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Biblioteca d 'lñilñanitats- ~-;:::-::.::: ~;:
reixen amb rnés propietat aqueL'tqualifi- . -
catiu, per exemple, Salvar Papassei't;::'J~p.
Carner, Guerau de Liost (pel seu'Híbrede
"Satires", si mésno), Pe re Quart, JóáqúUa
Harta, Francesc Vallverdú; Xavier Amorés;
J can Brossa. Pero q uan el poeta és . pre-
ucupa del destl de I'horne situat en un
lloc en l'espai, en convivencia amb altres
bornes, i de les diferencies i xoes que aquel-
xa convivencia co-mporta, aqueix poeta esta
consid rant l'home en un aspeN sociaL·

Salvador Espriu és un dels poes poetes
de la riostra terra que ha sentit amb més
intensitar la tragedia col.lectiva. La' sil.tira
amarga dels seus primers cscrits, disfressada.
d'un humorism- de "dissonñncies i .esquin-
~aments tragics", com diu Triadú, amagan
I'esperit turmentat de l'home que se sent
'privar de llibertat per la nació absoluta de
la mort, nació que l'angoixa i el porta a.
meditar intensam-nt sobre el problema exis-
tencial, primer com a individu i després
com a ésser que cornparteix aqu' ixa angoixa.
col.Icctivarncnt. L'experiencia individual,
d'atllament i solitud, pren la seva expressié
més alta en els dos llibros anteriors a Le
¡>ell de Brau: El Caminant j el Mur· i n.
nal del Laberint. En la introducció il dar-
rar d'aquests Ilibres diu: .

"La pietat i el cantic' són per al prese-.
ner l'única sortida del labertinr, i el cant
dre~a l'alliberat, a través d-l temp.'! i deb,
quatre elcrrv nts, al darrer repos en la si-.
Ienciosa unitat, en el pur no-res, on. es re-
solen r n identitat tots els contrarís",

Cal n~tar qu.e les concIusions a qUe ~
són nihilíst-s 1 no semblen oferír eap SOI'-'
tida satisfactoria:

-',~-~.--~-:-»:

'lA PELLDE:~BRAU"-, :P~9~~:~~«EJArtE~PJC
p~~)ORbrARBONÉS

Srrnbla que aquel! qui per primer cap tre epic'. No .precisament, com la nostra
va descobrir un contingut epic en La Pell gent ha .pensat, amb les solucions brechtia-
de Braú fou Ricard Salvat. Jordi Sarsane- nes, Tant Brecht corn Piscator només han
das, en un interviu que li va fer dame- obert el camrque ha portar al teatre epic.
rament, li va preguntar, sorpres, el per que IDe tot aixó, és clar,· no podem parlar-no
d'aqueixa qualificació. Salvat li va contes- arnb perspectiva.vperqug ha vivím . Es in-
tar: dubrable, pero, que dé, tates les f6rmules

"La Pell de Brau és una obra lírica, pero que ha int: ntat el teatre modern, només el
té un to últirn, un últim contingut epic teatro epic sembla viable".
que jo he volgut subratllar. Salvador. Es- M'h'~ allargaf un xic en aqueixos comenta-
priu rnateix es va estranyar quan jo Ii'n ris, per tal de ferressaltar la importancia
vaig parlar per primera vegada, fa tres anys, que té escoltar La Pell de Braii recitar per
abans de la primera representació, i em distintxs veus, com si rea lment assistjssirn
sr mbla que aquesta va servir-Ii per a corn- 'a una representado teatral. L'únic que la-
prendre que el seu poema té un contingut mento és no haver pogut presentar-lo es-
epie del quaí abans potser no s'havia ado- cenicamcnt, puix que estic segur que s'hau-
.nat del tot. En les representacions que hrrn ríen fet més clares les idees exposades sobre
fet davant de públics obrers (a Mataró, a Sa- el teatre epic i la qualitat epica d'aquest
badell, etc.) hem vist que la gent, que no poema.
entenia molnes coses, era tanmateix molt Carles Riba 'deia que un poema no s'rx-
sensible a una problemática latent o sub- plica, "Les seves paraules no són canvia-
terrania". bles pero ums .altres '-deia-, el seu cant no

Evidentment, per tal de copsar aqueíxa pot ésser dut més en~a de 'las nocions i de
qualitat epica del poema, cal escoltar-lo de les imatges que comporta, perqug justament
viva veu, la seva comesa és dur el lector més enIla

