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" EDITORIAL "• 
Le mal francais H 

EL CENTRÁOSME MESQUI PRECIPITARA LA DESAGRECACIO 

Els pobles se vencen, se sotsmeten inclús, mes no s'humilien 
pas. Humillar un poblé es la pitjor cosa que's pugul fer, la que no 
s'oblida, la que no's perdona, la qu'en definitiva l'humllíat retorna 
sempre a ¡'humillador. 

L'estiu passat els noms de viles i de vilatges de Catalunya-
Nord foren ¡I.legalment (amb la legalitat d'avui) retolats en 
cátala Després d'un llarg vals d'hesitació, la legalitat, d'avui, 
restablí la retolació en francés. 

Aquesta legalitat amaga malament una mesquineria, mesqui-
neria que no's manifesta solament a Catalunya-Nord sino, també, 
en les altres regions perifériques de l'hexagon. Fer aplicar la 
legalitat estatal en petiteses semblants es precipitar la desagre
gado d'un centralisme que només, avui en dia, Franga sola gosa 
encara mantenir. 

En tots els passats — els de l'Edat mitjana com els de mes 
enrera — els pobles sotsmesos gaudien de mes llibertat qu'els 
de l'hexagon actual. Tots els conqueridors, tots els reis, tots els 
emperadors deixaven, ais pobles sotsmesos, llibertat suficlent 
per administrarse ells mateixos, peí lliure usatge de la ¡lengua 
llur, de la cultura llur, de ¡'economía llar. 

Es sota Lluís XIII, per obra de Richelieu, i amb Lluis XIV, 
per obra propia d'aquest rei, que s'iniciá el centralisme francés, 
creador de les mes grans injusticies entre ciutadans d'un mateix 
estat. 

Es així com. pobles periférics d'aquest estat, amb economies 
perfectament equilibrades — per ¡'época — comencen a esdevenir 
futurs deserts francesos, la voracitat centralista emportant-se el 
millor entorn de París. 

Es així com llengues, mes antigües i evolucionades que la 
¡lengua francesa, comencen a decaure I a esdevenir, pejorativa-
ment, * des patois ». 

Es així com cultures, superiors a la francesa de ¡'época, 
comencen la devallada que les conduirá a esser ignorades deis 
mateixos pobles d'on son eixides. 

Es així com, a poc a poc, tot s'ana francesant, acabant per 
arrencar, ais pobles periférics, la noció de llur propia identitat, 
de llur propia personalitat. 

x x x 
Arribats a aquest grau d'alienació ¡a tot semblava posslble 

i irreversible. Posslble, dones, de desnaturar els noms propis 
de viles i de vilatges, de valls i de montanyes, d'homes I de 
coses. 

Tot fou admés amb mes o menys passivitat; a vegades com 
un mal necessari, a vegades en sacrifici en vistes a una suposa 
simplificado menant a la grandesa. 

Hom admeté, de consegüent. les Intrusions en la vida pri
vada deis pobles i deis ciutadans periférics fins a límits mal 
atesos pels precedents dominadors. Hom admeté, entre moltes 
altres coses, la mutilado deis nostres noms de viles i de vilatges, 
motiu de l'incident d'aquest estiu passat, Incident que, en lloc 
d'apaivagar l'oposlcíó minoritaria, autora de la retolació en cátala, 
l'ha fet créíxer en proporclons tais que s'esta transformant en 
majorltérla. 

Car, mesqulnerles administrativos d'aquest ordre donen 
motiu per contestar la legalitat formal esmentada mes amont; 
de la mateixa manera qu'el « maquisard » / el resístent contes-
taven la legalitat formal deis temps de ¡'ocupado. 

(Segueix página 2) 
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Bo manquen pas tic ütfíttar 

LA CASA P AI RAL 
museu cátala d'arts i tradicions populars 

Cl CasMlet ¿erpt»#; 

Congrés de cultura catalana 

CONGRES DEL RETROBA ME NT. 
I DE LESPERANCA 

c t JOC 

Perpinya ha estat, darrerament, una ciutat privilegiada en el camí 
del retrobament cultural i nacional deis palsos catalans. 

Fou, en efecte, a Perpinya, on tingué lloc la darrera reunió, « a 
l'estranger », de la nova Generalitat de Catalunya; i, simbol per tots 
els Catalans, aquesta reunió tingué lloc en l'antiga presó d'estat del 
Castellet, avui Museu d'arts i tradicions populars catalanes, sota el 
nom evocatiu de Casa pai ra l ; de tots els Catalans. 

Perpinya i el Rossclló han estat encara a 1'honor en els darrers 
esdeveniments histories de Barcelona : retorn triomfal del president 
Terradellas i cloenda del Congrés de cultura catalana. 

El poblé de Barcelona acollt amb pro
funda i afectuosa germanor ais Rosselo-
nesos. Igualment ho féu l'honorable pre
sident Tarradellas rebent les personalitats 
nord-catalanes en el célebre Saló de 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 

Finalment, els Rossellonesos (1) rebe
len especial acoll iment am motiu de llur 
part ic ipado a la f i del Congrés de cul
tura catalana. L'acté tingué lloc en el 
Palau deis congressos de Barcelona, tres 
o quatre vegades mes gran qu'el de Per
pinya. L'immensa sala estava plena de 
gom a gom. Hi havia molt entusiasme I 
se sentia, també, al partir, que tots els 
presents emportáven una gran espe
ranza. 

El Congrés, iniciat el 28 de gener del 
1975, per la Junta de govern del Col.legi 
d'advocats de Barcelona, proposava l'or-
ganització d'un Congrés de la cultura 
catalana. Mes de quinze mil persones I 
mes de mil cinc centes entitats hi 
adheriren. 

Cinc grans campanyes van sorgir, com 
una necessitat, per respondre a l'esperit 
de catalanitat que's manifesta pertot : 

— la campanya de salvaguarda del 
patrimoni natural ; 

— la campanya per l ' identif icació del 
terr i tor i que prengué l'eslógan • Cátala 
al carrer » ; 

— la campanya per l'ús oficial del 
cátala ; 

— la campanya per les institucions 
fixant-se com a objectiu la mobilització 
per la recuperado de les institucions 
polítiques de cada País cátala ; 

— la campanya per la revitalització 
del valors populars del folklore. 

Catalunya-Nord ha estat mes particu-
larment present en aqueixa darrera cam
panya, principalment amb l'extraordinari 
aplec, en 1976, a l'Abadia de Sant Miquei 
de Cuixá ; record inoblidable per tots, 
peí retrobament d'unió i de pau que 
signif ica. 

El 15 d'abril d'enguany «'iniciaren a 
Perpinya els actes de cloenda. Tingueren 
lloc en l'antic castell reial i la gran sala 
d'honor mal havia vibrat d'un tal entu
siasme. Els bons germans de Barcelona 
realcaren l'esdeveniment amb l'admirable 
exposicló d'antropologia i folklore que 
tingué lloc en la bella ñau exterior de la 
catedral de Perpinya. 

Els Paisos catalans comencen el segon 
cicle de llur separado. Aquest congrés 
ha fet aparéixer clarament que, malgrat 
mes de tres segles d'alienació, de 
repressió i d'ofegaments, voluntáriament 

organitzats pels dos estats que la trosse-
jaren, Catalunya continua essent present 
en els camins d'aquesta Europa que de 
nou s'esta plasmant. 

Puguin, els vells estats, cansats de 
llurs centralismes i de llurs imperia
lismos — imperialismos que, massa 
sovint, s'han acabat en llágrlmes i en 
sang — repensar una Europa nova. Una 
Europa nova plena de respecte per tots 
els pobles, principalment pels nous, 
sense estat, que estant renaixent pertot. 
Una Europa nova en la qual. Catalunya-
Nord será unida ais seus germans de 
l'altre vessant, l l igats a ells per una 
comú i Marga historia. Una historia que 
comencé ben ahans de l'any 833, naixenca 
de Vi l fred el Pilos, primer comte ' de Bar
celona, f i l l d'Arriá (Conf len t ) ; una histo
ria que's materialitzá, d'una manera uni
versalista, en 1065 a Toluges (Rosselló), 
amb el primer esboc de parlament euro-
peu, grades a la genial i generosa ini
ciativa de l'abat Oliva, Instituint les 
« Paus i t reves de Déu ». 

En signe d'esperanpa d'aquest nou 
demá de « pau i treva » per tots els 
pobles de la Terra, aixequem la nostra 
senyera. Fem qu'els pessics del vent la 
fagi onejar, en signe de pau, en tots 
els paisos catalans, com oneja al c im 
del baluard de l'antiga presó d'estat de 
Perpinya. Aquest Castellet simbol ens ho 
murmura i ens ho diu mes enllá d'aqueixa 
falsa « frontera-estatal » qu'ens separa 
sense desunir-nos, com una cicatr lu de 
l'história. 

LA SENYERA CATALANA 
AL BALUARD DEL CASTELLET 

Le senyera catalana 
al baluard del Castellet, 
oneja amb la tramuntana 
com roselles al camp de blat. 

Castellet... I 
Presó d'estat del meu poblé, 
tot carregat de t r i s t o r ; 
ara és llar catalana 
portadora de claror. 

La senyera catalana 
floreix al pessic del vent, 
missatgera d'esperanpa, 
de retrobament I de pau 

La senyera catalana 
al baluard del Castellet, 
oneja amb la tramuntana 
com roselles al camp de blat. 

Josep DELONCLE. 

(1) Váries delegaclons nord-catalanes i 
el célebre Fanal de Sant Vicent de Per
pinya. 
(2) Independent. 



EDITORIAL ( c o n t i n u a d o d e la pág ina 1) 

Tant en Catalunya de Franga com en els altres pobles peri-
férics hi ha, en efecte, mes perill de desagregado amb imposi-
cions dites legáis que deixant s'administrar cadascun d'aquests 
pobles, com ells ho entenen. Ho haurien de poguer fer en tot 
menys en els tres dominis de base de l'estat : la moneda, l'armada 
i les relaclons estrangeres. Tots els pobles en qüestió admetrien 
aqueixa tutela, malgrat que aquests dominis no eren pas, en el 
passat, de la competencia exclusiva de reis, princeps o empe-
radors. 

SI l'estat francés canviés ¡'estructura centralista per una 
estructura federalista, podría esser l'estat model, anant mes 
enlla, inclús, deis principáis estats federalistes del món actual; 
d'aquells, en els quals, cada poblé federat (land per Alemanya, 
per exemple) té el seu parlament, el seu govern, els seus minis-
teris, el seu ensenyament, la seva justicia, la seva policia, etc.; 
0 d'aquells en els quals cada país federat (estat pels Americans 
1 Canadencs, per exemple) hom continua retolant Los Angeles, 
San Francisco, California, San Antonio, Monterrey, Texas, Nevada, 
Colorado, Florida Ouébec, Montréal, Saint Laurent, Saint Maurice, 
Montpelier, Joliette, Paradis, Saint Jean, Ierre Neuve, etc., etc. 

Tots caigueren o la 
REPARACIO 
d'una INJUSTICIA 

Un trenta de gener * glories ». Les tropes « nacionals » entra-
ven a Castelltergol, després d'haver * alliberat » la vila de mans 
* comunistes ». 

Acaba la guerra amb la derrota republicana i comencaren a 
néixer com bolets, arreu d'Espanya, els monolits o les lapides 
en honor deis caiguts * per Déu i la Patria - (i Franco). Castellter
gol, per no ser menys (cosa estranya) també obtingué el seu 
monument commemoratiu. Des de llavors i durant gairebé qua-
ranta anys (a qué em sona aixó de quaranta anys ?) s'ha anat 
fent cada trenta de gener (mes o menys) l'homenatge i l'ofrena 
floral ais caiguts. Una missa, una visiteta al monument, I a 
diñar I 

El monument, amb els consegüents símbols de la * Falange 
Española •, dona mostres de l'unípartidisme que ha presidit 
l'activitat política durant aquests quaranta anys darrers, uniparti-
disme que segurament, i si tots empenyem, aviat será superat. 
Per si encara hi faltes alguna cosa, encapgala la llista de castell-
tergolencs caiguts en el front nacional... José Antonio Primo de 
Rivera I (—Sí, dona, aquel I del carrer de Franga, no ten récor
des ?). Coses. 

Entenguem-nos. No vull dir, ni de bon tros, que els caiguts 
en el front nacional no mereixin de ser recordats, pero foren els 
únics que caigueren ? Tots sabem que no. No caigueren també 
els qui lluitaven a la banda republicana ? No eren també vilatans 
de Castelltergol ? I dones... MI 

Un altre detall a recordar és que molts deis qui lluitaren 
en un o en l'altre cantó no ho feren seguint una determinada 
ideología, sino obligats per les circumstáncies (les que doml-
naven la regió en aquelIs moments). I així, dones, solament 
podem dir els qui caigueren en un o altre cantó, pero mai els qui 
caigueren PER l'un o l'altre cantó. 

Des d'aquestes pagines demanem que aquests monuments 
(que no fan, per altra part, cap favor estétic ais nostres carrers 
i places) siguin, si no enderrocats, sí reformades les ¡nscripcions 
I els simbols que ostenten. 

Cree que hem d'exigir, no demanar, que es fací justicia a uns 
homes que TAMBE mereixen el nostre record i admirado. I que es 
fací arreu d'Espanya. 

