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EDITORIAL 
Perpinyá: dos segles de frausmatisme 

Per l'atent observador que visita les principáis ciutats del sud 
de Franga, no li escapará la diferencia fonamental que presenta 
Perpinyá en relació a les altres viles del ve/ Llenguadoc, per 
exemple : Narbona, Besiers, Montpeller, etc. (1). 

En cada una d'aqueixes ciutats hom hi observa una evolució 
torga regular, des de l'alta Edat mitjana fins ais nostres dies. Com 
qu'el Llenguadoc fou incorporat a l'Estat francés mes de quatre 
cents anys abans que Catalunya-Nord, quan vingué l'expansió deis 
segles XVII al XIX, els Occitans ja havien superat el traumatisme 
de llur anexió a Franga. 

L'anexió de Catalunya-Nord se produí quan, tot just, comen-
gava aqueixa expansió; mes com que, al mateix temps, comen-
cava, per ella, el traumatisme consecutiu de la separado — qu'els 
pobles occitans acabaven — llurs evolucions foren totalment 
diferents. 

Aquest traumatisme — económic, polític, administratiu, lin-
guístic, afectiu — fou tal qu'el poblé nord-catalá se'n ressenti 
durant mes de dos segles. Perpinyá, fortificada per Vauban després 
de l'anexió, sobrevisqué així durant dos cents anys, sense engra-
diment ni embelliment interior (2). Aixó fa que Perpinyá — i 
altres viles de Catalunya-Nord — no teñen, prácticament, cap 
testimoni de l'expansió de llurs habitants durant els dos segles 
que seguí l'anexió. En canvi, les ciutats occitanes veines en pos-
seeixen abundantment. 

Parlant, mes precisament, de Montpeller s'ha dit qu'era « un 
magasin de belles maisons » i, efectivament es així. Besiers i 
Narbona, proporcionalment, presenten una riquesa similar mentre 
que Perpinyá no té res de semblant (3). Es qu'els burgesos de 
Perpinyá perderen, amb el trecament, els circuits comerciáis natu-
rals que havien fet la riquesa del país. Passá molt temps abans 
qu'aquells circuits comerciáis perduts no fosin substuits per nous 
circuits orientáis vers Franca. Avui en dia ¡a es difícil de trobar 
nous « débouchés » / orientacions económiques, industriáis i 
comerciáis ; molt mes difícil era en aquells temps. Aixó féu — entre 
moltes altres coses — que la burgesia nord-catalana no va poder 
beneficiar de l'expansió en qüestió i, de consegüent, les ciutats i 
viles nord-catalanes i en particular Perpinyá, no's pogueren enri-
quir amb les cases senyorials, de bon gust, qu'hom pot admirar 
a Montpeller, Besiers, etc. 

La burgesia nord-catalana no comengá a superar el trauma
tisme de la separado mes qu'a partir de la meitat del segle passat 
deixant així la seva « empreinte » en construccions de tipus ¡a 
dit modern. 

Se pot dir, dones, que Perpinyá presenta una evolució urba
nística dividida en dues grans parts una primera fins al segle XVII, 
relativament harmoniosa — trencadura de dos segles — / una 
segona prácticament moderna i comtemporánia. 

Aquet dos segles de traumatisme son irrecuperables i mai 
¡'observador atent podrá admirar a Perpinyá les belleses que 
bastiren les ciutats de les regions de Franga que no van pas subir 
el drama de la separado. 

(1) Seta exclosa per esser de creado forca recent : no gaire mes de tres cents anys. 
(2) Ara fa ambdues coses : s'agrandelx i s'embelleix. Sense aquest trencament Perpinyá 

serla avui molt mes gran I molt mes bella. 
(3) L'unlca verltable « belle maison » de Perpinyá, la de la « Má de ferro », data d'abans 

de l'anexió. Co vol dir que. sense la separado, rembelliment I l'engrandiment de Perpinyá 
bagues esset mes precoc i mes gran qu'el de Montpeller, per exemple. 
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QUE PASSA AIS CATALANS DE FRANCA ? 
.. Al Rosselló, d'enca de poc, es parla 

torga d'ensenyar el cátala en les escoles 
de la comarca. Se'n parla molt, potser 
un xic massa. Sigui com siguí, aquesta 
generosa idea va tent el seu cami, xano-
xano, en l'esperit de la gent. A mes 
d'aixó, com per donar-li una mica mes 
d'empenta, una petició a favor de l'ense-
nyament del cátala ha estat sotmesa a 
l'aprovació popular. Diuen que ha tingut 
un éxit molt gran. No es sap quantes 
signatures han estat comptabilitzades ! 
Un disbarat I 

— Mentrestant els dies van passant, i 
les setmanes també, i de la petició 
encara se'n parla una mica, pero sen 
parla cada dia mes poc. Ara que ningú 
no diu res que hi vagi claramant a la 
contra. 

— D'altra banda, no hem d'engrescar-
nos massa de pressa en cap presa de 
posició extremada. No hem mai de per-
tire de vista que el cátala que viu a 
Franca és un indlvidu ben especial, per
qué d'ell ja pot dir-se'n que, de cátala, 
ii lia perdut gairebé tota la substancia 
i que només li'n queda el nom. De tant 
en tant, el diari local, fent-se el portant-
veu d'alguns d'aquests espécimens, ens 
dona a llegir opinions tan estrambóti-
ques com incomprensibles. Per exemple, 
un dia, hom podia veure-hi que un 
senyor X..., que es diu cátala, que parla 
cátala, que se sent cátala (aixó ho diu 
olí), s'estranyava que hom volgués intro-
duir el cátala a l'escola. Aquell senyor 
es pensava que millor valia que e.s 
alumnes hi aprenguessin l'anglés o l'ale-
many, cosa que podría ser-Ios útil algún 
dia, en lloc de perdre's el temps 
aprenent-hi el cátala. Aquesta presa de 
posició, l'hauria molt ben comp.esa, Jo, 
venint de part d'un francés, d'un francés 
de Franga. pero, de part d'un cátala, no ! 
Aixó me sembla un xic massa gruixut! 
No puc acabar d'empassar-m'ho I 

— A mes d'aixó, hom observa, a vega-
des, oposicions mes matisades. Hi ha 
afirmacions ambigües, que diuen si quan 
cal entendre-hi no ! No és pas realment 
que aquells que les diuen vulguin fer 

obstacle a l'ensenyament del cátala 1 
Aixó no I Pero i per endavant, voten 
saber quin cátala s'haurá d'ensenyar en 
les nostres escoles. Sens dubte que aques
ta questió, per estranya que siguí, plan-
teja un interrogant gros com una Casa 
al darrera de la locució : la unicitat de 
la Mengua ; deixa sobreentendre-hi que 
puguin existir divers tipus ae ilengües 
catalanes. Finalment, aqüestes persones, 
tan ben intencionades, acaben tirant les 
seves cartes sobre la taula : no pot ser 
questió, a casa nostra, d'ensenyar en les 
escoles, un cátala amanit amb una salsa 
barceíonina. Segurament que han sentít 
parlar de la normaiització idiomática del 
cátala, de les reticéncies que va provo
car, en el seu temps, tant al Principat 
com a les Ules o a Valencia, pero no 
se senten gens concernides per aquella 
evolució lingüitica. Aquella cosa només 
podia valer per ais caialans de l'altra 
banda del Pirineu I 

— Aquest menyspreu per les coses que 
passen o que han passat a Espanya ha 
criat al Rosselló una nissaga d<¡ pseudo-
intel.lectuals que escriuen un cátala 
esgarrifós, perqué no han volgut mai 
dedicar-se veritablement a l'estudi de la 
Mengua, pensant-se que els diplomes de 
francés que havien obtingut els n'exemp-
taven. Pero aixó encara res ! Escriuen un 
cátala tan descarat que, llevat d'ells, no 
hi ha ningú que l'entengui. Suposat que 
aquells catalans escrivint en francés 
fessin la meitat de les faltes o.tográ-
fiques o sintáctiques que es permeten 
en cataté, llurs escrits anirien a caure 
directament a dins de les caixes des
combrarles de les sales de redacció. 

— La qüestió del cátala a l'escola no 
hauria de ser l'objectiu de cap reivindi
cado. És una cosa tan normal que ni 
s'hauria de parlar-ne I Hem de dir-nos 
que aquí estem a casa nostra, que la 
Mengua vernacla és el cátala, que no 
necessitem de fer acte de submissió o 
de prostitució intel.lectual envers ningú 
per obtenir una cosa que ens és deguda. 

J. C. 

NO SEMPRE ['IGNORANCIA ES EXCUSABLE 
No cltarem pas noms ; no per qué 

l'ignorant en qüestió no s'ho mereixi, 
sino perqué ja s'han excusat per ell. Mes, 
el fet, en si, merelx d'esser rellevat. 
Heus-lo breument exposant : 

Una industria de Barcelona está en 
relacions de negocis amb una industria de 
Valencia. A la de Barcelona se li ocorreix, 
un dia (octubre 1977), d'adrecar-se a la 
de Valencia en Mengua vernacla. 

El director administratiu de la de Va
lencia acusa rebuda de la Metra — igual-
ment en Mengua vernacla — manifestant 
molta sorpresa per l'ús de l'idioma em-
prat que, de fet, es el mateix. A conti-
nuació esmenta els idiomes amb els 
quals hom pot adrecar-se a la dita In
dustria valenciana : espanyol, anglés, 
francés, alemany, italiá, rus I • valencia », 
I acaba, en to de repte, esperant que 
« la present no servixea de precedent 
per a nostre tráete comercial ». 

Qué dir davant d'un tal monument 
d'ignoráncia i d'alienació ? 

El primer que caldria dir es que quan 
hom es director administratiu d'una so-
cietat industrial, no hi ha excusa possi-
ble. L'ignorancia, en aquest cas, no es 
pas excusable. Si el director en qüestió 
no ho sap, ha d'aprendre que la Mengua 
utilitzada en el susdit intercanvi de 
lletres, es la matelxa : que, en aquest 
cas, no hi ha ni cátala ni valencia : hi 
ha, únicament, una sola Mengua verna
cla per ambdós ; amb accents forca dife
renciáis, es cert, des del temps en qué 
ambdós pobles formaven part de la ma-
teixa confederació de paisos Iliures, la 
confederació de la corona d'Aragó. 

Mes aquelxes diferencies d'accent i 
dialectals no son pas mes importants que 
les d'un Andalús, un Argentí o un Mexicá, 
per exemple, parlant en castellá. 

(Segueix página 2) 



TASCA PRIORITARIA: 

EL RESTABLIMENT DE LA CATALANITAT 
Es indiscutible : Catalunya ha obtin-

gut una victoria moral esclatant amb 
el restabliment de la Generalitat 
— provisional — i la promesa d'un 
futur estatuí. Es el resultat, merescut 
amplament, de quaranta anys de resis
tencia a una política que, inspirada 
per una voluntat declarada de des-
trucció total de la diferencia catalana, 
ha estat nogensmenys insuficient per 
a fer desaparéixer el fet caíala i l'es-
perií de la catalanitat. 

Pero si, passada la primera hora 
deis entusiasmes normáis, ens posem 
a reflexionar sobre la situado de Cata
lunya, des del puní de visía de la 
seva iníegritaí, ens donem compte que 
fora inseñsat de fer-se massa il.lusions. 
Si amb l'inici de recobramení de les 
insíitucions autonómiques es pot con
siderar que Caíalunya ha guanyat, una 
batalla, apareix com a mes dubtós 
que estigui, en realitat, guanyanf la 
inacabable guerra que el ceníralisme 
espanyol li va declarar ja fa segles, 
i que el franquisme vaa exacerbar fins 
ais exírems que íoíhom sap. 

Si en l'ámbií espanyol poca cosa 
queda — o quedará ben aviaí — de 
l'obra nefasía del franquisme, en l'ám
bií própiament cátala les conseqüen-
cies de la darrera i llarga agressió no 
solamení no queden eliminades lolal-
ment, sino que segueixen i seguirán 
exercint un pes aclaparador sobre la 
vida de Caíalunya i hipotecant greu-
menl el seu incerí avenir. 

Fora lameníable que els caíalans 
oblidessin — i que ho oblidés la nova 
classe política, sobre la qué recau una 
exíraordinária responsabiliíai histó
rica — que ni amb la Generaliíaí pro
visional, ni amb l'Esíaíuí que possible-
mení seguirá, Caíalunya no disposa 
ni disposará del dreí de decidir sobi-
ranamenf deis seus propis desíins ni 
de regenfar lliuramení els seus propis 
interessos. La comuniíaí caíalana, per 

(continuado de la pagina 1) 
Mexlcans, Argentlns, Cubans, e t c . , se 

proclamen tais com a poblé, mes tots 
reconelxen que parlen la llengua castel
lana, portada en aquelles terres per llura 
avantpassats conqueridora. 

Ultra portar llur llengua a América, els 
Castellans l'havlen portada, abans, a 
territorls peninsular» reconquerits ais 
Arabs. 

Qo que feren els Castellans portant, 
per exemple, el castellá a Andalusla, els 
Catalans (I els Aragonesos) ho feren 
portant el cátala (I l'aragonés) en terres 
valenclanes alliberades deis Arabs, peí 
rei en Jaume I. 

No creiem pas que hi hagl un sol 
Andalús que negui l'evidéncla de que la 
llengua deis Andalusos es la castellana, 
malgrat nombre de diferencies dialectals 
I d'accent. Per qué hi hauria d'haver 
Valenclans negant l'evidéncla de que la 
llengua del País valencia es la catalana, 
malgrat, també, l'exlsténcia de nombre 
de diferencies dialectals I d'accent. Dife
rencia, potser, un xlc mes acusada peí 
fet que la llengua castellana ha estat 
sempre llengua oficial, ensenyada I 
Imposada com a tal ; mentre que la 
llengua vernacla deis Catalans I deis 
Valenciana fa segles que no es ni oficial 
ni ensenyada com a tal. 

xxx 
Parlant de pobles ja es altra cosa. Si 

la llengua deis Castellans I deis Anda-
lusos es la mateixa, els pobles ja no 
son els matexios. Ultra el poblé castellá 
cal comptar, ja ara, amb el poblé anda
lús, la nació del qual está naixent actual-
ment. 