Cree que és conve nient, de tetes maneres, d'elles, pel carnt d'una veu insustitujble".
i abans de seguir endavant en la presenta- Ef ctivament, res no podrem afegir que
ció del poema, explicar qUe enten per epic no trenqui la unitat indestructible del poe-
Ricard Salvat.Aqueix xicot, que actualment ma. Allo que podrem fer, pero,és tractar
és un dels valors més autsntics del .nostre de comprendre'L l· aixo' no és .una tasca
teatre, ha -estat influir d'una manera direc- facil,J rnólt menys :si pretenem que la llum
ta per le steories de Bertolt Bretch i Er-' se'ns_facialprimer'aproparnent al poema.
win Piscator. Ptobitrém,:-uonl;&;::de.'sittlar el poeta i la se-r- Bretch es va rebel.lar contra tota. mía ,v~.óbra:~':::lI~~:~<;ió dins el mom-ru his- Sol, sen se missatge,
tradició teatral que, segons ell, seguíai.el ,:,~tOI1..<:::etl:e1:'.c¡~:~::,contacte .amb la nostra deslliurar d: 1 pes
concepte aristotálic.: Per a Breche el drama ::_,pe::'~~~4::,::::-::)::.:-..:- "':. del temps, d'esperances,
arlstotalic (tal com ell I'anomenava.mo plOlt}:<·;:;:~ ..e~~~~~:;'~~~~sia "social", dins la deis rnots,
encertadament) tracta '. dé-:créllrcsentiinenci''::'-7;-qtiá:J.::'$!.em'J~Qe~e-~it~.LaoI'elZ: de. dr ls records, ~.,:,_O-:'~.-,.'- .~~~ ~

~~E~.&.~¿:~~~;ai~~i~~~~~~;:f:;~~.[H~~:t
p~esen~a.ts, .de tal manera que ,l'espec~d()~::;~ :\lii::é~::"~~~1l~~~~I~~crKm1l1O-U~nya~ nuav~;n .er seu ~nmer lltbrede pO~Ct., __· ._
s'identiñquí amb els-persoriatges a l'extreni __bens)~~7>?~er>~s:-,~~a de, les, més+antígues. ment TI de Sinera: -.-:~~.
d'oblidar-s- de la seva , propia personalítat,". ,,~~:::"-txeb~t~ -. La. G.a17lpána;-d'A~ó Quina perita pAtria ':~-::;c:--t.,

'Aleshores -Brecht es va proposarevitar que Teroo!:d::1any 1840, La Santa 'Espina encercle el eementiril __:-"
.l'espectador experímentés emocíons i enlloc .' d'AJ:t~l·Gúimer,il.,deJ'any 1906 i tarits .d'al- Aquesta mar, Sinera,
d'aixó tracta de fer-Io pensar. Val a dir," 'tres .finsar c:1Il0 ..passareu· d'Apel.les Mestres, turons de. pins i vinya,
que I'espectador no ha de tenir la impressió escnt .durant cla-primera gu ITa mundial i pols de rial. No estimo
que assisteix de testimoni d'uns fcts que amplam:nt;~lf?s. dura~t la guer.ra ci~il. res més, excepte I'ornbra
s'esdrvenen en aquell precis moment da- Joan'. -Tnadu'dIU que 1antecessor ímrnediat viargera .d'un núvol
varit dels seus ulls, sinó que ha de tenir de. LaPeli=deBrau 'és Maragall. Aixo hem i el lent record dels díes
present en tot moment que romanassegut d'acceptar-hó :circumscrit a l'actitud d'Es- que són passats per sempie..·'
en un teatre i que alló que presencia ha priu :dav,ant la vida i la mort, 'pero si hern
succert fa molts anys, o pocs, en un temps de sltua!:. La Pell- ~e Brau, a més, dins el
deierrninat i en un cert !loe. O sigui que, contexte de ·la poesra SOCIal, no podrm sí-
mentre el teatre d'Il.lusió tracta de recrear Ienciar els noms d'Agustí Esclasans, Agusrí
un present espuri tot pretenent que els fets Bartra, > Ventura Gassol, Ferran Soldevila,
s'esdevr nen en el mornent <k la represen- ICarlos Riba." Potser estic donant al con-
tació, el teatre epic és eminentment his- cepte "social" _una amplitud que altres cTÍ- Claror d'abril, de patria
torie í record a a I'auditori constantrnent tics rnés lligats a' úna determinada idea po- que mor amb mi, quan miro
que assisteix a unaexplicació de fets passats, Jítica no acceptaríen. No obstant, considero els anys i el pas: v.arge

Brecht escrivia l'any 1931: que tots aquells poetes que d'una manera o al llargs de quiets crepusclcs .
"Avui quan els carácters humans han altr~h.n acarat lacprobl~matica política i Pero la veu d'aqueíxa patria perita, si.h6

désser compresos eom la ~!lOtalitat de les naclOnaT' dL. nostre po~le, en.cara .que no sentidament seva, esta ofegada i amb éua
condicios sccials" la forma epica és rúnica 'h,o ,~agt~ /et e~ el senut estrictament v'so- s'of ga el sentiment d I poeta, privat: de
que pot resumir tots els processos que pod, n cial", .s.els pot l~c!OlIre en el grup de poe- comunicació amb els seus connacionals, i es,
servir al drama com a materials per a un tes 5OClals. No hl .ha dubte qu~ ..alguns me- traba' impel.lit a l'a¡llament i la desespe-

~U~~::r~!:~:n~:~uR~:lrd~~~~t no aceep- L'A' R A M B L A
~aes.als!7v~td~i~~ !letra les teories brechtia- g~~i!;_rí~" .c C' . :. SALAS Y Cía."