M. Bonafácia. 
Reproduit de « TRUC », de MOIA-CASTELLTERCOL. 

charcuterie 

PIRAY 
MMBONS du PAYS 

A Gerona recordar 

es reconciliar 

Amb motiu de Totsants, I per 
primera vegada enguany — prop 
de quaranta anys després — 
s'ha celebrat un acte comme
moratiu en homenatge a totes 
les victimes de la guerra civil. 

L'idea fou proposada per Con
vergencia democrática de Cata
lunya i acceptada per tots els 
altres partits democrátics. 

L'acte commemoratiu tingué 
lloc en el cemintirl de la clutat. 
S'hi observa un minut de 
si I ene i, s'hi deposité flors I 
corones, s'hi pronuncié varis 
parlaments, s'hi canté Els Sega-
dors i s'hi enaltl Catalunya. 

S'hi enaltl també l'esperit de 
tots els presents, per la dignitat 
de l'acte I per la grandesa deis 
de cors. 

El conflent, bressol déla nissaga catalana 

El Conflent i els seus comtes 

IV 
Mirón Io I (870-895). Mirón Io Germá 

de Vifred el Pilos, ja es comte del 
Conflent al 10 d'abril 870, com ho ha 
remarcat R. Bautier. Es, dones, entre 
el mes d'agost 868 i el mes d'abril 870, 
que s'ha produit, l'esdeveniment on 
veiem, la brusca desaparició de Sa
lomó, i dont les gestes nos han consi-
gnat, després de quatre segles la 
vivent tradició. 

Una vegada, el fet admés, l'essen-
cial de la contalla de la crónica, apa-
reix forca plausible. El jove Vifred, 
se queda molt de temps, retingut a 
Franca, després de l'assassinat del seu 
pare; un bon dia, hauria, retornat al 
país, mal vestit, tot espellingat i, sota 
l'aparéncia d'un pelegrí, i s'hauria fet 
reconéixer per la seva mare, que 
encara era en vida, i restada viuda. 
Aquesta convoca els antics fidels del 
seu marit i ell recordant per quina 
traició, i oprobi, son pare hatra estat 
matat i ell mateix desheretat. Resul-
tat : el preñen com a Senyor, i li 
juren fidelitat per servir-lo com a llur 
cabdill. 

Al dia convingut, Salomó; Franc 
de nació, llavors comte de Barcelona, 
ciutat on es devia trobar, el minyó 
treguent-se el punyal, mata el dit 
comte. 

Les gestes indiquen, naturalment, el 
comtat de Barcelona, com la regió, 
on tingué lloc aquest cop de teatre. 
Cal convenir que no es gaire segur, 
encara que hom admeteixi, com 
nosaltres, la materialitat del fet. 

I hem de relatar aquí una coinci
dencia, per lo menys, molt curiosa : 
El vilatge de Riá (Arria), bastit entorn 
del seu antic castell, está situat al 
confluent del Tet, i d'un torrent de la 
riba esquerra, que baixa deis llacs 
glacats de Nohedes (alt 2 004 m). 

Aquest torrent canvia moltes vegades 
de nom, en el seu parcurs que es 
aproximadement, d'una vintena de 
kms : el primer, anomenat el Callant, 
entre Riá i Conat, esdevé la ribera de 
Nohedes entre Conat i Betllans; mes 
enllá, i fins la borda de Montilla, la 
carta d'estat major, l'inscriu sota el 
nom estrany de « Ribera de la mort » 
i. mes amunt encara, entre Montilla, 
i els gorgs de Nohedes, no es mes 
que la ribera de Camps. 

Una investigació feta, amb l'ajuda 
deis habitants de Nohedes, ens ha per-
mes de recollir, unes quantes variants 
de l'apel.lació que ens havia intrigat : 
Ribera de l'home mort — de la má 
morta, de la Mamor o Memor. 

Aquesta darrera, semblaría la bona, 
les altres no representen, visiblement, 
mes que assaigs d'intrepretació. 

Sigui com sigui, a mes d'aquest 
nom, i de la seva etimología, la ribera 
pren el darrer nom, dins els paratges 
d'una impressionant roca, en forma 
d'obelisc, que s'aixeca, sus la riba 
dreta, a mig km, roca anomenada dins 
la comarca per la Roca de Solimans. 
Solimans es una forma catalana de 
Salomó, i ens dona les variants 
segiients del nom d'una persona d'ori-
gen germánic : Saluman - Salaman -
Saleman - Seliman - Seleman. 

Trobar un tal vocable, al fons de 
alió, que podríem, legítimement, ano-
menar la Valí d'Arriá, salta a l'esperit, 
si hom es recorda, que l'apel.lació de 
roca (del llatí Rupes) es correntment 
sinónim de castell. 

Per no sortir de la regió, tenim la 
Roca de les Alberes, el castell de 
Sarroca, mes amunt d'Anyer i, d'una 
manera general, tots els noms d'antics 
castells, on el mot roca, entra en 
composició, com ho proven els textos, 
entre altres (POST OBITUM MEUM 
RELINQUO OMNEN TOTUM, MEUM 
HONOREM QUEM HABEO IN CERRI-
TANIA VEL BERGITANO NEC NON 
IN COUFLUENTE VIDELICET, CAS-
TELLA, ROCAS. PUGOS ET OMNES 
FORTITUDINES QUAE IN EIS SUNT 
SITAS AUT INANTEA ERUNT) (Marca 
Hisp. App n° 30 Any 1102). 

En el que concerneix, la Roca de 
Salimans, hem trobat, la confirmació 
d'aquest fet, dins la menció de la 
« Roca del Castell de Sayman » en el 
territori de Conat (Rupen Castri de 
Sayman) 16 de gener de 1412. 

Desde la mateixa época i fins els 
dies d'avui, el bosc que pobla, les 
pentes abruptes de la montanya, sus 

de la riba dreta de la ribera se'n diu 
encara « Bac de Senyman o Sahiman ». 

Pero es que es pot atribuir al comte 
Salomó aquest antic (Rupem Castri 
de Sayman) castell de Salomó, que 
no ha deixat mes rastres, dins l'histó-
ria, i la memoria deis habitants de la 
Valí ? Avrui inclús, la noció de cas
tell, ja fa molt de temps s'ha esborrat 
així, com el nom mateix de Saliman. 

No obstant, una vaga atmósfera, 
feta de misteri i de 1 legenda, envolta, 
encara, aquesta penyassa gegant, repu
tada, inacessible, visible no solsament 
de tota la valí, sino de la major part 
del Rosselló. 

Seguirá 
De l'obra de Pere Ponsich 

(Traduída al cátala 
per Roger Giral). 

Paul DEVY 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

32, cours Lazare Escarguel 

PERPIGNAN T. 34.21.42 

TALTAULL 

el municipi 
mes 
conseqüent 
i digne ele 
Catalunya 
fiord 

Benhauradament no tots els 
batlles de les comarques cata
lanes de Franga son del fals 
tremp del del vilatge de Baho. 
(Veure « Terres catalanes •>, n° 27 
página 6 — tardor 1977). 

El de Taltaüll, senyor Vidal, es 
tot lo contrari : conseqüent, dig
ne, no renegant de res ; térra 
(rossellonesa), poblé (cátala), 
ensenya (sang i or). 

El Sr. Vidal es, evidentment, 
batlle d'un vilatge que forma 
part de l'estat francés i, com a 
tal, el 14 de Juliol, diada d'aquest 
estat, fa com els altres batlles 
de Franga: posa la bandera fran
cesa al cim de sa batllia. Mes, 
l'endemá la despenja i hi posa la 
catalana. 

I així durant tots els dies l'any; 
per la molt simple rao que Tal
taüll, si bé forma part del dit es
tat francés, no es pas un vilatge 
francés perqué ja es cátala. Ho 
era abans de l'anexió, ho es avui 
i continuará essent-ho demá, 
siguin quines siguin les futures 
modificacions geopolítiques de 
Franga, d'Espanya i d'Europa. 
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LA LLENGUA I LA VIDA 

Táctica i estrategia. 
Hem rebut una curiosa Metra, sense data, signada de N'Enric Roig i Vilella, apartat de correus 2340 — 

Barcelona. Mes ben dit: no es una Metra, es una fotocopia d'una Metra. No hem, rebut pas, dones, la Metra 
que ens estava destinada. Curios, estrany. 

Curios, estrany, els elogis que se'ns adreca quan el tal senyor no es pas abonat a « Terres catalanes » 
publicació que, en l'estat espanyol, només se difon per abonaments, abonaments que son la condició básica 
de tots els qui se proclamen amics de la nostra publicació. 

I, en la Metra en qüestió, l'expressió n'es col.lectiva. En efecte, comenpa així: 

« En general ens fa molta ll.lusló 
llegir la revista de la vostra digna d¡-
recció, perqué ella dona fe de l'exis-
téncia de l'altra Catalunya, d'aquella 
mateixa patria que els francesos i els 
espanyols es van repartir després de 
la guerra deis Segadors. 

Ens va bé, dones, «Terres Catala
nes », menys amb quelcom que no 
volem deixar d'exposar-vos amb tota 
sinceritat. Es tracta de l'afany i delit 
que alguns deis vostres redactors mos-
tren a manifestar-se contra de les nor
mes de l'lnstitut d'Estudis Catalans ; 
la qual cosa, al nostre entendre, no té 
cap ni peus, puix que la normalitat 
ortográfica ¡ lingüística és un gran bé 
per tot Idioma que s'estimi i aspirl a 
ésser respectat. 

Els catalans — tant els qui sou del 
Nord com els qui som del Sud — hem 
de desitjar que el nostre idioma sigui 
normal i unitari i deixar l'estudi deis 
diversos dialectes per ais specialistes. 
Cal unitat lingüística perqué aixó sim
plifica l'ensenyanca de la nostra Men
gua. Moltes vegades un mot, segons 
la comarca, es diu d'una manera o 
d'una altra, pero hem de reconéixer 
que l'lnstitut té prou autoritat per de
terminar quina és la paraula mes cor
recta que cal emprar normalment. A 
Barcelona diem «dugues», pero les 
autorítats linüístiques ens han advertit 
que el mot corréete és «dues » (tal 
com ho dluen els mallorquins) i així 
ho hem acceptat. A centenars exis-
teíxen els exemples de paraules barce-
lonines que hem deixat d'escriure per
qué no son correctes. « Maco» i 
« maca », que hem substituít per « bo-
nic » i » bonica », com dieun, correcta-
ment, els valencians». 

La posició actual de «Terres Cata
lanes » no's pot comprendre sense 
llegir la col.lecció completa o, almenys, 
tots els articles publicats en aquesta 
crónica. De totes maneres, com que 
els elements, per respondre a la foto
copia susindicada, están continguts en 
la nostra resposta a una Metra de 
Suissa, en donarem l'essencial : 

« Havent passat del cátala norma-
tiu pur del comencament a la lliber-
tat d'expressió actual, sabem que la 
nostra posició no solament inspira cri
tiques com la vostra sino també de 
tan rígides en el sentit contrari, dient-
nos, principalment, que el nostre cá
tala és espanyol, 

Hom ens retreu que no fem pas com 
les altres publicacions locáis (1) llevat 
d'una (tiratge 130 exemplars !) la qual 
no constitueix pas tampoc un exemple 
de puresa de la Mengua car, una vega
da que, per curiositat, en várem comp-
tar les faltes, n'hi havia mes de 250! 
(d'ortografia, de sintaxis, d'estil, etc.). 

Tothom, en efecte, pren moltes mes 
llibertats que nosaltres amb les «Nor
mes ». L'Almanac rossellonés, per 
exemple (publicat per la revista del 
Grup rossellonés d'estudis catalans, 
«St Joan i Barres») no solament está 
farcit de dialectal sino que hi ha, 
també, forca articles en occitá. Nosal
tres també hem publicat váries coses 
en occitá, Mengua germana i veina. 

Les llibertats que nosaltres prenem 
no constitueixen mes que un objectiu 
táctic emanant d'un pía estratégic per-
manent en vistes a atreure els Rossel-
lonesos a la Mengua catalana, Mengua 
que ja no parlen, la majoria immensa 
(els joves gens) ; que no Megeixen, o 
ben pocs i que poquísslms saben es-
criure. Per aixó trobareu articles en 
«T. C.» en perfecte normatiu i d'al-
tres no. Deixem lliure cada Rossello
nés d'escriure, sino com vol, com pot, 
perqué pensem que és la manera mes 
eficac d'atreu'l, sabent, per experien
cia (2), que si reeixim, acabará, final-
ment, acceptant co que van acceptant 
Valencians i Balearles, i també, ben a 
poc a poc car, allá també, la majoria 
diu encara « mallorquí » i « valencia » i 
hom empra formes de verb, paraules de 
l'oració i vocabulari que no és gens 
normatiu. 

En el nostre esperit, tot aixó ho cal 
acceptar com un mal minor, menant a 
una cura ; dones transitori, circunstan

cial, tot vetllant a que hom no exageri. 

