
Ti1ó. expliGare, raala, anib véu tranqui-la
i paráu!a sénzilla: .
si é! .meu cos es traba tan a prop de vosaltres,
esfimats amics del problema personal, .
.Mi.bils préstidigitadors de paraules i de fets,
fuuitiplicadors de moneda i~ quan es

[necessarí,
rcfinats tastádors de la belleza, . ,
pronunciadOrs segurrfssíms de mots sagrats
.'que ímpúdícamenr teu vosires:
Ú jlibertat de I'home.r el progrés, el traball,
i quan voleu demostrar que sou molt

[europcus
iIávÍJJ.-~parlen. amb rastre serios,
de la civilització occidental, del dolar i,
. [sobretot, 'aruics meus,

qü'é él negocí és el negoci, i aixo, explicar-ho
.1mb· ei cul ben enfonsat en un confortable

[bu tacó
assaborint cáfé, la 'copa -i el cígar.

Sr. encara que ei meu cos es trobi tan aprop

de vosaltres,
també vise al costat dels miners encórbats

. [per la negror deIs dies,
al costal dels jornalers del camps de tants

, . . [pai'ssos,
al costar dels qúí, segons Sant Llúc, pateixen

. [set i fam,
que no són precisamenr els rnateixos, que,

[segons Sant Mat~u,
més tard, pate:ixeii set i fam de justicia,
1 '3.1 costar de tots aquells que,
~éiúé tendresa en la seva miseria,
lluiten .encara pels seus pobles,
per aquests pobles que, si es traben vencuts,
la !gerú de bé no explica arob 'delicada i

. [con tunden t defínició:

E's 'él desu de cada persona ide cada poble!

'Si, encara que el meu cos es trobí tan a prop

. [de vosaltres,
.1a meva vida pertany a tots els homes ele la

[lena,
. al treball de tots per a tots,

. ; -a 'I'aigua dels marso i dels rius,< 'a l'a. '!lUID del sol, que convida a viure,
.. ; 'i a la pau, que neces~ariament vindrá,

tan real com 'el núvol o COl11el pa,
. . ; que fa ternps que tants hornes esperen
J-'" i que jo, ara, compateixo amb vosaltres, a la

taula,

... ; i 'a la meva "pobre i 'cnganyadora terra,
. "arnb els seus homes
: tan treballadors,
-; tan' elegants, - .
\ tan creieil ts

.i, 'en definitiva, tan poc generosos,

'{.; tEncai:a que estíguí "amb vosaltr~s,

. <¡btimats amícs del' problema personal,

::;-'<fvisci moriré per tot aixo,
t· .

,.:' ";"léntamertt, sense remar,
':'::.4,":' , '. .
, ·:'··i'tbnl. 'fa .I'arbre vell,

'';'~~~~m .fa' la Julia .
.i!:~.

I'ocell,

Pedrolo
p er

.Mentre Iurgava els prestatges d'uua IJi-
breria va venir a parar a les nieves mans
un llibre (>1<) que va {lonar-rri~é una autentica
~ol'presa: Ilegeixo l'index i descobreixo que
entre els noms de Samuel Beckett, Arthur

. Adamov, Eugene Ionesco, Max Frisi:h, Eci-
ward Albee,· i al tres, figura el de Manuel
de Pedrolo. Evidentment, nornés que I'autor
hagués posar el nom del nostre escríptor en
una simple frase, ja hauría estar quelcom
d'iniel¡es per. a . nosaltres., Pero, heus ací,

..que Martín Esslin I'encious en on capitol on
analitza dues de les seves obres, entre les
de catorze dramaturgs més de renom uní-
versal.