"En un moment de crisi'hiStorica com el ' ,:-'-, .~. LA CASA DELS CATALANS:
qucvivírn, en una epoca com la nostra;en-~>-::.·

Ua qual un esperit objectiu acaba i un altre TqR.:r, EIJ,S.•.·..•....BISC.UIT. S DE LNREINA- PALS DEJACOB- BRAMS'" .esperit objectiu comen~a, la'. fórmula del. _ . -. _. - _ - 's'......
teatie~'epic és potar la mésconveníent-per" " ,:~:~.:-<>~:,:DEGITANO ~'SERVEIDE LUNCH~;' .. -:::-:=~:

. a obligar ei públic . a iprendre consciencia - ., ,:.' " ...-:.-,:;.,~.. . .. <
Ihistofica:_del moment, del problemes 'que~-,Sj"i~7::~F~.,NT O 861 T. K. 35. O 1~c$~ _
víu, 1 arreu el teatre que P~v! és el tea:':-'~'~:,22;:~~:2~'---:--~":'--:-'-:-_--~-------";":'~-;:¿":*-

(~-L+~S-~-;--;~;Vtv~t~re

Ací, poro, escara, trobava conso¡"en:iil
paisatge, d'aquesta perita patria. Es forjava
la consciencia d- la seva situació en un .de-
terminar lloc en l'espai; la seva terra, .
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L'oportuní . .' .. 'íh,' '-'ts

cíonal defim va I per tan a IscusSiti a
volrant de comm =moracions diverses de la
nosrra historia, ha estar objecte de comeri-
tarís de tots els ordres, en pro o contra
I'oportunitat o la importgncia fonamentalde cadascuna, Ot Hurtado, per altra ban-
da, parlava, fa un parell d'anys, a Mexic,
de la constant transformació que sofreix-n
Jes caracteristiques i els significats de les
dates c6mmemoratives, de com una festa
inicialment joíosa i exultant pot convertir-
s-. al pas deIs anys en una commemorac.ó
~i.lepciosa, meditativa, gaírebé dolorosa, tal
como ocorre per exernple amb la de I'ar-
mistici de la primera guerra gran, o bé, el
cás de la presa de la Bastilla, f t sagnant
i revolucicnari que va corpnendrc al poblc
parisenc ~ s'ha anat convertint en una joio-

Iluitanr, (h)'~a .ruánera .0 altra, per .C~ia- sa festa de confraternirat, no solament fran-
lunya. En aquella .. moments, feia', Q:lQ!i' poc cesa ,.sinó universal. Aquest mateix devenir
que la mort l¡ávÜip!lsS¡Ü prop ~,~l poeta i' l,aviá sofert el nostre JI de Setembre, que
es trobava en. la fase .m.és flJgída del seu d'un dia de dol i derrota, s'havia convertir,
pessimisme, Mes La Pell dé 13Yau =. una 'l,po'c. á po e, i a través de la Renaíxenea,
mostra, del .callyi ,qt¡e. s'pa. produrt d'alesho- en .1lTldía de joia i afirrnació nacional, que
res, ánc;il en I'ániiñ. del' poeta, culminava en les manifestacions multitudi-'
,En ¿ada' sú'~ació' hist?;rica, las circums-' I;~~i'es al peu del monument a Rafael de
ta'ncks, emFeny~n' I'artista a conforniar la' Casanova, .en anys de, I'enyorada Genera-

l I'única surtida de¡ laberínt, el cant i la seva obra d'una determinada manera, ~em.. li,ta't,d¡; Ca'talu~ya q.\1ca·nels orfeqns, vinguts .
..~~t:e¡, mena cap a I'infinit; cap a( no- p,.é .qu.e .Ia seva sensibilira; .estíguí ob=rta d'árreu' del pals, s'arrenglzraven e11 corrua

~:;-.;~H~n1 de creure que proposa el sufcidi, ai.'scórre'?-ts it!eolpgiq del Il}O~~n.t que. viu, j¡w¡rp1in¡tb~I!"J?er ca,nt.ar al pep. del monu-rldiW:y saludó? Mes,., aleshores,: la', pletat, Si. es cJQU, es converteíx en I'artista' dé la rnent una 'fj¡Rida' ~anC;Ó d'hcmenatgc; dia i
gi~~~4¡-:re~:ei;enta? ,Aq~ejxa és rau~e)ít¡~a :'¡~J.~~d~',yoii". ,iJp~iu. ~sv~ aillar .en el l1i~;";el pÓl:>i~ en'f~tv.orit contemplava la Ilota
s~~p,o:'fu pietat profunda. queexperimenta sil~.nci" peto"Y!l. estar amatent, amb .els sen- a-{;9~prid.<!'de .Ies flors .é~cimbenades tot gall-