Peí que fa referencia a Catalans i Va 
lencians el cas es encara mes net. Si 
la llengua deis Catalans i deis Valenclans 
es la mateixa, els pobles ja no son els 
mateixos ; ultra el poblé cátala cal 
comptar, també, amb el poblé valencia, 
la nació del qual fa cert temps que ja 
existeix. Car, les nacions — com tot co 
qu'es vivent — naixen, creixen, viuen i 
moren. 

Naturalment, de la naixenca de noves 
nacions no tothom en té consciéncia ; 
son fenómens molt subtils al comenca-
ment I durant forca temps, dones Inac-
cesslbles al mediocre intel.lecte del di
rector admlnistratiu en qüestló. En canvi, 
si hom fes comparar, al mes tose deis 
ciutadans, la lletra escrita per l'indústrla 
de Barcelona i la resposta feta per la de 
Valencia, no podría no pas veure qu'es 
tracta d'una mateixa i única llengua. 

Ouan el dit director refusa de reco-
néixer aquelxa evidencia, signa l'atestació 
de la seva Immensa Ignorancia. 

R. BOIX. 

bé i per mal, continua i continuará 
supediíada esíreíamení a les coníin-
géncies que afecíin a l'Esiat espanyol, 
en una relació no d'eniesa coníracíual, 
sino de dependencia. El que obíingui 
Caíalunya, com a atribucions auíonó-
mqiues, no deixará d'ésser « gene.ro-
samení » concedií per Madrid. I és 
gairebé segur que aquesíes concessions 
serán mes aviaí esquifides, compa-
rades amb les grans esperances susci-
íades i amb la immensiíaí de les 
necessilaís reconsírucfives de l'edifici 
caíala íroníollaní. 

Aquesía siíuació comporía greus 
perills. El mes amenacaní és que 
Caíalunya es poí reírobar encara, un 
dia infausí, moríalmenl afectada per 
una altra de les endémiques oscil.la-
cions de la vida política espanyola, 
de nou privada de iola prerrogativa 
auíonómica i confroníada amb una 
alira bruíal ofensiva genocídica. Afe-
giní els seus efecíes ais del període 
franquisía, si aquesís no han esíal 
reparáis a femps, un nou episodi 
repressiu podría acabar definiíivamení 
amb tot rastre de caíalaniíaí. 

El llií genuí de la riera polííica 
espanyola — en el que participen tañí 
els códols del feudalisme de les clas-
ses dominants com els del messia-
nisme de les classes explolades — ha 
estat sempre fet de ceníralisme i d'au-
íocraíisme feroc. Si cal desiíjar — i 
fer íoí el que es pugui perqué així 
sigui — que ¡'actual marxa d'Espanya 
cap a concepcions polííiques mes mo-
dernes i cap a un reconeixemení per 
fi clarividení de la pluralifal deis 
pobles ibérics consíiíueixi un feí defi-
niíiu i sense relorn, no fora bo de 
deixar de malfiar-se, sabent que les 
experiéncies « democrátiques » a Espa-
nya no han esíal jamai alíra cosa que 
focs d'encenálls, episodis efímers i 
interimaris. 

Cal, dones, aprofitar la íreva per a 
reconsíiíuir rápidamení el poíencial 
caíala de resisléncia. Ja que convé 
reflexionar sobre el qué ha salvaí 
Caíalunya d'un esfondramení íoíal 
durant els darrers quaranta anys, fent 
mentir al general Franco quan afir-
mava : « Deníro de veinie años, no 
quedará ni un solo catalán... » No ha 
estat ni Vacció de qualsevol pariií, ni 
l'oposició esirucíurada entorn d'una 
ideología, ni tan sois el militaníisme 
caíalanisía explícií i consciení. Ha 
esíaí, simplement, l'aíávic reflexe de-
fensiu, el puixaní insiiní de conser
vado étnic deis catalans, coincidents 
en la ceríesa dé consíiíuir un poblé i 
en el seníimení informulat pero 
potencialiízador de qué, a l'erigir-se 
com podien, en mantenedors de la per-
sonaliíaí caíalana aíacada, no sola
mení es defensaven, sino que lluita-
ven per a preservar una de les grans 
riqueses de la humaniíaí : el dret a 
la diferencia. 

Com sempre, el fenomen lingüístic 
ha íinguí un paper prepoderaní en el 
miradle de la resisléncia caíalana, 
mantenint la confianca de la comuni
íaí, servinf de lligam i aíorganí un 
miíjá de reconeixenca, un vehicle de 
manifesiació espontánia, una arma 
eficac en la íossuda empresa de super
vivencia. 

Pero hem de reconéixer, amb una 
immensa pena, que, de la darrera peri
pecia, la llengua caíalana — almenys 
en « quaníiíaí » — n'ha soríií lambe 
malferida. La guerra i les seves 
conseqüéncies polííiques, el trasbals 
económic, les immigracions massives, 
la pressió sense treva del franquisme 
contra totes les formes d'expressió 
de la caíalaniíaí, no han deixaí d'obrir 
immensos i preocupanls esvoranes en 
la unilaí éínica, lingüísíica i culíural 
de Caíalunya. La morí de la llengua 
fora ja la morí de Caíalunya. 

Caíalunya no és la térra sola, ni 
fampoc els homes sois que l'habiten. 
Catalunya és una simfonia. Es el resul-
íaí de la convergencia, en un moment 
historie, d'una geografía, d'una éínia, 
d'una llengua, d'una cullura, d'un esíil 
de vida, consíiíuiní un conjunt har-
mónic, amb els seus temps febles i 
els seus íemps foris. Es aquesí con-
juní harmónic (el fet de la caíalaniíaí) 
que el franquisme, després de tants 
alíres, s'havia proposaí de desíruir. 
En apariencia, aquesí propósii feixi.<fa 
ha fracassal. Pero ha fracassat total-
mení ? Els catalans que, després de 
trenía nou anys d'exili, fornem avui 
a írepiíjar la térra catalana, hem de 
consfaiar, amb un pes al cor, que 
se'n manca poc perqué l'objecíiu de 
Franco hagi estat assolit... El cuc 
segueix rosegant el fruit. 

I aleshores ens diem que la preocu
pado prioriíária, i fins i íoí obsessio-
nal, de cada caíala — caíala herediíari 
o nou caíala — ha d'ésser la de resía-
blir rápidamení la forga de la caíala
niíaí malalía, de lomar a donar a 
Caíalunya la seva ánima i el seu 

Si s'oblida, cal íémer que l'any 2000, 
sino abans, els catalans hagin esde-
vinguí els « indios » de la nosíra 
ierra. Els que no vulguin renunciar a 
llur caíalaniíaí, s'hauran de resignar 
a la írisía perspectiva d'una diáspora 
caíalana, d'un poblé dispers i maleíí, 
d'una éínia sense Ierra. O poíser es 
irobaran tancats en alguna reserva, 
on no els quedará res mes a fer que 
dedicarse melancblicamenl a fabricar 
collerets de conquilles, pintades amb 
quaíre barres derisóries, per a oferir 
ais íurisíes de pas... 

Eduard C. ERRE. 
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El conflent i els seus comtes (V) 
La gesta de Vifred el Pilos, contra 

Salomó, degué paréixer doblament 
legitima, en un temps on l'hérencia 
de.s beneficis o honors s'estava arre-
rant dins els costums. 

Malgrat els esforgos de Caries el 
Calb, no mancava mai (per poc temps 
encara), la reconeixencia oficial del 
let prácticament acompiert. Hom sap 
que no hi ha, a l'Edat Mitjana, altra 
font de dret que el del costum. 

Cal fer abstracció de les nostres 
idees modernes, per donar-se compte 
que no hi ha procediment mes natu
ral. Així les institucions evolueiouen 
molt a poc a poc, en estreta corres
pondencia, amb la natura de les coses 
o, si es prefereix, amb les condicions 
sempre movedisses del complexe eco
nómic i social. 

Si hom accepta l'autencitat de la 
carta de Caries el Caib en favor 
d'Oliba II, comte de Carcassona i 
cosí germá de Vifred (concessió de 
prop de 20 dominis fiscals en el Car-
cassés, i 9 dins el Razés - 20 jubiol 
870) potser hi hem de veure l'indi-
cació que el rei, cercava, aleshores a 
consolidar la fidelitat del comte de 
Carcassona i, al mateix temps, potser 
també, per oposar-lo ais seus cosins. 

En tot cas, el 15 agost 871, el mateix 
sobirá acordava ais monjos de Sant 
Andreu d'Eixalada, un diploma de 
protecció. I el testament de Protá-
sius I, abat de Sant Miquel de Cuixá 
(13 de setembre 879) sembla testimo
niar, que va esser a la demanda del 
comte Mirón. Aquest no era dones pas 
encara, a aquesta data, considerat 
com un rebel per Caries el Calb. 

Protásius s'explica en paraules que 
no deixen cap dubte, sus deis senti-
ments, deis monjos a l'esguard del 
comte Mirón I. < Aquest testament 
escrit, jo el recomani, sobre els 
consells deis meus germans, al nostre 
mestre, el molt excel.lent comte 
Mirón, supp'icant-li tots que nostre 
mestre i senyor no desdenyi pas 
d'acollir el nostre fet, perqué el reco-
neixem com el puntal, el defensor, i 
el benfactor de I'església de Sant 
Germá, el seu monestir, on estem en-
terement a sa mercé. Es perqué 
l'excel.lent rei Caries, ens va fer un 
precepte, a la vostra demanda, i ens 
va recomanar entre les vostres mans, 
en la seva carta, confirmada i segel-
lada amb el seu anell. A causa d'aixó, 
jo, el vostre servidor, que la nostra 
favor, ha aixecat, amb els nostres 
germans i nosaltres, dins els mitjans 
de les nostres forces, sem els vostres 
servidors, segons Déu i segon el 
segle >. 

I Protásius que s'intitulava abat, per 
la gracia de Déu, i la del comte 
Mirón deixa cura al seu mestre, 
d'eligir, després la seva mort, un nou 
abat, a fi que els seus monjos no 
esdevinguin un ramat d'ovelles sense 
pastor. El precepte real acordava per 
tant ais monjos. el dret d'eligir llur 
abat. 

Aquest acord, de la nova dinastía, 
amb la clerecía local, sobretot amb 
el món monástic, será mantingut, tot 
al llarg de la seva historia, i no va 
esser sense dubte foraster a la seva 
reexida. 

En maig 872, si segons Hincmar, el 
comte Bernat de Tolosa, es veu 
confiar, els comtats de Carcassona i 
del Razés. Pero es difícil d'apreciar 
— vist la sequedat deis anals — si 
es tracta d'un senzill nou lligam 
administratiu al comtat de Tolosa, o 
veritabiement d'una nova atribució 

d'aquests dos comtats. Aquesta darre
ra interpretació sembla imposar-se ; 
el Carcassés s'havia quedats dins la 
dependencia del Tolosa des de 
« L'ordinatio Imperi » de 817, i no 
podia pas per conseqüent, esser-li 
restacat en 872. 

En efecte, Caries el Calb. des de la 
mort del seu nebot Lothaire II (8 
agost 869) i fins el tractat de Meersen 
(8 aogost 870), ha vía estat absorbit per 
un conflicte agut amb Lluis el Ger-
mánic, a propósit de la successió de 
la Lotaríngia. 

No es pas dones impensable que el 
rei, sortit de les seves dificultats, hagi 
operat un regirament. En compensació 
de la pérdua del Razés, Bernat de 
Gótia hauria estat nomenat marqués 
de la Marca d'Hispánia. El fet sembla 
aprovat per un precepte de Lluis 
el Farrallós, i per I'església de Bar
celona, el 13 setembre 878. 

La mort violent de Bernat de Tolosa, 
matat en 872 pels homes del comte 
d'Auvernya, hauria aleshores estorbat 
el pía real. 

Així veiem, el 21 de setembre 873, 
e¡s quatres cosins : Vifred d'Urgell, 
Mirón de Conflent, Oliba II de Car
cassona, i Acfred I, aquest qualificat 
de comte del Razés, assistir a la con
secrado de I'església de Santa Maria 
de Eormigueres. 

El perill comú ha dones apropat els 
filis de Senyorfred, i els nebots d'Er-
messinda, i la llur intervenció col. 
lectiva, s e m b l a desmostrar que, 
llevat del Conflent, la partició defini
tiva del Razés i de les seves depen-
déncies (Donnezan, Capcir, País de 
Sault, Fenolledes i Perapertusés) serán 
discutides mes tard. 

Peí que es del comte Mirón I, tenim 
el testimoniatge del plet del 25 marc. 
874, plet que va teñir lloc a Vernet 
dins I'església de Sant Saturní. Molts 
altres jutgaments son mencionáis dins 
els actes de reconstitució deis títols 
d'Eixalada, particularment en 872, 
873, 874. Sabem també que Mirón 
havia comprat diverses propietats a 
Talau, Sautó, Fulla, Ceny, Camplong, 
aprop de Vernet. 

En aquest mateix lloc de Vernet el 
seu mandatari Sesenanda, var obtenir 
en 873, la restitució de la cel.la de 
Sant Vicens, injustement veñuda. 

A partir de 876, els filis de Senyo-
fred sembla que han pres l'iniciativa 
contra Bernat de Gótia. 

L'ocasió era bona per tentar la 
recuperació del comtat del Razés. Una 
entrevista es degué fer amb els filis 
de Senyofred dont un acte contempo-
rani, sembla portar testimoniatge. 

En efecte, el 22 abril 876, Ana, filia 
de Rotrude i del comte d'Empúries 
Alaric, neta, per sa mare, de Bera I 
del Razés, fa una important donació 
a Rodolf, germá del comte Mirón i 
a la seva esposa Relindes. La donació 
no indica pas que un lligam de 
parentesc uneixi aquests dos personat-
ges, pero només diu que els motius 
de la seva donació « queden coneguts 
de molts >. 

El diploma de Caries el Calb, atri-
buint a Oliba, els béns de Mirón, fill 
de Bera, de Fredarius, i deis llurs 
cómplices, es de 1*11 juny 877, i 
contribueix a situar cronológicament 
els fets. 

Si Mirón, fill de Bera, no va poguer 
recuperar el Razés, es cert que els 
filis de Senyofred enregistraren molts 
éxits, i envaíren almenys el Rosselló 
i el Narbonés. 

Extreí de l'obra de Pere Ponsich 
(Traduit al cátala per Roger Giral). 

http://gene.ro


LA L L E N C U A I L A V I D A 
'I/AVEU' 

« Dans nos villages, quels sont les 
parents qui parlenc encoré catalán a 
leurs enfants ? ». 

