciutat mártir de Guernica constitueix un afront per 
ais sentiments del poblé base i una provocacié per a tot el poblé 
espanyol en general," 

Heus aci les representacions diplomátiques deis palsos iberoa-
mericans qué no estigueren presents a l'acte escándalos de Guerni
ca : Venezuela, Equador,Brasil,Uruguai,Bolivia, Costa Rica, El Sal 
vador, Nicaragua, República Dominicana i Perü. Tampoc hi era repre 
sentat Méxic, el qual ,com se sap, no té reconegut al r£gim fran -
quista. 

L'Alianza Sindical d'Euzkadi, amb la col.laborad* del Consell 
Delegat del Govern base,invitaren el poblé a manifestar contra la 
ignominiosa carnavalada de Guernica, la qual crida fou honorad a 
per mes de VINT MIL treballadors ; '• 

El nou govern anglés. 

. La premsa internacional destaca la posició francament;rígida 
que prendra el nou govern en relacié a l'Espanya franquista. Ja és 
sabut que els lab'oristes protestaren , des de l'oposicié, contra 
la decisi* del govern conservador de fornir vaixells a Franco.Ara, 
la primera mesura presa ha estat.la de fer saber que la marina an-
giesa no prendra párt a les»maniobres navals combinades i en les 
quals havia de participar la marina'espanyola. 

* l V 

L'estatut protestante 

Ha' prodult gran enrehou arreu del món la noticia de l'ajorna-
meht de la; signatura peí goVern de Madrid de l'anomenat estat u t 
deis protestants. A darrera hora, un gran amic de Franco, el mi -
nistré Carrero Blanco,obtingué el seu ajornament degut ais grans 
escrüpols que provocava el document. Els carlistes ultra - els de 
Hontejurra! - han fet una gran campanya d'agitació denunciant el 
propósit d'acordar un estatut ais protestants com un acte que va 
contra els propis principis fonamentals de la "cruzada". El minis
tre ja citat ha fet observar que els no cat41ics antifranquistes , 
peí conveni, obtindrien unes llibertats que no gaudeixen els ca -
tólics franquistesu Fóra - segons ell - una "liberalizacion" uni
lateral, anti-régim. A Madrid han excusat l'ajornament - car s'in*-
sisteix en aquest terme - per tal d'esperar que el Concili es prc 
nuncii sobre aquest tema tan delicat de la coexistencia religiosaT 
El darrer cop- de teatre esdevingut a Roma en el moment de cloure's 
la present sessió i en virtud del qual s'ha privat els conciliaris 
de procedir a la votacié relativa a la llibertat religiosa, haurá 
causat a Madrid una veritable satisfacció puix que sense l'ajor
nament de la mateixa hauria estat dificil justificar 1'actitud d»l 
govern , si es té en compte que l'estatut comptava amb l'acord de 
la jerarquia espanyola i amb la del propi Sant Pare, 
tribuna - 4 *** 



" La confianza en l'Església de Crist no ha de recolzar-se 
mai en un poder secular(l'orador és interromput per grans 
apl..íuidiments). En les seves dificultats, l'Església nos'ha 
de refugiar mai en els brac.cs deis poders publics.( Nous 
aplaudiments). El millor testimoni que l'Església pot re-
tre a la veritat de l'Evangeli és de mostrar-se tan con -
fiada en la forqja de la veritat que no té necessitat de 
sostenir-se sobre els poders püblics.(Nous aplaudiments)" 

( De la ressenya sobre la intervenció de Mr.De Smet, 
bisbe de Bruges, al moment de presentar al Conci -
li la ponencia sobre la llibertat religiosa.) 

L'actualitat,,. 

El govern dinamarqués i Franco. 

El govern espanyol ha protestat a Copenhague per la passivitat 
amb qué la policia veié que en una manifestado d'estudiants es 
cremava 1'efigie del cap del seu govern. El ministre d'Afers es -
trangers de Dinamarca contesta que el policia negligent havia es-
tat amonestat. Pero segons les agencies internacionals aquell ma -
teix ministre féu saber al seu interlocutor que cap acció judi -
cial no seria empresa contra els manifestants puix que " nosaltres 
gaudim a Dinamarca d'una completa llibertat d'expressicb». Les ma -
teixes agencies creuen que el govern espanyol reaccionará viva -
ment contra aquesta presa de posicio del ministre dinamarqués. 

XXIV ANIVERSARI SE L'AFUSELLAMENT DE LLÜIS COMPANYSA M0NTJU3C 

Els catalans d'arreu del món han rememorat amb emotius actes 
l'infame assassinat del President Lluis Companys, victima deis o -
dis ancestrals de la reacció espanyola contra la nostra Patria,sem 
pre exemple de civisme i democracia,, 

La premsa perpinyanesa s}ha fet ressé de 1'homenatge deis "re-
publicans catalans" a tots els caiguts a l'exili, el qual acte té 
lloc cada any ,en l'escaicnqa de l'aniversari de 1'afusellament del 
President Companys, davant la tomba d'aquells caiguts,al cementi -
ri de la vila rossellonesa. Com cada any, parlaren diferents re -
presentants de les families politiques accollides a Perpinyá.Cap-
devila parla en nom de la CN.T. , Valls de Gomis,pel Front Nació -
nal, Buira peí M.S.de C. i Garcia Castellet per 1'Esquerra. 

