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EDITORIAL 

ELS R0SSELL0NES0S AL F0RUM? 
(PLACA ARACO) 

La confusió de noms es molt gran per designar estats, 
nacions, regions, pa'isos, etc. Hi ha mes d'un exemple en aqüestes 
mateixes pagines, car cada autor dona al mot l'accepció qu'ell 
creu mes justa. Val a dir que, particularment, la confusió entre 
els mots nació i estat, ha estat volguda per les nacions que, 
posseint un estat (1) han anat absorbint, anexant, « reunint », 
conquerint, sotsmeten (2) nacions perifériques menys combatives, 
dones, en principi, mes evolucionades. 

Aqueixes nacions amb estat tenien. es evident, interés en 
confondre les accepcions deis mots estat i nació, com si fossin 
sinónims, de manera a dominar millor, a llur profit, les nacions 
que havien absorblt. 

Com que les nacions — com tot co qu'es vivent — naixen, 
creixen, viuen i moren, si hom s'ha adonat de la desaparició de 
certes nacions, que posseien no solament un estat sino que sots-
metien d'altres nacions, hom no s'ha adonat tan bé de la naixenca 
de noves nacions qu'encara están lluny de posseir un estat; tant 
mes quan encara hl ha moltes velles nacions que no han pogut 
recuperar el llur del passat o bé que no n'han pogut mal teñir 
encara. 

* 
• * 

Peí cas particular de Catalunya, era ¡a una nació quan fou 
un deis mes forts estats europeus medievals i l'estat de base 
d'una confederado d'estats : la Confederado de la Corona d'Aragó. 
Es, done, normal qu'els Catalans puguin dir : Som una nació. No 
obstant, hi ha confusió quan afegeixen, com en un cartell recent, 
qu'anirem comentant : « Som i serem una nació ». Si ho som 
(present) no hi ha per qué afegir serem (futur) puix que ¡a ho 
som. Car aquest futur — serem — crea la confusió en el sentit 
qu'es una fita a atényer peí nostre poblé. 

Aquesta confusió podría provenir del fet qu'els autors de la 
pancarta en qüestió, han reprodu'it part del célebre vers de la 
Santa Espina : « Som i serem gent catalana ». En el cas de 
l'himne-sardana, el vers al.ludit indica que som I continuarem 
essent (en el futur) gent catalana. Es a dir qu'esser gentt catalana 
es una qualitat inalienable, no una condició histórica. Una qualitat 
es permenant; una condició es circumstancial. Teñir la qualitat 
de Francés, de Cátala, d'Anglés, etc.; ningú la pot canviar; ni les 
naturalitzacions, que no son mes que convencions purament admi
nistrativos. En canvi, la condició de nació s'adquireix : hi ha 
pobles que la teñen, d'altres encara no. 

Del que precedeix podem deduir que s'il vers « Som i serem 
gent catalana » es corréete, « Som i serem una nació » no n'es 
pas. 

* 

Continuarem el comentari del dit cartell amb ¡'anécdota 
(auténtica) següent : En Pere, Rossellonés, va a Figueres amb el 
seu fill Lluís, un minyonet d'onze anys. Contemplant el cartell, 
el fill diu al pare : « Hi ha contradicció : Si som ja una nació, 
per qué hem d'afegir serem. No hi ha necessitat d'esser mes tard 
si ja ho som ara ». El pare no va trobar res a dir a I'irrefutable 
lógica del fill. 

(Segueix página 2) 
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Arrel d'haver llegit el nostre editorial 
portant aquest titol (« Terres catalanes i>, 
n" 23 - 3" trimestre 1976), l'autor de Par
tido que segueix a continuada aporta 
una contribució a la qüestió. 

(N.D.L.R.). 

He llegit amb interés i früició el vostre 
editorial n Pa'isos catalans o Pa'isos cata-
lánics » perqué tracta de qüestions que ja 
m'havia plantejat personalment perqué 
afecten directament ais Valencians 1 per
qué son de constant actualitat al nostre 
país des de fa alguns anys, en qué inten
ten! retrobar la riostra personnalitat nacio
nal. Moltes son les suggerendes i les re-
flexions que m'ha produit la seva lectura 
i vaig a exposar-ne algunes. 

