
o jurídica de Catalunya, i dotat amb dos
mil pessos mexicans. Aquest premi és indi-
visible, Un exemplar ·del treball premiar
haura de Iliurar-se als dotadors del Premi,
els quals es reserven el dret de puhlicar-lo.

Premi Presiden: Francesa Macia. - Al
millor assaig, glosa o poema relatiu a les
gestes o llegendes catalans o als episodis
patriótics de la historia moderna de Ca-
talunya, dotar amb cinc-cents pessos uru.
guaians, pel Casal de Catalunya de París
i la C. O.dels Jocs Florals de Montevicleu.

Prem; Presiden: Companys. - Al millor
treball de caracter historie o literari que
enalteixi I'esper it liberal i dernocratic del
poble catala, dotat per l'ORFEO CATA LA
de Mexic, i premiat amb cent dolars.

Preuii Pau Casals. - Al millor trebal!
crítie o folklñric sobre música, can<;;ons o
danszs catalanes, premiat amb cent dolars
pel CENTRE CATALA de Guadalajara,
Mexic.

Prenii Pompeú Pubra. - Al millor trc-
ball sobre l'idioma catal a, ínstitujt i dotar
r= PATRONAT DELS .l0CS I'LORALS
DE LA LLENGUA CATALANA, de Mexic,
amb cent dolars.

p,.em.i ]aume Serro: Hunter. - Al millor
estudi relatiu a la Historia de la Cultura
Catalana, dotat pcj- l'INST1TllT CATA-
LA DE GeL TllRA, de Mexic. prcrniu t
amb cent dolars.

Premi País Vahncia. - Al millar treball
en prosa o vers, de tema lliure, amb pre-
ferencia relacionar amb les terres valencia-
nes o d'autor valencia, mstituit i dotat per
la CASA RJ::GIONAL VALENCIANA, de
Méxíc, amb cent .dolars.

Premi Eüicions cl'Apórtar.i6 Catalana
(Entre tots ha [arem LOt). - Al millor

estudi que tracti un tema pol ític, social o
económíc, O qualsevol aspccte fonamcntal
per una política d'integració deis Pajsos
Catalans i la seva aportació coJ.lectiva a
una estructura europea basada en el prin-
cipi de les nacionalitats, institujt pcr
l'OBRA DEL DICC10NAR1 de Barcelona
i dotat amb cinc mil pessetes. '

Premi Antani Rooira i Virgili. - Sobre
un tema de la Historia del Catalanisme,
instituít pcl CONSELL NACIONAL CA-
TALA, i dotat amb cin-cents pessos me-
xicans.

Prenii Enrie Marti .t Muntane'r. - Sobre
el tema "Aportació dels catalans a la Ame-
rica", insrltuit per la C. D. del CLUB CA-
TALA de Cordoba, Argentina, i dotat amb
dos mil pessos aTgentins.

Preuii PI-esidencia ,de la Genemlitat. -
Al millor treball referent als problemes
economics o social d'avuí día a Catalunya,
dotat amb eent dolars, per I'Honorable
President.

Pre'mi Lluis Companys. - Dotat amb
cinc niil pessetes pel C. del 1'. D. de C.

Premi Maspons i Angiasell. - Glosant
Ja tasca' d'aqueix patriota :i favor de Ca-
talunda. Dotat amb cin-cents pessos uru-
guaians per ARMONlA FIGUERES, de
Montevideo.

Premi Conoepciá RabeZ!. - Premi de
cent cinquanta dolars, dotar pel Consell de
la Col.lectívitat Catalana de Buenos Aires
i pel Professor Josep Trueta, d'Oxford, al
millar recull de narracions, evocaciones
híatóríques. impressions de víatges, etc.,
inedit o publicat després d'agost del 1960.

PREM1S LOCALS

Premi [osé Enrique Rodó. - Sobre el
tema "Catalunya davant la integració eu-
ropea", dotat amb 300 pessos uruguaians
pel CASAL CATA LA de Montevideu.

Premi Maria Vivó de Nin. i Silva. - Do-
tat pel Doctor N1N i SILVA de Montevideo

Colelaboracionism.e
Van ésser molts cls escriptors catalans

que, així que Catalunya fou "ocupada" per
Ics force s franquistas, van agafar la "rino-
ccrítis". També és cert, pero, que en aquells
moments ·foren molts més encara els qui
van donar el crit de: "No capitulare!".
L'ocupació franquista a Catalunya fa quasi
vint-i.cinc anys que dura. Es aquest un
pertode molt llarg. Val ia pena revisar el
procés que ha seguit una pesta tan terrible
com la '~rinoceritis" i les reaccions que
s-han produje entre la "intelligentzia" ca-
talana, durant aquest llargs anys.