Comprenem que, pels que no han 
tingut la possibilitat de viure, un quant 
temps, en les comarques catalanes de 
Fianca, és difícil de poder-se imaginar 
l'estat de francesització en qué es tro-
ben. Penseu que, no solament la gent 
de Perpinyá, sino del Voló, i, fins i tot, 
del Pertús mateix, diuen encora, que 
van a Espanya, quan van de I'altre costat 
de la frontera. Penseu que diuen que 
ells son francesos i els de La Jonquera 
espanyols. Diuen també que hi ha un 
cátala francés i un cátala espanyol ; 
dones, quan Megeixen en cátala, volen 
que sigui en el Mur sino, consideran! 
que formen part d'un país superior 
(Franca) acaben per ésser orgullosos de 
dir-se francesos i combaten accions com 
la nostra perqué les consideren com 
empreses perturbadores i estrangeres. 

Totes aqueixes reaccions només son 
valides pels que s'han dignat interessar-
se un xic peí problema ; pero la im
mensa majoria continua sense manifes
tar el mes mínim interés. La bandera 
catalana — que tant oneja en Catalunya-
Nord — és mes aviat un símbol de 
rugby, de «cargolades», de «sardina-
des » i de folklore turístic que de veri-
table patriotisme cátala. 

Es per veure si podíem trencar aquest 
mur d'hostilitat o de indiferencia, que 
várem adoptar les posicions de la pres
tigiosa escola de mestres Rosa Sensat 
de Barcelona. Els pedagogs i lingüistes 
d'aquesta escola s'han lliurat a una revi-
sió profunda de les velles concepcions, 
decidint d'acollir l'infant a leseóla amb 
la seva Mengua, amb el seu dialecte i 
amenar-lo, paulatinament, al cátala ofi
cial. Com que a Cataluny-Nord no hi ha 
infants que pariin cátala (ni dialectal ni 
normatiu) nosaltres apliquem ais adultes 
la regla de l'escola barcelonina en qües
tió. Es a dir, prenem la realitat nord-
catalana tai i com és, no tal com vol-
dríem que fos. Tant és així que en el 
nostre n° 25, página 5 (primavera 77) 
ho proclamem obertament. 

En el fons, i en resum, dones, no 
devem pas anar tan mal encaminats. 
Sembla confirmar-ho un altre fet : La 
televisió de Barcelona dona audiencia 
setmanal ais parlars dialectals. Valencia 
i . Balears, i ara el Rosselló, participen 
en aqueixes emissions. En la primera 
— que han vingut a fer a Perpinyá — 
han insistit per a que tots els particí-
pants s'expressin com teñen la costum 
de fer-ho (accent, vocabulari i sintaxis 
locáis), dones, sense cap influencia aca
démica. I fou curios de veure com el 
responsable de l'emissió preferí l'esposa 
(rossellonesa) d'un cerda perqué aquest 
— digué — que parlava massa com un 
barceloní... 

En tot cas, cal reconéixer que ara 
fem mes via — vers la recatalanització 
del Rosselló — en un any que abans en 
deu. Penseu que, en poc temps, han 
sorgit, com bolets, váries formacions de 
teatre, de caneó, de poesia en cátala 
totes elles formades per nord-catalans 
els quals han hagut de comencar per 
aprendre a parlar en cátala car no* 
n'havien parlat mai. Un autor de teatre 
ha comengat a 45 anys a aprendre el 
cátala per tal de poder escriure la seva 
obra... Un poeta canviá de Mengua ben 
enllá de la trentena; un advocat igual-
ment. El primer no havia parlat prácti-
cament, mai en cátala ; l'advocat tam
poc. En quant al poeta mai escrit, mal 
llegit ; solament parlat entorn de qual-
ques familiars i veins. 

R. B. 

(1) Inclüs ho ta « Indépendant », l'Onio quotldlá 
nord-catalá, en lea seves crónlques setma-
nals especializadas. « L'lndépendant » fa un 
xic com nosaltres: delxa la lllbertat a 
cada colelaborador d'expressar-se com vol, 
o com pot. 

12) Fa anys s'inaugurá, a Perpinyá, un col. 
legl d'ensenyanca mltjana -Hom II posa el 
nom de «A l Soul ». Ara tothom escrlu ja 
• Al Sol •. Dones pensem que tothom aca
bará per emprar la forma correcta de « El 
Sol •. 

Co que s'ha desfet durant mes de 300 anys 
no és possíble redrecar-ho tot segult. 

INAUCURACIO 

del centre universitari 
d'estudis catalans 
de París 

El dia 8 de n ovembre proppassat es va celebrar la inauguració del Centre 
Universitari d'Estudis Catalans de París, amb la participado del President 
de la Sorbonne, del Pare Abat de Montserrat, Dom Cassiá-Maria Just, de 
l'ambaixador d'Espanya, marqués de Nerva, i de moltes personalitats 
catalanes i franceses. 

Després de ¡largues i difícüs nego-
ciacions, iniciades l'any 1970 per 
Venyorat patrici Yerran Cuito i el pro
fessor Aubrun, aleshores director de 
l'lnstitut d'Estudis ¡bérics, el Centre 
fou creat jurídicament per l'abril del 
1974, amb la cessió, a la Sorbonne, peí 
Consell Municipal de París d'un bell 
i noble edifici del segle XVIIé situat 
a la cantonada deis carrers Sainte-
Croix de la Bretonnerie i Bourg-
Tibourg (al cor de ta zona de restau
rado del Marais » i amb una conven
ció enre l'Omnium Cultural Cátala de 
París, delegado de l'Omnium barce
loní, i el President de la Universitat 
de París IV-Sorbonne. 

Per aquest acord l'Omnium es com
prometía, gracia a la immensa gene-
rositat deis catalans del Principat, a 
proporcionar els fons necessaris a la 
refecció de l'edifici i la Universitat 
s'obligava a dedicar-lo exclusvament a 
l'ensenyament de la llengua i de la 
civilització catalanes i a la difusió 
de la nostra cultura sota totes les 
seves formes d'expressió (literatura, 

historia, arqueología, música, arts 
plástques, teatre, etc.). 

Formen part del Consell d'adminis-
tració del C.U.E.C. el Sr Raymond 
Polín, President de la Sorbonne, el Sr 
Teissier, Director de l'lnstitut d'Estu
dis Ibérics, els professors Maurice 
Molho i Charles Leselbaum, respecti-
vament Director i Secretari General 
del C.U.E.C, el professor jubilat Au
brun, el Pare Abat de Montserrat repre-
sentat peí Pare Taxonera, els cate-
drátics Miquel Terradell i Mateu 
(Universitat de Barcelona) i Emili 
Giralt i Raventós (Universitat de Va
lencia), l'escriptor i crític literari Joan 
Triadú i Font, el President de l'Om
nium de París, Pau de la Fábrega, 
rossellonés, i cinc membres elegits 
pels professors i estudiants. 

El programa d'activitats del Centre 
compren : 

Io cursos públics de llengua, lite
ratura i civilització catalanes (tres 
nivells, cada dia de 18 a 20 hores). 

2° tots els ensenyaments dspensats 

Casa GENSANE 
Fundada en 1912 

ELNA - ROSSELLÓ 

TOTA 

LA VESTIMENTA 

PER TOTS 

NOVETATS 
qualitat forta - preu Heuger 

CEUX Q U I SEN VQIMT 

LOUlS 
Mardon 

II fut mon chef, mon maitre, mon 
patrón; parfois méme il suppléa mon 
pére. 

II fut mon chef dans les sombres nuit» 
de la résistance, mon maitre, guide et 
exemple dans le combat clandestin, mon 
patrón dans les heures glorieuses qui 
suivirent la Liberation ; il remplaca, enfin, 
mon pére en maintes occasions affec-
tives et autres. 

II est parti, devancant de quelque peu 
l'appel de la mort. C'était dans sa 
nature d'étre toujours des premiers en 
tout. Premier au combat, face á l'ennemi; 
premier á l'effort pour la consolidation 
de la victoire; premier á se rendre 
compte que celle-ci avait été détournée 
des grands, des glorieux desseins, revés 
pour elle sous les noirs horizons de 
l'occupatlon. 

Qu'importe. Louis Mardon fut décu, 
mais pas vaincu ; l'idéal ne l'abandonna 
jamáis. C'est le chemin, et le destin des 
chevaliers qui le servent. 

Oui, Louis Mardon fut, avant tout, un 
chevalier de l'idéal, de l'idéal de progrés, 
de justice et de paix sociale. 

Salut, mon chef, mon maitre, mon 
patrón, mon aml! 

R. B. 

ais estudiants de París IV-Sorbonne i 
altres Universitats associades, que 
preparen exámens oficiáis de cátala, 
de primer, segon i tercer cicles (cur
sos, treballs, práctics, seminaris). 

3» exposicions, congressos, col.loquis, 
concerts, conferencies, projeccions ci-
nematográfiques, etc.. relaiius a la 
cultura catalana o a problemes socio-
económics deis pa'isos catalans. 

El mes de novembre es van orga-
nitzar un recital Raimon, un concert 
del pianista Caries Santos, membre 
del Grup Instrumental de Barcelona, 
un col.loqui sobre « et fet cátala» 
dirigit peí professor Fierre Vitar, amb 
la participado del Sr Verdaguer, re-
presentant el G.R.E.C. de Perpinyá, i 
una exposicio de « L'Edat de Ferro 
de ¡'Escultura Catalana » (principi del 
segle XXé) amb obres poc conegudes 
de Gaudí, Gargallo i González- Per 
l'any que vé son previstes exposicions 
Tapies, Miró, etc.. 

Ja constituida pels nombrosos vo-
lums de la fundado Francesc Cambó 
i de l'Omnium Cultural de París, la 
biblioteca del Centre, enriquida pels 
aportaments regulars de gairebé totes 
les cases editorials barcelonines, posa
rá a la disposició deis estudiants, in-
vestigadors o lectors curiosos milers 
de llibres de totes les disciplines i 
tota la premsa deis pa'isos catalans. 

Es poden obtenir informacions so
bre les activitats presents i futures 
del Centre Universitari d'Estudis Ca
talans de París, així com sobre les 
condicions d'inscripció, dirigint-se al 
seu secretariat, 9, rué Sainte-Croix de 
la Bretonnerie, 75004 París, Tél. 
277.65.69. Un espléndid baix relleu de 
Fenosa, el cavaller Sant-Jordi matant 
el drac, assenyala la porta d'aquest 
temple de la nostra cultura al cor del 
vell París, on ja fa set segles Ramón 
Llull ensenyava la seva « Ars Magna ». 

Pau de la Fábrega Pallares. 



Pas cTaccord 
MM. les psychiatres 

A leur récent congrés d'Honolulu, les psychiatres du monde entler ont 
condamné « l'usage de la psychiatrie á des fins politiques ». 

Nous le disons sans mácher nos mots : c'est une aberratlon. MM. les neuro-
pathologistes, psychochimistes et autres Lacan se débarrassent allégrement, et 
Inconsidérément d'une tache primordiale. 

Ce qu'ils auraient dü condamner, á Hawai, ce sont simplement leurs erreurs 
de diagnostic : d'éminents psychiatres, en effet, ont fait Interner, ici et lá, á des 
fins politiques, des gens de deuxiéme zone qui n'étaient pas plus fous que vous 
et eux, mais, par contre, ils ont laissé en liberté de grands politiques notoirement 
dingues. 

Et c'est lá qu'il y a de quoi frémir 
Quand on apprend, par exemple (cf. France-Soir du 2-9), que le présldent 

Nlxon, encoré au pouvoir, s'adressait aux portraits de Lincoln, Roosevelt, 
Elsenhower et autres feux présidents des Etats-Unis, pour leur demander des 
conseils ; qu'il suppliait, en pleurant, Henry Kissinger de s'agenouiller avec lui 
pour prier le Seigneur ; qu'il se mettait complétement á poil dans son bureau 
ovale de la Maison Blanche, et appelait alors ses adjoints pour leur deman
der : « Qu'y a-t-il au programme d'aujourd'hul ? » — on se prend a penser qu'un 
psychiatre aurait dü dare-dare l'envoyer au cabanon. Certes, c&té « strip-tease », 
nous avons eu le président Deschanel, mais, á la différence de Nixon, ce pauvre 
Paul n'avait pas le pouvoir, lui, dans un moment d'humeur Joyeuse, d'appuyer 
sur le bouton atomique. 

Entre nous soit dit, le nouveau président des Etats-Unis, qui envoie des 
lettres aux extraterrestres, qui choisit comme conseiller économlque un escroc 
notoire (encoré, lá, ca peut s'expliquer) et qui chante, tout seul, des cantiques 
quand ¡I est dans son jardin, vous tranquillise-t-il tout á fait ? II se prend présen-
tement pour Jésus, mais cela durera-t-il ? Ne faudrait-M pas qu'un spécialiste suive 
en permanence, les évolutions de ses circonvolutions ? 

Et le maréchal Amin Fada, président de l'Ouganda, dont la derniére marotte 
est de posséder la bombe atomique (et pourquoi ne finirait-il pas par l'avoir ?), 
ne serait-il pas urgent de le mettre dans un asile, avec une camisole de forcé 
de frappe ? 

Ne parlons pas de notre cher Bokassa 1""\ empereur de Centrafique : les 
centres psychiatriques sont pleins de gens qui se prennent pour Napoleón — mais, 
lui, reste en liberté, et il est notoirement moins inoffensif que les autres... 