Un la sempre polémica analisi (almenys 
en el meu país) do relacions entre Cata
lunya — nord i sud — al Pais Valencia 1 
les Ules Balears cal distingir dues qües
tions, bien diferenciades, que sovint es 
barregen instintivament (van molt Higa-
des, malgrat tot) i produelxen no pocs 
deis malcntesos que contribueixen a en-
terbolir el problema. En l'editorlal del 
n° de tardor do 1976, « Naixenca de 
noves nacions ; pa'isos catalans i paitos 
catalánics », que volem comentar, es pot 
comprovar aquesta confusió en alguns 
punts i aquest és un deis aspectes que 
cal aelarir primer. D'una banda hl ha 
una qüestió nacional », al nostre albir 
la fonamental. que afecta l'arrel del 
problema : els lligams naclonalitaris 
(lingüístics, culturáis, histories, geogra-
fics, etc.) o nacionals (Ja en parlarem) 
entre els nostres pa'isos. Do l'altre costat 
trobem un problema, perqué problema 
és, de noms : « qüestió de noms » com 
)a ha dit algú. El que primer hauriem de 
fer, per tant, és trobar unes concluslons 
raonables i valides que ens aclarissen de 
qué parlem, de quina mena son les rela
cions, els fets que ens uneixen o separen, 
quines explicaclons podem donar a la 
nostra personalitat. Després ja veurcm 
les denominacions i triarem (podem ?) 
el nom just i escaient o, com ens temem, 
el menys dolent. 

XXX 

Al País Valencia, i parle de la meua 
experiencia, el que podia haver estat una 
reidentificació cultural de tots els nostres 
pa'isos, la creació progressiva d'una 
consciéncia col.lectiva, ha estat convertit, 
amb una hábil campanya de manipulado 
dirigida pels sectors interessats, en la 
imposició ais Valencians d'un nom foras-
ter, en l'avassallament per una altra 
u regió » 1 una altra llengua i cultura, 
en resum, en 1'imperialisme cátala. I la 
confusió, d'una banda i de l'altra. cal 
dir-ho, entre alió essencial, el concepto, 
1 les denominacions, no ha estat una 
qüestió secundaria en aques conflicte. 

De tota manera, 1 fixant-nos ja en el 
tema central, cal dir que tampoc no hi 
ha un concepte fix 1 universalment accep-
tat de nació i nacionalitat. Fins 1 tot, 
aqüestes denominacions i d'altres (poblé, 
étnia, etc.) son emprades indistintament, 
sense gaire precisió i amb prou equivocs. 
A Espanya, darrerament, amb motiu de 
la redaccló de la nova constitució, en 
el projecte de la qual aparelx per pri
mera vegada el mot « naclonalitats », 
s'ha posat sobre la taula la manca do 
concreció del terme, peí que suposa de 
perill per a la unitat de l'estat. Podem, 
pero, si esguardem empíricament les 
socíotats humanes, constatar 1'exlsténcia 
de comunitats d'individus units per lli
gams lingüístics, culturáis, histories, 
raclals, goográfics, económics, o d'altres. 

Aqüestes comunitats son el que tradi-
clonalmenl s'ha anomenat étnies, comu
nitats étniques. 

Hi ha, a mes, un altre fenomen, sub-
jectiu aquest, enfront deis altres que son 
objectius, que uneix els individus en 
comunitats humanes d'una altra classe : 
la consciéncia (i, per tant, la voluntat) 
de formar part d'una comunitat. Aqüestes 
dues classes de comunitat no coind-
delxen. no so superposen sempre. Les 
raons son diverses : processos d'aliena-
ció nacional, esdeveniments histories, 
fins i tot factors objectius com la geogra
fía o l'economia que arriben a oposar-se 
a la resta. Pero sembla raonable que en 
una situació « natural », lliure de qual-
sevol opressió nacional, la tendencia ha 
de ser la de la idcntificaeió de la cons
ciéncia i la voluntat de comunitat aniD 
la realitat étnica que configura objecti-
vament aqueixa comunitat. 