.~.;~"ttq'~~u:ae···.caomSOeIiI~aSroitfizr'ac;·~Ii:x~Se.·"enal'ambm'a'etle'~I'x'aalta~lels_tits ,~en desper~,.a le .sit!,la~íó, i~~ra:n.t e , en' ~t, ..,del ...~o¡iUnúat, refilar dels orfeonistes
~ . 1 'e,l, :n¡.Ó~.,~,n ·¡¡.qt¡,est rvcolfíment, ~en.'9p.95,aF- d' .(c;ii Cata1tiina. .El riostre Govern Iegítim

~,¡~~i mateíx al1Jiúñ.en'i, la mateixa de- ;a,Ld:~qu~)..l Qtie~e~ i;¡nca e!l,. W1: ~hY~t eft9íp&ata.fi,~r .p,~~l.e',~~ ~9)1.y~rtir~nos tots
sesperanea, en el mateix lloc, la Soya tcrra. d~seI!~eÍ)en.t,-~e, (l.ets' JÍiobr~A1-e&,4e:).a:~!,e¡¡.~i; en ,4ña gran familia esp~ranc;ada ...
e :A,ixí.ens' donara L» Pell de Brau. ta:t;:el.po.!!ta. ~sta. el se,ú.,~a·J1.t!.pr~f~ent, ,,~.9s~lt;res"I,e.~~ .~a:~'1I¡¡ns, tenim. dates corn

~Líri~, . satíric, crítíc. s¡m:$oÚ~t¡¡~ utilitzant a,*,~. e.l. ri1a.texi~I..ql!e y q~.:r~ l~. ~eva#,":.~. :\q,ti~tp",gqe ha~ a?a..,t ?ass¡¡~t a la diguem-ne
les . formes més evolucionádes, óbscur de ve- penénCla partígular 1, en donar~h~.,fon;xt.i;l Ip.)tqlDi1a ~ª'tnQ~lca 1 encara ;que,. transfor-
gades, sempre, p~rqi' a', la recerca del "llen- arttstíca, P!',CIl:tma, «, dirnensió, un¡v.er~,¡¡1.:·P~ !Pil.4~.i canviada un. al!Y .~arr7ra I'altrc,
guatge essencial", segons, l'~~.(>~es~iÓ.tljallar·~,.j/ e -en.14· 1'..'il!:.,{1e .nr~~;:¡¡_Q,~ent::ép.. '1!aNerteu, ,se'Pme una significació trascen-
meana.vcom assenyala Tr~dlÍ; .per,.Witjá <1" '-devinem la·,s¡ti.tác;í' ' ·OOil;~¡¡;.,rt~... q~¡j; .. _ ~e)l.vtiLco,!!lm~mqre~,signi-

" ·-P;Uabo1es, Espriu. se'~"áp~ri!íx/.anib· tota la" )¡¡''fi''~'"'riib:::;e1S''' . ". }-~,.''',>.~.:I~~.K;..';,:,.J¡.f!:.' ..%rlJá ,.c,~ea.~ip. d,':¡tquelIa mís-
,,~~a'<:vas'ta~cuItUr~/Z'J~·ra:.~.fu;-nrr¿sticiómés .,:. ~. '¡:'l-qti-::";; ,.~;;:::'1j'~c!l'!, .!l1..aI:,.lltte.~y-".posSI~(!., 1.a recupe-

:.~.•~..'Uee·Psa.,¡<¡>r:..~_;,vs:.d~"".!:.l~...r;·.··e'~toUt',·.·g.,s.ee...n.'n:s·:'.·,:.:a~:p·~:,a·:~;e,.:.lix~.•.,·c':0''m',,"',.'.. 'a":"'a,r.t"I~,'sta'q. -)gliw.~, ::.{:;;rJ..4'ít.(r~Aa;'Pdm()l!~li~ilt,~odHc;cti7vla4 d.e
é

es-~S. "y ." ,'.'. ten. eq!:c:le}s'·!?,O,b~. ,.m S~·'/'!~.~'Y.<SJ¡IJ·;e;~.~t,e.l!l~r~ ,e~. l. s. una
~P!q.~,~, (.eng¡¡.t;at., .1i!.!l\>; l,a; seva .. epoca. d~if Al!.. rli.QtB~,:c~~ _ . J~·f·.e.n:;~cd..aJ~.<!.t:,.Rol '. ,4es.n.l,l.~PQ q,\1e representava