Es aixi que s'expressava el senyor 
Miquel t,y, conseüer general, batlle de 
ísant bsieve, en el curs de la darrera 
sessió üel Consell general: I ategia 
(traduim) : 

« vataría mes perdre el temps a 
aprenúre l'anglés o una attra uengua 
mes adaptada ais intercanvis del mon 
modern ». 

Només peí sol fet que l'anglés ha 
adquint la posició dominant que té 
avui, per imposició, per expansionis-
me, per impenaiisme, ja no podem 
estar d'acord en ter-ne d'ella — o de 
qualsevol altra de vivent — una llen-
gua de tipus internacional. 

Volem, sí, no pas perdre el temps 
estudiant llengues estrangeres, que 
s'aprenen mott malament gaireDé 
sempre. 

Volem, sí poder viatjar per arreu del 
món amb una sola llengua auxiliar de 
comunicació internacional — com ja 
ho hem dit en aqüestes columnes — 
que no sigui cap llengua imperialista 
(anglés, espanyol, francés, avui ; demá 
rus, xinés, e tc . ) . Per aixó hi ha ¡'espe
ranto. 

Volem, només, teñir d'aprendre dues 
llengues : la nostra maternal i ¡'auxi
liar de comunicació internacional. 

Cal veure mes enllá, mes alt i menys 
servil quan hom es conseller general. 
Els consellers generáis que s'oposaren 
a la subvenció demanada per l'escola 
catalana « JLa tíressoia » s ompuren 
d'oprobi, siguin quines siguin les moti-
vacions que van avancar. Un dia 
aquest oprobi els fará montar la sang 
de la vergonya a la cara. 

Car un conseller general no pot pas 
ignorar la gran renaixenca étnica 
mondial actual. La deis Catalans de 
Franca no es un cas a'íllat ; es un deis 
milers — de casos semblants — que, 
a travers el món, clamen justicia i 
reparació. Homes i pobles reclamen 
el dret a esser tal com son ; no volen 
mes fondre's amb la personalitat i la 
llengua d'una altre poblé, per molt 
que se l'estimi (es el nostre cas amb 
el poblé francés) quan hom té perso
nalitat i llengua propia. 

En aquest trist debat els «nins» 
de la Bressola eren els gegants i els 
consellers generáis oposants eren els 
«nans». Els nans son els que llur 
petitesa els impideix de veure l'alba 
de la nova renaixenca étnico-cultural 
mondial. Els gegants son els que, 
havent vist paréixer les primeres 
lluors d'aqueixa alba, treballen avui, 
obscurament (peticions per l'ensenya-
ment del cátala, etc., etc..) per activar 
l'esplendor de demá. R. B. 

POMPEU FABRA 
Seny ordenador de la llengua catalana 

Casa GENSANE 
Fundada en 1912 

ELNA - ROSSELLO 
TOTA 

LA VESTIMENTA 
PER TOTS 

N O V E T A T 5 
qualitat forta - preu lleuger 

El 25 de desembre del 1948 moría, a 
Prada, on vivía exiliat, Pompeu Fabra, 
El discutit, i indiscutible campió del 
moviment per a readaptar el cátala : 
fent-lo una Uengua de la nostra época. 

Pompeu Fabra ha merescut d'ésser 
considerat com : « El seny ordenador 
de la llengua catalana ». 

És un gran home de Catalunya que 
arriba al món a l'hora que calía : per 
a poder acomplir la tasca de sa voca-
ció en Vestudi de llengues; especial-
ment en la de la seva Patria : el 
cátala; a la que es dedica tota la 
vida. Eli vingué a suplir un gran oblit 
deis autors de la renaixenca que, si 
reanimaven l'ús del cátala escrit; 
declamat... no s'havien ocupat deis 
problemes de fixació de les regles gra-
maticals géneralitiades, que fossin 
compreses per tothom exemptant els 
dubtes. 

La unificado d'unes normes : amb 
signes gráfics els mateixos per a tots 
els texts en cátala, devien facilitar les 
edicions. També simplificarien la lec
tura i Vestudi : els lectors devindrien 
mes nombrosos. 

Pompeu Fabra fon l'impulsor de 
Vacció renovadora; dona diverses 
conferencies lingüístiques en aquest 
sentit. La revista « L'Avenc » patro
cina la publicado de la primera obra 
filológica, del nostre home, obra 
escrita quan el només tenia 17 anys. 

Si Fabra era l'inspirador de la 
reforma, l'escriptor i editor Joaquim 
Casas i Carbó, era ¡'entusiasta defen
sor de tal idea. Defensor que prodiga 
les campanyes en pro de la fixació de 
normes gramaticals per a l'ús del 
cátala. Per acabar amb la anarquía 
existent car, gairebé cada escriptor 
tenia les seves « normes ». 

Qui foren, després de Casas i Carbó, 
els altres catalans que s'interessaren 
a la reforma que Pompeu Fabra pre-
conitzava ? Citem-ne alguns : els poe
tes Maragall i Verdaguer, el polític 
Prat de la Riba : homes que, per a 
Catalunya, han deixat noms conside
ráis, grades a llurs obres importants 
dintre la literatura nostra; algún 
d'elles han pres lloc en la prodúcelo 
literaria important del món enter. 

El 1896 el treball : « Contribució a 
la gramática de la Llengua Catalana », 
fou premiat ais Jocs Floráis de Bar
celona, era una obra de Pompeu Fabra, 
qui, en aquell temps, seguía col.labo-
rant a diverses publicacions catalanes, 
malgrat ésser allunyat de Catalunya... 
exercia de professor a l'escola d'en-
ginyers de Bilbao. 

El 1911 dona el text : « Qüestions de 
Gramática Catalana ». Llavors Varqui-
tecte Puig i Cadafalc proposá a Prat 
de la Riba, de demanar al filóleg son 
retorn a Barcelona. Massó i Torents 
corrobora amb Puig i Cadafalc per 
fer decidir el gran polític qui accedí 
a demanar a Pompeu Fabra d'incor-
porar-se a la secció filológica de l'Ins-
titut d'estudis catalans, llavors presi

dida per Mn. Antoni Alcover. Així fou 
com Fabra, en aquesta secció, tingué 
per companys : Guimerá, Maragall, 
Carner, Segalá i Mn. Clascar. Llavors 
dona la « Gramática catalana », en 
castellá, per ais no catalans d'Espanya. 
CoUaborá al « Butlletí de dialectolo
gía » fent apareixer les transcendents 
« Normes ortográfiques ». Amb Mon-
ioliu, treballá a la replega del material 
del Diccionari Aguiló. Dirigí el « Diccio-
nari ortografié ». Lluitá contra els 
grups d'oposants com : Franéese Ma-
theu, Antoni Bulbena, el Pare Fullana, 
Mn. Alcover, aquest se separa de 
l'I.E.C, etc. 

En 1917, per ordre de Prat de la 
Riba, els documents oficiáis en cátala, 
serien escrits segons les « Normes » 
de l'I.E.C. No cal dir que els escriptors 
catalans, en gran parí, les havien fetes 
seves i que les editorials les accolliren 
amb satisfacció. Tot seguit es multi
plicaren les « gramátiques catalanes ,» 
« els diccionaris ortografíes »... 
tot esperant la primera edició del 
« Diccionari general de la llengua cata
lana » que molts adquiriren, per plecs, 
durant el curs de la impressió. Aquest 
diccionari sortí de les premses... el 
1932 ! Es tracta d'un diccionari amb 
54.000 mots explicáis! Sí, senyors.'.'.' 

Pompeu Fabra i l'I.E.C. ens mostra-
ven quina era la riquesa de Vánima 
catalana I 

Parem-nos ací, i constatem : l'obra 
de renaixenca del cátala no s'ha fet 
d'un dia a l'endemá. Pompeu Fabra 
és, per a nosaltres, un exemple de la 
tenacitat que cal, de la intel.ligéncia 
que és indispensable, per arribar a 
Veclosió fructífera d'un moviment 
general de la patria. No és la pressa 
la que porta els fruits a madurado. 

Ara, nosaltres, no hem de fer, quasi 
de nou, l'eslri necessari per expressar-
nos, escoltar i comprendre les idees 
deis altres, per prosperar en un avene 
de perfecció. 

Ara, nosaltres, no hem de fer sino 
aprendre bé « l'ofici », la manera de 
servir-nos de l'eina, i treballar des de 
l'esboc a l'obra reeixida; obra mestra 
si possible. Cosa que no exclou els 
nous aports per enriquir, encara, nos
tre vocabulari col.lectiu. 

Subratllem : en el Diccionari tro-
barem mots de tots els dialectes que 
ens permetran de donar un to local, 
si ho desitgem, o per saborejar aquest 
to en els estils deis autóctons d'altres 
paisos, o el to tecnológic : per.a ésser 
precisos quan parlem, en professio-
nals, d'una de tantes branques de les 
coneixences de nostre temps. 

FRANCESC MIRÓ. 

Nota : Moltes de les dades sobre 
Pompeu Fabra son trefes de l'article 
que li és dedicat en el Diccionari Bio
grafíe, Albertí, editor, Barcelona. 

(1) Per raons alienes a la Redacció, 
no fou pas possible la publicado 
d'aquest article commemoratiu en él 
nostre número anterior. 

Paul DEVY 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

32, cours Lazare Escarguel 

PERPIGNAN T. 34.21.42 

La pesseta 
o la pesseteta ? 

En el curs d'un recent viatge a Cata 
lunya-Sud, hem remarcat la rarefacció 
creixent de la moneda fraccionaria. El 
motiu principal en seria que la valor 
intrínseca del metall d'aqueixa moneda es 
molt superior a ia seva valor monetaria 
de curs legal. 

Cal reconéixer, efectlvament, que la 
valor de la pesseta actual es ben poca 
cosa ; per via de conseqüóncia, e. céle
bre « duro », peca de moneda prestigiosa 
del passat — quasi equivalent al dolar 
d'aquells temps — ha esdevingut d'una 
tan ridicula valor qu'el seu poder adquísi-
tiu es ben bé nul ¡ cal, en efecte, de 
tres « duros » amont per poder comprar 
la mes petita cosa. I cada dia aixó va 
empitjorant amb l'lnflació galopant. 

Per redonar prestigi a la moneda de 
l'estat espanyol i per neutralitzar la tre-
sorització metál.lica actual, la millor so-
lució , potser, seria d'imitar la reforma 
monetaria francesa, revalorant, d'un sol 
cop, ia pesseta de cent a una. Es a dir 
que cent pessetes velles valdrien sola-
ment una pesseta nova. 

De consegüent, totes les valors, raer-
candes, salarls, etc. , subirien la ma-
teixa revalorització fent que, en la prác
tica, el poder adquisitiu restaria el mateix 
sense necessitat de manipulare milers i 
milers de pessetes com ara. En lloc, per 
exemple, de guanyar 50.000 pessetes per 
mes. hom només en guanyaria 500; un 
aparell que avui val 50.000 pessetes 
només en valdría 500. I així pertot. 

Per passar a la práctica d'una tal re
forma només caldria decretar qu'a partir 
de tal data — i durant deu dies, per 
exemple — totes les monedes de curs 
legal (metall I paper) haurien d'esser 
sotsmeses al control de revalorització (1) 
el qual consistiría en l'estampillatge de 
la nova valor, en la moneda de paper, I 
en la simple perforado de la moneda 
metál.ilca. 

Automáticament totes les « rosses », 
actualment tresoritzades, retornarien a la 
circulado abans del terminl de deu dies 
en qüestió, sino perdrlen no solament 
tota valor monetaria sino, inclús, la poca 
valor metál.lica que teñen actualment. 

L'única cosa nova que caldria fer es 
posar, altra volta en circulació les peces 
decimals de la pesseta. Es a dir qu'els 
Espanyols podrien tornar a adquirir nom-
broses coses amb cinc, deu, vint, trenta 
céntims, etc.. ; I el prestigi de la pesse
ta, á l'estranger, serla considerable. 

Naturalment, un cop realitzada la re
forma, la F.N.M.T. encunyaria les noves 
peces (pessetes i múltiples) sense per
forado. En quant ais bitllets de banc, esto 
rien Impresos amb la nova valor. 

Jaume PRATS. 

(1) A preveure, per exemple, en les 
sucursals del Ban d'Espanya, les 
Delegacions de Finances publiques 
i altres organismes financers auto-
rltzats per la clrcumstancla. 

Association de parents cTéléves 
d'identité catalane 

De nombreux parents catalans ayant leurs enfants qui fréquentent l'école 
publique francaise, n'ont pas l'occasion de s'exprimer au seln des différentes asso-
ciations existantes, téléguidées suivant le systéme, depuis París. 

II serait bon que ees parents s'prganisent, sur place, en Catalunya Nord, en 
une association bien spécifique catalane. Méme minoritaires, ils auraient droit au 
chapjtre et pourraient faire avancer, aidant toutes les autres forces qui s'y emplolent 
de l'extérieur, l'introduction de la langue á l'école. 

Afin de mettre en place cette association pour la rentrée d'octobre 1978, les 
parents intéressés voudront bien renvoyer le présent talón á « Terres Catalanes », 
3, rué Notre-Dame, 66000 Perpignan, qui transmettra aux Initiateurs. lis seront 
contactes individuellement, ultérieurement. 

M. 
Adresse : 
est intéressé par une Association catalane de parents d'éléves. lis peuvent 
y ceuvrer comme 

• Adhérent D Militant actif 
Enfants scolarisés en octobre 1978 : 

Prénom 

D Participer á la création 

Etablissement 
1. 
2. 
3. 
4. 

Un grand Catalán d'adoption qui disparait 

Antoine de Cornulier 
C'est avec une profonde tri¡,iesse que nous avons accompagné 

a sa derniére demeure, Monsieur Antoine de Cornulier, directeur 
de l'Agence Havas de Perpignan. 

Bretón au grand cceur, M. de Cornulier était devenu Catalán 
d'adoption, un grand Catalán méme. II s'était parfaitement integré 
dans notre pays au sein duque!, entouré de ses innombrables 
amis, i I s'apprétait a prendre une retraite bien méritée. 

Tous ceux qui ont eu le prlvilége de connaitre M. de Cornulier 
n'oublieront pas son immense gentillesse, sa modestie prévenante, 
accueillante, souriante, sa grande bonté en somme. lis n'oublie
ront pas, non plus, son efficacité tranquille, dans sa profession, 
dans les múltiples postes de dévouement dont ¡I avait accepté 
la charge, dans son action pour un plus grand épanouissement du 
pays catalán. 