XXX 

L'üs que generalment s'ha tot, fins ara, 
deis mots aconsella d'anomenar « nacio
nalitat ii una comunitat étnica, una 
étnia definida, i « nació » només a la 
comunitat que posseeix la consciéncia ! 
la voluntat d'ésser-ho. Així, segons que 
la » nació » coincidesca o no arnb la 
nacionalitat, podem fer-la Intoressant 
distinció que Robert Lafont proposa en 
el seu lilbre « Per una teoría de la 
nació » entre « nacions primarles » (en 
una comunitat étnica existeix la cons
ciéncia de formar un grup huma indi-
viduat i la voluntat de seguir essent-ho), 
o (i nacions secundarles » (existeix una 
consciéncia i una voluntat de grup indi-
viduat que compren entitats étniques 
diferenciades). No cal dir que la nació 
secundaria de Lafont és resultat gairebé 
sempre d'un enquadrament estatal 1 re
presenta, per tant, una opressió nacional 
encoberta d'alguna o diverses de les 
étnies components en nom d'una Idea 
nacional que significa la perpetuado 
d'aquesta realitat política i de la conse-
güent opressió. Es a dir, sovint la nació 
secundaria és el fruit d'una alienado 
nacional. La tasca do l'anomenat M nació- -
nalisme » és solament justificable en 
aquests casos, al meu entendre ; la seua 
finalitat hauria de ser descobrir l'opressió 
cultural, nacional, feta en nom d'un vo-
luntarisme irreal, i obrir les posslbilitats 
perqué cada comunitat étnica s'auto-
identifique i puga, a la llarga, menar una 
vida propia i lliure al costat de les altres, 
ve'ines o llunyanes. Seria interessant de 
veure quin paper hi juga el sentimenta
lismo, el patriotisme. els voluntarismos, 
etc. 1 estudiar fiñs a quin grau poden 
ser profitosos i legitims, pero, per ara, 
excedeix el nostre tema'. 

XXX 

Les realitats étniques, les étnies o na
clonalitats, no son fenómens uniformes 1 
invariables. A cada zona les caracteristi-
ques étniques es manifesten d u n a forma 
especial. Una regió étnica sprá, dones, 
una part de la nacionalitat amb caracte-
ristiques étniques particulars. També 
podem constatar, dins les comunitats na
cional en aquest cas, parts d'aquestes que 
teñen consciéncia de formar una comu
nitat individuada pero dins la superior 
nacional : son les que podriem anomenar 
regions nacionals o, també, históriques, 
perqué llur existencia ve determinada 
sovint per fets histories. Qué és, dones, 
un país ? El terme és prou ambigú 1 en 
els últims temps se sol usar per a tot. 
A mes, no té la mateixa amplitud 1 
connotacions en francés, cátala, castella 
o Italia. Els anglesos no el conelxen. 
Tanmateix, em sembla que, d'acord amb 

(Segueix página 2) 
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~ {CONTINUACIO DE ¡.EDITORIAL) — 
En canvi, el pare, va descobrlr una altra anomalía en el texte 

de la repetida pancarta. H¡ havia escrit : * Diumenge, 23 d'abril 
de 1978, al migdia, trobada a la Rambla de Figueres ». 

Amb el bon seny proverbial deis auténtics filis del nostre 
poblé, el pare ens va dir : 

— « Trobada, per qué ? Ningú s'ha perdut. Nosaltres, al Rosse-
ll<5, quan topem amb qualcú peí carrer, no diem pas : Hem trobat 
en Joan, per exemple. Car per trobar qualcú s'ha d'haver prévia-
ment perdut. Diem, mes aviat : Hem encontrat en Joan ». 

En efecte, es el participi passat del verb encontrar, verb 
perfectament cátala encara qu'el seu inflnitiu encontrar siguí 
idéntic amb el castellá encontrar, de fet du llur origen comú 
del llatí. 

En el cas del texte en qüestió seria mes corréete dir; 
* Encontré a la Rambla de Figueres *. 