El dia 17 d'octubre tingué iloc al Centre Cátala de Caracas 
un altre acte commemoratiu al qual prengueren part diputats vene-
zolans i representants de totes les organitzacions exiiiad.es.Molts 
rams de flors foren dipositats al peu d'un retrat de Lluis Com -
panys, i entre ells, un de 1'Esquerra Republicana, 
tribuna - 5 
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E L S A L T R E S C Á T A L A N S 

FRANCESC CANCEL estudia el procés de la immigració a Ca -
talunya, la qual és classificada en dues époques :1a que 
s'hi instal.lá abans del 1930, amb motiu de les obres de 
la Canadenca, els metropolitans i 1'Exposició,i la deis, 
anys 194-0, coneguda per tothom per la "del año del hambre'.' 
Per a 1'autor, "Els altres catalans" son els filis de 
pares immigrats,nascuts a Catalunya. FRANCESC CÁNDEL, un 
valencia-aragonés que hi ana en aquella primera época, ha 
obtingut un éxit indiscutible amb el seu llibre que ha. es 
tat donat a conéixer per primera vegada en la seva tradu£ 
ció catalana de Ramón Folch i Camarasa. Reprodulm a con
tinuado les observacions que mereixen al seu autor 1 'ac
titud i les reaccions deis filis d'emigrats arribats a-
bans del 1930. 

... Él que resulta sorprenent. d'aquests filis de murcians ( i 
quan diem murcians generalitzem ) és que se sentin conquistats 
tan aviat, d'una manera relativa, és ciar, per Catalunya. M'objec 
tareu que se senten conquistáis per la ciutat,per Barcelona.Barce-
.lona és Catalunya, no haviem quedat aixi? I observeu que Manlleu , 
.Terrassa, Sabadell, tots els nuclis fabrils, comencen a estar co -
berts de veritables colónies d'aquesta bona gent. On hi ha feina, 
hi son ells; rebentant la má d'obra, de vegades - gairebé sempre,si 
voleu - pero hi son. A la térra deis seus pares no hi ha feina; a 
la térra deis seus pares es moren de gana. En certa manera ten en 
rao. passem en una altra linia. 

(...) Aquests nou catalans parlen cátala, el van aprendre sen-
se adonar-se'n . Molts el parlen de manera natural i quotidia na , 
perqué si, i altres per afany de sentir-se catalans de debo. Quan 
parlen amb els pares parlen castellá. Quan formaran una nova llar 
hi imperará el cátala, gairebé segur. Desconcertant, oi? 

Parlen un cátala gruixut, groller i vulgar. El que es parla a 
Barcelona, no enshem pas d'enganyar. Desconeixen la gMoática cata 
lana. No saben llegir en aquest idioma. Escriure'l, encara menys. 
Pero no n'hi ha per a escandalitzar-se'n. Infinitat de catalans 
d'origen, que s'expressen en cátala, que parlen en cátala i que 
viuen en cátala, llegeixen en castellá i escriuen les seves cartes 
en castellá. 

(...) Abans de la guerra, a les Escoles de 1'Ajuntament, e n s 
ensenyaven 1'idioma cátala a mes del castellá. Aquells filis de 
gent de Cartagena, de Lorca, d'Almeria, de Cuevas,etc.,llegien,ais 
llibres de preceptiva, els poemes de Carner,Maragall,Verdaguer,Sa-
garra, Llongueras, Gassol i la prosa de Ruyra, de Caries Riba,Ber-
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ais altres catalans..-

trana, ' iquel Llor,Víctor Cátala. Eren uns llibres magnifics: Els 
pobles, les ciutats, els homes, Lectures d'infants, El llibre de 
la natura. A poc a poc, Catalunya, i amb Catalunya Espanya, e n s 
anaven entrant, a través d'ells. Era un espectacle entendridor el 
d'aquelles llengües infantils, d'accents meridionals, que barbote-
javen amb fervor aquell llenguatge nou,vigorós,espetegant i onnma-
topeic. Per qué a les escoles de Catalunya no s'ensenya el cata -
la? Ens hem quedat a mig cami, sens^ un cátala i sense un castellá 
perfectes, amb la unitat, anuest cohcepte tan passejat, en un an -
gle violent de ninot esventrat. Compte, que ens cremem! 

(...) Tota aque 
catalans fins a cer 
punt. No és una que 
sense adonar-se'n. 
derant-se legitims, 
que de tot aixó no 
nia. La térra mana, 
Pero canviem de dis 

sta gent no s'adona de la seva aclimatado."S ón" 
t punt. "No" son catalans, també fins a cert 
stió d'honor ni de principis. Ho son i noto son 
Es van fusionant amb els seus germans,que,cons_i 
de vegades es miren de reüll. No tingueu por , 
en sortirá pas una Catalunya hibrida o succedá-
i els homes ens hi humiliem. El món evoluciona,, 

c, que ens estem embarcant. 