* Terres catalanes » s'incline douloureusement devant cette 
Irreparable perte et — tout en rendant le plus sincere hommage 
au dlsparu — présente a sa famille le témoignage de ses attris-
tées condoléances. 
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"expéditions tous pays" 
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DEMOCRACIA DIRECTA 
Noble elector. Ciutadá sobirá. Heu 

anat a votar i delegat el vostre poder. 
Haveu delegat la vostra sobirania per
qué no vos permeten pas d'exercir-la 
directament. 

Us tracten com a sobirá minor. 
Abans de la Revolució" francesa el 

poblé estava governat peí régim de 
dret diví. Ara ho és peí régim del drct 
per delegado. 

Es veritat que la condició del ciu
tadá ha guanyat. Ara tenim el dret de 
vot; peí que us volen proposar. Pero 
de sufragi a sufragi no son res. La 
vostra opinió, sobre n'importa quin 
cas, no té cap valor. 

De fet, els deputats, senadors i altres 
representants son els hereus de la 
noblesa i de la clerecia de l'altre 
régim, amb mes o menys poders. 

Quan anáreu a votar, triáreu el can-
didat que vau crcuse el millor. I li vau 
delegar el vostre poder de ciutadá. 
Si no anáreu a votar, vau delegar la 
vostra legítima sobirania al conjunt 
deis votants, els quals, a llur torn, la 
van delegar al candidat guanyador. 

No teníeu altra alternativa. No 
podíeu pas, amb el conjunt deis altres 
conciutadans, triar les parts deis pro
grames de govern que créieu mes ade-
quades. No podíeu, ni tan sois, influir 
en les decisions mes properes a vos, 
com ho son les corresponents ais afers 
municipals, o de barri. 

Oblivada de citar un dret que vos 
han reconegut : me vull referir al dret 
d'elegir el president de la República; 
encara que sou obligat d'escollir entre 
els que poden presentar-se, perqué 
teñen prou diners per fer-ho, car en 
calen molts, molts de diners per fer 
una campanya presidencial... 

Conscient o insconscient, la voluntat 
del ciutadá tendeix vers í'exercici di-
recte de la seva sobirania. Paciencia ; 
potser un dia sortiran prou candidats 
que us prometran la democracia 
directa i que podran dir, sense men
tir : « Senyors electors ! Votant per 
mi voteu per vos ! » 

Rafael Margalef. 

FUGA DE POUTICS 
Fuga de capltals, fuga de cervells... I 

fuga de politlcs. 
Les fugues de capltals I de cervells 

son dues malures que es prodeueixen 
regularment, que la gent comenta, i que, 
en un moment determinat, es converteix 
en tema d'actualltat I res mes. 

Pero altres fugues es vant produint I 
no hem trobat cap comentarl condemna-
tori : son les fugues que es practiquen 
en política. 

Una d'aquestes fugues polítiques que, 
presumiblement, no será la única : la 
unificado del P.S.C./C. amb el P.S.O.E. 
Aixó és avancar peí camí que contenga 
amb el sucursalisme I acaba en aquesta 
pérduá absoluta de identitat catalana. 

Les elecclons municipals, que s'han 
de celebrar, és possible que slguln la 
causa d'altres fugues polítiques. 

Els comentaris politlcs dedlcats a 
aquest afer ho tracten en un sentit Ideo-
Idgic I d'estratégla electoral ; pero 
ningú el problema polítlc com a deblli-
tament produit amb aqüestes deserclons. 

Aquests « fugats » continuaran resi-
dlnt ací, perd la seva submissló a la 
política estatal els fa inoperants, fins I 
tot per la política de quatre províncles 
que ja practiquen. 

Quan es parla amb émfasl de la recu
perado d'identltat, alguns d'aquests ma-
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texios que en parlen tan a la lleugera, 
no teñen cap escrúpol a practicar aques
ta fuga política que els fa perdre aquesta 
identitat que, per altra part, diuen que 
cal recuperar. Es possible que ells no 
parlin d'identitat precisament com a 
« catalans » i que parlin d'identitat ideo
lógica, pretenent que, peí sol fet de dir-
ho en cátala, ja en presuposa la seva 
condició étnica. 

Aqüestes fugues no es poden defen-
sar. Poden parlar de la unitat socialista 
i de molts altres aspectes, pero no po
dran parlar-ne com un objectlu de contin-
gut cátala. 

Es, indiscutiblement, un acte que des
naturaliza a les personas que la practi
quen, i es un renunciament que no pot 
crear res mes que pertorbacions i confu
sionismos, perqué no deixaran de dir-se 
irresponsablement polítics catalans. 
^____ Joan BALLESTER. 

EÍ^QUE NO ENS TEÑEN CONFIABA 
Quants som els Catalans que, trobant-

nos absents de la Patria, pels fets de 
1936-1939, hi hem tornat alguna vegada, 
encara que fos només per a passar-hi 
alguns dies, — o algunes hores — per 
qüestions familiars o d'altres motius ? 

Molts, segurament, hem tingut 
aquest goig. I també molts, els que, 
per forces majors, no hem pas 
pogut quedarnos-hi, entornar-nos-en 
amb molta recanca. Amb el cor tan 
condolgut i trist com la primera 
vegada... 

Només ens ha apaivagat el goig 
d'unes retroballes amb familiars i 
amics al cap de tants anys. Tanmateix, 
trista decepció nostra i per la que ens 
sentim d'ells encara mes abandonáis 
que mai. 

Per deixadesa ? Potser sí que hi ha 
un poc d'aixó, per la part d'alguns. 

Per por, de la part d'altres ? 
Por de qué ? Ja fa molts anys que 

no existeixen les represálies contra 
les persones de l'interior que es comu
niquen amb els exiliats. 

El que em fa pensar, sovint, és que 
molts no ens teñen prou confianca. 
I, el que és mes greu, és que molts 
ens teñen per... « renegats », perqué 
hem escollit l'exili en lloc del retorn 
a la Patria. 

No hem escollit; ens ha estat impo-
sat per prop de quaranta d'exili. 
Els joves d'aleshores ja ens hem fet 
grans i, a la nostra edat, molts ja no 
podem refer-nos una situado a casa 
nostra, si hi tornessim. Allá no tenim 
dret a res ; quaranta anys de treball 
a Franca ens donen dret a la Segure-
tat social, a la jubilado. 

Renegats ? Si no sabessin — els que 
així pensen o en parlen de nosaltres 
— com n'herri sofert i en sofrim 
d'aquest exili ! Si sabessin qué és enyo-
rar-se quan s'está lluny de tot alió 
que s'estima tant! 

No. No en som de renegats ! No n'hi 
ba ni n'hi pot haver entre nosaltres. 
Perqué la Patria és com una segona 
mare. I es té que ésser molt mal fill 
per á no estimar-se-la! Entre nosal
tres, els exiliats, no n'hi ha hagut ni 
pot haver-n'hi de mals filis, que per 
aixó hem lluitat! I lluitem. I lluita-
rem ! Per a defensar-la; per a recon-
querir-la; per a tornar-li la pau i la 
llibertat que tan cruelment li foren 
arrebassades, durant tants anys. 

Ho fem des d'ací, amb tot el cor i 
amb totes les nostres forces físiques i 
moráis, identificáis amb els que també 
Uuiten a l'interior, pels mateixos 
ideáis, pels mateixos anhels. 

Josep PUIG THOMAS. 

DISSORTAT, TANT MATEIX 
Idiosincrasia, temperament, taranná, caracterfstiques étniques que singularitzen 

el poblé cátala al costat d'altres pobles amb els quals s'ha vist obligat entroncar 
existencia I vivencia. 

Pau i Treva, Pactisme, avinences xopes de noblesa, aspiracions de conviure i 
de ben viure. 

« Tota poblada de lleialtat ». Així és la nostra térra. Així és la nostra gent. 
Des deis inicis, des de la formado d'aquells grups humans que amb quotidiá contacte 
afaiconaven els básics fonaments d'una nació. Salut i feina. Pau i llibertat. Lemes 
arrelats en el mes profund sentiment nostre, sentiment heretat de manera atávica 
i que malgrat tot els mestissismes mantenim amb tota virior. 

Mes, no pas sempre aquests sentiments han estat degudament compresos per 
alienes voluntats. No pas sempre, els pactes han estat fidelment atesos. No pas 
sempre ¡'ética ha estat regla en els compromisos. 

Catalunya, entengui's bé, Catalunya arrossega feixuc llast d'injusticies sofertes 
en el llarg transcurs de la seva Historia nacional. Entre poders estranys — Franca i 
Espanya — ha estat defraudada mantés voltes en lloable intent de perfectes convi-
véncies. 

D'esquitllada ens venen a la ment alguns noms, per exemple Aragó, Jofre, Oriol 
entre altres, exemples de lleial aportado a la Franga. Prim, Figueres, Pi i Margall, 
Cambó, Carner i molts d'altres també amb voluntat de comuna entesa i bona concor
dia entre els pobles d'aquesta Espanya. 

No cal pas aprofundir mes en la recerca de voluntats — errades o no — imbuirles 
de possibilitadores tendéncies vers la comprensió de veritats inconcusses, obra i 
conseqüéncia de la mateixa naturalesa. 

La historia ve farcida de lloables intents de conciliació, de mútues comprensions, 
de bones avinences. Pero és que els catalans — i em refereixo sempre ais d'ací i 
ais dalla — hem estat orfes de valors contractants en l'aspecte diplomátic. Sempre 
mancats d'individus capagos de desenvolupar-se en els entrevinents de la política. 

Bons feinejadors, els catalans. Optims científics. Excel.lents artistes creadors de 
bellesa. Pero tots maldestres en negocis d'interés nacional. 

Es tasca ingent, tasca propia deis erudits ressaltar la prolixa extracció d'actes 
i fets que han resultat pejoratius en els innombrables esdevenlments ocorreguts en 
la nostra Historia. La vera Historia que ha de donar rao I convenciment de les 
autentiques aspiracions d'un poblé que reclama com a principi la unió i el just reco-
neixement del propi ser. 

Joan Bertrán i Deu. 

A LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU D'ENCUANY 

EL MOVIMENT COOPERATIU 
I MUTUALISTA AGRÍCOLA 

ALS PAISOS CATALANS 
El 1978 tornará a haver-hi una 

Secció d'agricultura a la Universitat 
catalana d'estiu de Prada durant la 
segona quinzena d'agost. Treballará 
dins el mateix esperit deis altres anys, 
és a dir, amb la preocupado principal 
de crear lligams entre la gent del món 
agrícola Nord-catalá i Sud-catalá i de 
posar els assitents de la U.C.E. en 
contacte amb la realitat agrícola i 
amb els homes de Catalunya Nord. 
Intentarem, dones, d'obtenif, per a 
totes les activitats, gent de Catalunya-
Nord i de Catalunya-Sud de manera 
que pugui sorgir una veritable con
frontado tant a nivell de les qües
tions generáis com de les qüestions 
técniques. Com els altres anys, farem 
el possible perqué, les persones que 
segueixin els nostres treballs, se'n 
vagin de Prada amb la satisfacció 
d'haver vist de prop les realitats agrí-
coles de Catalunya-Nord; farem sortii 
Ja gent de recinte i invitarem nombro-
sos pagesos, técnics agrícoles i res
ponsables professionals. 

Per mor de donar una unitat ais 
treballs de la Secció, escollirem un 
tema predominant en direcció del qual 
orientarem el máxim d'activitats. Per 
aqueix any hem previst : « El movi-
ment cooperatiu i mutualista agrícola 
ais Paisos catalans ». Podrem fer, 
evidentment, activitats que no esti-
guin en relació directa amb aqueix 
tema. Per exemple, esperem que po
drem fer la degustado de vins, les 
enquestes ais pobles, etc.. Pero, les 
visites, els debats, les intervencions, 
serán, cada cop que aixó será possible, 
orientáis cap a l'aspecte cooperatiu 
i mutualista. Encara no sabem les 
dates exactes de la U.C.E. i, per tant, 
no podem donar el detall del pro
grama, mes esperem, en acord amb 
el tema general de la Secció, treballar 
en les direccions següents : 

— Conferencies d'informació sobre 
el moviment cooperatiu i mutualista 
ais P.P.C.C. de l'Estat espanyol i de 
l'Estat francés i a d'altres paisos. 

— Trobades entre pagesos i técnics 
agrícoles de Catalunya-Nord, de Cata
lunya-Sud i d'altres Paisos catalans 
sobre els problemes de les seves res-
pectives cooperatives. 

— Visites de cooperatives de diver
ses categories. 

— Trobada entre representants de 
cooperatives de consum o organismes 
de consumidors i representants de 
cooperatives de producció o produc-
tors. 

Insistim per dir que la Secció 
d'agricultura és oberta a tots els que 
son interessats pels problemes agrí
coles deis P.P.C.C. Els organitzadors 
tindran compte de totes les sugges-
tions que se'ls faci i están disposats 
a obrir la Secció a totes les tendén
cies del món pagés que vulguin 
expressar-s'hi. 

Assenyalem que, actualment, está en 
preparació una publicació s o b r e 
aqueixa Secció. Estará realitzada amb 
col.laboracions de tots aquells que 
ens han ajudat a portar la Secció 
durant aquests darrers anys. Está 
constituida, dones, per una serie d'ar-
ticles que haurien de/ permetre, a uns 
i altres catalans, de saber el qué hi ha 
a l'altre costat de la frontera. 

Les persones que vulguin mes infor
mado o desitgin fer suggestions criti
ques o proposicions poden escriure a : 

Lloren? Planes 
22, av. Général-Leclerc, bát. A 

94470 Boissy-Saint-Léger 

u 
CAIMANA 

PFTZOU 
Carrer de la Muralla 

POLLESTRES Tel. 36.70.49 
Treball acurat 

Escurament - Neteja 
Entreteniment 
Despanatge 

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

especlalltzat 



PROBLEMA JURIDIC 

EL DRíT ESTRICTEI E l CAS DEIS JOCLARS 
Hi ha certes silimituds entre la democracia espanyola actual i la de la república 

del 1936. La mes Important es la de llur feblesa. 
Amb fermesa democrática hom hagués pogut evitar, en aquella época, la mort 

de mes d'un milió de victimes, moltes destruccions, fam i miseria. I total per arribar, 
quaranta-dos anys després, al matelx punt. 