* • * 
Alia on en Pere resta bocabadat es quan llegi la fi del texte 

del cartell : « Entesa deis Catalans ». /, a continuado ni havia els 
noms deis partits politics qu'invitaven el públlc a ¡'encontré en 
qüestió. 

Fou somniant d'un encontré semblant qu'ens invita a fer-ne 
esment en aqüestes columnes. Amb un texte semblant al de 
Figueres — sus d'un fons « sang i or » ¡gualment — el cartell 
rossellonés seria així: « Sem una nació — Diumenge de tal mes, 
de tal any, al mitgdia — encontré a la Plaga Aragó de Perpinyá — 
Entesa deis Nord-Catalans ». /, a continuado, els noms de tots 
els partits politics, que tot invitant el públie a /'encontré — al 
Forum, com en temps deis Romans — aflrmarien, al mateix 
temps, que som una nació, que « som i serem gent catalana tant 
s i s vol com si nos vol ». 
(1) Estat : S.A. de la classe dirigent. 
(2) Amb aliances — matrimoniáis i altres — mes o menys térboles ; 
amb pactes — secrets o no — mes o menys immorals. 

El conflent ¡ els seus comtes (VI) 
Pero Bernat de Gótia, massa 

confiant, sens dubte, va acumular 
errors sobre errors. A la mort de 
Caries el Calb, era un deis principáis 
cabdills revoltats que refusaren de 
reconéixer Lluís II el Quec. 

Finalment aquest fou reconegut el 
8 de decembre 877, á Compiégne, mit-
jancant la promesa, que cadascú, seria 
mantingut dins els seus honors. 

Solament Bernat de Gotia, sotingut 
peí seu germá, comte de Poitiers, els 
seus oncles Geoffroi, comte del Mains, 
i Gozlin Abat de St-Germain des Prés 
persisteixen dins la revolta. 

Llu/s el Quec, una vegada reconciliat 
amb el seu cosí Lluís el Jove, rei de 
Germánia, va muntar una expedido al 
fi de la qual (11 setembre 878) Plante-
velue, hauria obtingut la Gótia i, sense 
dubte, el Berry. 

Es forca possible que els filis de 
Senyofred obtingueren al mateix 
temps, la reconeixenca de Lluís el 
Quec. La rebel.lió de Bernat de Gótia, 
dictava llur actitud, ais seus adversa-
ris, i el cartulari de Cuixá, ens ho 
mostra i prova. 

Mirón es va afanyar, de provar les 
seves bones disposicions, a l'esguard 
de l'església, favoritzant 1'instal.lació a 
Cuixá, de la comunitat d'Eixalada, que 
un aiguat, tan imprevist com desas
tres, va emportar el monestir molt 
probable, el mes d'octubre 878. 

De gener a febrer 879 el tribunal 
del comte Mirón presideix sense parar 
dins l'església de Sant Esteve d'Esto-
her, i dins la de Sant Martí de Ciará, 
a les enquestes testimoniáis, per la 
reconstitució del cartulari destruit per 
l'aiguat, i el 19 de juny del mateix any, 
els survivents del desastre, s'instal.lent 
oficialment a St Germá de Cuixá, fun-
dat des de 868. 

El 1" de decembre 879, veiem la 
comtessa Esmessinda i els seus filis, 
Rodolf i Mirón, donar a St Andreu 
apóstol i a St Germá, confessor, tres 
alleus en Conflent. 

Remarquem que el comte Vifred no 
figura pas enmig deis donadors, sense 
dubte, perqué aqueixes terres no feien 
pas partida de la seva herencia. 

Rodolf, el trobem, per la primera 
vegada, amb el títol de comte (878 
o 879). 

Pero, cap comte del Rosselló no és 
atestat, d'una manera certa pels tex
tos, abans 915. 

El 6 de gener 883, el comte Mirón 
adquereix la vila de Palol, mes amunt 
d'Elna. Aquesta compra sembla testi
moniar de la voluntat de Mirón i del 
seu germá, de recuperar el conjunt 
deis béns que havien posseít els antics 
comtats del Razés i del Conflent. El 
lloc de Palol, situat a les portalades 
d'Elna, té a mes un interés económic 
especial, i hom pot suposar, que era 
utilitzat com un gran dispósit, pels 
productes del Conflent, venus o can-
viats amb els del Rosselló, al mercat 
publie d'Elna. 