Martín Esslin va néíxer a Hongria is'edu-
cá a Viena, on va estudiar angles i filoso-
fia a la Universitat, i on va seguir uns cur-
sos de direcíó teatral al "Reínhardt (Thea-
trical) Seminar". A I'any 1938, quan anava
a encetar la seva carrera teatral, els nazis

. ocuparen Viena, i Esslin va haver- d'emigrar,
Va residir durant un 'any a Brusel.les i des-
prés es tralladg a Londres, on esdevingué
guionista i productor de la B_B,C_ Ha escrit
per a la _B,n,e. un bon nombre d'artícles

. 'radial; sobre temes polüícs, socials i Iíteraris,
i actualrnent és assísteut en cap del depar-

01, MALCUS,
El tendrum, dificil {le soldar
va curar-se't depressa,

. Oi, Malcus?
Tu, pobre macip il-Iustre
et vas ben senyar am b sort
i no et va caldre

'p'aper model 1006 per a I'espccialista,
'Alla rnateíx, a I'hort,

'el Mestre va fer un miracle
fulminant, quirúrgic,
una .plastia, dirfem, instantallia,
1 encar diuen els enzes

quede vint anys en~a
he fet un gran progrés la cirugía!
Es ciar que els temps preterits
eren ben díferents i prodigiosos,
'digue'm-ho que la cosa s'ho val.
Llavors, arnb una indicació,
el bon Simó en tenia prOll
per ernbeinar I'espasa i excusar-se.
Amaga-la, li deia el Mestre,
'i el blasmava,
cal" tots els qui I'agafen, moren d'ella,
Les. Croades, sobretot les més intimes,
es 'varen inventar molts anys déspres.
1 l'espas3_._·, Vaja __',
No cal que en parlem més.

S E S e

Sesc (pscudonil"(] del poeta guanyador de
JaFlor Natural als jocs Florals de Xile,
'1'9(2) ;

JO R DI
tament de radio-teatre d'aqueixa institución.
Ha escrit un !,l.ibte valuosíssim sobre Bértold
Brecht i 'Ia s~h obra.

En Eti&áitti ae ¡'iLbsurd fa un' éstudi
. d'una serie d'autors (i de Ilurs obres) que si
bé ells mateíxos no s'Iián 'ídentificat máí amb
la qualificacíó 'qué 'éls dóna el títól de Ilibre,
han estructurar un téatré, que, tárit per la
fonna com pel con tíngut, Estiin considera
que pot enquíbir-se en la interpretacló ah-
surda dé la vida. .

Respecte ManUel dé Pédrbló tlitt:
"En I'obra d'un altre escriptor Ilat], (Ma-

miel de Pedrolo (nascut 1'anyl1H8) _, efts. .;,
trobem davant d'una ihtel-ligentia 'o'Hila
aútóritat gairebé geóúiEúriéJL Dé Péárblé ha~.
tia d'ésser actualment mes éonegul Iota dil
seu país, si no fas pe] fet d'escriure en un
idioma -el catala~ qi.re resulta poc corü-
prenslble"adhlic per a aquelles 'personés t'l'é
parla ánglésa que teuen accés al 'frahées,
espanyol o alemany, :Es un prolíñc escrip-
tal' dé novel-les i contes i també áütor d'ún
bon nombre d'obres teatrals algunes de -les
quals cauen 'dins la convenció del Teatre
de I'Absurd. Després de Iluitar en la' .gue-
rra civil espanyola, en el bandol 'que 'va
perdre, ha treballat com a mestre en escoiés
primáries, com a agent d'assegurances.. co-
jredor, . traductor i assessor Iiterari, Ha
guanyat una quautitat llmp,b:essionant de
premís Iiteraris"

Després fa una análisi de "Cruma", ·obra
d'un acte estrenada a Barcelona 'el 5 de
julio! de 1957, Premi joan . Sautamaria, i
"Homes i No", estrenada, també a. Barce-
lona, el 19 .de 'desemhre de 1958, i que va
guanyar el Premi Ignasi Iglesias ais Jac's
Florals celebrats a Buenos Aires I'any 1960.