: ~pse· aOdka'r cap iespónsabili~at, denuncia e~ lal?erj~t'.J()pfQ§: 4'un~":, , ;·¡¡j~.ek,si'!~;:~'.:~Iif,k~p~tqlaci9 g;~,.r!;~F~ri~nacional i, e.u,7ari
les tares més característiques deJa situació tlt.,4~)a ,q\l¡¡1'1~e...li fa;".~qm~r~M~,,~,e!).·,,: I!!-$S!,.., ~1~,,!'~P.l~n~f!s~acI9 externa, v~s.l.ble-¡
social que impera aétualiíú~·n·t. dins la "pelI h¡¡.yef. ~.smen,t<Qe,r\,-!>s~}\lt-.,~;,:ra.,w-'!?n¡,ip;te~~.. .<J€!*.;BB\traA~~~enClA cp!Da ..col-lectívitat.
de brau". La tovor, la indífel'ení:i~ del po· tr.t;. ~ersa),nca):ts,!p\c¡ ,la. y~nt~p;kfl~est¡tv~:, . 4- m!!per'"f,~,.:cl un, ..aq\leJl q,?! no cqnegu!
ble, les injusticü;s dels qui manen .», Cap rit~lt"qlpn .Ia r, <ie~b~~" e,l :p0;1a;',.~¡l.,J,Jl! ¡hJ(ln,~ <!'~ll~tes transformacions de qUe
Q la fi del poema, un niissatg~ esperan~at, l~e~c;¡,í:-!.a a15,quatre' vents, p~t :t~lJI~{ ¡;,<:S-. P.N.fava;. su,!~a" 1\<\ de pensar que. els .. ~a~a-
posats els ulIs en els joves, es fa transpa- coltin els al~resIiQm~, .~' .. eIji.:,a<i,ii~~. II\<r.. l~% ~n..:coyl1pemqra.~ de forma , tan. p,mcI-.
rent, . rnent, ho fara ,ac;irai¡ktQts e~:p<;~li'S !lu~ PjlJ 1'1,.<lj!t'!-; qu,~ ll~~rca 1,\ mort del p~stre

Abans he dit que possiblement la pietat ei'.canta,r, aqueíxa v~.iit¡it, $OlIÍpó¡:tj: .. 'iH,~: s~f.A.n~C¡pna,~1,sol!lJln.a ,rp.~?a..de mas~?qpIHes
que sent pér la c~iai:iIra humana el porta que, a més, ara, S!I pó~ta.~~rit q~é~~:a.tllJ,l~a.... <W~"eg~ q)~lIlaetp., a le~oure la, ferida més
a .f'scriure La reú de Braú, Ara, voldria dir, J'a.IQ<J. de, .1a_"can\inacJa., nít", i~?r<i1.i~:; aplp.~ ~? ,wf~r¡~I.I~er .Ita P~~~la,: 1 tots sabe.m ben
i~é, q~eyp .altre (acfor que degué in- 1)lba..,an:~J¡!l "l'~speiap.~'a hUJill\r: :v'",~dfa'1-¡ ~~s..lkue,nq es, p¡I.j aixi: JO. ~s en f~lg g~at
íIDir' riot'able'!:herii:~ deu liaver estat el con'els díts jqvesi ,a~~Q.d,e ..Ia_poIs la,; pe,1I ~~lfP]¡cflr.; la ge$.~~.passap<! l .el deta~1 his-
t*'t'itA'mb' les joven. promocions. Aqueíxa de brau esiesa que tre:pitgi:n totsI Jl,Il?-bjV,s~ tpf\..!; JI!. I:s her~Jcltat~, dels barcelonins de
d'pRral]~a que .iLIüri1inael Ilíbre, s'ha no- tícia honestedat . i treball relevaran ben 'ln?,Si que diré •. ara, que· aquella data
dríd de I'oprimlsme i la fe que li han tras- ¡¡¡ita 'pe~ tal que tremolí s¡~~~Qn,ca' a, la Jii,s,tan'cia amb una de més
~es aquells elements joves amb els quals' '.' , ',~ . p!;q~ra., .que. també commernorem solemne.
ba, entrar en contacte darreramsnr, No puc damunt el repos . ~t els . catalans i .que correspon a una
oblídar la Ilujssor que aparegué en els seu s dels qtii.T.'es,tima,rem al}r~ á~~f;~a,~alasÚ9fi~a, de la qu~ els ca-o
11l1s, aquells ulls de mirada fosca i trísta, parras;~a~onÓS,.. tálaris so in' molt .menys responsables, pero
/el ~i!l, que varem visitar-lo, I'any 1955, dos dels Cj,ui la servírem qp~. té unai tel.Júríca significació i dóna
~;cs' més i jo, quan després d'una Ilarga en diés de dol. C(¡nti\11,1,ltatal signe advers que plana damut
t:6ffidsa, després d'escoltar fragments del Escolteu, ara. Pareu atenció a la vcu del el nostre poblé: el, 15 d'octubre de 1940, en
éttmjfúl~t i el Mur, ll'egits pel poeta, varem poeta que canta amb amor tot el dolor i 1'1 negra. i sagnant nit 'europea, marca amb
/expo'sar-li la nostra ferma decisió de seguir I'esperan-a de la Patria!! Ji.etres d'escarni el criminal assassinat -des.