En aquest immens afluir de gent de tot Espanya a Barcelona, i 
per tant, a 
gent humil, 
No li lleven res 

Catalunya, a buscar el seu modus. vivendi, sdn aquesta 
"els altres catalans", els qui mereixen mes respecte . 

, a Catalunya, la reguen amb la seva suor. Aixfl és 
engrandir-la. La térra és per a llaurar-la,per a construir-hi, per 
a edificar-hi. Ells ho fan . Les feines mes dures son per a ells. 
No venen a buscar cap ganga. No ocupen carrees,ni representacions, 
ni geréncies. Son -peons, no alfils. No s'"enxufen". Els d'altres 
nivells o d'altres classes venen i ho fan . I aquests, que viuen 
mes bé, no acaben d'acceptar Catalunya (...) 

Hi ha moltes coses 
que je no entenc, pero 
davant aquesta gent que 
et creus que son cata -
lans de soca-rel perqué 
parlen cátala, que els 
seus filis l'apre n E n 
d'ells, i que et sor -
prén que els diguin Or-
tiz, o Pelegrin,o... i 
que quan els preguntes 
pels seus antecedents et 
trobes que els seus pa-

UN CÁTALA El CENT PER CENT. - !l A la obra 
grandiosa de la reconstrucción de la Pa
tria española emprendida por el Movimien 
to Nacional deben,pues, cooperar todos 
los catalanes efusivamente y con la máxi. 
ma lealtad, sin reservas, sin recelos y 
sin regateos de ningún género;sin más 
Jefe que el Caudillo, forjador de la Na
ción renaciente, y salvador de núestr a 
civilización tradicional." 

P. Valls i Taverner 
("La Vanguardia" - I5-2-I939 ) 

res o, a tot estiraras 
seus avis, ia no son d'aquî ás cosa de treure's el barret.En can-
vi, davant d'aquests que parlen un castellá mes o menys afectat^és 
o menys ampulós, per snobisme, segurament, sil.labejant, i que el 
parlen perqué está de moda o per altres obscurs motius,si molt con 
vé, no ho sé, no per educació ni per sociabilitat, ni pensar-ho! , 

tribuna - 7 



Els altres catalans... 

puix que ni amb els seus no transigeixen, davant d'aquests et que
des parat de veure els seus cognoms - Riu,Serra, Bofill,Conill ,és 
un exemple -,i, en preguntar-los-ho, resulta que si, que sen cata
lans, i els seus pares també, i els pares deis seus pares, i mes 
amunt encara,fins a perdre's; davant d'aquests, davant d' aquesta a -
ristocrácia, no es pot fer altra cosa que arronsar les espatlles . 
Aquells conserven un ordre, i aquests el trenquen. Jo, de Catalu -
nya, em sentiria mes orgullosa deis primers que deis segons.Ta -
llem.» 

Francesc CANDEL. 

- "Els altres catalans" - col.lecció a l'abast 
Edicions 62 - Barcelona, 

N.de R„- El gerent d'aquesta editorial ,14. Cahner ,ha estat expulsat. 

^E LA MANIFESTACIO DE L'ONZE DE SETEMBRE A BARCELONA 

"... Malgrat la presencia de nombrosos policies, de paisa i d'uni 
forme, els manifestants, que s'anaven renovant parcialmentcircu
laren per les voreres de la crullla durant prop d'una hora. Molts 
d'ells pogueren dipositar flors a l'antic emplagament de 1'estatua. 
Cap a tres quarts de nou, la policia comengá a barrar totalment el 
pas i el gros de la manifestado es dirigi per la ronda de Sant Pe 
re a la plaga d'Urquinaona. Els assistents, entre ells nombrosis -
sims joves, cridaren amb insistencia "' Catalunya.. .Catalunya", "Lliu 
re... Lliure". Aixó provoca una cárrega violenta de la policia.D_i 
verses persones foren maltractades. Set manifestants foren detin -
guts: tres dones (Roser Domingo',Franc es ca Nohell i la seva filia An_ 
na Ginés i Nonell) i quatre homes ( Joan Cornudella i Feixa, Anto-
ni Ribos i Sala, Josep Soler i Regás i Julián Donágueda). Penyores 
de 25.000 pessetes cada una han estat posades almenys a sis deis 
detinguts. 

" Diverses personalitats conegudes han estat acusades d'haver 
participat a la manifestació i han sofert interrogatoris.Citem en
tre elles els senyors Frederic Roda, fill del Degá del Col.legid'ad 
vocats, l'escriptor Joan Sales, els economistes Joan Cornudella T 
Jordi Petit, 1'editor Joan Ballester,etc. Sabem que tots c • quasi 
tots ells han estat multats amb 25.000 pessetes. 