Ara, sense fermesa democrática, s'envalentona l'ínfima minoría enemiga del 
régim, que posa en evidencia les darreres eleccions ; I, de retruc, se descontenta 
una bona part de la majoria. 

El cas Boadella-Joglars II.lustra el fet sobradament. De qué s'ageix ? D'una 
obra de teatre, en cátala que, com qu'a Espanya, la censura encara existelx, II fou 
regularment sotsmesa. Aquesta aprobé la seva difusió per tots públics, Infants Inclús. 

Que la peca sigui bona o no, no es pas el cas. El cas es qu'havent estat, legal-
ment, autoritzada peí govern de Madrid, ningú podia, legalment, impedir la seva 
difusió dins el territori de l'estat espanyol. 

I bé. L'extraordinarl se produí : « La torna » (aquest es el títol de l'obra) no 
solament ha estat prohibida sino que han detingut els intérprets, fent-los passar 
davant un consell de guerra I 

Qui ha fet aixé ? El general cap de la regió militar de Catalunya. Com que, 
¡erárquicament, aquest cap está sota l'autoritat del govern de Madrid — el qual 
autoritzá la representació de la dita pepa — hi ha, en dret estríete, un greu manca-
ment a l'autoritat del dit govern. 

En lloc, dones, del consell de guerra, contra la « troupe » deis Joglars, per 
¡nexistent delicte civil, el dret estríete exigiría un veritable consell de guerra, per 
delicte militar, contra el general en qüestió. 

Isabel PUJOL-FARNOS. 

UNA MICA D HISTORIA 
— Nosaltres, catalans de Franga, ens 

han tant dit i repetit que la nostra his
toria és la de Franga, que ara desca-
neixem del tot la nostra propia. Ens ha 
estat tantes vegades donat a entendre 
que, sense Franga, nosaltres no seríem 
ningú que hem acabat per creure-ho. 
Avui dia, llevat deis pocs que hi han 
dedlcat un estudi especial, quants enmig 
de nosaltres saben alguna cosa de la 
historia catalana ? Per exemple, quants 
saben que, per un temps, els catalans 
s'havien apoderat d'Atenes, ciutat pres
tigiosa entre totes, és que tan sois ho 
hagessln sospitat ? Alguns afirmen que 
encara avui dia, recordant l'época de la 
presencia militar catalana, les ordres de 
la Marina grega es fan en cátala ?... 

— Aixó va passar peí 1311... 
— La nova de la conquesta, per les 

tropes catalanes, deis ducats d'Atenes I 
de Neopátria, a la qual s'afegia probable-
ment el pensament de de la bandera 
catalana voleiant al cim de l'Acrópol 
deguó, en aquella época, fer presumir 
d'orgull i de vanítat els erudits i els mi
litara a casa nostra. L'lmpacte psicoléglc 
sobre l'opinló pública deguó ser impor-
vlctóries estat conslderades del punt de 
vista merament económic o estratégic, 
potser que, aleshores, haurien fet balxar 
de mes d'un grau l'entusiasme deis 
catalans. Segurament que la possessló 
deis ducats grecs no va teñir cap in
fluencia determinant sobre el nivell de 
vida deis pagesos o deis ciutadans, com 

ho faran mes tard les caravel.les de 
Colom. A mes, vist des del caire única-
ment estratégic, és evident que Atenes 
no podia, en cap de les maneres, ser la 
clau que convenia al pany per la salva
guarda de Catalunya. 

— Sembla que, en tela de fons a tota 
aquesta operació, hi hagi hagut, Inscrita 
en filigrana, una maniobra molt ben mun-
tada, una mena de cosa com si mans 
expertes en política, estirant cordills, 
fessin moure putxinel.lis sobre l'escenari 
d'un teatre. Tal vegada, enviaven Roger 
de Flor i les seves tropes a fer una 
¡ncursió fins a Jerusalem. Tal altra, enge-
gaven la Gran companya catalana a pres
tar ajut a l'emperador d'Oríent Andrónic 
Paeóleg, per desempallegar-lo deis tures 
I tirar-los Asia Menor endins. Finalment, 
propel.laven els capitostos catalans a la 
conquesta deis ducats d'Atenes i de 
Neopátria perqué Roger de Flor havla 
estat assassinat a Andrinópolis per un 
escamot de grecs. 

— Aquells ducats, avui dia, están per-
duts dins la boira del Mediterrani. El 
temps, la distancia i l'oblit n'han esbor-
rat fins el record en moltes memóries 
catalanes, pero el rei d'Espanya, Comte 
de Barcelona, Rei de Córsega, Virrei 
d'Esclavónia i d'Albánia, Duc d'Atenes i 
de Neopátria i altres llocs, continua gau-
dint de títols honorífics per ais quals 
els seus "avantpassats han vessat poca 
sang, per no dir-hi gens. 

J. C. 

ATLAS CAÍALA: EL MES ANTIC DEL MON 
Recentment, les edicions Brockhaus de Stuttgart i Urs Craf Verlag de 

Zuric, han publica! una edició del mes antic atlas del món, l'Atlas cátala de 
l'any 1375. 

Aquest esdevenimenl, que dona un insospitat ressó a la historia i cultura 
catalanes dins de l'ámbit deis pobles de parla alemanya, mereix un petit 
comentan. 

Cap a l'any 1300, Catalunya comenga a disfrutar de la preponderancia en, 
l'art i la ciencia de navegar, que, décades abans havia correspost ais pobles 
maritims de la península itálica. Es de l'escola mallorquína que sortí, cap a 
lany 1375, una veritable joia da Mapa mundi, conegut internacional com l'Atlas 
cátala el qual és considerat com el mes antic del món. Fa uns sis cents anys 
hom en féu obsequi a la casa rcial francesa, tal com consta en 1'inventan de 
l'any 1380 de la biblioteca del Louvre. 

A mes a mes del scu alt valor artístic, el principal mérit d'aquesla obra 
consisteix en el scu carácter científic, cosa molt poc corrent a l'epoca. 

El món precolombí que reprensenta el mapa, está encara lluy de ser una 
bola; extenses zones aparci.xcn amb la menció de « Terra incógnita ». 

Per descriure les mes llunyancs terres com l'India i la Xina hom se serví, 
principalment, de les narracions deis viatges de Marco Polo i del d'Ibn Battutas, 
el d'aquest últim realitzat poc abans de l'aparició de l'Atlas en qüestió. 

Notables son les il.lustracions que corresponen a les diferents terres, 
representant en forma ingenua i vius colors, l'imatgc que d'elles es tenien. 

Condensat de « Plangó » - Zuric. 

PARLANT CÁTALA VENIU A VEURENS a : 

Perpignan-Pneus 
pneus neuf s toutes marques 

18, rué Jules Verne • Te! 50 31 78 
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pierre balmain 
au masculin 

UN NOUVEAU VISACE 
DE NOUVELLES FORMULES 

COLLECTION 
PRIIMTEMPS-ÉTÉ1978 

10, rué des 3 Journées PERPIGNAN Tél. 

UN GRAIMD CÁTALA DESAPAREGUT: 

El Dr. Enríe EY 
Que la premsa nacional i Internacional 

hagi retut un homenatge emociona t a 
la memoria del Dr. Enric Ey, es un 
deure de reconeixenca, ben legítim, 
envers qui ha inarcat, profundament, 
la psiquiatría. Car, el Dr. Ey reconegut 
com un gran mestre de la seva espe-
cialitat, será, durant molt temps 
encara, un guia i una referencia. 

Els qui tingueren l'ocasió de conel-
xer-lo personalment, guardaran d'ell 
i'imatge serena de Pauten tic savi, 
doblat d'home de cor géneros i sen-
zill. Son aqueixes facetes de la seva 
personalitat les que expliquen, a basta-
ment ,la seva fidelitat a la térra on va 
náixer, a la seva catalanitat. Es un deis 
aspectes de la seva personalitat que 
nos sois no negava sino qu'exaltava. 

Dins el marc d'aquesta publicado 
(de la qual n'era fidel abonat) sensible 
a tot go qu'honorava la seva petita 
patria — en tot go que té de noble i 
d'específic — un deis seus amics privi
legiáis pot portar testimoni del plaer 
real que sentía a parlar la I lengua deis 
nostres pares. S'integrava, tot natural-
ment — així com la seva esposa — a 
la vida d'aquest vilatge de Banyuls 
deis Aspres on havia naixcut i on hi 
ha finat, en la seva casa pairal, tal 
com ho havia desitjat. 

No podem deixar d'evocar les tardes 
d'estiu, a l'ombre deis arbres scculars 
del seu jardí, enmitg del vilatge : El 
Dr. n'Enric Ey i esposa rebien, joiosos, 
les visites nombroses de llurs amics, 
seguint les costums i la tradició cata
lanes. Es en aquell mateix jardí que's 
retrobaven sovint, entorn del mestre, 
metges de tota edat, deixebles i ex-
alumnes provinents de totes les parts 
del món. D'una evocació a l'altra hom 
no podia pas estar de comparar 
aquellos reunions a les de la Grecia 
deis filósofs, tant mes qu'el Dr. Ey era 
un helenista distingit. 

Des del baleó de la seva immensa 
biblioteca li agradava comtemplar 
extensament la posta del sol apreciant 
deliciosament quan la lhmi daurada 
de Pastre coronava les times del ma-
jestuós Canigó. Ansiava també veure 
retornar la primavera per admirar el 
Vallesplr sota l'encantadora orgia flo
ral deis cirerers. 

Banyuls deis Aspres, el mas familia! 
de Fontclara, vora del Tech, el mas 
Potau, enmitg de Pagreste decor entorn 
de Reines, la límpida vila de Ceret 
— principlament la seva plaga i la 
seva font deis « Nous raigs » — eren 
llocs de predilecció per ell car consti-
tuien testimonis, quasi carnals, de la 
seva identitat catalana. 

Treballador infatigable, no veia pas 
passar els anys després del seu llarg 
periodo d'activitat hospitalaria. Mal-
grat l'apassionada continuado d'una 
producció — esperada 1 recercada pels 
especialistes — havia volgut donar la 
mesura de la seva competencia en la 
nostra llengua, a l'universitat catalana 
d'estiu de Prada, donant una conferen
cia memorable sobre Ramón Llull en 
1973, amb motiu deis Jocs floráis de 
la Ginesta d'or. 

Rossellonesos, no oblldeu qu'aquest 
home excepcional, gran entre els grans, 
era deis nostres. Com els habltants 
de Banyuls deis Aspres, deveu estar 
orgullosos d'esser compatriotes seus 
i compartir el nostre dol per la seva 
desapártelo. 

El Dr. Enric Ey reposará, per Peter-
nitat, en aquest altre Banyuls : el 
del respecte 1 del silenci, silenci que 
només la tramontana alterará, de tant 
en tant, fullejant arbres i acariciant 
les creus. 

Dr. Marcel Cazellles. 

Facécia infantil 
Son les 8 h del matí. El matrimoni 

agaía el cotxe amb els dos filis mes 
grandets : en Jordi i na Marta. 
Aquests, per a anar a l'escola, el marit 
al treball i l'csposa per a fer algunes 
compres. 

Al benjamí, n'Oriol, d'uns vint mesos 
d'edat, l'han deixat, com cada dia, al 
seu llitet, d'on cal despertar-lo, gai-
rebé sempre, a mig matí. 

Pero, aquell dia, el timbre del telé-
fon. Tot seguit es va llevar i, sense 
esperar, respongué : 

Papá no hi é 
Mamá no hl é 
Jordi no hi é 
Marta no hl é 
Oriol, si hi é... 

1 va penjar el teléfon. 
Era la trucada d'un client del — seu 

pare, que sense saber ni un borrall de 
cátala va comprendre el petit. 

I encara en riu ! 

AMIS LECTEURS 
LORS DE VOS ACHATS 

DONNEZ LA PRÉFÉRENCE 
A NOS ANNONCEURS 

26 de Ccncr 1641 26 de Gener 1939 
26 DE GENER... DE 1641 ! 
Per una trista ironía histórica, el dia 26 de gener /1939/ data de Vocupado 
de la ciutat de Barcelona, té un antecedent glorias i per tant de signe totalmenl 
oposat. 
Any 1641, 26 de gener : Batalla de Montjuic. Una gran victoria militar catalana 
sobre les tropes militars espanyoles, les quals van fugir desesperadament, 
i sembla que no varen parar fins a Saragossa. A l'endemá, del baleó de la 
Generalitat, i penjaven cap per avall, 12 banderes de l'exércit fugitiu. Eren el 
testimoni ele la victoria militar catalana. 
Es una ¡lástima que aquesta data hagi estat oblidada en les commemoracions 
del catalanisme polític, ¿potser perqué no tenia engatjament pactista ? 
Es un fet historie que parla un llenguatge eloqüent, i per aixó és llástima 
jue no shagi fet conéixer com es mereix, per la seva alliconadora significado. 
La coincidencia histórica d'una mateixa data, amb 300 anys de diferencia, obli
garía a una amplia informado per explicar la significado oposada de les dues 
Hades, i aixó faria conéixer entre altres coses, la participado activa i decisiva 
del poblé en l'aspecte bél.lic de la nostra historia. 
Per acabar una anécdota : en el Barrí de Sants de la Ciutat de Barcelona, 
hi ha un carrer que porta el nom de « Vint-i-sis de gener » i es refereix a la 
Diada del 1641, ja que molts anys abans del 1939 ja existia aquest carrer 
amb aquest nom. 

Joan BALLESTER 



T R I B U N A LLIURE 
LLETRA (sense resposta) AL Sr BERNADAC 

REDACTOR EN CAP DEL DIARI DE T F 1 
J'ai suivi. avec un vif intérét, vos recentes interventions á Sud-Radio. Par 

ailleurs, je suis un admirateur de l'ceuvre que vous avez déjá accomplie. Mais 
tout le charme a été rompu avec la derniére phrase de volre derniére émis-
sion. Je ¡'ai d'autant plus regretté du fait des étroits ¡iens ethniques, culturéis 
et historiques qui nous unissent, liens qui sont antérieurs á notre appartenance 
commune á l'Etat {raneáis. 

Vous avez, en effet, tenu á souligner que vous ne parlez « patois > qu'avec 
volre grand-mére. 

