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L' acabament de la prin lera guerra
mundial, I'any 1918, amb la vic-

toria deis aliats, provoca esclats d'ale-
gría popular. EIs catalans de la ciutat ar-
gentina de Mendoza, als peus de la im-
ponent serralada. deis Andes, sorti ren
decidits al carrer i, amb entusiasme íne-
narrable, s'afegiren a la gran manifesta-
ció que improvisaren les collectivitats
dels países vencedors i aliadófíls en ge-
neral, just en saber-se que havia estat
firmat l'armistici, 1'11 de novembre d'a-
quell any.

Tothom hi aná amb banderes deis di-
versos paisos i amb vehicles guarnits.
EIs catalans, és ciar, feien onejar una
gran bandera catalana i es feien acom-
panyar d'un automóbil on hi havia la
bandera argentina i set ovuít de catala-
nes. Fou una jornada llurninosa i plena
d'alegria i de sa patriotisme. Pel camí,
els catalans eren saludats amb ovacíons
immenses i no mancaren els crits de
«Visea Catalunya lliure!» i «Visea la
República Catalana!» Un bell jorn en
aquella primavera argentina, amb
himnes i cants.

Al vespre, pero, la cosa (Omen~a a
complicar-se. En -el céntric bar ~I~~~

Capgiraments

quínazo es bevia i es cantava. Una veu
italiana aprofitá el millor moment i
cridá: « Vivo Cataluña libre!», contestat
amb un « Vtva!» eixordador. Un cone-
gut andalús replica, fort, amb un « Vivo
Españal» que ningú no recollí. Remar-
quem, de passada, que la colonia espa-
nyola no s 'havia manifestat gaire aliado-
fila ... L'andalús repetí el crit, amb una
botella a la mil i amb .actitud amenaca-
dora. Bona la va fer!

L 'honre acaba a l'assistencia pública i
l'incident provoca una rápida reunió
d'espanyols, els quals arribaren a l'a-
cord que hi hauria sang si en la manifes-
tacíó solemne que es preparava per al
diumenge vinent hi anava la bandera
catalana. Assabentat d'aixó, el cap de la
policía ho comunica al comité interaliat
organitzador. A la tarda del dia següent,
el comité celebra una reunió en pie, en
presencia del cap de la policía i una ro-
missió del Centre Catalá.

El cap de la policía de Mendoza hi
aná amb guants blancs, pero amb acti-
tud inflexible. Comeneá per reconéíxer
que el Centre Catalá era l'entitat més
culta de la ciutat, pero els pregá que no
traguessin llur bandera i ensems arríes-

AVUi rn'he despertar amb 13sensaeió d'un genocidi quan horn se'ls adreea en
. de no saber ben bé qui sóc. No sé. catalá ~l Caralunya, perqué ells diucn

si sOL un horno o una dona o un andro-'. que no l'entenen tot i haver rcsdit en la
gin; si sóc blanc o ncgre o 5~0~~SI s~ nostra (?) tetra durunt qui-sap-lo.
bo o dolcni o ni una cosa 11 I ultra; SI Encara no goso abrir c1s ulls i penso
m 'agrada la música o no m 'agrada; S!, que hi ha moltes coses per aq uests
sóc catalá o cspanyol, a potser zulu; SI mons de Déu que poden ser la causa
vaig ben vestir o ma] vestir, o bé des- d'aquest mal que ara pateixo, Com ara
pull.u; tampoc no sé ~n une la m\l dreta aquesta guerra del Líban, on ningú no
ion l'esquerru. Per be q~e el.TIf~ I efecto sap ben bé per que s'está lluitant. o la
que estic ajagut, no sabría dir :)1 ho esuc cruenta guerrad'El Salvador ... O tots
en posició horitzontal ~ be, vertical; nOI aquesis "salvadors de patries, que de les
sé rarnpoc, on es a dult ion es a baix.. .dlctadures en diuen dernocrácies, i de