" Altres fets de la jornada foren, d'una banda, la suspensio , 
governativa,a titol de represalia previa,del festival de la cangó 
catalana.que havia de celebrar-se aquella nit al cinema Spring i, 
d'altra banda, la pregaria llegida a l'ofici conventual del mones-
tir de Montserrat a la memoria deis herois que fa 250 anys vessa-
ren llur áang per defensar els drets legitims del poblé cátala,que 
volia conservar la seva llibertat". 

El full clandesti d'on reprodulm aquest text acaba felicitant-
se de l'éxit de la manifestacié, la primera després de 1'entrada de 
les forces franquistes a Catalunya, i demana que s'hi persisteixi. 
tribuna - 8 



ELS JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA 

La tarda de la vigilia de la festa deis Jocs Floráis I964, la 
ciutat de Perpinyá sentia la influencia de la primera onada de ca 
talans que acudien de Franqa, del Principat, Valencia, Mallorca i 
Alguer. El "Royal Roussillonnais" estava totalment ocupat pels hos_ 
tes de la gaia festa, de manera que calgué recorrer al "Rallye" i 
altres hotels per tal d'estatjar tothom. 

L'endemá, un gran car de Montpeller condula a Perpinyá un gran 
nombre de catalans que reforjaren massivament la representació e-
xiliada. 

A l'hora deis repassos, els rcstaurants eren l'escenari d'es -
cenes emocionadissimes„ Els catalans vinguts de Catalunya i els de 
Franga retrobaven velles, algunes molt velles amistats, que calia 
endevinar amb un esforc de meméria i resseguint atentament e l s 
trets facials mig esborrats pels » VINT-I-CINC ANYS DE POU", com 
.digué encertadament un literat, soferts pels nostres amics. I a-
questes emocionants escenes es repetiren, per noves desuobertes , 
a cada recepció i fins a l'acabament de la festa. A risc de cime-
tre una irreverencia direm que la festa, la veritable festa de spr 
manor, havia tingut lloc fora del magnific clos reial. 

La vetllada artística a Sant Vicents. 

A les nou de la vetlla del dia 26 de setembre, rossellonesos i 
catalans de totes les terres es trobaren en aquell marc d'encan -
táries que és la famosa fmnca artística de Sant Vicents, 

Fou una vetllada folklórica reeixidissima, a la qual participa 
ren tots els grups artistics perpinyanesos. Els hostes foren ob -
sequiats amb un vi del pais que • feia proliferar els brindis 
entre les retrobades amistats. 

La recepció a 1'Alcaldía.  

A les on3e del mati de l'endemá diumenge, tingué lloc la receja 
ció oferta per 1'alcaldía a tots els forasters i organitzadors de]s 
Jocs Floráis. El bell pati i el saló de casaraents resultaren insu-
ficients per a encabir les persones invitades i 1'entusiasme que 
les abrandava. 

Mr. P. Alduy, diputat-alcalde de Perpinyá, dona la benvinguda 
a tots els catalans amb un discurs en qué traga les grans linies de 
la gloriosa i vella Catalunya i el Rosselló i destaca la importan
cia que per a la cultura tenia la llengua catalana que ens agerma-
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Jocs Floráis... 

na. El seu bellissim i sentit parlament provoca una ovaciá que du 
rá molta estona. 

El professor d'Alguer, senyor Pascual Scanu, agrai al senyor al 
calde la fervorosa acollida que havia fet ais hostes i féu cons -
tar que ho feia ,expressament requerit, en nom "de totes les fa -
milies de la gran Catalunya", El discurs fou una bella peqa d'ora 
tória, amb un cátala ben cisellat i carrcgat d'espontánia emoció. 

Seguidament fou servit un vi local ais invitats. 

La festa. 

Molt ben abans de l'hora en els voltants del Palau deis reis 
de Mallorca es notava una gran animació. Hom admirava l'imposant e_ 
difici, amb el seu pati de linies senyorials, d'un gdtic aires, un 
marc ben addient a la grandesa histórica deis que l!havien ocupat. 

El diari local "L'Indépendant" havia dedicat abans de la festa do-
cumentadissims treballs histories, els quals guiaren els lectors 
rossellonesos pels vials de la tradició deis Jocs Floráis.Noaal -
tres ens prendrem la llibertat de reproduir molta part de la res -
senya que aquell diari publica sobre la festa, per tal que els 
nostres lectors n'apreciín 1'entusiasme. 

"De la casa pairal al Castell deis Reis" 

"També fou en una dolga intimitat - copiem -, en aquest relica 
ri que s'anomena la Casa Pairal on tingué lloc un emocionant passat, 
tot el particularisme material o moral de la nostra térra, que es 
reuniren tots els seguidors i guardians. Desfilada triomfal i se -
riosa pels carrers que menen al Castell : banderes de les quatre 
barres, entre Ifcs quals la del "Foment de la Sardana", amb un 
crespo negre, en record del cruel dol que l'ateny, banderins i pen 
dons deis grups fclklórics... molt remarcat,sobretot, el grup 
muntanyenc, amb les seves mules enflocades , fent dringar llurs 
esquellins, conduldes per traginers amb trajos tipies i sobre les 
quals anaven jovenetes habillades a la rossellonesa. Aquesta mar-
xa vers el Palau suscita al seu passatge una gran manifestado de 
simpática curiositat". 