Acaba el comelltarid"aqueixa -darrera
obra. dient:

"En la senzillesa ..de la seva concepció, i
en una completa assim ilació de la' idea 'fi-
los(¡fica per la concreta representa ció en
termes d'obra esecenica, "Hom es. -1 No" ha .
d'ocupar un lI~c molt alt 'entreels exem-
ples de més exit del teatre de I'absurd. Ma-
nuel de Pedrolo ha acabar altres obres din-
tre . d'aqueixa línea,' Si mantenen .la .pto-
mesa. d'aquestes prirneres. temptatives,.. ocu-
para el Iloc que Ji correspon entre els m:a-
xims exponenrs del genere",

No hiha dubte que el reconeíxemenrde
les valors indiscutibes dun aspecte de'

j
I(Passa a pág. ¡~egüi!t1i)_
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'El p;úent Munijest [ou. redacttü spet
Sr. Erancesc A. Izquierdo i Alcolea '

, ,i presentat a la Primera Revisió Co-
marcal D'Iniciatives Sartianistes ce-
lebrtuia a' Manresa el dia 10 de
Eebrer del 1963, o'rganittada pel
L'Agrupaciá ..Manresana de Folklore,

,Posterio?'ment jau aprouat en la
. ,'Cinquena' Jamada D'Estudis Sarda-
.. nistes, celebmda a' 'T'árrega el 17 de
'Mary del mateix an,,; ¡ [inalment
proposat a L'Obra del Ballet Popu-
lar com ,a expressió, de rideari ser-
cla"ísta." '

, , Nos;'ll:r~s, els sardanistes, conscientes de
"la respansábilitat concreta amb el' nostre

. 'pable 'Í la riostra época, maniíestem- ésser
,te~tÍlPanis' de I'esperit .de pall,. Ilibertat i
.germanos. .universals que .arryora la huma-
'nitat, ' "

La Sardana ens ha ensenyat que, tetes
'les valors -espirituals pracedeixeri de .Déu,
.el qual .ha danat ·als homes la raó i cons-
ciencia de la ,terra i de la sang, .de I'ordre
'i 'I'harmonfa, del, dret i, la lliberta~,tan

, 4

"l'obra "'de Manúel de 'Pedrolo per 'part
-d'aqueix crítíc té' una 'ímportancia qualita-.
· ti va per a la nostra .literatura,' si bé na
quántitativa. 1 precisament, per aqueix mo-
-tiu," posa de relleu un 'dels problemes que
'ens' Cal ','nesaldre d'una manera immediata,
· la difusió de la nostra literatura en' Ilen-
-:gües 'farainies. Paca cosa' s'ha 'fet mai" en

aquest sentit. Horn ha hagut d'acarar pro-
'blemes 'molt mes virals i -importants per a

· salvar la Iléngua "i la literatura catalanes -
problemes que encara na s'¡];m resolt d'una
romera definitiva; 'Nogensmeys, cal que na

-desaprofitem cap <le les avinentes que pug-
gúin oíerír-nos les' actuals circumstáncies,
'Sabem que el Consell dEuropa s'ocupa de'
-reivindicar les Iíteratures de Ilengües mino-
ritaries i que ja bi ba ficat el nas la ~'Di-
rección General de Relaciones ~ul rurales de
España": Pensem que' potserI' "Omníum Cul-

"tura'l" podría "actuar 'd'na manera . directa,
"pcrque 'ja "podem suposár quiria ·sera·.'l'ac-
-tuacíó de I'oganísme franquista respecte de
'la' nostra Iiteratura, A més, a part de, pro-
piciar les 'traducciallS d'obres éatáian~s a
d'altres llerigües, els' nas tres edítors haurien
de remetre exemplars dels llibres que publi-
quen, en catali(a "les seccions de crítica lite-
raria deIs diaris més importantsvde tot él

"món, -també a 'le's publícacions especialitza-
. des i a les' universitats que publiquen re-
, vistes literáries.

'Tinguem"presel1t' que també la riostra li-
,~el:~tura está truca.!1t a, la ..po,rt.a_de Ja Mis-

tpi'ia .. Procurem que- els caps .siguin. escol-
t~ís·. ...,'", .." .