Es interessant de retrobar aqueixa 
mateixa vila de Palol d'Amunt (Pala-
tiolum Superiorem), trente anys mes 

tard, entre les mans del ful de Su-
niaire II d'Epúries, comte del Rosselló, 
el qual, el 4 marc 915 en fará donatiu 
a l'església d'Elna. 

El comte diu, que fa aquesta libera-
litat peí remei de l'ánima de la seva 
esposa Godlane, a qui antiguament 
havia pertanyut aquest vilar. 

Concloem dones que Godlane, com
tessa del Rosselló, devia ser la filia 
del comte Mirón, co que ens donaría, 
si era necessari, un nou argument per 
no fer de Mirón la soca deis comtes 
del Rosselló. 

Si Rodolf ha estat comte del Ros-
selló, com explicar el retorn de la 
familia d'Ampúries ? Es que va haber-
hi hostilitats entre ells guanyant la 
familia empuriana ? 

Rodolf mort, el casament de Bentíon 
amb la filia del comte del Conflent, 
ha segellat un compromís, segon el 
qual els Empúries, es guardaven la 
plana del Rosselló, Mirón conservant 
una part del país ? Questions insolu-
bles avui dia, per falta de tot docu-
ment. 

Al mes de maig 888, una veritable 
reunió de familia té lloc, probablament 
en Conflent, i podem legítimement in
ferir que la mort d'Ermessinda, viuda 
de Senyofred, la va motivar. 

En aquesta ocasió, fou confirmada 
la donació de Prada, al monestir de 
La Grassa, pels seus filis Sexnada, 
Senyofred, Vifred, comte, Rodolf, 
comte, Mirón, comte « donem la vila 
de Prada, alleu deis nostres avant-
passats, en tota integritat, peí remei 
de l'ánima Senyofred nostre pare i 
Esmessinda nostra mare ». 

No sabem res mes de precís sobre 
el comte Mirón, sino que degué morir 
en l'any 895 o a comencament de l'any 
896. El 12 mar? efectivament, els seus 
executors testamentaris, deslliuren a 
l'església d'Elna, el lleg, de tot el que 
era seu, sigui dins la vila, o en el seu 

territori d'Elna. No tenint descen-
dents máseles, el seu comtat, va re
venir de dret al seu nebot Mirón II. 

Es pot creure que Mirón I, igual 
que Rodolf, havien participat, amb 
Vifred el Pilos, a la reconquesta i a 
la reorganització deis territoris d'Au-
sana (Vic) i Manresa, caiguts en mans 
deis Sarraíns. Pero ens queda molt 
poc rastres, dins els documents, 
d'aquestes operacions victorioses, que 
tant van contribuir a assentar la dinas
tía. Se'n pot deduir, que varen teñir 
lloc entre 875 i 888, data a la qual el 
comte Vifred el Pilos, fill de Riá 
(Arria) i la seva esposa, son presents 
a la dedicació de Santa María de 
Ripoll. 

De totes formes, al concili de Bar
celona de 906, l'any de la mort del 
Pilos, el bisbe d'Áusona recordará, 
amb molta emoció, la restaurado del 
bisbat d'Áusona dient : « Déu tingué 
pietat aquesta térra, suscitant dins el 
seu pit el molt noble príncep Senyo
fred i els seus filis ». 

Segons l'obra de Pere PONSICH, 
traduida al catata per Roger GIRAL. 

(CONTINUACIO DE LA'PAGINA V 
l'ús mes generalitzat, caldrla emprar-lo 
per a indicar la correspondencia o super-
poslció — mes o menys exacta — d'una 
regló étnica 1 una regló nacional o histó
rica : Palsos Occitans o d'Oc, Paisos 
Germánlcs, Palsos... 