~"'... . prés d'un viacrucis de cent di'es d'empreso-
nament i tortura- del President de la Ge-
ncialitat de Catalunya a mans deIs feixistes

}-l..~:~~~_.,j ~.• ~ .,." • , 1,).,;;", '1 - ··tr~'.·i·::'...f-·.:· ... ~'r' "::::~"""".,,;

,gNMIMORACIO DE 1'11 DE SETEMBRE" DEl 1714'
Al tA~.l ÓE CATAIUNYA

Él director de la. uosira reuistu, JOGn Rocamora, el nostre c~l.Í~borador Erancesc
lfrí'o' han tingüt engua'ny a llur carrec els parlaments de la Ca rnmemo;tició' de tOme
d~ Sete~nbre del 17i4, El primer ha va ter al Casal .tri Ciítalunya' de' Buenos Ai;es ,i ~l .
úigun: es ;trasllada especialment a Rosario, inuitat p'el Ce/aré Ca'iala d'~queli;¡ ciutat, on
ite"s'i/lirotlla el suggestili tema "La Catalunya d'aj¡jr i l~' d'avui". Per l'aÚ i~te~~s patriotle
;fJ~iienen les parauies pr01lunciades pel nostre director, li hem demánat de 'Pil'blícar ifl
~~Zb~illant parlamcnt, cosa qu.e [em cOlnplagut'S (J. continuaciá segurs que els nost~es,
l¿dtors ens agrairan d'haoer-h¿ [et aixi: .

~~a;' que expressa maravellosamern en el
C'li;¡r·in·tint i el'*- ur

Carrers, 1 sempre,
més nit, les paX:.<:tsaltes.
Sord al feblíssim
lament antic, camino
fa del tot solitario

-':"'''.
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i
j NEW
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de "exercit colonial franquista. Ten:m na~io'rial cát~ia~~: contrapunr del' 1714, con-
dones un I1arg períple de la nostra historia templ-m la ffedor patriótica dels catálans
contemporania que comenCa i acaba amb de I'extérior. Concretarnent, déls d'aquí, a'
dues dates de dol, Com si".la terra volgués I'Argentina. UIlES minories infimes a cada
posar-se a to amb la nostra .tristesa .totes ciutat procuren desentumir els esperíts so-
duges corresponsn a la tardor del nostre morts, p':'ro la gtan majoria, vells residents
país, al capvespre de I'any, quan, caigudes o exilats, recorren caiuins d'indíferáncia in-
les fulles dels arbres, els primen vents, els concebibles, L'indivídualisrnr- fa. estralls i
primen freds, les primores plujes, posen horn senr perdut el lligam col.Iectiu que
una color gris damunt cls camps i les mun- cns converteix en poblé, que ens dóna pre-
tanyes: el sol s'allunya i s'amaga cada dia cisament el valor necessarí per integrar dig-
un xic més mentre la tramuntana senyoreja nament la familia humana, Dintre de Ca-
i el Pirineu l!unya comimca a vestir el blanc talunya, el silenci és trencat amb dificultat
mantel! hivrnal, Les duges dates amargues i excepcionalrrient per les activitan, dé les
tIi~ Caatlunya s'cscauen així, cojncidint amb jovcnruds que sorgeixen cada día amb més
Ja decadencia cíclica de les estacions, asso- vígoria, pero que romanen com una incog-
ciada la naturalesa i la .desfeta espiritual i nita per al futur. Al!a hom té l'excusa o'
física de la nacionalitat. si voleu la justíficacíó d'una perllongada per-

No sabem si aquesta segona data, signe secució, d'una obligada i perillosa clandesti-
exterior visible del nostre segon sacrifici i nitat.
csclavjtut, es convertírg un dia en cornrne- A l'estranger, ací Amé'rica especiálment, les'
móració joiosa de plenitud, quan, recobrada causes del silenci són vergonyoses .i punyents:
la Patria, els hornes de Catalunya puguin as ací no tenim excusa de cap mena per aban-
senyalar arnb orgul! el n.cord i la g~oria del doriar la lluita ciutadana i la defensa de les
President Martir, i una gran vr u unanime Ilibertats delnosrre poble- esdavitz\ll. ,Vabal-
enlairí als cels el cant multidudinari que timént dé' I'esperit' éaia1!i, I'atlirnitzacíó" de
faci rediure aquell Lluis de Cataturiya, Pre- les escasses actívírats catalans, en una diver-:
sident d'ombraencesa", Com passava "amb sificació de grups i capelletes paral.lels i