" A la taula presidencial seien les jerarquies que havien fet 
un deferent companyonatge oficial a Mestre Pau Casáis - absent de 
la festa per compromisos adquirits precedentment a l'acceptacio de 
la Presidencia : Mr. Darmengeat, Inspector general del Ministeride 
l'Educació nacional , vingut expressament de Paris per a represen
tar el senyor Ministre Christian Fouchet; Mr. Dubois,Prefecte deis 
Pireneus Orientáis, havia delegat Mr. Gigot, Director deis Arxius 
departamentals; un participant notable, Mr. Toraille, Inspector de 
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A Barcelona també se celebren cada any uns Jocs 
Floráis, pero teñen la particularitat d'ésser jre 
sidits precisament per una colla d'autoritats "7 
les que mes es venen destacant en la repressió d? 
la llengua catalana, per a la qual, diuen, fan 
acte de presencia. Bé és veritat que el lloc on 
s'exalta el nostre idioma,en castellá, és la Pía 
c,a de la "Lana", un nom ben simbólic per al cas. 

Els jocs floráis,.. 

la universitat i president de la Comissió deis Jocs; el "batonnier" 
Mr. Paul Lacaze, en representado de l'alcalde . de la vila; el 
canonge Bizebard, en representació del senyor Bisbe. Fou en a -
questa atmósfera corprenedora que es parla, en vers i prosa,en la 
llengua de Ramón Llull, de Verdaguer i de Maragall, per a no citar 
mes que a immortals. " 

I la festa s'obri després d'una "Marseill^-ist*"escoltada dem -
peus i celebrada amb grans aplaudiments.Mr. Toraille obri la llis 
ta de les al.locucions de la festa tot evocant el record de Gual i 
Pararais', els "dos fervents catalans trágicament desapareguts". 
En la forgada absencia de Mestre Pau Casáis, Lluis Esteve, de la 
Comissió, llegi el sobri discurs presidencial en qué el nostre 
gran artista hi volca tot el seu cor. La seva frase final :" Si -
gueu fidels a la térra, en la pau deis homes de bona voluntat",fou 
objecte d'una llarga ovació 

El poeta rossellonés,Pere Cerda, intervingué com a Secretari . 
Recordá amb emoció 1'absencia deis seus companys Julia Gual i Sal
vador Pararols i seguidament dona lectura al 

V E R E D I C T E 

Declarada gr.anyadora de la FLOR NATURAL la poetessa rossellone 
sa Simone Gay i feta pública la Reina Mlle. Colette Llech-Walter 7 
aquesta, acompanyada de la seva Cort d'amor baixa peí magnific es-
glaonat del Palau mentre una cobla executava la marxa de Joan I • 
L'ENGLANTINA fou adjudicada a Josep Ruaix, de Moiá. La VIOLA, a J. 
Valls i Jordá, d'Alacant. ACCESSITS : a la Flor Natural ; Sra. Ccn 
cepció Maluquer, de Barcelona;de 1'Englantina : J. Ma. Muriá, de 
Guadalajara (Méxic), i de la Viola : Mossén Serra i Janer, de Tár-
rega. 

Premi Estudis Catajans : Senyora Irena Peypoc,de Barcelbna; Pre 
mi Francesc Maciá ; J.Carner-Ribalta,EE.UTJ. ; Premi Prat de la Ri-
15a ~: A.Cabré, de Barcelona; Premi President Companys ; Amadeu Ber 
nadó, Franqa; Premi Pompeu Fabra ; Ll. Alpera, de Valéncia;Prem T 
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Els jocs floráis... 

Jaume Serra i Huñter : Pascual Scanu, de Sardenya;Premi Pais Va
lencia : Joan Fuster, de Valencia ; Premi Ignasi Iglesias : Jo s ep 
Ma. Po"blet, de Barcelona i E. Judas, de Buenos Aires; Premi A. Ro-
vira i Virgili: J.Massana, de Barcelona; Premi Fastenrath : J o an 
011er, Barcelona. 

Foren igualment premiats : Soler Vidal, de Méxic; A. Manent , 
de Barcelona; Jaume Liado, de Perpinyá; Josep Gonzu, d'Alguer; J. 
Riera, de Barcelona; J. Fonts, de la Selva del Camp; V. Castells , 
de Sao Paulo; Ma. D. Vallverdú, de Reus; R. Grau, Elna; F. Cases , 
Casserres; M. Arimany, de Barcelona; Baídiri Justafressa, de Bar -
celona; F. Mora, de Girona; A. Borras, d'Anglesola; R. Planes, de 
Barcelona; Joan Pey, de Menorca i Carme Maciá, d'Anglesola. 