C'est fou, quand on y regarde de prés, le nombre de dingos qui dirlgent le 
monde. Ce sont évldemment les plus dangereux, mais, curieusement, les psychia
tres et neuropathologistes d'Honolulu se sont désintéressés de leur cas. lis s'en 
lavent les mains. lis ne veulent pas faire de psychiatrie á des fins politiques -. 
On comprend ca, á la rigueur, des delegues soviétiques qui se rappellent, proba-
blement, la répression du fameux « complot des blouses blanches », á l'époque 
oü le petit pére Staline était devenu fou furieux. Mais les autres ? Que fait 
leur conscience professionnelle ? 

II nous est particuliérement agréable de souligner que la France, dans 
se domaine, est á l'avant-garde : le président Giscard d'Estalng, conscient des 
dangers qu'il représente, est, á notre connaissance, le seul chef d'Etat á s'étre 
attaché un psychiatre qui le suit en permanence. 

Et II est encoré assez sage pour ne pas publier son bulletin de santé, de 
sorte que les Frangais continuent á dormir sur leurs deux oreilles. 

Gabriel MACE. 
Reproduit du « Canard Enchainé » 

DINS DE LA CONFUSIO 

Andorra ha votat per la reforma 
Els resultats del recent referéndum 

sotmés ais electors d'Andorra, ha de-
mostrat que s'imposa una rápida 
adaptado de les institucions seculars 
ais estralls engendráis en les Valls 
per la dsemesurada intrusió d'una 
economia basada en la déria del 
diner. 

La primera conseqüéncia que cal 
teñir en compte es la desfeta de les 
solucions proposades peí Consell ge
neral de les Valls. Et total deis vots 
de les tres solucions, que presenta 
el dit Consell, no arriba ni a la mei-
tat de la que n'ha obtingut menys 
de les quatre restants. O, dit en altres 
termes: 4 °/o per les tres solucions 
en qüestió contra 9 % per la que li 
segueix en inferioritat. Enfront 
d'aquests dos resultats cal oposar-hi 
la solució que ha estat majoritária 
35 °/o, la de l'Agrupació democrática 
d'Andorra. 

L'inquietant es que sobre les set 
solucions diferents presentades, la 
que's classifica en segona posició peí 
nombre (31 %) es la deis vots en 
blanc i de fet, está en contra totes 

les altres. S'ageix, dones, d'una solu
ció negativa puix que no'n presenta 
cap de constructiva. 

Aixó dona una idea de l'enorme 
confusió creada per la dita massiva 
intrusió a Andorra de l'economia del 
guany i de l'especulació financera. 
Economia i especulado básicament 
immoral, car el 99 % deis productes 
que s'hi venen son dsetinats a com-
pradors estrangers que han de passar 
de frau la frontera per trobar-hi un 
profit substancial. O, altrament dit : 
Andorra s'ha enriquit amb un 
immens estol de petits contrabandis-
tes « amateurs » i d'altres de mes es-
pavilats. De la mateixa manera que 
s'ha enriquit s'arruínaria si ho vol-
guessin els dos servéis de duanes que 
controlen el país. Mes, no son pas 
ells que comanen... 

De totes maneres, es evident. An
dorra s'ha enriquit ; mes els Andor-
rans, els veritables, son sentimental-
ment, patrióticament, molt mes po
bres qu'abans de tot aqueix daltabaix 
d'abundáncia material i de buit 
moral. 

au grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans spécialisés de pére en fils 

4, rué Maréchal Foch 
PERPICNAN Tél. 6101.09 

AUTONOMÍA 
Autonomía per a Catalunya II Aquesta 

frase, proclamada per milers I mllers de 
veus, retrunyia, encara fa poques set-
manes, arreu les quatre provincíes 
del Princlpat. Nosaltres, aquí, catalans 
de Franca, atents a tota cosa nova que 
passava « allá », també várem alegrar-
nos-en. Per fl, allá, es felá un pas, un 
gran pas endavant, vers la normalitat. 
Per fi acabava aquella barbarle que, 
d'encá de mes de quaranta anys, Inten-
tava d'ofegar el nostre poblé. 

Perqué no podlen fer menys, auto
nomía per a Catalunya van anunciar la 
televisió, la radio i els diarls francesos. 
Els comentaría polftics van ser molt 
escassos de cara a un esdeveniment tan 
important pero, ja que el fet autonomista 
a Catalunya ni podía ser colgat del tot, 
calia aleshores que la nova passés com 
mes desapercebuda millor, anunciada 
breument entre un aiguat a Bretanya i 
un espectacular accident a l'autopista 
del nord. 

Autonomía per ais catalans I Segons 
semblava que s'hagués d'interpretar des 
d'aquí, aquella nova era una bona cosa 
per a tots els catalans i s'havla d'admetre 
que el govern espanyol de Suárez en el 
cas, es comportava molt bé, tal com un 
govern Iliberal ha de fer. Per fi, allá, 
es podría gaudir d'una llibertat, encara 
balbuclent i esqulfida pero normal, adqui
rida sense massa rebombori, sense 
vessar gaire sang, grades a la voluntat 
recíproca d'aconseguir a un compromfs 
acceptable, almenys per un primer 
assaig. Pero, a Franca, ni la Televisió ni 
els altres • mass media », a la dispo-
sició del govern, no han fet mal la mes 
petita al.lusió al fet que hi havia també 
catalans a Franca, catalans tan auténtl-
cament catalans com els d'Espanya i per 
ais quals no era qüestió de parlar d'au-
tonomía ni de semblant d'autonomia ni 
de res que, de prop o de lluny, s'hi 
assemblés. 

Relatada alxí, la situado está repre
sentada — si fa no fa — tal com va 
passar ara fa alquns mesos al Rosse'ló. 
El govern francés, pesant amb tot el 
seu pes sobre els mitjans d'informació, 
procurava, amb molt de compte, de 
minlmitzar com mes millor la noticia. 
Ouan hom agafa una mica de reculada 
amb l'esdeveniment I que hom pot 
guardarse la sang freda, hom s'adona 
que l'Estat francés no podía actuar dlfe-
rentment, no hi tenia cap altra alterna
tiva. El centralismo Jacobí que regna a 
Franca, d'encá de segles i segles, II 
deixa poc espal per a una maniobra 
atzarosa. 

Personalment, no tlnc res contra el 
govern francés. Franca está constituida 
per una multitud de grups étnica dife
rents, per no dlr-hi oposats. En certa 
manera, hom podría comparar-la a una 
mestressa d'escola encarregada de guar
dar párvuls. Mentre aquells petits s'esta
ran quíets sota la seva férula, mentre 
no li faran embolics, ell estará satisfeta 
d'aquest « modus vlvendi >• I procurará 
mantenir-lo, com mes temps millor. Els 
dles, els anys aniran descabdellant-se-ll 
sense problemes. Qué mes demana ? 

Bé, ara, d'altra banda, de cara a l'au-
tonomia catalana, qué han fet els cata
lans de Franca, aquells repartits en enti-
tats, grups, societats llterárles, foments 
sardanistes, assoclaclons de tota mena, 
comités, esbarts dansaires, partits polf

tics catalanistes, conjunts, Juntes, con-
gregacions i altres, tots aquests natural-
ment proveíts amb président, vice-
president, tresorer i altres responsables I 
Totes aqüestes agrupacions que teñen 
com a finalitat la perdurado de la cata-
lanitat en tots els dominls I en tots els 
seus aspectes, qué han fet ? Qué han fet 
quan han aprés la nova de l'autonomia ? 
Res i No han fet res i No han dit res i 
Tot ha passat com si l'autonomia a 
Catalunya fos una cosa que els era 
estrangera del tot, una cosa que passava 
en un altre planeta i que no tenia res a 
veure amb els catalans de Franca ni 
amb la catalanitat tal com ells lente-
nen. 

Ara que s'ha produ'it aqueix esdeveni
ment fantástlc i extraordinari que és 
l'autonomai, hem de preguntar-nos, ho 
nestament, si és que, realment, ens sen-
tim catalans. Es que, veritablement, som 
encara catalans ? Catalans al cent per 
cent ? Part íntegra de Catalunya igual 
com un nadiu de Lleida o de Girona o 
qualsevol altre lloc de les nostres 
terres ? 

Una manifestado de gent catalana, 
pels carrers d'un Perpinyá cátala, amb 
banderes catalanes, encara que platónica, 
hauria confortat el meu cor, m'haurla 
enfortit en la certitud que faig partida 
deis catalans, ni mes ni menys que un 
barceloní o un flguerenc. Pero no I Res I 
Pertot, al Rosselló, a galrebó tots els 
pobles, s'estan fent cursos de cátala. 
Pero, quin és el slgniflcat pregón 
d'aquest fenomen ? El renaixement de 
la catalanitat a casa nostra o la lleu 
millora que ocorre sempre abans els 
darrers badalls del moribund ? 

J. C. 

U 

Ád 

Carrer de la Muralla 

POLLESTRES Tel. 36.70.46 
Treball acurat 

Escurament - Neteja 
Entreteniment 
Despanatge 

de xemeneies, calderes i instal. 
lacions de calefaccio central 
amb material I personal 

especlalitzat 

HIPOCRISIA IDEOLÓGICA 
Internacional 

Venint després de la cima d'Helsin-
ki, la qual consagrava í'Europa en les 
seves estúpides fronteres actuáis i 
que devia garantiízar la lliure circu
lada deis homes i de les idees, la 
recent cima de Belgrad ha estat un 
gran iracas puix que, de fet, ha 
constituit una marxa enrera. 

En efecte, només els Americans — 
perqué en teñen els mitjans — han 
fet prava d'agressivitat. Els altres 
estats s'han decantat cap a la tempe
rancia restant així, cadascun, amo de 
fer com vulgui a 'interior de les seves 
fronteres. 

Malhauradament, tothom sap les 
exageracions a les quals, semblants 
actituds poden menar. Una d'elles es 
il.lustrada peí recent procés de Praga 
on intel.lectuals txecs han estat con-
demnats perqué demanaven la simple 
aplicado deis acoras d'Helsinki. 

a tots els moviments de Catalunya-
Nord a fi que posin de banda tot co 
qu'els separa i, retenint tot co qu'els 
uneix, se retrobin en el si d'un congrés 
de ciutadans de Catalunya-Nord. 

En el curs d'aquiexa histórica en-
contra s'hauria de constituir un co
mité d'enllac encarregat de realitzar 
una síntesis tenint en compte la réali-
tat actual del problema cátala. 
D'aqueixa primera tasca se'n podría 
derivar una altra: la de constituir una 
base per l'elaboració d'una mena de 
constituciú d'autonomia del nostre 
poblé. 

Fem, dones, que desapareixi l'hipo-
crisia ideológica entre nosaltres. Es 
en aquest sentit que m'he adrecat 
ais diferents responsables deis movi
ments catalans actuáis. 

En la fase preparatoria d'aqueixa 
proposició « Terres catalanes » podría 
servir de tribuna de confrontado (1). 

Andreu Puigsegur. 

Nacional 
Com antic membre de l'Acció regio-

nalista catalana, com a periodista i 
com a simple ciutadá, faig una crida 

(1) Completament d'acord. (ND.L.R.). 

Llegiu i protegiu 
«Terres Catalanes» 
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L'AUTODETERMINACIO 
L'autodeterminació és una arma amb 

dues eares que cal rebutjar. Segons el 
grau de conscientitzaciópolític o cultu
ral, el poblé pot pronunciar-se pro o 
contra l'Estat que els oprimeix, com 
també segons la manera que és formu
lada la qüestió. Així si el primer vot 
fou favorable a l'Algéria «francesa », el 
segon pocs anys després (l"r de juliol 
1962) ho fou a l'Algéria algeriana. 

El principi d'autodeterminació per la 
Catalunya-nord no és viable ! Almenys 
no és viable mentre que l'Estat centra
lista imposa la seva línia política. Si hi 
havia un régim autónom per Catalunya-
nord, aleshores sí que podríem dema-
nar l'aplicació democrática del prin
cipi de l'autodeterminació. Ara, el 
poblé está encara massa alienat per 
escollir. 

El poblé nord-catalá no pot escollir 
entre el regionalisme francés, l'auto-
nomisme i l'independéncia mentre el 
poder francés manté una «república 
una i individible», mentre tota la 
propaganda ens sigui contraria, 
mentre la radio, la televisió, les liéis, 
la informació escrita, les escoles, les 
administracions es fan en francés. 
Sois nos queden els ulls per plorar! 

La picardía i l'intel.ligéncia del ge
neral de Gaulle va esser de crear la 
regionalització (idea represa mes tard 
per Espanya. «un regionalismo bien 
entendido ») per tal d'evitar tota idea 
d'autonomisme, després de la pérdua 
d'Algéria. Foren regionalitats, retar-
dant per un o dos decennis la presa 
de consciéncia política deis autóctons, 
Alsácia-Lorena, Bascónia-nord, Breta-
nya, Catalunya-nord, Córsega, Flan-
dres-sud, Martinica, Reunió. Resultat : 
cada dia son mes nombrosos els auto-
nomistes, pertot. 

Son les mateixes raons que fan que 
el govern actual dona un petit esta
tuí d'autonomia per la Nova Caledó-
nia, utilitant els Blancs, pro-governa-
mentals, contra els Cánacs indepen-
dentistes. Igualment, París dona mí
nima autonomía a les illes de la 
Polinesia dita francesa, per no donar-
les-li una máxima autonomía, veína de 
la independencia. Es a dir que davant 
l'empenta deis «Departaments i Ter-
ritoris d'Ultramar», el poder centra
lista deixa anar, de mica en mica, el 
seu autoritarisme unitari, per frenar 
el desvetllamnet, cada dia mes fort, 
deis particularismes i drets diferen
ciáis, d'autonomistes i nacionalistes. 

