


u ~
Universitat Autónoma de ~arcelon¡l (

Biblioteca d'HumarntatsFELI(: ANY NOU
GLAEDELIGT NYTÁR
BONNE ANNÉE
A HAPPY NEW YEAR
EIN GUTES NEVES JAHR
ETT GOTT NYTT ÁR
FELICE ANNO NUOVO
ZORIONAK URTE BARIAT
FOOLE LUK ONJ'T NAI-IIR
GELUKKIG NIEUWJAAR
ONNELLISTA UVTTA VVOTTA

, POSD'RA WLENIE Z NOVIM GODOM
PRÓSPERO AÑO NUEVO

. CPE1iHA HOBA rO;lU1HA
STASTNY NOVY ROK
SRETNA NOVA GODIN~
SRECNO NOVO LETO
FELIZ ANO NOVO
AN NOU FERICIT
BLOA VEZH MAT HA LAOUEN

Us d.esitgen
JOAN B.QEND,RÓB, '~""i

, ", ..' " ¡1FAMILIA" '" :

Barcelona
Cap d'Any 1979

(



~01-ti ~n ~~ -e-.-
(:D (;;L l,(j) 1: r UniversitatAutonomadeBarcelona

V -¡ , Biblioteca d'Humanitats

de fa una uirüena d'anys m'ha plagut de saludar.els
eus amics catalans i no catalans, en ocasió del Cap .d.' Any, i

ho he fet, naturalment, com. a' ciuuulá d' un país que. traces-
sava un dilatat període en el qual les llibertats públiques i
individuals es trobaven mutilad es per un poder [oraster, ible-
gítimi arbitrari, nascut de la [orca i de la injustícia .. Tanma-
teix, tot aprofitant les escletxes que l'oligarquia dominadora
no arribava, malgrat tot, a controlar, he pogut conferir a les
meves felicitacions, amb la' necessária prudencia, un carácter
de resistencia a la repressió idedefensa deis drets inalienables
propis de qualseuol poble -lliure i civilitzat.

Aquesta tasca simplement personal, l'he volguda comple-
mentar i eixamplar amb la que he portat a terme eti el camp
de la llengua i de la cultura, tot donant su.port a publicacions
dins de Catalunya i a Testranger i a, institucions només tole-
rades, pero sempre dírigides al mate ix fi, en les quals he coin-
cidit amb tants amics vells i nous, tots moguts per la mateixa
voluntat d' alliberament de la patria i de preservació de les
esséncies del nostre patrimoni espiritual.

Ata, pero, les cases han canviat i el nostre poble sembla
que s'encamina tteballosament cap a una reconstitució que ha
de retornar-li la seva dignitat i la seva propia veu.

És per aixo que en la meva felicitació d' enguany hi ha
d'haver esperan($ai no pas esperit de lluita. Fins ara accentua-
va el nostres ualors culturals, el record de les nostresinstitu-
cions historiques, la memoria a la presencia dels catalans re-
presentatius com qui mostra a l'enemic els seus títols de nació
nascuda per a ser lliure i sobirana; eren com.armes pacífiques
pero moralment cantundents. Aquesta vegada, en canvi, em
plau de [er-uos partícips d'una de les més grans satisfaccions
de la meva vida, d'una aventura esclatant, que m'ha permés
de prendre part d'una manera tangible eti la batalla que, pas
a pas i sense convulsians, només amb la [orca de la raó i amb
el pes indestructible del nostre passat remot i immediat, amb
un esperit de ferma obstinació i de coniinuitat, ens ha dut a
una victoria que no significa pas que hem. guanyat la guerra,
pero que ens ha aplanat el camí que desemboca a l'ampla auin-
guda de la nostra permanent esperance, Em refereixo a la feina
d'editor de llibres catalans i en catalá que he realitiat com qui
compleix un deure, i a la vegada com. un plaer espiritual im-
pagable, un deure que només m'ha estat imposat per un senti-
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ment solidari amb els capdavanters de la nostra vida espiri-
tual:. els poetes, els historiadors, els professors, els escriptors
en general i els artistes, i els professionals doblats de pensa-
dors, i els politics amb autentica vocació democratica. 1 no
caldria pas afegir que alludeixo als qui, des del camp respec-
tiu, han sentit i se'nten, han estimat i estimen Catalunya i han
restat sempre fidels, sense claudicacions, a la llengua, signe i
eina essencial de la nostra personalitat.

1 és en gran part aquesta tasca d' editor la que m' ha permés
de conéixer, tractar i avaluar tants i tants assenyalats amics i
collaboradors en l' empresa d' empényer la marxa del nostre
poble a la conquesta de la seva plena dignitat.

1 és aoui i aquí, en aquesta data que obre per a tots un
nou any que volem fecund i prometedor, que em plau d' ojerir-
los el meu sincer reconeixement, car han estat ells els qui
mihati assistit amb llurs coneixements i, sobretot, amb llur
exemplaritat tot encoratjant-me a perseverar. A tots ells, inobli-
dables amics, moltes grácies!

Cam veureu, el contingut de la meva felicitació d' enguany
és precisament .una commemoració del cinquantenari d' Edi-
cions Proa, l' empresa que va néixer a Badalona ara fa mig
segle, passá a Perpinyi: acabada la guerra civil i fou repatria-
da per mi el 1963. Els textos que acom.parujo, deguts a bons
amics i cooperants de l' editorial, us informaran succintament
de les vicissituds que han experimentat les principals seccions
que la constitueixen, i pretenen ser el recordatori d'una tasca
portada a terme amb bona voluntat i no sense entrebancs, per
un grup d' escriptors, técnics i administratius, a tots els quals
vull agrair també llur treball, sempre atent i intez.ligent. N o cal
que digui que sense els collabomdors amb que he tingut la
sort de comptar, l' empresa no hauria ates les metes relativa-
ment satisiactories. que ara podem registrar. El nostre esjorc
creatiu ha estat i és senzillament una aportaciá a profit de la
culturització del pais, una de lesmoltes que han sorgit dins la
llarga etapa de la nostra Renaixenca, trágicamerü deturada ara
[ará quaranta anys i avui de nou en bon camí, pero que encara
ens reclama molta fe, no poca esperanqa i una infrangible per-
seoeranca.

A tots, amics i collaboradors, lluitadors infati
tors anonims, us torno a dir: moltes grñcies i pe~r¡:..,.¡..:;..;::;.~..::
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