I ara, segons el que hem dlt, podem 
considerar les terres de llengua catalana 
com una comunitat étnica ? Ens unelx, 
sense dubte, la mateixa llengua, vlncle 
fonamental entre els hómens i els pobles 
1 tret essencial per a la definido de les 
naclonalltals. Segons Bobert Lafont « el 
signe segur de 1'etnia és la seua llen
gua », i afegelx « el llenguatge és no 
solament el signe de l'étnla, slnó la seua 
ldentltat mateixa, no racial : mental ». 
I no gosarlem pas negar-ho, nosaltres. 
La nostra llengua, a mes. és extraordi-
nárlament uniforme per a les viclssltuds 
que ha hagut de patir, i és sentida per 
tots nosaltres, catalans, valenclans o 
baeárics conscients, com la manifestado 
mes genu'lna de la nostra personalltat 
nacional. Amb la llengua compartlm una 
literatura comuna, individuóle, amb tot 
el que tot alxó suposa de bagatge cultu
ral, d'antecedents ais quals tots en diri
girá per retrobar-nos-hl. Trobem que 
l'evolució cultural, histórica és extra-
ordinárlament paral.lela malgrat les evi-
dents diferencies : l'época nacional, les 
institucions polítlquos, 1 també socials, 
la decadencia, la pérdua deis furs 1 els 
governs propls, la castellanitzacló, la 
Renalxenca, els Jocs floráis, la repressló 
després de la darrera guerra espanyola, 
els Intensos contactes entre els nostres 
intel.lectuals mes destacats durant el 
XIX 1 el XX, etc. No ens atrevlm a parlar 
d'economla, pero flns en aquest camp hl 
ha qui ha aflrmat que no hl troba íncom-
patibilitats de cap mena sino una certa 
complementarletat. Un darrer punt ve a 
explicar els altres : la nlssaga. No hl ha 
manera d'expllcar la nostra cultura 1 la 
nostra llengua si no acceptem la seua 
clara ascendencia al nucli originan de 
la Catalunya vella. Som hereus, cultural-
ment I flns i tot en gran part genetica-
ment, de la repoblado catalana. També, 
un profund estudl etnogr&flc del domlni 
podría aclarir encara moltes coses. 

XXX 
Un altre aspecte, fonamental, hem de 

teñir en compte. Deis territoris de parla 
catalana cap país no ha pogut fabricar
se una cultura nacional propia, dlferent 
substancialment, per algún deis seus 
trets essencials, de la resta. Els lntents 
particularistes han estat alxó, lntents. 
que han fluctuat entre el folklorlsme J 
l'excentrlcisme. Tots els lntents seriosos 
han hagut de comptar amb els altres tant 
al País Valencia com a les liles Balears 
com, súpose, a la Catalunya sota domlni 
francés. Potser, en alguns moments, la 
prepotencia, ¡'autosuficiencia de la Cata
lunya de l'estat espanyol s'ha permós 
oblidar-se deis altres, pero els seus 
guanys ens han servlt a tots 1 el seu 
avanc ha estat segult amb interés. 

Quin pot ser el nostre projecte de 
futur ? El nostre fi és recobrar la nostra 
personalltat i aquesta hi ha un moment 
en qué ens és comuna a tots. El futur, 
si volem ser fidels a nosaltres matelxos. 
ha de rebuscar les arrels en els orígens 
1 aquelxos orígens, almenys per ais 
Valenclans, son clars. A cas no s'esdevó 
el mateix amb catalans del nord i del 
sud i balearles ? Flns aci els aspectes 
étnics, lingüístlcs, culturáis, histories. 

La nació és una altra cosa perqué im
plica una consciéncia explícita de la 
naclonalilat. Es ciar que en aquesta 
vessant l'alienacló ha estat mes determl-
nant. Només a la Catalunya sud podríem 
trobar un consensus nacional, i encara. 

D'aqui aquel.* « Som una nació » deis 
del « Princlpat », sense mes. I potser hi 
haja rao : ara, només ells son una 
nació. Es lndubtable que exlstelxen cons-
cléncles particularistes. pero llur base 
cultural, histórica és falsa, no poden 
sustentar-se mes enllá del crft o l'atac 
sense el perlll de fer el ridicul. 