El 1659 els francesos no feren cap 
acta d'autodeterminació ni de plebis-
cit, decidint, unilateralment, l'anexió 
del Capcir, de la Alta Ccrdanya, del 
Conflent, del Rosselló i del Vallespir. 
Perqué, dones, ara tindríem d'accep-
tar un vot d'autodeterminació per 
decidir si volem ser francesos, cata-
lans autónoms, c a t a 1 a n s indepen-
dents, catalans regionalitzats, etc.. ? 

A mes, en cas d'un referéndum qui 
hi participaría ? No cal descuidar que 
a Catalunya-nord hi ha 35-40 % d'ha-
bitants que no son nadius d'un país 
cátala i que, un grand nombre 
d'aquests no s'ha integrat al nostre 
poblé. Cap on iria llur preferencia ? 
Hi ha un risc de veure'h transformar
se en una « quinta columna », com els 
colons d'Algéria que crearen l'O.A.S. 
(Organisation Armée Secrete), o els 
protestants de l'Ulster (Irlanda del 
nord) que juguen el paper deis angle-
sos contra els católics. I a Córsega 
quin tipus de referéndum aplicar-hi, 
amb 55 % de persones forasteres ? 

I els naturals, treballant fora del 

país, votarien o no ? 
Cal comptar-ne de 80 a 120 mil 

treballant fora de Catalunya-nord. 
L'autodeterminació, com alguns la 

voldrien fer, seria un serios entrebanc 
en el camí de la nostra independen
cia. 

El poblé cátala ha d'expressar la 
seva voluntat a través deis únics 
partits catalans : els altres partits 
no poden esser útils a Catalunya-
nord per causa de llur infeudació al 
centralisme de l'Estat francés. Els 
catalans que s'han desinteressat de 
la vida política a Catalunya-nord, per 
culpa de 300 anys de centralisme, tin-
dran un dia o í'altre de preocupar-se 
de prendre en mans llur esdevenidor 
polític, cultural i económic i no per-
metre mes que siguin els grans mono-
polis i partits estrangers que ho 
tacin. 

LES NACIONALITZACIONS. 
Es parla molt, alctualment, de na-

cionalitacions i s'ha obert una polé
mica entre el Parti socialista francés 
i el Partit comunista francés sobre 
l'oportunitat de nacionalitzar un mi-
ler d'empreses. Vegem-ho d'un punt 
de vista hexagonal, car és l'únic as-
pecte que nos interessa. 

La nacionalització d'un banc, d'una 
gran socictat o empresa catalana, 
faria que el poder de decisió es si
tuaría a París i no a Perpinyá. Per 
cxemple, si demá les fabriques de 
ninetes «Bella» fossin nacionalitza-
des, les obreres tindrien alguns avan-
latges socials, pero ni la paga ni la 
garantía del carree no augmentarien. 

Si avui nacionalitzem les filiáis i 
sucursals que es tracta en el pro
grama comú, haurem reemplacat 
l'opressió capitalista per una opressió 
estatal. Digueu-me quina diferencia 
fará al nivell de l'obrer cátala ? Tot 
aixó son cabóries ! Se podria nacio
nalitzar si fóssim lliure i indepen-
dents. Ara serviría a atreure encara 
mes gent fora del país i substituir-los 
foraster, ajudant al desmentellament 
del poblé cátala. 

El veritable combat ha d'ésser 
dirigit cap a l'obteniment de la in
dependencia a Catalunya-nord, i la 
reunió de tots els pa'isos catalans en 
una confereració. 

On son els catalans que se'n han 
anat del país ? Els retrobem dins 
totes les administracions, a París i 
les grans ciutats de l'Estat francés 
(Fcrrocarrils, correus, ensenyament, 
duana, seguretat social, etc..) i també 
dins les forces repressives (Forces ar-
mades, policía, C.R.S., guárdies mó-
bils, gendarmería...). I qué trobem, 
en canvi, dins les administracions i 
forces repressives de Catalunya-nord ? 
Un percentatge cada any mes gran 
de gent forastera ! Tot aixó és vol-
gut. 

Si les nostres administracions 
fossin autónomes, 50 % deis joves no 
emigrarien, i pels altres es podria 
crear petites i mitjanes empreses. Hi 
ha possibilitat de treball per tothom. 
Pero la classe dirigent política, i tota 
una categoría de gent aburgesada, 
que cadia dia en volen mes, vivint de 
la suor del proletariat obrer i campe-
rol, nos nega el dret a la diferencia, 
venent les nostres terres, expropriant, 
saquejant la natura, afamant el poblé 
i obligant-lo a expatriar-se, portant 
a la ruina les empreses familials, 
fent comen; del nostre folklore, per-
mitint-los a ells de viure com reís. 

Son els bons i fidels aliats de l'Estat 
centralista. 

Les nacionalitzacions d'empreses 
son únicament un canviament d'amo, 
pero els diners cauen sempre dins 
la butxaca deis de dalt i no de 
l'obrer. L'autogestió ens permetiria 
de fer « pell nova» i de redistribuir 
els diners en funció de l'aptitud al 
treball de cada persona, evitant les 
despeses immotivades i les decisions 
arbitráries (tancament d'empreses, 
reducció de personal). 

La nacionalització de les escoles 
privades ens treuria Túnica solució 
que tenim (per ara) de poguer apren-
dre a escriure la nostra llengua. Deis 
impostos que paguem, una part im-
portant va a l'Educació nacional que, 
en dreta llei, tindria de procurar-nos 
un ensenyament en cátala, o, alme
nys, bilingüe. Al contrari, no tenim 
tan sois la satisfacció mínima d'una 
hora de cátala per setmana. Les rares 
aplicacions de la llei Deixonne (11 de 
gener 1951) van acompanyades de 
tantes condicions que la fan inope-
rant. A mes a mes, está parcialment 
aplicada. 

Si volem un ensenyament cátala 
cal cotitzar-nos per ajudar institu-
cions privades com la Bressola, que 
no rep cap subsidi de l'Estat. Si 
demá les escoles privades passen a 
mans de l'Estat, adéu «bressoles »... 

Les nacionalitzacions no mes poden 
fer-se si demá el poder de decisió 
se sitúa a casa nostra d'una banda, 
i si un vot democrátic del poblé 
cátala ho aprova d'altra banda. 

ELS MONOPOLIS. 
El monopoli és una injusticia mes 

de cara al poblé cátala com pels 
altres pobles de l'hexágon. 

Els monopolis d'Estat : la radio i 
la televisió permeten a l'Estat francés 
i ais seus governs successius, que 
singuin de dreta (fins ara) a d'una 
certa esquerra (pot ser demá), de 
fer-nos empassar llur propaganda 
política i llurs « veritats » que son 
mentides a nivell de l'obrer i deis 
pobles periférics. 

És una intoxicació acceptada per 
la majoria de les famílies per falta 
de no teñir cap altres recurs. Poden 
dir mentides, callar veritats (que son 
mentides per omissió), i ningú no els 
hi portará la contradicció. Si no hi 
havia aquest monopoli hauríem 
pogut crear una emissora de radio 
o de televisió catalana a Perpinyá 
(com se fa a TAlguer). 

Has sabut ésser Home i has sembrat, 
en els cors que sofreixen, ta llavor. 
Has passat per la Vida i has deixat 
de les teves petjades el trac fort. 

Els monopolis deis alcohols, deis 
tabacs i llumins, ens impedeixen 
crear noves industries i activitats a 
Catalunya-nord. 

La nostra via és un camí cap a 
la reunificació confederal de Catalu
nya-nord, amb els altres pa'isos cata
lans ,i vers una Europa federal a 
base de Nacions i no d'Estats. 

Pere MATEU. 

Has lluitat, Pau Neruda, tenacment, 
anhelos d'impedir l'esvaniment 
abans de veure closa « ta » missió... 

Has nascut! Has viscut! Has deperit!... 
Pero resta, per sempre, ta passió, 
qu'en lletra immarcescible has 

[convertit. 
FIDEL CÁTALA. 

tourrons 

fruits 
confits 

noucjcits 

SES SPÉC1ALITÉS CATALANES ET REGIONALES 

"expéditions tous pays" 
25, Rué de l'Argenterie PERPIGNAN 

"expéditions tous pays" 
25, Rué de l'Argenterie PERPIGNAN 

Del poder arbitran has denunciat 
els crims, les injustícies, el rigor; 
i amb senzilla emocíó has exaltat 
el sentiment mes noble de l'Amor. 

Mentre e] poblé espanyol sofría fam i miseria 

Franco amassá una de les mes 
grans fortunes modernes 

Segons ha publicitat, recentment, la premsa, la fortuna de la familia Franco 
s'eleva a 100.000 milions de pessetes III 

Si aixó es veritat, el govern espanyol actual no pot restar sense reacció, car 
salta a la vista de tothom qu'una tan colossal fortuna no ha pas pogut esser adquirida 
de la manera, absolutament legal i moral, qu'escau a un cap d'estat que només 
jurava per Déu i per la Patria. 

Cal, dones, qu'una comissió parlamentaria d'enquesta sigui designada d'urgéncia 
i que's faci tota la llum sobre l'origen d'una fabulosa riquesa que, a priori, té 
mes l'apariéncia d'esser fruit d'un botí (de guerra i de postguerra) que d'un guany 
honrat. Fer tota la llum sobre aquest origen es, a la vegada, tan necessari pels 
adversaris del difunt dictador com pels seus partidaris. 

Els adversaris teñen dret a saber com, quan i quant la cosa se produí. Es a dir, 
com se pagava, cada quan i quant montaven els guanys del general Franco, cap de 
l'Estat espanyol. 

Els partidaris teñen dret a saber tota la veritat, almenys els que, essent de 
perfecta bona fe, estigueren más en els rengles del sacrifici per llur causa qu'en 
els deis beneficiaris del régim. 

Hi hagué, hi ha ciutadans, perfectament honrats, en ambdós bándols pels quals 
l'hisenda pública es quelcom de sagrat i destinat, exclusivament, a les despeses de 
l'estat. Uns i altres teñen dret a saber si l'origen de la fortuna en qüestió, té o no 
a veure amb els fons públics destrets de llurs destins. 

I, en l'afirmativa, la procedura de reparació del prejudici causat a l'estat, podria 
esser rápida i simplificada : Calcular els guanys corresponents a la funció exercida 
peí general Franco, durant el seu llarg domini del poder, comprenent-hi les despeses 
de funcionament del carree, de representació, etc. Considerar el percentatge lóglc 
d'estalvi qu'hom pot realitzar, sobre aquests guanys, tenint en compte les inflacions 
en relació ais períodes de reféncia. Restar aquest total deis 100.000 milions de 
pessetes acumulats i incautar la diferencia retornant-la a l'estat . 

Si el govern espanyol no procedeix amb energia per esclarir, completament, l'origen 
d'aquesta impressionant fortuna, passará com a cómplice ais ulls deis ciutadans 
espanyols honrats (partidaris o adversaris franquistes) i de l'opinió pública mondial. 

R. BOIX. 

NERUDA 
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L'enyoranca d'una princesa escandinava 
Bell 1 dlsllnglt, Intel.llgent i somnlador, 

al prlncep hereu del reí árab d'Alacant, 11 
agradava conélxer, món, estudiar les 
coslums 1 les industries deis paisos que 
visitava, Uoar, en les corts europees, 
l'esplendor de la civllllzacló de 1'1-llspáiila 
arábiga, la grandesa del món musuimá. 

Un un deis seus vialges d esludis i 
d'esuaijo ais paisos noruics, luu rebut, 
pels ruis d Escaiidinavia, amb luis els 
hunurs i, üuianl la fastuosa iecepció, 
seguida d'un ball, el princep alicauti 
queda tan eulluernat de la bullesa exlra-
urdinaiia de la princesa I lila, lilla deis 
reís que, ublidaiit cuiupletament el pru-
im ni. va dansar gairebe lula la « soirée >• 
amb ella. É ^ i»> 

Un acabar la magnifica festa, el jovu 
príncep va ugrair ais muiiarques, en íium 
del seu pare, el goig immens que l'hl 
bavien acordat, i a 1 anar deixar el palau, 
la princesa escandinava, que no el deixu-
va ni un instanl, li digue sumrient i amb 
la seva naturalilat : 

— M'ha plagut tant Alí escoltar-te par
lar ma llengua, que embelleixes sense 
parar d imatges poetiques, la teva harmu-
niosa cumpanyia, que, junts, si és del 
teu gust, podriem realitzar una excursló 
en trineu, puix que ha nevat, per les 
muntanyes de les rodalies de la capital. 

Agradosament sorprés de l'espontenei-
tat de la princesa, galant i cavaller, 
respongue amb un somriure diploinátic. 
que amagava la seva immensa alegría : 

— lida. si els teus pares et donen l'au-
torització de sortir lora de la vila, sola 
amb mi, accepto complagut la teva 
delicadesa. 