Un grand Catalán, le maréchal Joffre — qui tut pourtant un grand soldat 
(raneáis — non seulement employait sa langue maternelle avec sa grand-
mére mais i¡ le íaisait encoré chaqué fois qu'il le pouvait, comme en témoigne 
l'allocution que nous avons publié dans le numero 27 (automne 1977) de notre 
publication. 

Je dis bien langue maternelle et non « patois >, (adjectif péjoratif). Je dis 
bien langue maternelle — celle de Joffre et la vótre — toutes les deux plus 
anciennes que ¡a langue francaise. 

Mais, méme ¡a langue occitane ne serait-elle pas une langue venerable — et 
vénérée chaqué jour davantage — renoncer á la parler (sauf avec votre grand-
mére parce que, probablement, elle n'en parle pas d'autre) pour un fils de ce 
pays d'Oc constitue, á mes yeux, une renonciation qui n'honore pas le plus 
humble des Occitans ; done, á plus torte raison, ¡'historien que vous étes. 

Comme conséquence découlant de votre posilion, je ne crois plus au succés 
des « cahiers > dont vous avez le projet de publier. Le réveil ethnique — phéno-
méne aujourd'hui universel — ne fera que s'accroitre en Occitanie ; si vos 
« cahiers > paraissent avec l'optique historique qui est la vótre actuellement, 
ils seront voués á l'échec, car l'Occilanie va de l'avant dans un sens qui n'est 
pas le vótre. J'ajoute le vótre, á l'heure actueüe, parce qu'un homme de votre 
inteüigence et de votre culture, peut faire une revisión, sinon déchtrante tout au 
moins scientifique et prendre le train en marche de cette Occitanie á la 
reconquéte de sa personnalité historique. 

Car, pour un historien né en Pays d'Oc, se diré Francais avant tout et 
renoncer á sa langue maternelle, c'est beaucoup plus grave que pour un quel-
conque Occitan. C'est, méme, grave du pomt de vue professionnel, puisque 
désormais, le doute va planer sur la rigueur historique de vos travaux. Car 
vous ne pouvez pas ignorer, qu'historiquement parlant, vous ne pouvez pas 
étre, non seulement Francais avant tout, mais méme pas Franjáis du tout puis
que vous étes déjá Occitan. Car, de méme que vous étes le fils de votre mere 
vous ne pouvez pas ¡'étre d'une autre. 

Vous étes, nous sommes, évidemment, des citoyens de l'Etat francais. Et, 
dans l'état actue¡ des choses, je ne désire pas ne pas l'étre. Mais si certains 
citoyens de l'Etat francais ont la chance d'avoir, en méme temps, une patrie, 
ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes des citoyens francais de nationalité 
occitane ou catalane. Nous n'y pouvons rien ; nous n'avons pas choisi d'y 
naitre. 

! R. BOEX. 

au grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans spécialisés de pére en fils 

4, rué Maréchal Foch 
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AL POBLÉ CÁTALA 
Avui l'autonomia peí Principat, 
demá el País valencia seguirá. 
A les Ules també la senyera onejará 
i Catalunya-Nord recobrará sa llibertat. 
Tots ensems units en una sola nació, 
formarem deis Pa'isos la Confederació. 

Durant tres segles hem tastat el fang, 
la miseria, el dirigisme i l'ocupació. 
Ara raja una nova sang 
per defensar la nostra catalanitat. 
I per demá tindrem la mel de la llibertat, 
l'emancipacio, el federalisme i l'autogestió. 

Catalunya-Nord del teu somni desperta-te! 
Que no veus ais teus voltants els pobles s'alliberar ? 
Escolta la rumor que crida : Llibertat ! Llibertat !... 
Avui dia cada poblé vol s'autogovernar. 
Que no sents el perfum de l'independéncia 
Propagar-se de Barcelona fins a Valencia ? 

Lluita per les teves liéis, l'ensenyament, la teva cultura. 
Lluita per la radio, la televisió, la defensa de la natura. 
Aixeca el cap, trenca les cadenes del centralismo ; 
la teva via vers el futur és el camí del federalisme: 

Foragitem el feixisme lingüístic 
que fa de nosaltres Catalans de carnaval. 
Boicotem la societat de consum ; 
demanen el respecte deis nostres costums, 
no pas com un folklore zoológic, 
sino com una manera de viure habitual! 

Com les roses espelleixen al roser 
floriran les llibertats ais Pai'sos catalans. 
El Principat n'és el capdavanter, 
País valencia, les Ules i Catalunya-Nord seguirán. 
Si ho reclamen amb insistencia, 
veure sorgir la senyora Independencia !... 

PERE MATEU. 

Democracia, socialisme? Independencia i minificado sense condicions! 
La democracia i el socialisme san 

dues ideologías polítiques respectables. 
Son, pero, qüestionables, opinables. 
Poden agradar o no, segons la forma
do i els gustos de cadascú. Son mate
ria a debatre. Alió que no ha de ser 
motiu de dubte ni tan sois de diáleg, 
és ¡'existencia sobirana de tota una 
nació. Aixó no pot ser objecte de mer-
cadeig ni tampoc no es pot mesurar. 
La llibertat es té o no es té, no es té 
a mitges. Aixó va de cara els autono-
mistes que voien servar ¡a unitat de 
l'Estat espanyot. 

Dissortadament e¡ nostre dret a la 
independencia nacional és motiu de 
polémiques sovint eixorques. La polí
tica ideológica ha fet molt de mal ais 
Páisos Catalans, sobretot les ideólo-
gies cosmopolitas pretesament huma-
nistes. La politització prematura sense 
la base d'una sólida consciéncia 
nacional catalana, ha fet que hi hagi 
compatriotes que se sentin mes sacia-
listes, marxistes, feixistes, demócra-
tes... que catalans. ¿Quanta gent jove 
se sap de pe a pa les obres de Marx, 
Lenin, Mao, Trolsky, etc. i en canvi 
no saben qui eren els almogávers, o 
quin paper van fer els Pa'isos Catalans 
durant la guerra 1936-39 ? 

Els dies 12 i 13 de novembre darrer 
va teñir lloc la Primera conferencia 
d'organitzacions d 'esquerra indepen-
dentista deis Pa'isos catalans. El resul-
tat ha estat un aparatos fracás. Ni tan 
sois s'han avingut a fer una declarado 
conjunta a tall de cloenda. Sí, n'han 
fet una pero els « dialéctics » han 
oposat un cop mes Vinieres ideológic 
per damunt de Vinieres nacional. 
Concretament el Moviment d'unifica-
ció marxista (MUM) s'ha destacat peí 
seu sectarisme i docilitat envers 
Vopressor. 

Els capdavantcrs de les formacions 
independentistes ¡'están fallant i pos-
sibtement se'n facin VesteUa. Vull dir 
que som massa els catalans que espe-
rem una drástica unificado del 
secessionisme deis Pa'isos catalans, 
com per tolerar llurs trapelleries. 

Tothom se'n fa crens de la neces-
sitat que lenim de la unitat d'acció, 
i en canvi, els dirigents perden el 
temps amb llur criminal « protago-
nisme polític ». Ja dic, amb el poblé 
deis Pa'isos catalans no s'hi fuga! 

En aquests moment que cai mes 
que mai ¡a unificado secessionista, 
tenim dos PSAN, no sé quants col.lec-
tius, dos Estat Cátala, dues Esquerra 
Catalana de¡s Treballadors, dues Es
querra Republicana de Catalunya 
(regionaiistes) amb eis joves que son 
independentistes. Val ¡a pena de conti
nuar ? 

Les escissions s'han posat de moda 
i aixó no pot continuar. La base deis 
partits voten la unificado, en canvi 
els dirigents no la voten. No ho diuen 
obertament, pero no voten deixar de 
ser generáis per esdevenir soldáis. 

La vanitat amb violencia s'acaba. 
Cai aplicar mesures drástiques contra 
els caps de¡s partits, únics responsa
bles d'aquest campi-qui-pugui. Aquests 
caps, en comptes de ser la flor i nata 
del país, son el contrari. 

* 
Et secessionisme catata, com mes 

va, mes poputar i massiu esdevé. Ha 
áeixat de ser ¡a derla de cledes d'ii.lu-
minats i d'eixeiebrats. 

Cal, dones, que endeguem un movi
ment pro-independencia i reunificació 
deis Pa'isos catalans. Pero no pas un 
moviment domesticat i bon minyó, 
talment com la Congervéncia d'en 
Jordi Pujol. 

Sí, hem de menester un ampli mo
viment, homogeni en ei pensament, 
rebec, audag i popular, pero dotat 
d'una élite que siguí ¡a seva punta de 
llanca : els durs entre els durs, els 
irreductibles entre els irreductibies. 
els abrandats entre els abrandats. Els 
qui marquin la pauta amb sang, suor 
i Uágrimes. 

Que ningú no s'esveri, car la Uuita 
será dura, gens plácida. La Uibertat, ¡a 
independencia no és un premi a ¡a 
bona conducta. A mes, coneixem et 
nostre enemic a bastament, sabem con 
reacciona, sabem el joc deis botiflers. 
Aquest és et preu que hem de pagar 
si volem ser amos de la nostra nació. 

Tot i el seu sectarisme ideológic, cal 
fer un homenatge a¡ PSAN, perqué 
ha estat i encara és ¡'única organitza-
ció que duu. a la punta de la llanca, 
el retrobament nacional deis Pa'isos 
catalans. Adhuc ha creat una sola 
estructura política comuna a tota la 
nació. Endavant ferms! 

Pere ERMENGOL i OBAC. 

UN DIPÜTAT «CÁTALA» DE'PSOE 
Se'ns prega d'lnserlr : 

Distlngit senyor : 

Estic segur que els Catalans de 
Llelda, que van votar al candidat 
Felip Lorda Alaiz, presentat peí PSOE, 
no saben res de la vida i miníeles de 
I'esmentat diputat ni de les seves acti-
vitats a Amsterdam (Holanda). 

Felip Lorda Alaiz, professor de 
llelies de la lniversil.il d'Amsterdam, 
també dona algún curs sobre la Men
gua catalana, pero els seus alumnes 
en finalitzar el curs no saben res de 
cátala perqué els dona la classe en 
castellá. 

Felip Lorda és conseqüent amb ell 
mateix. Si no ha ensenyat el cátala ais 
seus filis — que no el saben parlar — 
com pot ensenyar-lo ais estrangers ? 

El matrimonl Lorda, Felip i Fina, 
son tots dos de Tárrega. L'esposa de 
Lorda, la senyora Fina, també intervé 
en els mítings polítics del PSOE a 
I'estranger i li agrada fer elogis de la 
Uengua castellana que afirma que és 
la « lengua que hemos mamado », 
malgrat que la Uengua que ambdós 
van « mamar » a Tárrega fos el cátala. 

Felip Lorda Alaiz opina que els Jocs 
floráis de la Uengua catalana son una 
antigalla 1 per aixó va fer el buit ais 
Jocs d'Amsterdam i de Brussel.les. No 
és cap casualitat que Felip Lorda sigui 
l'únic Cátala que presenti escrits en 
castellá ais concursos catalans de fora. 
Ni tampoc és cap casualitat que l'au-
tor cátala que mes admira Lorda sigui 
el mateix que ens posa per model 
Julián Martas, perqué escrivia mimes 
en castellá. 

Critica els matrimonis catalans o 
mixtes d'Amsterdam que ensenyen el 
cátala ais seus filis. Diu que son uns 
« sentimentals que amb aixó perjudi
quen el futur deis seus filis » perqué 
« el cátala no serveix per a res ». 

Felipe Lorda Alaiz, amic personal 
de Felipe González, no vol que se li 
parli en cátala, si son presents per
sones del seu partit, ja que aixó el 

perjudica políticament. És per aixó 
que va fer callar a Brussel.les a una 
catalana que 11 parlava cátala, davant 
del seu amic Curro, dient-li : « Habla 
en cristiano ». 

Felip Lorda Alaiz, nascut a Tárrega, 
va emprar l'insult habitual deis fran-
quistes contra els Catalans 1 després 
fou elegit diputat cátala socialista del 
PSOE per Lleida. 

Com que Felipe González sap prou 
bé el peu que calca el seu amic Felipe 
Lorda, I'ha nombrat de la Comissló de 
Cultura. Precisament a Lorda que 
menys-prea i insulta la cultura cata
lana. 

Espero que feu conéixer aquesta 
situació tan lamentable. 

ENRIC GARRIGA TRULLOLS. 
N.D.L.R. — Com que manquem d'ele-

ments, no podem pas jutgar sobre la 
monstruosa posició d'en Felip Lorda, 
denunciada per n'Enric Garriga. Mes, 
si es tal com aquest l'exposa, n'hi ha 
per escopir-li a la cara. Car, en Felip 
Lorda formaría part de l'ínfima mino
ría de renegats, de l'insignificant por-
ció deis mal naixcuts, de la minúscula 
host deis que no han conegut mai la 
rojor de la vergonya de llur propia 
consciéncia. 

DELONCLE 
APOTECARI 

Carrer d'en Lluciá, 2 

PERPINYA 
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FETS (vells i nous) 
QUE FAN REFLEXIONAR 

NI FRANCAIS NI BELGES 
Els Walons comencen a protestar de 

confondre el francés i el waló. 
Hom fa remarcar qu'el francés es un 

idioma ¡mportat. En 1830, quan se consti
tuí aquest estat artificial que reuní, prln-
cipalment (car h¡ ha tambó una mlnoria 
alemanya) Flámenes i Walons menys de 
1 % deis habitants parlava francés. 

Els Walons van conéixer vexacions 
semblants a les nostres quan un Infant 
parlava en waló a l'escola. A Walónla, 
com a Catalunya, hom diu que la Mengua 
walona es tan digna com qualsevol altra 
i de conseqüent cal formar professors I 
ensenyar-la. 

CARRERS I CARRERONS 
El slmpátic I catalaníssim vllatge de 

Rodés dona l'exemple del retorn a les 
« sources ». Com qu'els joves teñen 
conscléncia qu'estan mes o menys 
alienats per l'lnfluéncia francesa, van 
demanar ais vells de la localitat d'ajudar-
los a trobar noms origináis en cátala, 
per retolar, en la nostra Mengua, places, 
carrers i carrerons del vilatge. 

Rodés, dones, s'afegeix a la Mista deis 
vilatges de Catalunya-Nord que retornen 
a la personalitat catalana. 

UN CÁTALA 
DOCTOR « HONORIS CAUSA » 

DE LA SORBONA 
L'Universitat de París ha Investit doctor 

• honoris causa » l'eminent linguístlc 
cátala Joan Coromlnas. 