XXX 
L'altre problema que es debat en l'edi-

torial citat és el de la denominado, cla-
rament diferenclable del de la naclona-
iii.it El problema, aci. i en prinnlpi, és 
de semántica. En l'antlguitat eren cata
lans tots els lndlvldus de parla catalana, 
senzillament perqué era evident que 
" eren eixits » de Catalunya. Sant Vlcent 
Ferrer, el sant valencia per excel.léñela, 
aplega a considerar el País Valencia com 
una continuado de Catalunya mateixa. 
El tenue, per canvi semántlc, ha quedat 
reduit a ulls de tots (catalans de Cata
lunya, balearles, valenclans, estrangers 
de tota mena) ais habltants de Catalunya, 
tant a una banda com a l'altra de les 
Alberes o de la Vallra. 

No sois alxó : els valenclans rebutgen 
absolutament aquelx nom, flns i tot per 
a la llengua. No hl ha dubte que la 
majoria d'intel.lectuals valenclans l'ac-
ceptarien. Pero quines possibilitats hl ha 
que el poblé l'assumlsca ? Seria Just 1 
Se superposaria aleshores ais coronlms 
de ii valencia », » mallorqui », « menor-
qui », « elvissenc » ? Com anomenariem 
a llavors els catalans de Catalunya 
L'escrlptor Joan Fuster té rao quan diu 
que el nostre problema és una qüestió 
de noms. 

Bona part deis valenclans acceptariem, 
sense resistencia, una solució unlflca-
dora que no imposara el nom de « cá
tala ». Pero, quln ? Es ben ooneguda la 
solució deis renaixentistes : Hemos!. La 
inexactitud d'aquest terme i la prepon
derancia de Barcelona el feren invlable. 
L'últfm invent, obra d'un valencia, és 
ii bacavés », « llengua bacava » (ba-lears, 
ca-talans, va-lencians). 

Aixi les coses, no pot ser mal rebuda 
una denominado com « comíanle a. Es 
cert que resulta « massa » semblant a 
cátala, cosa que fará dubtar a molta 
geni. Tanmateix evidencia una dlstincló 
conceptual clara 1 necessárla. El métode 
de derivado a partir de « cátala » és 
corréete i amb bons antecedents. com 
remarca el fillóleg valencia Sanchls 
Guarner : occitá-occltánlc, hispá-hlspá-
nlc, romá-románic, britá-británlc, etc. 
El concepte que vol expressar hl és 
patent : eixit de Catalunya, per bé que 
ara no estrictament de Catalunya (cá
tala). 

En teoría em sembla, per tant, preferi
ble, amb bona lógica, a cátala per referir
nos a totes les terres de la nostra llen
gua, i mes assumlble per part de certs 
sectors : Palsos Catalánics, dones. Cátala 
restarla redutt aleshores a alió aun la 
grand enciclopedia catalana considera 
com a » pertanyent o relatlu a atalunya », 
comprenent aquesta el « Princlpat » les 
comarques catalanes sota domlni francés, 
comarques catalanes d'Aragó i Andorra 
(que és, de fet, una comarca catalana 
amb un respectable réglm poiltlc propi). 

L'adopció d'un o altre nom és, en tot 
cas, una declsió política o táctica que 
delxem de banda. Toca ais oscriptors i 
ais politics de dur-la endavant si els 
sembla. Pero tenint ben ciar que no signi
fica en si, de cap manera, negar la comu
nitat nacional de les terres de llengua 
catalana. Nosaltres hi veiem una solució 
possible a la « qüestió de noms ». El 
temps dirá. 

Lluis B. POLANCO ROIG. 

CANT A LA BARRETINA 
Ets, barretina, l'orgull 

de la térra catalana ; 
de poemes un recull 
i ets la pubilla galana. 

Ets filia de l'Empordá 
i mare de la sardana ; 
i del poblé cátala 
ets la reina sobirana. 

Ets, com formosa rosella, 
naixcuda al mitg del blat ; 
ets com una flor de bella 
i altiva com un soldat. 

En tots els fets de l'história 
que Catalunya ha viscut, 
tu te n'has omplit de gloria 
ja que ningú t'ha vencut. 