— Els meus pares ! — s'exclamá la 
princesa, rient — Escandlnávia Ali, és un 
país Huiré. Ais 18 anys, els joves d'amb-
dos sexes, sense distinció de classes, 
anem on volem. La dona escandinava és 
la companya de l'home i no l'e&clava. 

— Com ais paisos árabs, que ens van-
tem désser tan civilitzats — respongue 
Ali avergonylt. 

En lloc de rcspondre al comentan, llda 
va allargar-ü amicalment la ma i tota 
manyaga repetí : 

— Derná dones Ali, a les 8 del mati 
t'esperaró davant la porta principal del 
palau relal. 

XXX 

Arrossegant el trineu per dos guperbes 
rens, sonirlent, coberta d'un espléndid 
abrlc de bisó rosa-blanc. que embellla 
encara mes la seva cara de deessa nór
dica, la ]ove princesa es prensentava 
davant el palau reial a l'hora exacta. 

— Puja tot segult al trineu Alí — 11 
dlgué després de saludar-la. Tinc ganes 
de íer correr els rens sense direccló 
flxa ; la blancor de la neu exalta la meva 
Imaginado. 

El príncep árab va asseure's al costat 
d'aquella meravellosa Unía de cabells 
blancs, d'ulls blaus, que l'atrelen com un 
imant. Aquella princesa escandinava, que 
tantes vegades, el seu ambalxador havia 
vantat. era molt mes bella que no l'havla 
imaginada. 

Mentre els rens corrlen com enjo-
gassats camps enllá. a tota velocitat, els 
Joves princeps volaven com dos ocells 
emportats per la flama de l'amor que els 
il.lumiuava com una estrella. Eren tan 
fellcos, se sentien tan atlrats l'un a l'al-
tre que. quasl sense donar-se'n compte, 
unlcn llurs Uavis amb una dolcor lnobll-
dable. 

— T'estlmava abans de conéixe't — 
murmura Alí abracant-la i besant-la amb 
tanta einoció, que el seu cor volla 
escapar-se-11. 

— Jo també Ali I respongue llda, aban-
donant les rendes deis rens per tal de 
besar-lo llulrement. 

XXX 
L'excursló s'havla acabada. Els rens, 

que ho adivinaren, s'assegueren tot segult 
1 comencaren a rumlnar, indiferents ais 
flocs de neu que queien nombroses 1 
embelllen l'amor 1 el palssatge. 

De retorn a Estocolm, el prlncep hereu 
d'Alacant monava els rens trlomfant. 
L'ambalxador d'Alacant que els esperava 
lmpaclent davant les portes del palau 
relal, els dlgué amb un somriure que 
era mes que una salutacló : 

— Ses Majestats els esperen. Esperen 
que vostra altcsa, demanará la má do 
la meva futura reina. 

— Tantost arribaré a Alacant demanaré 
al meu pare, que et nomeni primer minis
tre, respongue Ali, agrait, mentre de la 
má d'Uda pujaven, de dos en dos, les 
llargues escallnates del palau relal. 

Com que el vela un xic torbat, el reí, 
comprenslu, dlgué : 

— No tens necessltat de demanarme 
una má, que la tens ]a 1 ben forta. Sou 
vosaltres, filis meus. quo neu de casar-
vos, cercar la fellcltat i no Jo. 

Encoratjat per les paraules del monar
ca, respongue : 

•- Uuan al palau reial d'Alacant lii 
baura aquest tresor (mlrant a llda) será 
el mes lormos de tota l'Hispania arábiga 
i del món musuimá. 

— Autoritzo a que vos caseu, si em 
promeis. Ali, que llda será la teva única 
esposa. 

— No solamenl faré d'ella ma única 
esposa, sino que prohibiré la poligamia, 
el portar vel i faré tancar tols els serralls. 

— Qué és meravellós l'amor 1 — excla
ma el reí miranl la reina amb nostalgia 
i, adrecant-se a sa lilla va preguniar-li 
amb les paraules que, a travers deis 
segles, han omplenat els enamoráis 
d e m u d ó : 

— Estás ben decidida, llda, a casar-te 
amb n'Alí, magral ésser un príncep 
musuimá ? 

— Desde ia molt lempa pare — res
pongue abracant-lo curulla de fellcltat. 

— L'estimes des de la molt temps I 
al'egí el rei estranyat. 

— Si pare. L'ambaixador d'Alacant, 
aquí present, m havia ponderat tant i 
lames vegades la seva bellesa 1 la seva 
bondat, que el somiava cada nlt. 

— El romanticismo, esposa meva, ha 
entrat a la Con escandinava amb la teva 
lilla. 

— 1 l'amor, pares — respongue abra
can t-los. 

XXX 

Suüsíet el monarca escandinau de la 
declarado d'Uda i de la sinceritat de la 
promesa del prmeep árab, per tai d'evi-
tar complicacions diplomatiques i religio-
ses, el cusa mi'ni luu civil i en la mes 
estricta intimitat. Mes, com que la prin
cesa ilda era molt estimada, una gran 
gernació va concentrar-se entorn del 
palau reial per tal de manifestar simpatía 
ais nuvis. llda, Ali i els reis van rebre 
les aclamacions de la multitud. 

En acabar el banquet familial, freturu-
sos de viure llur lluna de mel, els nuvis 
van sortir d'amagat per una de les portes 
secretes del palau, on els esperava un 
trineu lirat per quatre rens, amb el qual 
varen seguir les vores de la mar Báltica, 
hostatjats d'incógnlt. en els mlilors 
hotels. 

Quinze dies després retornaven a Esto
colm contentíssíms. i'uc després, deixaren 
la capital escandinava direccló Alacant. 
Eli eslava il.lusionat de fer conelxer sa 
bella esposa al poblé allcanti 1 ella deslt-
josa de veure la patria del seu marit. 

XXX 

El rei d'Alacant, féu endomassar la 
capital i sembrar de ílors els carrers per 
tal que els Alicantina rebessin els futurs 
reis d'Alacant amb els honors i la digni-
t a t que calía. 

La rebuda fou apoteósica. En veure el 
príncep Ali i, del seu bras, ia seva formo-
sa esposa (sense vel, vestida amb un 
magmíic vestit escotat, omplenat de brü-
lants, que la feien mes bella) l'entusias-
me popular va desbordar-se : Visca el 
príncep Alí 1 Visca llda I Abaix la prin
cesa cristiana I van cridar unes velles 
beates escandalitzades de veure la prin
cesa sense vel. * 

Sense fer cas de les protestes d'unes 
dissortades fanátiques el rei d'Alacant 
va renunciar la corona a favor del seu 
fill únic i amb el nom d'All Ier, el matetx 
dia, fou proclamat rei d'Alacant en mlg 
de l'alegria general de tot el poblé. 

XXX 

Els nous reis d'Alacant no podlen ésser 
mes fellcos. Profitant els formosos dies 
de primavera alicantina, que les flors 
omplenaven de flaire els camps i els Jar-
dins de les ciutats, varen visitar la 
majoria de viles i contrades del regne 1 
arreu foren rebuts amb manifestacions 
d'afecció i simpatía. 

Durant els dies calorosos d'estlu, sola 
o acompanyada del rei, anava la reina a 
banyar-se en les platges allcantines sense 
altra protocció que l'amor deis seus súb-
dlts, disposats a donar lur vida per ella. 

Era massa la fellcltat perqué dures, car 
en arribar, ai las I els prlmers dies d'hi-
vern la reina llda comencá a somniar els 
bells paisatges de neu escandlnaus, les 
excursions en trineu, els seus bondadosos 
pares. 

I, durant els moments mes nostálglcs, 
repetía sense parar : — Si almenys cal-
guessin uns quants flocs de neu I Tanta 
il.lusió tenia de veure nevar que, totes 
les matinades, a punt d'alba, es Uevava 1, 
a puntetes de peu. per a no despertar el 
seu espós, anava a obrlr la flnestra de 
la cambra matrimonial per tal de veure 
si nevava, o bé si durant la nit havia 
nevat. 

Somiava la dlssortada, I'imposslble, car 
a Alacant mal no neva o rarament. Mal-
grat saber que molts Alicantina no havlen 
vlst mai la neu, cada matl, com de cos-
tum, mlrava esperanzada el cel allcanti 
i, desenclaada. retornava al Hit. Amb els 

Uencols es cobria la cara i dseconsolada 
es pusava a plorar, lilis que eis sangluis 
despertaven ei rei, que, compassiu coin 
sempre, 1 amanyagava com si ios una 
malhaurada nenina. 

Esperant la neu, que havia marcat la 
seva vida des de la seva tendrá iniaiilesa, 
la reina d'Alacant dona llum a una nina, 
que tenia la bellesa de les dues races. 
Aquesta naixenca leu oblidar a ia maro 
els paisalges de neu escandlnaus 1 
daña r a la finestra de sa cambra per tal 
de veure si havia nevat. 

Pero ni les flors primaverals, ni els 
deliciosos banys de mar de lea platges 
allcantines. ni l'amor immens del seu 
espós. ni el somriure angelical d'lldina, 
sa filia, van poder-11 fer oblidar els paisat
ges meravellosos de neu escandinaus. 

I tantost arriba l'hivern — com l'any 
anterior — la reina d'Alacant torna a 
sentir la nostalgia del seu país. Principal
ment els dies de pluja, sortia a la finestra 
ll.lusionada per tal de veure l'espectacle 
fadádic deis flocs de neu que cobrelxen 
el sol d'un immens Uencol blanc. 

Els última dies del mes de febrer, en 
eixlr a la finestra per tal de veure sí 
nevada, va romadre la reina com en-
Uuernada. Ela millers d'ametllers — que 
el seu espós havia fet transportar de 
Majorca amb térra i arrels — cobrlen els 
alentorns del palau relal d'una blancor 
immaculada. 

Mig vestida, com U.luminada, sense des
portar el seu marit, va baixar corrent les 
escallnates del palau per tal de veure la 
nevada d'aprop 1 en constatar que la neu. 
que tant havia imaginada, era la florida 
de l'ametllerar, retorna a sa cambra, 1 

després de despertar el seu espós ( el besa 
amorosament, i li dlgué Jolosa : 

— Ets tu Ali que has realltzat el ml-
racle I Quln tresor mes gran d'amor hl 
ha al teu cor, espós meu I 

— El meu tresor, ets tu, estimada 
llda — respongue Alí cobrlnt-la de besets. 

I mentre de la finestra de la cambra 
reial, la reina contemplava fascinada l'es
plendor de la florida deis ametllers, el 
rei Alí va baixar al jardí a collir una 
branca d'ametller en flors per tal d'ofrlr-
la a la esta estimada esposa. La mare 
el besa amorosa i, acompanyada del seu 
marit, el deposita al bressol, on dormía, 
plácldament, sa filia, la princesa ildina. 

La poética llegenda nadalenca no dlu 
si el rei d'Alacant va prohibir de portar 
el vel a les formosos Allcantines, si va 
suprimir els serralls ; pero Els hlstoria-
dors árabs afirmen que per fer plaer a 
la seva adorada esposa, el reí va ordenar 
de plantar un ametller a cada costat de 
la porta d'entrada del palau reial, sense 
oblidar de mencionar que la reina, agrái-
da i admiradora de la flor d'aquest arbre, 
brodava tots els vestldets de sa filia de 
flors d'ametller. 

En canvi, tots els que conten la bella 
historia nadalenca dluen que el reí 
agrait de la fellcltat que l'ametller havia 
portat a la llar, va oferir un premi al 
confiter del reialme, que fes el millor 
pastis d'ametlles. 

El concurs va guanyar-lo un pastisser 
de Xixona. Heus ací com de la nostalgia 
d'una bella princesa escandinava, esde-
vinguda reina d'Alacant, nasquó el famós 
turró de Xixona. 

Jaume CUADRAT. 

Les "diades" (día de la Patria) 
fan émuls... 

Els nostres lectors ja saben com 
van de pressa, peí camí de la deman
da d'autonomia, ets diversos pobles 
que composen l'estat espanyol. 

L'equivalent del mot cátala «dia
da », significant el dia de la patria, se 
va adoptant pels altres pobles de la 
penísula. Els mes significatius, per 
nosaltres, Catalans, son els pobles 
d'béria que son eixits de la nostra 
propia étnia: les Ules Balears i el 
País valencia. 

La « diada » deis Valencians es el 9 
d'octubre, data de Ventrada victoriosa 
del nostre rei, En Jaume I", a Valen
cia, el 1238. La deis Balearios tingué 
lloc el 29 del mateix mes. 

La diada deis Valencians fou d'una 
ampiada sorprenent puix que constituí 
la mes gran manifestado popular du

rant els darrers quaranta anys. En 
afecte, els observadors evaluaren de 
cinc cents mil a vuit cents mil el 
nombre de manifestants reclamant el 
restabliment de la Generalitat valen
ciana, precisament fundada peí dit rei 
en Jaume. 

Uns dies mes tard, els 22 i 23 d'octu
bre, tres noves manifestacions tingue-
ren lloc : una de patriótica, la cloenda 
de la campanya per l'usatge oficial de 
la llengua vernacla ; una de literaria, 
els « premis d'octubre » i una de 
popular, el XVI aplec del País valencia 
en el Puig de Santa Maria. 

En totes aqucixes manifestacions hi 
hagué representants de tots els paisos 
catalans, dones, també del Rossellá, 
principalment amb el poeta Jordi 
Pere Cerda i l'avocat Miquel Mayol. 