Pensem que aquest reconeiximent Inter
nacional no es pas encara prou eloqüent 
per tota la tasca silenciosa, sense espec-
tacularitat, pero enormement profltosa 
per la Mengua i la cultura catalanes 
qu'está realltzant el nostre II.lustre com-
patrlcl. 

El seu treball, la seva actitud Infati
gable — en pro del signe mes evldent de 
la nostra personlitat : la Mengua — fa 
del Dr Coromlnas un deis Catalans mes 
il.lustres del nostre temps. 

« J'AI MAL A MALVILLE » 
Es el títol d'una de les cancons d'un 

disc antínuclearl, del Comité antinuclearl 
Ródan-AIps. 

El preu d'aquest disc es només de deu 
franes. Mes, per raons d'economia de les 
despeses de difusló, les comandes han 
d'esser de clnquanta dises com a mínim. 
Adreceu-les a Olivier Canabel-Le Marchil -
38890 St. Chef. 

NAIXENCA D'UN NOU 
GRUP SARDANISTIC 

Es el Vallesplr que ha vist la creació 
de l'Agrupació Sardanlsta de les Alberes. 

Reunelx les viles de Sant Andreu, Sant 
Genis les Fonts, Sureda, La Roca d'Al-
bera i Vilallonga deis Monts. 

FETS ESTRANYS... 
L'any 76, al mes de setembre, en el 

moment on a Barcelona, hom celebrava la 
« Diada catalana •, desaparelxia la nostra 
bandera de sang ¡ or del castell reial de 
Cotlllure, antlga residencia d'estiu deis 
reis de Mallorca. Curios ! 

Es en aquest mes que els paracaigu-
distes felen maniobres en el port de 
Cotlllure. 

En setembre 77, mentres Barcelona 
celebrava, amb fast, la Diada, altra vega
da se volatllltzava la bandera catalana 
del castell reial de Cotlliure. Curios ! 
No ? 

En f i , tot s'acaba bé pulx que una nova 
bandera catalana, comprada peí munlcipl, 
oneja de nou al castell reial. 

Oui se cansará el primer ? 
JOAN PAU GINÉ A PARÍS 

El Grup deis Catalans Exiliat a París 
(14, rué de Nanteull, 75015 París], 
ha rebut el cantalre rossellonés Joan 
Pau Glné, vlngut expressament cantar 
per els exiliats nord-catalans. 

Les seves cancons, fetes dins la Men
gua del poblé, son directes I senzllles, a 
vegades plenes de senslbllitat o d'ironla, 
a vegades d'una poesía plcant i dura, 
denunciant les condicions de CexIM. 
S'lnscriuen dins la Multa per la consclen-
clació del poblé nord-catala. 

EL DRET A L'EDUCACIO 
EN LLENGUA MATERNAL 

Malhauradament no es pas a « l'hexa-
gone » qu'aquest dret es reconegut, sino 
al Canadá. 
Fa poc, els deu primers ministres, de les 

regions canadenques de l'Estat, s'han 
reunit i han acordat de reconéixer, a tota 
minoría lingüística — anglofónica o fran-
cofónica — el dret a l'educació en Men
gua vernacla. 

Cal remarcar que son deu primers mi
nistres, un per regió. Les nostres 
« regions » franceses teñen un prefecte, 
es a dir un funcionar! de París. 

Si estiguéssim al Canadá, les escoles 
catalanes — les « Bressoles » — (i les 
escoles basques) tindrien l'existéncia 
assegurada peí mlnisteri de l'Educació 
nacional. 

PROJECTE DE FOMENT CÁTALA 
D'AJUT I SERVÉIS 

Aquest Foment proposa un servei 
voluntari i gratuit per contribuir a la 
tasca de reconstruir Catalunya. 

La fórmula es la de l'autogestió popu
lar, financada, realltzada i administrada 
des de la base del propi poblé. L'objectiu 
est el d'ajudar Catalunya a recuperar el 
temps perdut I resoldre els problemes 
que estiguin al seu abast, tot fent obra en 
favor de la nostra joventut d'avul i els 
infants de demá a fi que puguin recollir 
benestar social i económic en tant que 
ciutadans lliures. 

Que ningú esperi trobar, en el si del 
Foment, una declarado ideológica o una 
proclamado política. El Foment nalx per 
servir tothom en general i ningú en par
ticular. Cada membre del Foment, dones, 
podrá militar políticament, sindical, reli
giosa, etc. , allá on li plagui, fora del 
Foment. 

Tots els col.laboradors assumeixen el 
compromís de treballar benévolament i 
renuncien a tota compensado personal. 
Tant mes qu'el Foment no té cop objectlu 
lucratiu. Com que li caldrá, tanmateix, 
certes disponibilitats financeres, aqueixes 
provindran d'aportacions voluntarles i de 
dons, a fons perdut. El control estará 
fet dlrectament peí poblé a fi d'evitar tot 
aventurisme i arrlbisme. 

Per Catalunya, demanem I'aportado de 
tothom. Adreceu-vos a Apartat n" 23084 -
Barcelona. 

CATALUNYA A BERLÍN 
El dlnámic professor Stegmann está 

preparant, peí 1 al 9 de jullol, una 
« Setmana catalana » a Berlín. 

L'objectiu d'aquesta manifestado es 
fer-h¡ conéixer la cultura catalana amb 
una exposició de pintura, concerts de 
música, conferencies, col.loques, llibres, 
revistes « posters » ; teatre, cinema, 

LE VIN, BOISSON HYGIENIOUE... 
Afirmació posada en dubte per un lector 
anunciant qu'ens adrecará les raons del 
seu parer, en particular perqué la vinya, 
en policultura gegant, contribueix la 
crear el desert en les nostres regions. 

Naturalment que, vlst des del pnt de 
vista ecológlc, el nostre excel.lent cor-
resoondent té tota la rao ; estem d'acord 
amb totes les seves concluslons, les fem 
nostres I anem tant o mes enllá qu'ell. 

Tot i condemnant l'explotació de les 
nostres terres en vinya, ens elevem con
tra la discriminado practicada envers els 
vinyaters del Mitqdla. 

CATALANADES 
SI conelxeu catalanades o bones histo

ries en cátala, o bé, si teniu un veí o un 
amic qu'en puqui contar, adreceu-vos a 
lu Gras - 66150 Montferrer. 

PER NADAL. DENUNCIAR 
CO QUE CAL... 

El matelx dia que pareixla el nostre 
darrer número (hlvern), « L'lndépendant » 
publicava un artlcle del mateix lu Gras, 
en el qual denunciava tot el costat fals, 
mercantilitzat, sofisticar, c o r r o m p u t 
d'aquesta festa ; denunciava l'enorme, 
l'inútil esmercament quan tants I tants 
manquen de l'lndlspensable. Proposava 
de redonar un verltable aire de festa 
sana, simple I humana al Nadal que 
s'apropava, refusant d'associar-se « á la 
grande bouffe ». 

Entre germans... 
Guiu Sobiela-Caanitz - Zuric. — El 

número d'hiver del vostre prestigios 
periódic esmenta la crida d'uns pro-
homs catalans per la germanor amb 
el poblc bessó d'Oc. 

Sóc Cátala de Formiguera (Capcir). 
Aixó interessa, particularment, les 
nostres comarques septentrionals, des 
del Rosselló fins al Pallars i, sobretot, 
les de l'estat francés. Com a amic de 
la Provenca alpina (en parlo corrent-
ment un dialecte) celebro que es torni 
a les fecundes intuicions del gran 
Mistral : 

Cent an li Catalán, cent an li 
IProuvencau 

Se partajéron l'aigo e lou pan e 
[la sau. 

Celebro que s'estigui per constituir 
un cercle d'agermanament catalano-
occitá. La Mengua d'oc s'assembla a la 
nostra mes que qualsevol altra. Entre 
Ródan i Pirincu, les hordes de Simó 
de Montfort, van anorrear la perspec
tiva d'unió entre Catalunya i Occitá-
nia. Ara que els Catalans podem res
pirar millor, ens hem d'acostar nova-
ment a aquell poblé germá. 

De fet, la crida en qüestió convin-
dria perfectament si Occitánia s'aturés 
al Ródan. Aixó, per cert, no ens impi-
deix, ni gens ni mica d'acostar-nos a 
aquell poblé bessó del nostre. Pero 
ens obliga a fer-nos carree de la reali-
tat, una i múltiple, que existeix des 
de la Valí d'Aran fins a Palta valí del 

D'ACI i D'ALIA 
Germans de Catalunya! V oluntats 

que no eren de la térra nostra volgue-
ren separar-nos per sempre mes. Qul 
son ells per separar alió que la natu-
ralesa creava ? Etnia, nissaga, idiosin
crasia, parla, carácter, temperament. 
Branques d'un matelx tronc. 

Canigó, Pirineu, bandera blanca que 
alienes imposición* tenyien amb esfe-
reídora color. Quatre barres onegen, 
quatre país sobre fons or espeteguen 
al vent d'acf 1 d'allá. La Tramuntana 
ens duu els efluvis i la sentor del vell 
Canigó. Bandera de les quatre barres. 
Numen de llegenda memoriadora de 
l'origen del nostre ésser, de la nostra 
esséncia nacional. Testimoni de fasts 
d'un poblé que fou el mes Hiure del 
món. « Terra poblada de lleialtat ». 
Creadora d'uns principis humans : 
« Pau 1 Treva ». Creadora, així matelx, 
de les liéis del mar en el seu principl 
d'organitació humana. Inspiradora de 
les mes essencials llavors de la demo
cracia. Que tot i senyorejant el Mare 
Nostrum mal no gosá ahibuii-.se el 
slgnificatiu — i tan cobejat — títol 
d'Imperi. I quan el mes honorlfic 
nomenament personal deis nostres 
princeps era el de Comte de Barcelona. 
Avui encara és ben palés. 

« En Ilengua estranya es fan liéis ». 
Ens interroguen 1 ens jutgen en Ilen
gua estranya. 

Filis de la térra catalana : també 
nosaltres propugnem la Uibertat, la 
igualtat i la fraternitat. Som — de 
mena — pactistes. Som gent de pau. 
Pero a vegades oim el lema : Abans 
morir que viure esclaus. 

I en tant que estimem la pau, el 
nostre historie Sometent, organització 
armada, creada peí poblé 1 per al 
poblé, no era mes que un organisme 
de protecció inspirat en el bon desig 
del manteniment de la pau. « Pau, 
pau 1 sempre pau » era el seu lema. 

Que ens deixin dones lliures. Que 
ens deixin treballar i que ningú no 
persisteixl en la derla d'introduir 
borinots en el nostre rusc. Que ens 
deixin laborar tot cantant, tal com 
diu el poeta. El nostre esperit está 
empapat de fraternals condescendón-
cies. Son benvinguts a casa nostra 
tantost trepitgen el terrer tots els 
estranys quan arriben en so de pau. 
La nostra encaixada és franca, és sin
cera, penyora de germanor. Un pie han 
respirat el nostre aire ja son germans. 
Tantost han tastat el nostre pa ja 
combreguen en la nostra manera 
d'ésser. 

Ates que som humans freturem el 
dret de viure, « dret que no es com
pra ni es ven ». Volem teñir lliures 
els bracos per a abracar tothom. 

Joan Bertrán i Deu. 

entre amics 
Po. 

Signaré, amb molt de gust, una 
crida semblant que esmenti, deguda-
ment, la diversitat de les terres d ü c . 
Ja sé que corren moltes opinions erra-
des sobre les realitats étniques. Ara 
mateix, fins a París i Madrid, exis-
teixen comités per un « poblé saha-
rul » que mai no ha existit, mentre 
ningú no parla deis Tuáregs, auténtica 
comunitat étnica de Sahara, dividía 
entre Algéria, Libia, Níger i Malí. 
Tampoc ningú no parla deis Kábils, 
deis Xammbaas, deis Mozábits i altres 
tan dignes com els Saharuins », poblé 
que, potser, está naixent. 

Aprofito l'avinentesa per desitjar-
vos pie éxit en la vostra lluita peí 
retrobament comunitari de les nostres 
comarques catalanes. 

XXX 

Realitat occitana, « una i múltiple » 
com diu, molt justament, el nostre 
erudit compatrici. 

Nosaltres ens demanem si, també, 
hauríem de dir « reautat catalana, una 
i múltiple». Mes ben dit : Realitat 
catalánica, car si está naixent, efecti-
vament, un poblé saharuí, ha naixcut, 
fa temps, un poblé valencia i un poblé 
balear. En canvi, sembla que no ha 
pas naixcut un poblé rossellonés puix 
que Rossellonesos, Vallespirencs, Cer-
dans, Conflentesos i Capcirencs conti
núen proclamant-se Catalans. 
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(Continuado de la página 8) 
tion actuelle, tout en lui cnlevant le 
cóté arbitraire qu'eile présente. II suf-
firait d'installer les compteurs chez 
les abonnés afin que ceux-ci puissent 
contróler le coüt de chacune de leurs 
Communications téléphoniques, par 
simple différence entre le total debité 
au compteur, avant un appel et le nou-
veau total aprés. On pourrait, méme, 
prévoir des compteurs munis de tota-
lisateur partid et de totalisateur gene
ral, comme les compteurs kilométri-
ques des voitures, par exemple. Enfin, 
la technique de la miniaturisation 
permettant d'incorporer ce compteur 
dans le bloc de l'appareil de l'abonné, 
celui-ci pourrait contróler le nombre 
de taxes de base débitées au fur et 
á mesure que sa communication se 
déroulerait (1). En somme, ce serait 
comme l'automobiliste se ravitaillant 
en carburant dans une station service 
qui voit, au fur et á mesure, passer 
sur le ladran du poste, le nombre de 
litres pompes dans le réservoir de son 
véhicule; il voit, en outre, défiler, 
sur le méme cadran, le prix total á 
payer pour le volume debité. 