Una vegada distribuits els premis, el poeta Gumersind Gomila , 
de la Comissió, féu el discurs de grácies. I , escriu "L'Indépen -
dant" : " saluda els grans absents que les contingéncies han impe-
dit de vibrar a 1'unisón deis presents en aquest clos sadollat de 
la bella historia catalana". 

" Delirant clausura" 

" Fou un veritable deliri quan la cobla executá 1'himne cátala 
" Els Segadors" i la "Santa Espina", la tan popular com significa
tiva sardana, que una vegada mes féu formar l'anella sagrada."Afe-
girem que 1'ovado que provoca "Els Segadors" fou tan unánime i 
corprenedora que la propia Comissió prega a la cobla de repetir ti
los. 

Al sortir de la festa era oferta ais participants una edicióes 
pedal de la "Revista del Grup Rossellonés d'Estudis Catalans, la 
qual estava totalment dedicada ais Jocs Floráis. 

El tradicional sopar. 

L'ápat al gran "HQtel du Roi Sanche" dona lloc a una nova ma-
nifestació de germanor Ínter-catalana, El vastissim saló fou insu 
ficient per a honorar tots els que desitjaven ésser-hi. Al eos t-at 
deis representants de les autoritats s»hi veien tots els que ha -
vien intervingut en 1'organització deis Jocs. Al final de l'ápat 
parlaren els representants oficiáis, membres del Jurat"i de la Co
missió, a mes deis invítate d'honor : Canonge Salvat,P. Scanu,J.M. 
Batista i Roca, M. Sanchis Guarner i Miquel Guinart. També fou 11c 
gida una ben expressiva carta de Rafael Tasis ,impedit de fer eT 
viatge,tal com havia desitjat. Alguns deis oradors al.ludiren en 
forma molt discreta els obstacles que s'havien hagut de vencer per 
a poder celebrar els Jocs. Pero aquests, tanmateix, acabaven de eje 
lebrar-r-se amb -la solemnitat que ja queda descrita. I els catalans, 
de Franca, del Principat, de Valencia, de Mallorca, d'Alguer i de 
la República d'Andorra, s'acomiadaren per a retornar a casa, 
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INFORMACIONS 

" LA RADIO TELEVISIQ.FRANCESA, ens comunica Omnium -Culture! de 
París, difondrá en el programa en llengua espanyola,"Aqui París», 
(onda mitjana de 318 metres, antena de Toulouse) una serie d'emis -
sions sota el titol : "La riqueza lingüistica de Francia - Encues
ta sobre la vitalidad de la lengua catalana en el Rosellón".Aque_s 
tes emissions es difondran a partir del dia 25 de novembre,cada di. 
mecres entre 23''15 i 24 ñores,fins al 30 de cesembre. Per altra 
part el mateix Omnium recorda ais catalans que en diumenges alterna, 
entre 23'35 i 23'55, la mateixa emissora transmet un programa en 
llengua catalana,"París,fógar de cultura catalana',' que consta nor-
malmcnt d'intervius amb personalitats catalanes,noticies culturáis 
d'arreu del món, i la nova cangó catalana. Es demana que els escol_ 
tadors adrecin caries a "Emissions en Langue Espagnole" -Office de 
laR.T.F. - 116, Av„ Kennedy -Paris 162, expressant l'opinió que 
els mereixen les emissions citades. Recordem que l'O.de la R.T.F. 
es preval del volum i les suggeréncies deis escoltadors en el mo -
ment de decidir sobx-e la r_-o¿c de l e s mateixes. 

- — Han mort a Barcelona la senyora C„ Vignaux,vidua del gran p_o 
litic popular cátala don Pere Coromines, i Ferran Canyameres, el 
conegut literat. cátala* Ha traspassat a Franqa, la senyora vidua do 
Pompeu Fabra, 1'home al qual tant deu la llengua catalana. 

- EL CASAL DE CATALUNYA de París prossegueix la seva tasca pa
triótica amb cesferbncies a carree de compatricis nostres. El dia 
í d'octubre Manuel Viusá hi parla de "La croada contra Catalunya", 
-.( un gran exemple de les aptituds politiques deis catalans del se-
gle XlIIé) i el dia 10 Josep Maria Batista i Roca desenrotllá el 
tema " Integració i desintegració dé- 1'Estat Espanyol",(L'onze de 
setembre i el 6 d'octubre). 

- - NOVA "VEDETTE" del cinema, el"Flauta nacional" apareix en un 
film que traga la seva"groriosa'* ••' • carrera. Res sobre la seva^_s 
•ta (?) que acaba posant Espanya a sang i foc. Sembla que fa riure,i 
amb rao, .1'escena del tancament de les ambaixades demanat per la 
%%& goneSu^-a O.N.tr. i el retorn deis personatges, uns anys després, 
z reocupar els llocs abandonats. Queda bé aquella O.N.U.I També es 
destaca que el mateix Flauta féu esperar a Hitler en 1'entrevista 
efectuada a Hendaia. Ara és qüestió d'aportar arguments ais seus a 
mies internacionals per a que els siguí mes fácil la rehabilita -
ci5 que fa tants anys espera. 