, 1;11 de Setembre, Catalunya sabra trans- eh cornp- tefleía absurda, es cdriseqüenéia:
formar en alegria aquesta altra data, 1, fi- de la manca de formacíó nacional. La iñdi-
rialment, recordern la tercera de les que ferencia pat~i~iica a A~érii:a no t~ cal>'
volem reunir avui en rarnell d'esperamja eXCUSl:Vatida',~ls' P9t explicar-se, no pas
1-1atriotica: la del 14 d'Abril de 1931, fes- pérdoñar-se,' pér Testultlcía d'uns i la ig-
ti! de primavera autentica, de la terra , nbJ;i¡ncia,i egoísme d'uns al tres,

Pcr aixñ, en la comrnemoracíó deles da-
Quina, de les tres dates, les dues de tes que, el~S'ri2b,rclert els g&"ansmoments de'

t~;dor, grjs~s i tristes, o la de prim~vera la nostra historia, de la llunyana i la qué"
esplendenr I r sperangada, ~a de reumr als cñeara' batega viva en el record recent, h,cm:
catalans ,en,d futur? EI'pen'pl~ ~e ,Catalun- de f~r-nQ~ :una j nova , promesa de fídelitat
~, segueix I no p.ot monr: SI terum les dues .i. tFe1Ji¡Ji,eb' el. caínp dé' !fs nosrrcs actívirats-
dates de tardor 1 entremIg d'e lles un llarg ,
ihivern provincia i descolorir, quan els ca-, . ,- ~:.:.,_: __-:..~ _~.