... / victimes 
a Andalusia, on esta naixent una nació 

La mes recent de les «diades», la 
mes potent i la mes dramática ha 
estat la d'Andalusia. 

Mes de tres milions de manifestants 
en les vuit províncies del país, un 
mort per bala, mes de cinquanta ferits 
i molts estralls materials. 

A parí lleugers incidents a Granada, 
tot anava bé dins del bon humor 
general deis manifestants. Mes a Má
laga « una autoritat» provoca Vinci-
dent ordenant a les _ forces armades 
de dislocar la manifestado perqué 
hom volia hissar la bandera d'Anda-

lousia a la batllia, al costat de la 
bandera de VEstat espanyol. 

Les conseqüénces d'aquesta « pro
vocado legal » son lluny estar acaba-
des en el moment de posar sota 
premsa: vaga general, dia de dol de 
la poblado, sofriments de les victi
mes, etc.. Pero la conseqüéncia mes 
gran vindrá ulteriorment : mai mes 
l'esperit d'Andalusia será com' abans : 
el provocador « legal» ha accelerat 
d'una manera irreversible, el procés 
de repersonalizació del país : 

Una nova nació está naixent. 

PARLANT CÁTALA VEN1U A VEURENS a : 

Perpignan-Pneus 
pneus neuffs toutes marques 

17, avenue Marcelin Albert, 17 
PERPIGNAN 



FETS (vells i nous) QUE FAN REFLEXIONAR 

DELONCLE 
APOTECARI 

Carrer d'en Lluciá, 2 
PERPINYA 

CONGRES 

EUROPEU DEL PEE 
El congrés del Partit federalista 

europeu se celebra, enguany a Brescia 
(Italia). 

Vinguts de diversos pai'sos d'Europa, 
74 üeiegats estaven presents; entre 
ells la üelegació catalana, torta de 
5 persones era conüuida per el presi-
dent del PFEC (Paisos Catalans) en 
Giibert GRAU. 

Durant eis 2 dies de treball del 
congres, la secció catalana participa 
a nombrases eleccions i discussions 
sobre mocions, suggestions, qüestions 
tinanceres. 

La següent moció presentada per el 
P.F.E. Catalunya ha estat unánima-
nieiu acceptaua : 

« Le congres du P.F.E., réuni á 
Brescia, se solidarise á la motion de 
la section catalane du Parti íédéra-
liste. 

— II dénonce l'octroi par le Gouver-
nement espagnol d un semblant d'auto-
nomie au peupie catalán, entérinant 
ainsi la mutilation des Pays catalans. 

— 11 engage toute l'Europe á faire 
respecter le droit fundamental des 
peuples á la souveraineté nationale, 
á la participation directe aux déci-
sions europeennes, et á combattre 
pour une Lurope des peuples fede
res ». 

Una moció presentada per el P.F.E. 
Italia, també tou acceptada : 

Le Congrés du P.F.E. réaffirme sa 
volonté pontique de creer une Europe 
des peuples et des régions. 

Le Conseil Federal doit se pronon-
cer pour une organisation du Parti, 
sur une base regionale et non natio-
nale ». 

Pere Mateu. 

UNA COBLA DE CONCERT : 
« ClUlAl' DE GlKOJVA » 

En el curs del trimestre proppassat, 
els Perpinyanesos varen íer un acolli-
ment entusiasta a la coola ••• Ciutat de 
l1111M 1.1 », a travers de la qual van conei-
xer les delicies de la música catalana de 
concert per cobia. i"er moits especta-
dors lou una ventabie revelado. 

Val a dir quei conjunt íiivnat a Per-
pinya es ligue a 1 anuía del programa 
u una manera óptima, i.u eiecte, la co-
bia ••• ciutat ue uñona » es, aciuaiment, 
una de íes mes presiigiuscs loriuacioiis 
de música catalana; eis seus onze exe-
cutaxus son tots u una ciasse extraordi
naria i extraoruinari tou innpacte que 
prouui la una cooia suore el puoiic. 

Kequein que la manca despai no ens 
peiuieti uestenurens, en detall, soore 
aqueixa memorable exnibicio. 

PRIMER DISC 
DEL 1 \ \ . w . u n SAivi VICENT 
Fa temps que lormem part deis nom-

brosos auinnauors d aquuixa esplendi
da lormacio que desitjavem veure gra-
vat en uisc, alinenys una part del reper-
ton, tan selecte que té. 

Es cosa teta en un primer disc, que, 
vist 1 exit, pensem que no será mes que 
el primer auna sene. 

Els nostres lectors que viuen fora 
del país i que no poden pas adquirir 
facilment aquest primer disc, poden 
adrecar-se al i>r. Bauby, 8, rué des Ter-
rasses — 660ÜO Perpinyá. Preu, port 
compres : 35 F. 

VIVARES 
TERRA OCCITANA 

« Vivares — Terra occitana », es una 
revista occitana l'objectiu de la qual es 
semblant, per Occitania, al que nosal-

Cf)e? téutliaume 
RESTAURANT 

SES SPÉCIALITÉS : 

Le bceuf gros sel 

Le pavo au poivre 

L'onglet, 

L'entrecóte au roquefort 

Fermé le lundi 
4, Placa de la Républlqua 

(marchó couvert) 

PERPIGNAN 

Tél. (68) 34. 51, 07 

tres menem per Catalunya. Es de pe-
riodicitat trimestral, com la nostra; 
esta realitzada benévolament, com la 
nostra, sense objectiu lucratiu, com la 
nostra i té els mateixos problemes que 
la nostra. 

Un deis problemes mes importants 
es el de la dilusió i ens demanen de 
publicar que « chaqué üccitaniste de-
vrait avoir, dans sa bibliothéque, la 
coliection de Vivares — Terra occitana, 
un archive-document-outil indispensa
ble pour qui s'intéresse aujourdhui á 
la langue occitane ». 

Els interessats, Occitans i Catalans, 
poden adrecar-se a B. P. 163 — 07200 
Aubenas. 

c. c. c. 
BON GUST 1 E F Í C A C I T A T 

En el nostre número 26 (estiu 1977) 
anunciavem l'engrandiment del Centre 
cultural cátala de Perpinyá. 

Es cosa teta. La nova dimensió afe-
gida, al local ja existent, ha augmentat 
considerablement les possibiiitats re-
creatives i culturáis del Centre. 

La nova sala está, a mes a mes, 
concebuda per poder realitzar sessions 
de cinema i de projecció de diapositi-
ves. Una molt ingeniosa dijposiuó per-
met, també, de transtormar-se en tri
buna per coníerenciants i en pissarra 
per protessors (de cátala, de sardanes, 
de ballets, de cant, etc). Finalment, la 
biblioteca gaudeix duna millor disposi-
ció i el secretariat pot disposar ara de 
l'aülament necessari. 

Mes, el mes remarcable es la sobrie-
tat i l'elegáncia del conjunt qu'el fan _ 
particularment acollidor. 

Peí altra part, cal notar qu'el Centre 
rep un nombre mes i mes important de 
visites, transtormant-se en un veritable 
centre d'iníormació i de premsa cata
lanes. 

Conegut deis Perpinyanesos i molt 
apreciat deis que no negiigeixen la 
llengua i la cultura catalanes, el ja 
célebre C.C.C. fa figura d'entitat for-
mant part integrant de la ciutat. 

Un sol home cal felicitar per aquesta 
extraordinaria reeixida: el propietari 
deis locáis Sr Figueres. 

PREMI INTERNACIONAL 
DE LITERATURA 

ANTONIO MACHADO 
En el nostre número 25 (primavera 

1977) anunciavem la creació del premi 
internacional de literatura Antonio Ma
chado. El 30 d'octubre darrer, a Cotl-
liure, la dita creació esdevingué realitat. 

Aquest premi será atribuit, cada dos 
anys, a Cotlliure, vilatge on morí el 
poeta, el 22 de febrer del 1939, fugint 
de l'Éspanya on el franquisme havia 
triomfat. Podrá participar-hi tota obra 
literaria — escrita en qualsevol llengua 
ibérica o en francés — que interpreti 
millor la concepció que tenia Macha
do de la vida espanyola i universal. 

LA FONT DEL GAT FAGI 
UN CAFfe-TEATRE PERPINYANÉS 
Sota el nom de « La Font del gat 

fagí » s'ha creat a Perpinyá una asso-
ciació oberta a totes les formes de 
creativitat, sense exclusiva de llengua 
ni de llenguatge. 

Saludem aquesta creació i desitgem 
que tingui Haiga vida i fidelitat ais seus 
principis. 

Tot sembla que será així si jutgem 
pels seus comencaments en els quals 
les cultures francesa i catalana han fi-
gurat llargament en el programa. 

CREACIÓ D'UN CERCLE 
CATALANO OCCITA 

Una centena d'intel.lectuals catalans 
ha llancat una crida en vistes a la 
creació, a Barcelona, d'un cercle de fra-
ternització catalano-occitana, tenint en 
compte la profunda afínitat cultural 
qu'existeix entre Occitania i Catalunya. 

El Cercle dotará un premi anual des-
tinat a recompensar la millor obra o 
la millor manifestació cultural consa
grada al desenvolupament de les rela-
cions occitano-catalanes. 

FESTIVAL FOLKLORIC 
A PERPINYA 

Ja ens hem fet eco, en « Terres cata
lanes » d'aqucst festival folklóric anual 
que fa vibrar d'emoció el nombrós pú-
blic que hi acudeix cada any. 

El d'enguany ha estat fidel a la tra-
dició ja establida, es a dir, d'esser molt 
llult, molt concurregut i molt bell... en 
espectacle i en sentiment. 

« LO SILENCI 
DE LA VERGONHA » 

Es així que qualifica l'escriptor Joan-
Pere Chabrol el silenci amb el qual 
l'acullen els vells del seu vilatge ceve-
nol quan vol emprar, amb ells, la llen
gua occitana. 

El célebre escriptor ha estat educat 
en llengua francesa, mes, declara : 
« M'esforci de parlar occitá amb els 
vells de la meva valí i tots me responen 
en francés. 

Amb un trist somriure — afegeix — 
sembla que consideren les meves temp-
tatives com una mena de snobisme i, 
fins i tot, com una mena de mofa a 
llur miseria intellectual. Pítjor encara : 
Si sorprenc un grup de vells en plena 
discussió en occitá, tots observen el 
silenci. I aixó rucceeix en el meu propi 
vilatge, on hi sóc nat, com el meu 
pare, com el meu avi i com tots els 
meus avant-passats tan lluny com me 
pugui rememorar. 

Quan vos apropeu d'un mas, si ente-
neu grans riallades es quTiom hi parla 
occitá. En quant vos veuen se posen 
parlar en francés, mes s'han acabat les 
riallades. Perdoneu — diu una vella — 
parli « patués » a les cabres, ais cans, 
a les gallines. Si li demanés de conti
nuar per mi, peí meu plaer, creuria que 
ho faig per mofa. Es el resultat del 
menyspreu quTiom ens ha inculcat per 
tot co qu'es nostre. » 

Qui no coneix casos semblants en to
tes les contrades deis pai'sos catalánics? 

EL PREMI VÍCTOR CÁTALA 
A NA MARÍA DOLORS CORTEY 

Altra vegada la nostra excel.Ient 
col.laboradora Na Maria Dolors Cor-
tey, ha estat distingida amb un premi 
literari. Es amb la seva novel.la « Vol 
326 » que ha obtingut el premi Víctor 
Cátala en els darrers Jocs floráis cele-

DIX FRANCS PAR AN 
C'EST PEU DE CHOSE, 

ET POURTANT ! ! ! 
M™ B. MAILLOL — PAU. — « Comme 
vous le dltes si bien, dlx franca par an 
c'est peu de chose, mais je suls moi-
méme étonnée du peu d'empressement 
que manifestent les Catalans de Pau 
pour toutes les activités de type Utté-
raire ou seulement lingulstique. » 

x x x 

NO ACUSEM REBUDA 
DELS PAGAMENTS 

JOSEP GUIX — MANLIEU. — No 
.Kiistni rebuda deis pagaments primera 
perqué no tenim secretariat i segona 
perqué les despeses de correus se men-
jarien una bona part del preu de l'abo-
nament anual. 

Com que tampoc no tenlm els mit jans 
administratlus per avisar peí renova-
nuiíi d'abonament, recomanem que ca-
dascú ho faci a cada comencament 
d'any, adrecant el preu a Gerona o a 
Perpinyá, segulnt les indicaclons que 
posem en l'encapcalament de cada 
número. 

x x x 

AMB BLASÓ I TOT, 
SI VOS PLAU! 

Josep María Farré — Montblanc. — 
Persona i personalitat catalana irrefu
table, mes no honorant ni l'una ni l'al-
tra amb aquella seriositat Ilegendária 
del nostre poblé. L'any 1974 comencem 
a enviar-li « Terres catalanes » pensant 
que n'hauria d'ésser un deis mes ferms 
puntáis. 

Accepta la recepció, mes quan, en 
1977 li demanen la seva petita contri-
bució, ens avisa de susprendre les tra-
meses. 