L'abonné au téléphone ne verrait 
passer, dans le cadran de son comp
teur, que le nombre de taxes de base 
enregistrées car les impulsions pério-
diques ont une cadenee différente en 
fonction de la distance de la communi
cation et de l'heure (pleine activité, 
heures creuses, jours feries, etc.). II 
lui serait néanmoins facile d'obtenir 
le prix de sa communication en multi-
pliant le nombre de taxes de base, 
enregistrées par le compteur, par le 
prix de la taxe de base. Le prix actuel 
de cette taxe de base est de 0,39 F. * * * 

Bien entendu, cette nouvelle organi-
sation entrainerait le relevé pério-
dique, á domicile, des compteurs des 
abonnés. Mais cela étant fait, depuis 
toujours, par l'électricité, le gaz et 
l'eau, il n'y a lá rien á innover. Au 
contraire; ce serait toujours plus sim
ple que pour ees autres services pu-
blics, car tout le monde a l'eau et 
l'électricité et tout le monde n'a pas 
encoré le téléphone. 

Georges PUJOL. 

(1) En attendant la fabrication d'ap-
pareils téléphoniques avec comp
teur incorporé, on pourrait fa-
briquer des compteurs ad-hoc 
adaptables sur les postes actuel-
lement en service. 

LE D E S T Í N 
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f e r r e s 
Catalanes 

Rebem critiques de certa lectors nord-catalans dient-nos que tractem massa problemes sud-
catalana. Rebem, també, critiques de certa lectors sud-catalans dient-nos el contrarí i afegint que 
no poden comprendre ele articles qu están escrits en francés. 
Tenint en compte que a Terres Catalanes » es una publicado rossellonesa, dones de Catalunya-
Nord, fem co que podem per satisfer el mes gran nombre possible de Catatans car, si bó tots 
som eixits de la mateixa étnia, tenim la mateixa Mengua i cultura, no pertanyem pas al mateix 
Estat. Es evident que molt problemes son diferente. 

Per col.laborar — El contingut ha de correspondre ais objectius de la nostra publicado : 
— RepersonalItzacló de les comarques catalanes de Franca ; 
— Promocló de nostra Mengua I cultura ; 
— Defensa de totes les altres étnies. 
Textes á maquina i a doble ínterlínia ; cada ful) eacrit d'una sola cara. 
« Terres Catatanes » autoritza la reprodúcelo — total o parcial — deis seus textes, amb mandó 
de I'origen i tramesa d'un exemplar a una de les nostres sdreces. 
Socis protectors : A fl de poder establir la vostra credencial, trameteu-nos una foto, svp. 

VOLEM L'ESTATUT 

Régionalisation et statut d autonomie 
Dans le**M¡di-Ubre du 20 octobre 

1969, Paul Roure falsait état des désillu-
sions qu'avait provoqué la publicatlon du 
projet de referendum du 27 avrll 1969 : 
• II faut bien se dlre que la question sou-
mise au referendum ne devait avolr 
qu'une portee limitóe puisqu'en definitlve, 
II s'agissait d'une expérience de trans
ferí, á des réglons déjá existantes, de 
certaines compétences administrativos de 
l'Etat unlquement en matiére d'équipe-
ment. II est óvldent que ce n'est pas seu-
lement dans ce cadre que les veritables 
régionalistes voient la régionalisation. II 
s'agit, pour eux, d'une profonde revisión 
des structures de l'Etat qui aboutirait 
pratiquement á la iormation d'une sorte 
de tederation dont les éiéments seraient 
constitués par des collectivités qui au-
raient hérité d'une partie importante des 
pouvoirs politiques, administratifs et 
autres détenus jusqu'ici par le gouverne-
ment central. II sagit done d un vaste 
probléme qui déborde largement le cadre 
de la question posee au moment du refe
rendum et il ne semble pas que l'évolu-
tion des mentalités permette de le résou-
dre de sitót dans le sens que certains 
pourraient souhaiter >. (« Et si nous re-
parlions du statut particulier pour le 
Houssiilon... »). 

On le volt, la notlon de región com
porte un certain nombre d'ambiguités 
qui ont été utilisées par le passe non 
seulement par les tenants du gaullisme 
mais encoré par les partís de l'oppostiion 
pariementariste. II est nécessaire, pour 
la ciarte du debat, de dissiper auiourd'huí 
ees ambiguités. 

Notre point de départ sera la distinc-
tion ciassique sur les formes de Ibtat. 
On sait, en effet, que les dítférences de 
structures des personnes morales «tan
ques ont conduit les juristes á opposer 
Ibtat unitaire á l'Etat federal. 

Oans l'Etat unitaire tous les ressortis-
sants sont régis par une seule et mame 
législation car il n'existe aucun partage 
des pouvoirs constituant, législatif, exécu-
tít ou judiciaire. 

Au contraire, on a souvent défini l'Etat 
federal comme un Etat compose d'Etats. 
Si du point de vue International l'Etat 
federal ne constitue qu'une seule et 
méme personne morale, plusieurs per
sonnes morales étatiques cohabitent en 
son sein suívant les modalités definies 
par la constitution fedérale. II y a par
tage des pouvoirs. 

Un Etat unitaire peut étre décentralisé 
notamment quand il accepte, dans son 
administraron, la présence de collectivi
tés territoriales disposant d'une person-
nalité morale distincte et d'un certain 
pouvoir admlnsitratif afin de régler direc-
tement un certain nombre de problemes 
locaux ou régionaux. La dómocratie exige 
que les órganos des collectivités locales 
soient élus par les membres de la col 
lectivité décentralisée comme le sont les 
conseillers munleipaux et généraux. 

La región devrait étre, en principe, une 
collectivité territoriale décentralisée au 
méme titre que les communes et les dó-
partements. Ce n'est toujours pas le cas. 
En effet, pour des raisons politiques ou 
diplomatiques le mot <• Región » recou-
vre également des notions jurldiques (lis 
tinctes de celle de collectivité lócale. 

Trois cas peuvent se presentar. 
1" cas. La Región recoit des attribu-

tlons moindres que celles d'une collecti
vité lócale. C'est le cas en particulier 
pour ce qui concerne les disposltions 
prévues par la reforme réglonale fran-
caise votée fin Juin 1972 et légalisant un 
projet gouvernemental. 

A la suite de l'échec du referendum du 
27 avril 1969, le pouvoir central juana 
qu'une application trop ambitleuse de la 
notion de Región comportant des trans
ferís de compétence et la mise en place 
d'assemblées élues au suffrage universel 
risqueralt d'étre irreversible et de l'en-

trainer trop loin. C'est pourquoi dans la 
pensée des épigones du General, la Re
gión ne serait done plus une collectivité 
territoriale mais un simple établissement 
publie c'est-á-dire une personne morale 
créée expressément par l'Etat pour lui 
confier la gestión d'un service publie par
ticulier. Précisons que ce statut juridi-
que, qui ne fait nullement appel au suf
frage universel direct, est celui qui régit 
en France les universités, les chambres 
de commerce, les ports autonomes. 

2a cas. La Reglón recoit les attribu-
tions d'une collectivité lócale. Le Pro-
gramme commun de gouvernement, signé 
entre les partís de gauche, devait faire 
de la Región « une nouvelle collectivité 
territoriale démocratique » disposant 
« d'une assemblée élue au suffrage uni
versel direct et au scrutin proportion-
nel ». Dans ees conditions était-il vrai-
ment indispensable de mettre en garde 
les minorités nationales contre tout natio-
nalisme de mauvaís alo! ? « Le domaine 
des compétences de la región ne porte
ra pas atteinte ni á l'unité nationale ni á 
l'autonomie, par ailleurs renforcée des 
départements et des communes ». Précau-
tion supplémentaire ; ce n'était pas les 
populations qui devaient déclder elles-
mémes directement du nombre et du 
découpage des réglons mais le parlement 
central par une loi. On le volt, le Pro-
gramme commun s'en tenait unlquement 
á une simple décentrallsation administra-
tive. 

3" cas. La región recoit les attributions 
supérieures a celles d'une collectivité ló
cale. C'est le cas notamment des réglo-
nalismes « politiques •• espagnol et ¡tallen 

qui trouvent leurs fondements dans les 
constitutions du 9 décembre 1931 (pour 
l'Espagne) et du 27 décembre 1947 (pour 
l'ltalle). Méme si les textes constitution-
nels eux-mémes donnent pour unitaires 
ees deux Etats péninsulalres, II convient 
de ne pas étre dupe des mots car des 
institutions politiques comme celle de la 
Généralité de Catalogne, pour ne citer 
que le cas le plus connu, transcendent 
nettement le cadre unitaire étatique. 

A partir du moment oü les compéten
ces étatiques sont partagées entre un 
pouvoir central et une assemblée réglo
nale, on ne peut plus parler ni d'Etat 
unitaire ni de régionalisme. On est alors 
en présence d'un Etat federal et d'un 
ou de plusieurs Etats membres. 

L'Etat membre peut revétir suivant les 
cas des appellations fort diverses : 
Etat, Región, Généralité, Comté, etc.. 

Dans ce partage de compétences, l'Etat 
federal conserve généralement certains 
domaines particuliers comme la mon-
naie, l'armée, la politlque étrangére, les 
relations internationales. Qrant á l'Etat 
membre, il dispose en principe luí aussi 
de certains domaines reserves comme 
l'enseignement, la pólice, les flnances, 
les travaux publics, l'état civil, la presse. 

La constitution fedérale regle le parta-
ge des compétences étatiques entre Etat 
federal et Etat membre suivant la réa-
lité politique et économique particuliére 
du pays concerne. Autant diré que le 
contenu réel du statut d'autonomie reflete 
les rapports de forces réels entre les 
diverses sources de pouvoir en présence. 

Jean-Luc VILARNAU. 

En écomtanít íe 

Fanal Sant * Vicens » « 

« Minuit trente, salle du Conseil 
« general. Le moment de voter le 
« budget 1978 est venu. Les visages 
« expriment une certaine lassitude, 
« mais le moral est bon et les esprits 
« sont alertes, ce qui demontre l'ex-
« céñente condition physique de nos 
« conseillers généraux, sur la breche 
« depuis le matin, 10 h, aux termes 
« d'une session fort chargée... 

« ...La fiscalité marque 8 % d'aug-
« mentation réelle, le produit étant de 
« 11,50% ». 

(« L'Indépendant Dimanche », 22 
janvier). 

XXX 

« Le Conseil municipal a voté le 
« budget primitif ... L'augmentation 
« de la masse des impositions direc-
« tes est de 15 %... 

« ...Afin de ramener le relévement 
« des impóts locaux aux normes les 
« compatibles avec les possibilités des 
« contribuables perpignanais ». 

(« L'Indépendant », samedi 18 
févricr). 

XXX 

« Pas d'impóts nouveaux », clame 
le Gouvernement ! Une nouvelle du-

perie, encoré, puisqu'on va augmenter 
les anciens ! Et cela sera une réalité 
bien amere. 

Toutefois, au milieu de tant de 
déceptions quotidiennes, quelques mi
nutes précieuses d'évasion vers la 
beauté, nous furent dispensées, sur 
nos écrans de televisión, le samedi 11 
février. 

Ce jour-lá, le « Fanal Sant Vicens », 
déjá célebre pour son heureuse contri-
bution a la maintenance du folklore 
catalán, a ravi tous les auditeurs par 
son interprétation de nouveaux poé-
mes musicaux dignes de nos vieux 
chants traditionnels. 

Qui d'entre nous, n'a été ému par 
« Terra catalana » ou par « Toquen 
les hores ». C'était l'áme entiére de 
notre pays, avec ses horizons majes-
tueux et sa délicate sensibililé, tradui-
tes en mélodieuses harmonies. 

Dans la grisaille monotone des jours 
qui s'écoulent, merci au « Fanal Sant 
Vicens » de nous avoir procuré ce 
précieux et inoubliable « moment mu
sical ». 

Joan BLANC. 

Bu manquen pas tic üteíttar 

LA CASA PAI RAL 
museu cátala d'art i tradicions populars 
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l/tpintu» probléme du factures de téléphont 

L'honnéte solution 
On se bat et on se débat sur l'épi-

ncux probléme de la facturation des 
taxes téléphoniques. 

A l'envers de toutes les autres fac
tures (gaz, électricité, eau) celle du 
téléphone est un modele de simpli-
cité : Trois postes de charge. - Comp-
teur - Tickets - Abonnement. Ce der-
nier devicnt de compréhension facile 
parce qu'il ne change de taux que tous 
les ans environ. Celui des Tickets joue 
son role de moins en moins du fait 
de l'extension de plus en plus grande 
du réseau de Communications automa-
tiques. C'est celui de Compteur qui 
est vraiment mis en cause, car c'est 
la bouteille á l'encre. En effet, l'abonné 
ne voit, porté sur cette colonne, qu'un 
total a payer ; c'est tout. Pas l'ombre 
d'un détail de facturation, d'une expli-
cation, d'un moyen de controle; ni 
sur le nombre d'unités factúreos, des 
impulsions débitées, du tarif de 
celles-ci; rien. II faut payer sans 
savoir ce qu'on paye. 

Passe encoré si ees débits étaient 
imputes techniquemcnt sans défaut. 
Malheureusement ce n'est pas le cas. 
Des erreurs de facturation, par trop 
grossiéres, ont été dénoncées et l'Ad-
ministration a admis la possibilité de 
telles erreurs. Helas ! l'immense majo-
rité des abonnés au téléphone est dans 
l'impossibilité de démontrer les erreurs 
en question. 

Cependant, l'Administration admet-
tant le bien-fondé de l'abonné qui 
demande á connaitre le détail des 
Communications qu'on lui facture en 
bloc — annonce qu'elle pourra, sous 
peu, lui présenter une facture détail-
lée; mais il lui faudra payer plus cher 
encoré... Autrement dit : c'est l'abonné 
qui devra supporter les frais supplé-
mentaires d'une facturation enfin nór
male. 

» 
• • 

Tout le mal de l'absurde situation 
actuelle decoule de la courte vue des 
responsables qui ne surent pas prévoir 
la nouvelle organisation s'imposant en 
vue du passage des Communications 
manuelles aux Communications auto-
matiques. Du temps de ees premieres, 
l'organisation mise en place était tout 
á fait rationnelle : l'opératrice qui 
passait la communication relevait, en 
méme temps, tous les éiéments de fac
turation sur une fiche en double (un 
exemplaire pour l'abonné et l'autre 
p o u r l'Administration) destination, 
durée, etc. 

Avec l'automatisme c'est le compteur 
de l'abonné qui enregistre. Mais, au 
licu de placer ce compteur chez 
l'abonné — comme pour l'eau, le gaz 
et l'électricité — on l'a place au cen
tral téléphonique sans aucune possi
bilité de controle pour l'abonné. 

* • 
II y aurait, pourtant, un moyen de 

maintenir la simplification de factura-
(Segueix página 7) 
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