ralans ni sabien qui eren, refugiar I'idíoma ".¡:":::"~JS;-'~'-'<~-~_<~':'I ,
a la llar pairal, barrejats i confesos .sense , ,U~-.' ." O ,a n, 1

~~~~v~~:d q~~ ~~a;p:~;:~_~~:~r,;~~.' : J:'~-'~::~;~:l~i?,~~o'~'~'',\/¿'Ec"~N:;'":"5>: ',1
manca dones, encara, la gran data de la ple- '. 1; L K"', l

nitud: la de l'EStI,~._ ¡La d'un dia~ ,que,,!la _,;. ' ,'" ~.~ .: - ;:'. ~', i., ·c, ,'!
de ,venir, que signifiqui la desitjada recu- . KJ' V (J C- A,T '
.peracío, una data' que encara no coneíxem, ',,' ,;·;.· .:"<:..:.'d"- 115d, 4 .,1,., ' 'e

pero que voldrtrrn endevinar en el futur . .r.sIne,l~ ,a, " ;J, _ tr ....~ls
pie d'esperanges que tots plegats anem bas- 45' .• 4848 Y 4';'· 2857
,i~nt,.entre def~llences; ~urbonad~ i ert~etts:, _ 6 5hsiy''i'~' ,,¡"'. f7 I i9 Ti. 'f "~o ~
la data mágn'ífíca de la recuperacíó nacional 'm O ~,e , w:; ,,3 ,0 es_
catalana, qUán tornarern a gaiidír de la ~a- ,"'~" .~,. _" ...."~,;" '-V'" , •. ,,¡, •

grada anella de la: sardana -en qUe' capiquen
tots els catalans, centrada i oscíl.Ianr al vol-
taht de' la Ilibertad i la cÍ1gJ}itat recupera-
des. Aquella data sera, resum i síntesi de
rotes le sal tres que hauran quedar enrera,
i' sabem que' espera en el r=Ilotge del temps
e1 so d~ la campana que la senyali al CO!
dels catalana ¡. ens posí a tots dempeus per
albírar-Ia¡

En dates com aquesta d'avui, hom podria
f r liria recapítalució íntima de la tasca
completa i del. carnj a segu'r Una mena.
cl'examen de consc;';'ncia patrióne, com dei a
I'inoblidable amic Serra i Moret: "EIs' ca-
talans sorn uria barreja de sentímentals i
homes d'afers", Taranng individualista, ens
sumergim en l'angoixa dels afers propís, del
trebull adelerat, potser per no veure tan
de prop el daltabaix que sofreix el nostre
poble, i tanquem els ulls a una pregunta
o preguntes que no podem respondre: qui
,.om, com som, per que sorn i on aneml La
Jluita per la recup rracló patriótica que hau-
Tia de ser una passió perrnanent per a tot
exílat, puig que no en va féu el carni ,de la:
diáspora, .¡ per tots aquells que sentisn
abans que nosaltres I'enyoranza del despa-
triar, ha deixat pas a la indiferencia i I'abal- ,
timent, 1 no parlem pas de les, honroses i
massa escassrs excepcíons, sinó dd fenomen
general, que respon a lleis' de temps i de
cansanci,

Al cap d'un quart de segle de la desfua

:Arjó' y _CavaJ$' s.~Á. t,
, Capital $' 4<ltl:ooo:· mili.
: st'1Cisoif cili
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per tal que s'estenguí entre els cát~r~rl.s el
coneixernent de les oblígacíons i els deures
que comporta I'haber nascut en un pais
que avui esta esclavitzat, el pertanyér a un
,grup huma nacional que no pot manifestar
.Iliurernenr la seva cultura a través d-e I'idio-
ma i de la historia; que no pot retre
hornenatge anyal digne, i públic a la, seva
cspírituajítat poet!ca; que no pot flectar el
genoll davant la memoria d.els scus avant-
.passats gloriosos, 1en aquestes terres d'Arné-
rica hern de salvaguardar aquells patrímo-
nis que representen el fogar de tots, únic
recer on romanen fidels col.Iectivament a
les esssncies patriotiques .al folklore .a la
canCO i la dansa. Els nostres Casals, un
día floreixents i altres en decadencia, han
de continuar essent la' casa dels catalans per
damunt de tots éls avatars i les anecdo,teS,
P~tser aquest abaltiment deis esperíts, aquesr
perillos "tant-s-~m-<'?ri~fumisme" sigui resul-
rat de la .perllorigada situació política, de Ia
manca d 'horitzons practics i la repetida ne-
gació d'ajut pe!' paú d'aquells parssos, !fO-
verns i pobles que mes obligació tenen .en-v~rs nosaltr-s, Com diu Serra i ]\{oo-et:
"Tanibe sabem que aixo no du¡',ar!i' seriipre
.i que el día qué aixo s'acabi hi 4aiit!i una;'
.rebrotada "pOrtentosa' de catalanisme i -una
cua interminable de sot.Iicítants de lá',m?-
dalla xíé la r'esist~ncia", Pero rnenstrestant
sofrim les conseqügncies d'aquest abando i .
hem de treballar entre tots per sódir ,del'
marasme i émpendre de nou, amb optíínis- '
mé i ,renovada fe, el camí áscencíónal de
la nostra vida coi, lectiva,

ri'ad estant, de I~ llunyana im~rica, 'per ,
ser fide)s a I'esperit dels q1!C;.,sab~en ,defep-
sar .la Barcelona <le, 1n4, díent: ."caig~i,. aiD.b
ihonra riostra ciutat", fíns ' ¡¡I, (lé1 ..hom,e. sím-
bol, ,:(.,luis de Catalunya el "pre~id~t;.ete la '
fra y del, bla t" que volia tocar arnbs ~el;;
peus ~ñ,m()ri.~,I,~.t~r't. mare". <?!, 'l,u~:1:0.1!~
servern, cu-rbs-a!Ii,eJtt,.~e en~ana'un:amb~í$_, ,o'

,~~l d~~~í~~1~~~~p:i~~~~;~~
,tiri:ire tots els', cát:(lllns, de l',~génp.li'á.¡:4,el!f,
~d!eals que portaren els nostres ,IIiii.:rtij's ,a
'1', gloria: EIs ma~tirs ~ral,lit, i els"q~~:..:en"
cara viuen en el' record' dlrecte deis riostres'
-seutits. Les paraules trascen.!i~I!:tils~¡de',Úu,is '
Cornpanys s'agermanen, ª ira,-:és_ci.~· tellr¡ls
que I~s separa., de les que ~scriyien" eÍ;l la
darrera éri¡l'a'.al poble els defénsors ,d~' Bar-
q-Iqrta, AqU.dt ,1lu~Ya n de Setembre., els
Consellers anuncíaven la desfet¡¡, i. ,p.re~den'
11mb I'ocupacio milita!", Ia d~:tiu¿~¡Ó de
m'anima' nacional. Llius Companys, ja a )'e-
xiIi, sota el pes d'uná ,guerra total i. .d'un
futur que qualificava d'incert i enorme, en-
ci..ta~~I1ia la pro.fe~lp paraula ,d'un reco-
br<!Jllel)t furur, quan envíava als catalana
d'América la seva póstuma salutacíó, :Aque-,
lles paraules han d'ésser nerví ímpulsiu de
la ,nostra renovada energía. Escoltem-les
~.íb,b respecte i f.e .tot fent-nos promesa 4'~s-
ser dignes de! seu esperit, que és el: mateíx
que amarava .el, sacrifici de la Barcelona-de'
1714, exernple de herojcítat per totEurópa,
corn després ,seria el sacrifici de, Companya
sembra i llavor .per a un fecund i madur
recobrament nacional:

"Tots els catalans han d'ésser uns., sense
di~'rencies, per treballar aplegats pér+un
'mateix sentiment patrio tic, Catalunya sor-
mesa, el seu idioma sense territori; els seus
valors culturals i polítics perseguits o 11
I'exili , " Davant d'aixñ, tots uns.I ambo una
sola obsessió, arnb una sola voluritat tena~ i
continuada que te un nomo ICATALUN,YAI

Per darnunt de les incertítuds' del futur
i de la ,tragedia actual; el seu . espérít' -es
mantindrg. I.' els seus ideals de, pa, ,d!óÍ'd,X:!!,
de tolerancia, de civilització i, de' .tl1ebaJ~;
acabaran per assoVr el triomf a, través dl1~5
greus trast9rns i. periJIs que':ayui' ..afiige~n
la Humanitat," ' '''" ':