Es a dir, de franc sí, pagant n o ! 
Aquest refús, tan tarda, no es, dones, 

ni normal ni regular car lo menys que 
havia de fer era pagar els exemplars 
que no va refusar. 

x x x 
UN SENSE BLASÓ 

Georges Redois — Kncamp. — « Nous 
espérons que vous voudrez bien nous 
régler la somme de 21 F. 

Compte tenu du modeste montant en 
question, il est exclu de vous poursui-
vre, par voie de droit, en cas de refus 
de paiement. Dans de tels cas, extréme-
ment rares, nous nous limitons á pu-
blier le nom de celui qui fait preuve de 
trop mauvaise foi ». 

x x x 

FANTÁSTICA REVISTA 
Josep Tormo — Alcoi. — « Els agrairia 
moltíssim que em trameteren, contra 
reembossament, els següents números 
de la fantástica revista « Terres cata
lanes », car vull relligar-los per anys 
i no puc, car me'n manquen sis, és a 
dir : els números 1, 4, 10, 15, 16 i 19 ». 

x x x 

DEMANDA DE CORRESPONDENTS 
JAUME ROVIRA — GRANOLLERS. — 

brats a l'exili, en la ciutat de Munic, 
capital de Baviera. 

Com ho vam fer amb la seva prece-
dent novel.la, donarem mes detalls ais 
nostres lectors quan l'obra siguí pu
blicada. 

UNA NOVA LLIBRERIA 
OCCITANO CATALANA 

A PARÍS 
En el nostre número 26 (estiu 1977) 

donávem noticia de l'obertura d'una 
llibreria de les étnies a París. 

Es amb molta satisfacció que portem 
a la coneixenca des nostres lectors 
l'obertura d'una nova llibreria, occitana 
i catalana a la qual desitgem també 
llarga vida i prosperitat, coses que, 
naturalment, depenen del sosteniment 
que sabrán aportar els molt nombrosos 
Occitans i Catalans que treballen en 
la regió parisenca. 

L'adreca n'es la següent ¡Llibreria 
Pam de ñas — 30, rué des Grands Au-
gustins — París VI tél. 033-04-84. Metro : 
Odéon o St Michel. Horari : de 14 a 20 
h del dimarts al dissabte. 

« Abans de tot voldrla felicitar-vos per 
el vostre diari, encara que no acabo de 
comprendre per qué feu alguns articles 
en francés, ja que els que no coneixem 
pas gaire bé el francés ens quedem « a 
dos velas » com diuen els Castellans. 

Voldria, si pogués ésser, que publi-
quéssiu que voldria mantenir corres
pondencia amb nois del Rosselló (tam
bé noies) per fer amistat. ». 

Escriure á « T.C. » que transmetrá. 
Referent ais articles en francés, com 

hom ha pogut remarcar, n'hi ha molts 
menys que al comen9ament. En efecte 
várem comencar amb, aproximada-
ment, 70 % d'articles en francés i 30 % 
en cátala. Actualment els termes están 
inversats, prova que hem fet for<;a 
cami en la contribució a la recatalanlt-
zació del Rosselló. 

Cal remarcar encara que quan un 
tema está redactat en francés, es qu'el 
seu contingut interessa, exclusivament, 
els Catalans de Franca; quan interessa 
tots els Catalans, la redacció és sem-
pre en cátala. 

De totes mar.eres, com que son molt 
nombrosos els Catalans d'Esparva que 
aprenen el francés, « Terres catalanes » 
pot ésser un mitjá práctic de mantenir 
les coneixences adquirides en aqueixa 
llengua i d'enriquir-se amb noves. 

JA SOC AQUÍ ! 

A I'honorable Josep TARRADELLAS 
Président de la Generalitat de Cata
lunya, entusiásticament. 

— Ja sóc aquí ! 
amb fermesa heu dit. 
Sí ; ja sou aquí! 
i amb el vostre crit 
heu deixondit 
els cors insensibles 
i mes comprimits. 

Sí ; ja sou aquí!, 
i al so del vostre crit 
Catalunya entera 
s'ha estremit; 
i heu esbargit 
el feix de tenebres 
d'ombrívoles nits. 

— Ja sóc aquí! 
amb fervor heu dit. 
Els cors s'han alegrat, 
oh, far infinit!, 
llum del nostre albir 
que ens ha de menar 
sempre forts i units. 

Sí; ja sou aquí! 
Benvingut - us hem dit -
honorat Président! 
Ja res no frena el crit 
tants anys reprimit 
per aclamar-vos ara 
encoratjats i ardits ! 

Lola Estrada. 

Entre germans... entre amics... i altres... 
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DESITJA FELIC ANY NOU 

ALS SEUS LECTORS, ANUNCIANTS 

I AMICS 

VOLEM L'ESTATUT 

Sempre endavant 
Sempre endavant! Mai no morirem ! proclame l'orgueilleuse de

vise des Nord-Catalans. A l'heure oü la Generalitat est rétablie en 
Catalogne, á l'heure oü les autres régions des Pays catalans exigent, 
elles aussi, leurs statuts d'autonomie, on peut légitimement se deman-
der á quoi correspond aujourd'hui notre devise. Serons-nous, en effet, 
les derniers á bénéficier des libertées nationales en passe d'étre 
reconnus á nos compatriotes du sud ? 

II n'y a pourtant pas, historiquement, 
de terres plus catalanes que celles de 
la Catalogne-Nord qui furent le berceau 
de la dynastie comtale de Barcelona. 
Ne nous y trompons pas, c'est bien dans 
les régions de Cerdagne, d'Urgell et de 
Conflent qu'apparut, au VIII siécle, le 
noyau originaire de l'ethnie catalana. 
Parler, done, de Pays catalans en oubliant 
la Catalogne-Nord serait aussi absurde 
que de parler de nation francaise en met-
tant de cote Paris et l'llle-de-France... 

On nous a tel lement parlé de Liberté, 
de Démocratie, d'Egalité que ees mots 
ont f ini par nous monter á la tete et 
nous taire oublier notre véritable condi-
t ion juridique á l ' intérieur de l'Etat frail
eáis. 

De quels droits col lect i fs disposent 
les Catalans, les Occitans, les Basques, 
les Bretons, les Corsés, les Flamands et 
les Alsaciens-Lorrains en France ? 

D'aucuns I 

De quels droits col lect i fs dispose la 
majorité f rancienne ? 

De tous ! La non reconnaissance jur i
dique du pluralisme national dispense 
l'Etat trancáis de réaliser une égalité en 
droits complete de toutes ses nationa-
l i tés et de leur permettre d'obtenir des 
conditions égales pour leur développe-
ment économique, social et culture!. Les 
ressortissants de la nationalité dominante 
disposent toujours de priviléges direets. 

La loi francaise tolere la propagande de 
mépris visant les minorités nationales 
(Bécassine, galéjades, histoires corsés, 
e t c . ) . Ce n'est pas le respect mutuel ou 
l'entraide qui constituent le fondement 
éthique des relations entre nationalités 
mais seulement la mésestime et la 
sujet lon. La nationalité d'emprunt et les 
droits civiques concomitants ne sont, 
done, nullement ce qu'i ls apparaissent de 
prime abord, une promotion coilective, 
mais seulement un cadeau empoisonné 
destiné á l 'étouffement progressif du 
groupe minoritaire dans un climat de sur-
veillance discréte et d' lnterdictions non 
formulées mais toujours latentes. 

Le refus de la différence ethnique se 
traduit, sur le plan inst i tut ionnel, par la 
mainmise de la classe dirigeante de la 
nationalité dominante sur l'appareil éta-
tique et par voie de conséquence par la 
l iquidation de toute structure insti tut ion-
nelle autonome. 

Or, s' l l existe un mouvement d'opinion 
planétaire qui caractérise notre époque, 
c'est bien celul qui s'est cristal l isé 
autour de la décolonisation. Faute d'ad-
mettre son caractére irreversible, cer-
taines grandes puissances d'hier et d'au-
jourd'hui se sont souvent trouvées dans 
des situations embarrassantes. 

Nous croyons nécessaire d'en f inir 
avec cette situation anachronique faisant 
qu'en France un peuple impose sa 
langue, ses moeurs, ses inst i tut ions, sa 

culture aux nationalités périphériques 
que l'histoire a place sous sa domina
r o n . Puisque les Basques, les Bretons, 
les Occitans, les Flamands, les Alsaciens-
Lorrains, les Corsés et les Catalans sont 
citoyens trancáis, i ls doivent avoir les 
mémes droits que les autres Francais, 
c'est-á-dire, tout d'abord, que leurs exis-
tences collectives soient off iciel lement 
reconnues. La solution au problema 
passe, bien sur, par la reconnaissance 
constitutionnelle du caractére plurinatio-
nal de l'Etat (raneáis. 

Dans cette perspective, l 'obtention d'un 
statut d'autonomie interne pour la Cata
logne-Nord, comme le souhaitent déjá 
maints de nos compatriotes, permettra 
d'accomplir les grandes reformes démo-
cratiques indispensables á la survie de 
la col lect ivi té catalane au sein de l'Etat 
francais. En particulier, il sera désormais 
possible de proceder á la nationalisation 
des monopoles extra-régionaux jouant un 
role néfaste dans l'économie du pays. 
Les Catalans veulent étre maitres de 
leur destin : seule une assemblée sou-
veraine, démocratiquement élue et débar-
rassée de toute tutel le administrative, 
sera á méme de défendre loyalement 
leurs intéréts legit imes. 

II est urgent d'apporter des solutions 
á la question nationale car si l'on n'y 
prend garde, celle-ci risque de se poser 
en France dans les années á venir avec 
une telle acuité qu'il sera trop tard pour 
y apporter des solutions polit iques. Cela 
est d'autant plus probable que le pou-
voir central actuel se complait dans des 
manoeuvres de diversión dont l 'efficacité 
reste á prouver. Ceux qui croient que 
le malaise regional s'apaisera de lui-
méme se trompent lourdement. Si l'on 
persiste á pratiquer cette polit ique d'au-
truche les d ioses n'iront que de mal en 
pis et les problémes s'imposeront fatale-
ment tót ou tard. II faut done, des á 
présent, repondré aux aspirations pro
fundes des minorités nationales par des 
reformes audacieuses tenant compte de 
l'évolution rapide des esprits. 

L'abandon des conceptions unitaristes 
de l'Etat semble une des plus grandes 
reformes qui ait été tentée dans notre 
pays depuis la Révolution francaise. 
Cependant, elle se situé historiquement 
á la suite d'un long processus de déco
lonisation accepté par l'opinion publique. 
C'est la raison pour laquelle, nous 
croyons que la revendication autonomista 
n'est, somme toute, aujourd'hui pas plus 
choquante, pour la nationalité dominante, 
que ne le fut, par exemple, en son 
temps, la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat pour les catholiques. Ouoi qu'i l en 
coüte, il est des reformes inevitables 
que l'histoire en marche impose. 

La République francaise, patrie des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, sera-
t elle moins généreuse, pour les Cata
lans, que la Monarchie bourbonlenne 
espagnole ? 

Jean-Luc VILARNAU. 

En cette fin d'année... 

« Au rythme actuel, le tiers des terres cultivées sera devenu désert 
en Tan 2 000. De cette catastrophe planétaire en marche, l'homme est 
presque entiérement responsable ». 

(Science et Avenir, octobre 1977). 

C'est un bien sombre tableau en cette 
f in d'année. 

Resul ta ! pourtant loglque, de ce pro
cessus Ineluctable qui a commencé vollá 
des décennies, par le départ des Jeunes 
de la terre vers le mirage de la vl l le 
et de Tindustrie... 

...Tandis que les cltadins découvralent 
la nature, non pour travall ler son sol 
mais pour y construiré des résidences 
secondalres. 

De nos jours, c'est l'ére des promo-
teurs. 

Sous nos yeux, le cordón de béton, 
celnturant les f lots bleus, gagne en pro-
fondeur chaqué année. Demaln, l'objet 
de leurs convoltlses sera l'arriere-pays, 
sous couvert de favoriser le tourisme qui 
doit assurer la rlchesse économique du 
pays ! 

Partout, sur nos vergers, nos vlgnes et 
nos champs vont f leurir des hótels, des 
maisons ¡ndividuelles, des campings, des 
parkings, des piscines et des routes 
pour y acceder. 

« Arréte, bücheron, arréte ta cognée », 
écrivait Ronsard, vollá déjá quatre sié-
cles. 

Ce méme cri d'alarme, nous devons, 
nous agrlculteurs, le proclamer bien 
haut. 

La rlchesse d'un pays reside dans son 
sol. 

Favorisée par un cl imat exceptlonnel, 
notre terre catalane, aux ressources 
agricoles inépulsables, ne dolt pas étre 
la prole des promoteurs qui auront vi te 
fait de la transformer en désert. 

Falsons tout notre possible pour main-
tenlr son intégrité en demeurant attaché 
á son sol, symbole vlvant de toute notre 
hlstolre. 

Nous malntlendrons ; et ceux-lá méme 
qui, au nom de l'évolution et du progrés, 
voulaient notre dlsparit ion, devront re-
connaitre la sereine grandeur de l'agrl-
culteur. 

Loin du bruit et de la pollution des 
vl l les, dans le cadre vivlf lant de la na
ture, conservée par eux, les agrlculteurs 
seront enviés de tous. 

« ó fortunatos nimium... » 
(ó heureux agriculteurs...) 

(Vlrglle) 

Joan BLANC. 
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