• "THE THEAT'RE OF 'I:HE ABSURD".
".' lI?é~ Martín Esllin, publicar a Nova Yark per
:~,,:"Da\lbleqai & ·Cqm¡:iany,·'1nc." dinj la cal-

\P~~cló '~A~cliQlJ3(¡9~f~: . >o

""~~~~1'~~,W~rf!'t'tf~1~~t:71!F~..~Z;~'r~1Eir.~r..f.<" i¡"~~t~7:~
Uníversítat AiItono~a 'dJ'Bar

..Bibliot d'Huma; :Ü~<
post universal, 1 -es ·.per ame per ..on em .:'
de camenC;~r, per la seva dignitat com 'a"
home i pels seus drets corn a home. L'home .
ens neguiteja i ens neguiteja -més. 'canside-

,rant el seu microunivers des de I'alta . pa-
norániica in ternacional, car "els aven~ps
abtinguts al nivellintérnacional per a la
prom oció dels drets humans només són reals
.quan 'es converteixen en .ar,JÓ .con creta
díntre la vida local. (El Correo, UNESCO,
actu bre de 1958).

Nosaltres, els sardanistes, na reevindíquem
cap altra casa que els drets humans. '1, aíxó,
ha fem unínt-nos 'en rodona . i .saltant .de
jaia mentre ens estrenyem les manso La
rodona es la riostra comunió i la bailada
la nostra assemblea. Veiem un germá en ca-
da heme que entra a I'anella i. na sentim
rencúnia pel qui la deíxa, Na necessitem
la parla per' a comunicar-nos .. Na necessi-
tem conexer al prorsme, per a estimarlo
home, i dones, blaucs i negrea, pobres i ric~
hi caben, ,a la gran rodona, Respectem i va-
,lem ésser respectats. A ningú no 'pregun,(em
,cam pensa ni en qué. creu, si és dels nas-
tres a si na ha éso Ve a nosaltres i l'ábra-
cem. Aixo es tot,

Creiem que I'ideal de jusrícia, d'ordrc i
de germanor esta bellamen t representar en
'la Sardana, i ha defensern afebríssadament
com una casa' que hem de conservar i 'ca·

. municar.
. Avui, a les partes d'una !epaca nava que
s'obra davant una humanitat astorada:

Avui, que el món rnalda per assolir Ulla
fórmula idea!' de convivgncia humana ba-
sada en l'ordre i la justicia;

Avui, que la Hum i la veritat han estat
promeses a .tots els pobles sen~e distinció;

Avui, a punt d'esclatar la brotada 'allí-
beradora, tan llargament congriada al cor
dels ha mes de .tota 1<1 rerrar

Avui, nosaltres, els sardanistes, manifes-
tem la fe i Tesperanc;a . en I'home, en els
seus drets i en -la germanor universal.

beIlament expressat en el cercle, 'figura tgea-
métrica perfecta. ,

Aquella dansa honesta; assenyada 1 ra-
cialment catalana, jaia rlels empordanesos
d'ara fa cent anys, ha esdevingut dama re-
presentativa i simbólica d'un poble insu-
bornable que fá , arribar el seu 'missatge

.d'esperanea ,a tots els homes de bona vo-
luntat.

Ya na és mes "la dansa sencera d'un po-
ble' corn la, definía Maragall, sinó que ha

..eselatat i ha superar adhuc 'el concepte de
,dansa per encarnar-se 'en símbol d'un es-
perit que val acoblar tata Ia .humanita t.
, Nosal tres, els sardanístes, creie1l1 en les
virtuts essencials de la Sardana i veiem
en ella la imatge d'un món nou, on els
homes sÓlllIiures .i íguals en elignitat i
drets, i aquest drets i aquesta dignitat es
'!passeeixell "sense distincíó de ra"a, calar,
sexe, idioma, relígió, opiníó política, QIi-
gen nacional a social, posició económica,
.neixement a .qualsevol altra condició". (Ar-
tiele 2 de la Carta' de Declaració ele Drets
Humans, adaptada per les' Nacions Unides
en l'any 1948).