I mcntrc m'estic aixi, sense saber on t'esclüvªtg~>:..I!H~~n~~~_g,uc .imPºS~11 Ia
sóc, amb els ulls encara c¡ucs, miro' censu¡'llrnentre proclamen l'irnperi de
d'csbrinar les causes que m han dut a la lIibertat d'expressió; que no tonen es-
uquest estar. M'adono que, d'un temps crúpol a torturar; matar, engarjolar pa-
enea, una serie de fets han anat calant cífics ciutadans arnb l'excusa de co-
fons dins la meya conscrencia. Potser rnbatre el terrorisme i titilen de subver-
tOI va cornencar amb la moda sius els defensors deis drets humans o
«unisex», aneu a saber. ° quan un dia els qui lluiten per l'alfiberació nacional
que vaig fer relació amb una flávia del seu país; o 'que, si et distreus, ja se
trernpadora. després, en passar a t'hanficat al Parlamern, amb la calavera
l'etupa erótica, per .dir-ho d'alguna. de plorn (grades, García Lorca'), i ~o-
manera, vaig descobrir, astorat, que la meneen a disparar trets al sostre I a
mansa era un mascle, per dir-ho tumbé bramar com UIlS cnergúmens per tal
dalguna manera. O potser la cosa te d'acollonir ,cJs representants del poble i
rnés beta i arrenca de quan alló de la . pispar-los el poder. O aquells qui, ,ben
(cruzada», en que ens van dir que ens peixats,tot vetllant per la salvació de
havien . alliberat deis' «rojos» il lesanimes deis ríes, ens demanen que
l'enderná, de tan lliurcs COfÚ érem, ja ni acceptern amb resignació la fam, la mi-
podiern parlar en res més que no fosen seria, 'I'cxplotac]ó de I'horne. per
«cristiano». O potser em ve de lotes lhorne durant restada a la tcrru,
aquestes coses que s'esdevcnen ara: un perqué així ens guanyarcm el rcgne del
dia ens donen una autononua, una au- cel.
tonomia passadu per aigua, CO!l} els l és així eOI11 es van capgirant les
ous , i aleshores SOI11 una nacio. el coses: l'assassí esdevé víctima quan és
catala es idioma oficial i sembla que tot ajusticiar, i la víctima esdevé assassí
unirá be i Iarern xerinola i beurem 'luan ajusticia; I'home que mata un
xampany... Ah, 'pero, l'enderná. célla~ altre horne és un criminal. i el soldat qe
crac, ja than turnut una garrotada, ~ mata centenars o milers d'homes és un
alcshores ho velen «arrnoruzar- tot, I heroi; aquell qui fa donacions a insti-
ja no som ~lI1a nació, ,el «cristiano» tuci?ns d~ b~,pÚbl,ic,é,s un be~efac:o~
loma a terur preermnencia sobre ~I_ de I~l hU,manltclt, ,ma!&r?t :qu,e e!s 1111,?rs.
catalá.. o sigui que, «quan crcus que Ja~__~!g!!!.nQª.r;19s: !º~J!J!ll!aJ~<1 ~Jl.JLfa~n~ª
s'acaba, torna a cornencar». corn fa la de material de guerra o que els ~ells
caneó, perqué hi ha uns senyorsque se.! obrers es monn d.e fam; aquell qU~,ex-
senteu discriminats, ultraijats I vicnmes plotu la pornografía, eljoc, la prosuiu-
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sil! la que flamejava, sola i l.iure, al
casal. Fcu un advocat Italia que argu-
menta a favor deIs catalans, Amb les
lleis a la .ná, bo idemanant a l'autoritat
que deixés de pressionar-Ios. En va.

Aleshores, els catalans intervin-
gueren per dir que seria millor deixar
els problemes i que acceptaven no anar-
hi amb bandera: c)ilia que es mantin-
gués l'alegria, sense conflictivitats.
Pero s'alcá un anglés de máxima repre- .
sentativitat í, amb to solemne, proposá
que, com que -digué- en la gran ma-
nifestació no hi podria anar, corn
sempre, la sagrada ensenya de la libera-
líssima Catalunya que es realitzés el
gran acte públic sense altra bandera
que l'argentina ...

L'emoció delscatalans era immensa -
en constatar l'afecte de totes lescollec-
tivitats allí representades i que estaven
decidides a acceptar aquesta generosa
iniativa. Declinaren, pero, tanta defe-
rencia. I s'obrí canú la solució que va
prevaler: la gran manifestació aniria
presidida per una colossal bandera
-diu la notícla-« de cinquanta per
quatre rnetres, confeccionada amb els
~ºlQ{s~. tºt~~ ~~ c;~elll'C;s aliªº~s. 1
amb els de l'ensenya catalana, és ciar.

Una nodrida columna de catalans hi
assistí. Portaven com a disuntiu una
bandereta catalana. Després, encara, es
féu una gran edició d'unes tires amb els
colors nacionals de Catalunya, engoma-
des, d'ús práctic, les quals foren distri-
buides a totes les cases de comen; de la
capital de ponent argentina.

El número 30 de la revista «Ressorgi ..
ment» de Buenos Aires, publicada el
mes de gener de l'any 1919, d'on
treiem tota aquesta informació, parla
també d'altres íncídencies. 1 el tema de
les banderes, reapareixerá encara: per
exernple, en 'els números de juliol del
1922 i novernbre del 1926. Pero ho
deixem, ha i retent ernocíonat horne-
natge de gratltuda aquella colossal i ex-
emplar bandera de solidaritat
internacional.

Victor Castells

ció o bé trafica en drogues, pot arribar a
gaudir d'un lIoc respcctable dins la socio
etat; en canvi, els hippies. que ens co-
mminen afer larnor i a. no Ier la
guerra, són bescantats, perseguits i co-
rromputs per aquells rnateixos respec-
tables ciutadans,

I podría prosseguir, pero ja cm baila
la bala. Obro' els ulls i veig una' mena
d'ésscrs, que no sé si són persones o si
són.sirnis, els quals em miren encurio-
sits él través d'uns barrots gruixuts, que
es drccen al meu davant, 'per bé que no
sabría dír si jo sóc dins i ells són lora, Ó
si ésa l'inrevés ...
Iaixí rn'estie., l cornenco de pensar

que no pot ser que passin rotes aquestes
coses al món, que tot aixó nornés pot
ser imaginar per la mem desballestada
d'un foil...

Jordi Arbones
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