- EL DR« JOSEP TRUETA ha estat designat doctor honoris causa 
de la universitat de Gotemburgo ( Suécia$. 

"*• PAU CASALS ha estat amenaqat de segrestament. Sembla que es 
tracta d'un projecte que teñen elements de l'oposició per tal de 
cridar l'atenció sobre qüestions politiques locáis. 
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Des del meu angle. 

L A B"A T A L L A D E P E R P I N Y A 

En arribar a Toulouse, cami de Perpinyá, pujaren al vagé del 
tren en qué jo viatjava dos exiliats, ais qual vaig demanar si eli 
també anaven ais Jocs Floráis. Vista la sorpresa que em causa llur 
resposta :" Si, anem a Roma, pero no sabem si veurem el Papa", a -
quells amics em posaren al corrent del que succela. 

- Cada vegada mes esgarriacries, digué un deis amics, al "pre
sident" se li ha ficat ara al cap d'impedir els Jocs Floráis de 
Perpinyá. 

- Peré qué n'ha de fer aquell térra a térra de les coses " de 
1'espritualitat?, vaig exclamar un servidor. 

- Vds, l'amic, desconeixeu el principi consagrat per quatre o 
cinc "americanos", el qual dona dret al nostre sergent de fer i 
desfer a caprici en aquest benaurat petit mén que em donat a qua— 
lificar de "simbólic". 

!Ah, com vaig. trobar a mancar l'ajuda dialéctica del meu cunyat 
el Barberet per a seguir la discussié politico-histérico-literária 
deis meus companys de viatge! 

I privat d'aquelles crosses espirituals vaig resumir-me a seguir 
el fil de les explicacions que em foren donades per a ben compren-
dre la tirria anti-floralesca del "president". La cosa,peí que em 
diguerén,vé de temps, i comenta en els primers Jocs exiliats cele-
brats a Paris. Per a venjar-se d'haver estat oblidat com a membre 
d'honor es despenjá amb una ressenya barroera que supera tots els 
récords de la beneiteria. Oblidat,altre cop, tot i essent ja l'a -
mo de tots, féu mans i mánegues per a que fos inquibit al Comité , 
la qual cosa fou acceptada després d'una reunió poc edificant da -
trant^amics nostres francesos. En els d'Alguer, també honorat,mobi-
litzá totes les seves "forces" per a poder obtenir que fossin pro— 
nunciades-en nom seu els mots de ritual : " s'obre la festa".Lifbu 
completamént impossible de superar tots els obstacles i l'home es 
venjá, per mitjá de la seva "agit-prop", de tots els organitza -
dors, i sobretot deis de l'interior, els quals .quedaren fets uns 
veritables traidors... 

- Pero tot aixé ja és de la vella histeria,vaig int.errompre, i 
el que jo voldria saber és el que passa amb els d'enguany. 

- Passa, em fou contestat,que a vint-i-quatre hores de la gran 
festa,. els "Delegats" de R.O. asseguren "urbe et orbi" que no hi 
hauran ni versos, ni novel.les ni Cort d'amor perqué aquesta és la 
seva honorable voluntat... 
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Des del meu angle... 

I heus aci, a grans trcts, els episodis de la que els meu com-
panys en deien "La batalla de Perpinyá". Un cop guanyat amb les 
empentes de costum un lloc al Comité d'Honor, el nostre home llen-
qk un petard al bell mig del camp floralesc en forma d'una carta 
adreqada al president de la Comissió, una autoritat francesa!, i 
a altres destinataris,tambó oficiáis!, i en la qual els feia saber 
1'amerturne que li causava haver de dimitir del Comité d'Honor puix 
que no podia fer-se responsable d'una "determinada politica" que 
es feia,.. 

- Suposo ¿ue devia raonar~hi concretament la seva actitud? 

-Per raons, l'amic, no quedareu defraudat. Trieu i remeneu : 
pels d'aci invoca els tradicionals "greus errors"i la no menys tra 
flicional acusació a "una determinada politica,sobre lá qual algún 
dia. hauré de parlar extensament„¿."; per ais de Barcelona, en fa
brica dues de raons i ben contradictorios : la ja esmentada, que 
consigna per escrit, i una de segona, que fa comunicar de viva veu, 
en la qual fa estat de les préssions de qué ha estat l'objecte per 
qué dimitis ( sic ); i quant a Méxic, per allá hi'fa circular una 
tercera versió que no té res a veure amb les ja apuntades. Un veri, 
table "imbroglio", d'aquell ais quals ens té tan acostumats el tan 
prolific com silencies i confidencial epistolarista. I aixi les 
coses, osclaten dues bombes : la renuncia de" 1'il. lustre cátalapre 
sident deis Jocs i la proposta del Patronat de Cultura de Méxic d£ 
manant la suspensió deis Jocs Floráis de Perpinyá. 