Considero convenient orejar aquest tema
ara, perqug darrerament diversos comen-

arnb 1500 $ ur., "al míllor treball que
remarqui la influencia d:'artistes catalans en
I'art uruguaíñ".

Premi Acodemit: Nacional (le Lletres de
l'Uruguai. - Sobre el tema: "Aspectos re-
lacionados con Cataluña en Los Tres Gau-
chos, de Antonio Lussich". Dotació: Me-
dalla i diploma de I'Acadám ía Nacional
de Lletrcs.

Premi Orestes A rcújo, - A la millor
recopila ció i estudi de catalanismes en el
llenguatge uruguaíg, dotat per S. FAR, amb
250 $ uro Cas de no atorgar-se enguany
aquest premi, resta establert per als Jocs
Florals de l'any vinent, doblant-se la do-
tació. .

NOTES:

Les composicions, llevat de les que optin
a premis pels quals s'estipulin condiciona
csprcials, :han ele ser inedites i escrites en
catalñ.

Els originals han de presentar-se en tres
exernplars, escrits a maquina, sense firma,
pero encapealats amb un lema i acorn-
pauyats d'un plcc dos que contingui el
nom i l'adre<;;a de I'autor, i en un sobrescrit
el lema i el títol de la composició.

E'S convenient que els original¡ indi-
quin a quin premi opten de preferencia.

Els concursants poden delegar la repre-
sentació, fent-ho constar en el pies dos,
o en un altre trames expressament.

EIs originals s'han de dirigir al Secre-
tari del Consistori, Prof. .JOSEP MAR TI
SANES, Avda. AGRACIADA 3!,!58, Ap. 10,
Montevideo, R. O. de l'Uruguai.

L'admisió queda closa el dia 15 de se-
tembre: pero el Consistori prendra en
consideració tots els treballs dipositats a
correus després de la data esmentada, si
té temps de llegiT-los i [udicar-loa abans
de dictar el veredicte.

El Consistor'i es reserva, arnb excepció
del Premí Prat de la Riba, per un any
el dret exclussiu de publicar les obres pre-
miades.

Oh poetes!: rebeú inspiració per cantar
la patria., la fe i l'nmor, i nosaltres dis.
c,.eció a judi()(,1r i encert a premiar.

El present cartel! de c01tvocat(¡ria eS dic.
tat " la ciutat de Monteuitieú el dia 4 de
niaig d.e 1963 pels VII Mantenedors:

Margarita Kirgu, Presidenta; C. SiLbat
Erca.sty, Blanca París de Otidone, l-
Zaoala Muniz, F. Bcrgás Riórnlta, Ave.
ni>' Rosell, ]. Martí sanes, .Secretari.

U iversita uto om deBarcelona
I fftlstenCftttitats

Per JORDI ARBONES

taris arribats de casa nostra han accentuat
una angoixa que va néixer en mi quatre
o cinc anys enrera. Efectivament, a través
de cartcs, de converses, arnb personcs aca-
bades d'arribar de Cata lunya, darticles en
revistes de Barcelona, etc., ens hem anat
assabcntant que "les coses han canviat
molt", que "han afluixat molt", que cada
dia es publiquen més Ilibrcs cn eatala, que
:es graven discos de les can<;;ons més mo-

dernes en catala, que es publiquen una o
dues revistes per a infants en catala.··
Molt bé, aixo esta molt bé, i no hauría
d'ésser motiu per a produir angoixa, al
contrari ... sí, al contrari, ens Iiauricru
cl'alegrar . .. Sé massa bé tot alló que ha
costat, i costa, aconscguir aqueixes victo-
rics. Perqug són autentiques victór ics i

fruit d'una iluita LOtes aqueixes rcalitza-
cions que alguns ens presenten corn si fes-
sin concessions del regim. I cal tenir prc-
sent que, malgrat tot aqueixos símptomes
que podrien fer pressuposar un canvi en
la política franquista vers Catalunya, co-
rresponen nornés circumstancialmen t a una
serie de fets superficials. Dar'rera de tot
aixñ no ha canviat res. Fa uns mesos,
solarnent, que Jordi Pujol fou lligat amb
cardes de nailon, amb les rrians darrera els
genolls, mentre sadicament li aplicaven ci-
garretes enceses a I'esqucna. Interrogatorís
de sis i set hore, se succeeixen a la Via
Laietana sense sol.lució de continujtat. La
policia viola dnmicilis a qualsevol hora de
la nito En el curs 1961-62, prop d'un cen-
tenar duniversitar'is foren detinguts, cinc
sotmesos a Consell de Guerra Sumaríssim.