Hom 'entra a la Sardana ." en surt quan
,vol, i mai na es des rueíx la .imatge perfecta
del cercle. A la Sardana, hi cap tothom,
sense menyspreu de ningú. Tothorn hi té
el mateix dret i el mateix deure, i la lli-
bertat de cadascú acaba allá on comenC;a
la de I'altre. Aquest ,ardenat senrit de' de-
mocrácia pura, esdevé en la Sardana forma

.essencial de la seva naturalesa. Per aixó
pat mostrar-se com la prava evident i tan-
'gible d'un esperit actual, com un fet social
,de farC;a indiscutible.

Nosaltres, els sardanistes, volem acoblar-
nas amb els qui arreu del món lluiten per
assolír aquest ideal huma:, esperonats per la
lIei natural' i la Ilei divina. Hi aportem un
míssatge net, , clar i concret, que trobara
ressó ,en Ia veu universal que glateix per
aquest ideal de justícia. .

Representem una minorJaque val ésser
considerada i respectada, pero, en el fans,
la riostra presencia és evident en cadascun
del, homes que esperen I'arríbada d'un món
nou.

Avui la Sardana projecta rnés cnlla de
les muntanyes i el mar, més enlIa de tates
les fronteres, el seu míssatge huma. La Sa1'-
{lana empordanesa i catalana, s'ha Iet uni-
versal, =potser per empordanesa i catala-
11a-. i 11.0seria just, ni noble .ní ,generós,
que per timidesa espiritual restes escanyada
en el cercle migrat :d'un egoisme perníciós.

NosaItres, els sardanistes, valelll ajudar a
íer aquesta tasca educativa; a, més. ben .dit:
aquesta feina cuádruple; "educar l'apinió
pública, canviar, les actituds fanamen tals
de la conducta, eliminar idees antíquades i
implantar a la ment dels homes, les dan es
i els infants, tots aquells conceptes que re-
flccteixin les rcalitats d'una societat mun-
dial cornposta de grups vinculats estrcta-
ment dintre 'la .interdependancia humana".
(L'ensenyanC;a dels drcts humans. Manual
per a mes tres. Nacions Unídes, Nava York,
1958). ' '

Per assolir vaquest 'ideal, les "nacians uút-
'ten com mái na ha fererr, Per assolír aques-
ta llum, malden els cervells més clars del
riostre temps. La veritat sura sempre. "La
prevenció de la díscríminnció, la protecció
de les minaries,' el dret de Iliure rleterrni-
nació' de pobles i nacions, ola Ilibertrit cl'in-
íormació", etc., són conquestes que .hom no
pot amagar perqug son la hist.{¡ria viva del
nostre temps, són fcts actuals que arreco-
nen narcisismeg í hípocresies. (Enqucsta de
la UNESCO)_

Tot fóra mes senzill amb una mica roes
de sinceritat i una mica. menys de crctinis-
me. Ben ,mirat, el prlncipi d'un món millor
és decidir: "Ja vull ésser millar". L'entitat
individual es la cel.lula primaria del .tom-

BUTiLETI INfORMATlUDE
COORDINACIO DE l' ACeIO"
UNIVERSITARIA (C. A. U.)

O:;

.~.

MONTSERRAT, 1 de maig: El mati del'
día 1 de maig, a I'explanada de'¡ Man,stir'
de Mantserrat,' quatrecentes persones varen'
reunir-se per far 'homenatge a les víctímes '.,...
dels "vint-i-cíns anys de la pau de' Franco".'
La presencia de forces de la Guardia: Civil;
i de nombrosos elements de la' 'Brigada So-
cial na 'varen conseguir eutorpir el progra-,
ma de ruitja hora de silenci, ~n j;alidarit~t ""
a la cIasse treballadora, sotmesa durant vint-
í-cíns anys a 'un siléncí real, Tres"nianifesj,
tants varen ésser detinguts, i deixats anir;·.',
pac despreso ,"

BARCELONA: Eldia 30 d'abril en frcin~':"·t::~ '
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