- Digueu que la "batalla" tenia fronts arreu del mén?vaig dema 
nar tot sorprés. 

- Ben net que si! El "president", al qual Déu Nostre Senyor ha 
encomanat la patriótica missirt d'obtenir " la unitat deis cata, >• 
lans",tornava a trencar por centéssima vegada el seu "silenci pa -
triótic" per a fer barallar mes catalans hi hagués.Sortosament , 
un cop vistes les partes, totes les cartes, catalans assenyats de 
1'interior,Montpeller, : , Paris, Washington, Ginebra,: Méxic i 
Perpinyá s'imposaren el deure de posar les coses al seu lloc i, un 
cop tot aclarit i ben aclarit, l'il„lustre cabala que havia dimi-
tit la presidencia deis Jocs fa saber que es mantindrá al seu lloc, 
a Méxic es pren. . per unanimitat l'acord de que fos celebrada la 
gaia festa i el millor Te la intel.lectualitat catalana de 1'inte
rior ( Rubio,Aramon, F.Soldevila,Manent,etc.) feliciten a Mestre Ca 
sais per 1'honor que feia a la patria de presidir els seus poetes 
i escriptors. 

I si els "Delegats" de R.O. confiaven encara - en una darrera 
bomba, aquesta féu figa puix que l'endemá diumenge,amics que em lle_ 
giu, tot Peípinyá s'abocava ais Jocs i catalans de Franqa, de l'in 
terior, d'Alguer i d'Andorra poguérem viure uns moments d'intens a 
emoció que culminaren en uns "Segadors" per partida doble i -tina 
"Santa Espina" que feren botre el cor merys impressionable. 

• • • 
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Des del meu angle... 

Sobre anuells dos dies de germanor catalana hi plana,és cert, 
un nüvol negrenc que de tant en tant ens privava de gaudir del sol 
de 1'alegría. Arreu es veien grupets discutint el cop baix contra 
els Jocs Floráis. Es mostraven cartes i fotocopias procedents de 
tots els "fronts" de lluita, la lectura de les quals provocava la 
indignacié i els mots mes burxencs deis homes mes ponderats.fiuin 
contrast,amics, entre aquclles poesies d'amor, de patriotisme 1 
d'esperanqa experimentada pels joves escriptors i la "literatura u 

diem-nc presidencial i d'embolica que fa fort! Un amic de l'enre -
daire en robre el programa de la Festa oscrivi aquests mots a so -
bre : " Aquesta vegada has perdut" i l'enviá a la "presidencia" vi 
talicia. Aquell, sense pensar-s'ho, havia redactat el veritabl e 
"parte" final d'aquella tan estúpida com incomprensible guorr.a 
contra el certamen literari nacional. Després de 1'estrambétic a 
denuncia contra les civiques declaracions de l'Abat de Montserrat, 
ha. vingut aquest desaforat intent d'impedir els Jocs Floráis d'en-
guany. I ara, " á la prochaine!". Qui pensa en responsabilitatsM! 

- Aquest etern busca-raons, Nasi - sentencia la meva ccmpanya-
acabará barallant-se amb el seu propi personatge. 

- Qué vols, noia. L'home es diverteix endossant disbaratsa les 
quatre barres.?No li va dir un diputat de les Cochabambes el dia 
de la seva uncid de rei de:p*enya. que descendía de Guifre el Pe 
lutgnl¿]|£me s 'ho va creure i potser és per aixé que no volia dei -
xar els poetes i els seus araics al Palau deis Reís de Mallorca,pro 
prictat que li escau per herencia histórica... 

Records ais companys i a les companyes. 
IGNASI 

ALTRES AMICS QUE AJUDEN tribuna : 

Heus aci els mandats rebuts ültimament : J.Julia i Segriancnc. 
de Paris; J. Filva. Rhone; Pe Poquet, de P.O.; J. Subirans. de Pa
rís; Dos amics de Méxic; T. Bnrichf de Sena i Marne; T,. Pnian^ de 
Sena i Oise; M. GuinartT de l'Hérault;P. Cnrlina, Charente; J.B. de 
Venezuela; L. Palau ,de S.O. ( dues vegades).J. Figueres.de P.O. 

Adreceu els mandats a : Joseph FALGUERA 
• C.C.P.Paris 17.370-01 
5,rué Marcel-Sombat - HOUILLES ( S & 0. ) 

Ais nostres lectors: Un obstacle purament mecánic ha retardat ex -
cessivament l'aparició de la nostra edició del mes d'Octubre. Per 
tal de restablir la puntualitat que caractcritza. les edicions de 
TRIBUNA ens hem vist obligats a refondre en la present ís correspo 
nehts ais mesos d'Octubre i Novembre ( números 65 i 66 ), de la 
qual excepció voldran excusar-nos els nostres amics. 

. Paris. Le Directeur : Josep SANS 
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