Es van imposar penyores per més de 80.000
pessctes a estudiants que d'una manera o

altra van manifestar-se contra el l'egim-
Fracassa tota ternptativa encaminada a la
publicació de diaris o revistes en cata.la.
¡¡:;¡sllibres que es publiquen són curosament
censurats (Lncerta Gliyria, de .loan Sales,
foil amputada en una tercera part de la
versió original i ara es publicara in te-
grament a Fran<;;a traduída al Irancás ).
Sobtadament no apareixen més determina-
des publicacions (L'ocell de pape r, Quart

. cTeixent). La correspondencia és controla-
da minuciosament. L'ensenyament del ca-
tala a les escoles i uuíversitats és prohibit.;

Mes, allo que m'angoixa, allo que em
neguiteja, és pensar en la forma com reac-
cionen, o com reaccionaran, els intel.lectuals
catalans davant aqueixa situació, si es dei-
xaran enganyar pels miratges. I justament,
els comentaris a qUe em referia més amunt
em confirmen que hí ha motiu per a preo-
cupar-se.

L'atac comporta com a reacció defensa,
.potsC'J.'contraataco A la pressió es pot oposar
resistencia. Si no hi ha atac, no hi ha de-
fensa ni contraataco Si no hi ha pressió,



no s'ofcrcix l"esistencia. Ara bé, es pot, pero,
atacar: o bé es pot col.laborar amb I'ene-
rnic. Pot ser I'únic canvi que s'ha produjr,

pcr pan del regim, consísteix, prccisament,
a no atacar ni pressionar d'una manera
obr rta, i aleshores ens trobem en l'alterna-
t iva d'atacar nosaltre, o bé de col.laborar.

Sastre va fej- un estudi de la psicolo-
gia del co l.laboradoj- (Situations ITI). A
part '~Ic considerar-lo un traidor, li atri-
bueix tendencies massoquístes i homosc-
xuals, No hern, for~osament, de compar-
tir 'pIT cornplch aqueixa opin ió, pero

;TCC ,:nccrtat considerar el col.labora.dor
<:0111 un traidor. Considera, també, la
rol.lahorac:ó, CUIll un fet de desintegra-
ció. Els col.labo'rador, surten de les files
d'aquells que no s'han assimilat, 'Iue ]]0

íornu-n pan integral d'un grup o partit
polític. Si traslladem aqueixa idea a Ca-
talunya. sois poúrem comprenclre el
col.laboracionisrne erztre els catalans, si
acceprem. a més, que els col.laboradors
són mancat s de consciencia nacional. Ai-
xÓexplicaria la "'rinoceritis'r col.lectiva
de¡ nostrc poble Muncat de consciencia
nacional, no ha tingut fOT<;a per a 01'0-

sur-se a la t irania destructora del fran.
quisme cl'una manera compacta i total.
~;olanlellt s'ha manifcstat -la Ircsiste1ncia
entre cls pelil, nucl is del a!'tistes i in-
tel.Icct uals i 11:0 ecmprc (;"ulla manera
massa evidcn t.

Alguns; sobretot cls part idaris ele l'ac-

ció" han dubtat de l'eficacia d'aqucíxa
,Te~jstencia i 'adhuc l'han criricada. :És
ciar que, en la majoria dt ls casos, aquei-
xes rrítiqucs les han Jetes rcsguardars per
la impunitat que cls dóna la distancia,
de, ele la scva posició d'cxilats. Per aixó,
mol tes vegadr-s, rcsulm difícil i perillós
jlHlic;l)' I( x arrinns ti" la g"lll dI' lintr-rior

de, ,ele 1.., nost ra bUI;](';1 d·A",eriea. Aquel-

xcs crítiques sois poden ésscr justificades
si són retes amb l'af'an y ele coust rui r, de
fer obrir (']S u lls daqúclls que el, t cncn
closos de rnnr estar illllllrl"SOS en le" rene-
hrcs de la dicladura. De cap nuuu-ra 110

es poden just ifica r 'luan sóu prcnyadcs

pcr I'cspcrij del "rebenlisllle".

L'"cció deis resistents a Caialunva ha

cstat una "crió passioa, pero efi~ac. Tamhé
'a Fral)~a fou la minada intel.lectual, la qui
va iniciar la Resistencia, i ho va fer arnb
les mateixes armes que s'han urilitzat a casa
riostra. Simcne de Beauvoir, en la seva auto-
'biografia La Force de l'Age, desciru aix í

I'actitud ilels cscriprors: '<Els escriptor, de
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la tcndencia nostra havíen adoptat tacita-
ment certee regles. No s'havia d'escriure en
els díarís i revistes ele la zona ocupada, ni
.pai laj- per Radio París; es podia rreballar.
per la premsa de la zona lliure i en la
.Radio Vichy: tOt depenia del sentit dels ar-
lides i de les audicions. Publicar un Ilíbrc
a I'altra banda de la línea era perfecta-
ment lícit; el problema era en aquest costar;
finalment es va considerar que també ac¡
conformisme más vergonyant de part d'una
gran majoría de catalans, no cal fer ni
allo que cornptava era el contingut de
l'obra". Sartre no va dubtar a proposar a
Barrault la representació <le Les masques,
perqué en aqueixa obra "exhortava els fran-
crsos a alliberar-se de llurs rcmordimeuts
i reivindicar contra I'ordre l lur Jlibert at:
vol ia ésscr escoltat". L'cscriu re aqueixa obra
reprcsentava per a Sartre 'Túnica forma ele
resistencia que li era accesible".

A Catalunyn també es van acceptar certcs
regles. Es pot dubtar de l'eficacia de la
participació de Caries Riha en el 1 Congrés
.::Je Poesia, celebrar a Segovia I'any 1952,
mes ningú no pegué dubtar de la integritat
i valentia del Mestre quan es va saber la
ruotivació i el .comportamenr del mala-
guanyat poeta durant l'esmentat Congrés.
No obsrant, quan cns diuen que un escrip.
tor catala s'asseu a la mateixa taula <¡ue
un ministre franquiste, cns costa compren-
d ra l'eficacia d'aqueix fet i no ens és tan
facil de no dubtar de la intcgritat d'aqueix
escriptor. Molt més, encara, quan lleguim:
"La nír de Sta. Llúcia a l'Horet Colon, de
'Barcelona, després d 'ésser proclamars bri-
·Jlants guanyadors dels Premis Sant .Jordi i
Josep Ixart, Manuel de Pedrolo i .Jor.di
Ventura varen renunciar a I'honor de la
popularitat rcdiofñnica. m preu exigit era
cxccssiu ¡van considerar que Hallo" ('rol
iuacccpt able i una IlIalvel'saóú... espiri-
tual illnecessaria:". El contrasr és massa
víolcnt per tal que s'escapi a ningú el ,'a-
101' duna actitud O de I'altra. Natu rahncnr,
a vui dia, es parla mole ele I'aficacia i no
seria estrany <tue un acre com el que van

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

efectuar Manuel de Ped roln i Jordi Ven-
tura sigui considerat inefica~. Cal aclarír,
tot seguir, que rota una serie cl'actes si-
milars en aquest, precisarnent, han fet que
Catalunya, tot sofrint l'atac més terrible
i de conseqücncies més anihiladores de la
seva histñria, encara sigui viva i en peu
de Iluita. '

Durara el "X Consejo Nacional del Mo-
vimiento" es va estudiar una ponencia 50-

hre "el problema del separatismo y medios
ipara combatirlo", en la qual, per descomp-
t at, es tractaren els "problemes" base i
catala. Sembla que els resultats cl'aqueix
estud¡ no shan fct públics, perqug les
concJusions i cns trobem davanr el fet del
són totalmcn t oposadc, a la política que
.practica el govcrn, La con e!usió general ha
csrat que, "'como antídoto al separatismo,
.la mejor solución es fomentar la perso-
nalidad de las regiones dentro del amor
firme a la patria común". El Sr. Carceller,
ex-minístre d'indüstria i' conseller nacional,
va adré~ar' una Iletra al prcsident de la
ponencia, en la qual deia: "el único pro-
Llema catalán consiste en encontrar un go-
bierno que haga una política inteligente
en Cataluña". Cree que no cal subrarllar
la importancia d'aqueixes conclusioris nj
\l'abast deis efectes sI s'arriben a portar a
.la practica. Perqug si és ccrt que el govern
practica una política oposada en aqueixes
cone!usions i ens trobem davant del fet del
confnrmisme més vergonyanr de part d'una
gran majoría ele cata lans, no cal ft;r ni
una mica d'esfor~ pCr tal d'írnaginar-nos

aqueixos mntcixos catalans ballant sardanés
amb cls ministres franquísre, el dia que
posi n en practica 'una política d'acord amb
<'Is resulrats de la ponencia esmentada ..

El día que el govern franquista, deixi
dntur.u: Caral nnya, ,ci'u el ))IOmC))1 (PIC' Ca-
t a lunv., hallra de passar a l'ofensiva; per-
,que alesho res ja no es t ractará ele sobre-
viura, sin¡', de definir; d/una vegada, el
propi des tí: corn una nació més en el des-
lí historie dEuropa o com una regió Inés
~!i))S el dcst í histol:ir 'd'Espanyn.
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Comedia en dos ternps de MAX FRISCH.
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