Ets el símbol d'una raca 
qu'amb el cor flamant camina. 
Ets un passat que no passa ; 
ets nostre orgull, barretina ! 

Has cobrit testes molt nobles; 
d'altres menys extraordináries, 
mes, per tu han viscut els pobles 
gestes revolucionáries. 

Del Bruch, aquell timbaler 
qu'un dia t'omplí de gloria, 
es un fet que viu enter, 
ben ciar, en nostra memoria. 

Aquell pagés qu'amorosa 
la térra cuida amb delit, 
damunt son cap, ben airosa, 
ben altiva t'ha exhibit. 

I el pastor qu'entre montanyes, 
vetlla, atent, el seu ramat, 
com un fill de sse entranyes 
te cuida damunt del cap. 

Fins els valents segadors 
de tu feren llur cant; 
anava naixent una flor 
a cada cop de volant. 

Ets un record que s'allunya, 

mes jamai s'esborrará 
de la noble Catalunya 
ni del poblé cátala. 

Si, des del bell Montserrat 
una verge ens il.lumina, 
d'aquesta llum has estat 
el reflexe barretina. 

Tots qui sentiu bategar 
dins vostre cor rebeldía, 
nostre sentir cátala 
hem de mostrar amb gosadia. 

I cridar ais quatre vents 
que Catalunya es ben nostra; 
que no's compra ni's ven, 
ni de grat ni per forca. 

Mes avui qu'el nostre poblé 
per bona vía camina, 
es amb sentiment noble 
com t'enyorem, barretina. 

Nostre orgull no s'elimina; 
tres símbols sempre han guiat 
son camí : la barretina, 
la sardana i Montserrat. 

Anónim. 
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Elegir qui? Cotn? 
Com ho escriu fautor de Varticle 

publicat en aquesta mateixa tribuna, 
les eleccions legislatives franceses de 
marc darrer son encara d'actualitat 
per una publicado trimestral com 
« Terres catalanes », tant tnés qu'el 
darrer número publicat, d'aquesta re
vista, ho fou durant les dites eleccions. 
Aqueixa consultado electoral no sota-
ment presenta interés pels Catalans de 
Franga sino qu'es digna d'estudi i de 
reflexió per tots els ciutadans, de tots 
els demócrates i, en particular, deis 
que vivim en páisos dits accidentáis. 
Car, les institucions d'aquests paisos, 
si bé son democrátiques per pnncipi, 
no en son pas gaire en la práctica. 
Constatem-ho amb evidencies : 

El primer torn de les dites eleccions 
—el torn que reflexa milior l'estat 
d'opinió del país — va donar el 
següent resultat : 

48,6 % per la coalició governamen-
tal 

51,4 % per la coalició de l'oposició. 
Cal admetre, objectivament que, 

sense llurs querelles l'oposició, hagués 
obtingut un resultat mes favorable. 

Malgrat, dones, l'estat d'opinió del 
país, majoritari en favor de l'oposició, 
atestat per aquest resultat, el segon 
torn féu possible el manteniment al 
poder de la mateixa coalició governa-
menlal, esdevinguda minoritaria. 

De totes maneres, considerem que 
seria injust que 51,4 °/o governi el 
país : ho es mes encara que la governi 
el 48,6 %. Pensem que es injust per
qué, en ambdós casos, una massa 
enormement important de la poblado 
no está pas representada en les ins-
táncies i decisions governamentals. 

De l'exposició que precedeix en cal, 
objectivament, concloure'n qu'el siste
ma democrátic actual no es prou just. 
Es el sistema de partits, de llurs coa-
licions, de lurs col.lusions qu'ha donat 
lloc a l'alteració del principi democrá
tic pur. 

El general de Gaulle ja va denunciar 
aquest sistema deis partits, mes no va 
pas anar al fons del problema car, de 
fet, només els noms canviaren i el 
sistema subsistí. En efecte, que's digui 
« partí », « unión », « mouvement », 
« rassemblement », etc., en definitiva 
tots arriben a la mateixa finalitat : 
control de l'opinió pública obligant ais 
ciutadans a escollir el « parti », 
« le mouvement » ou «le rassemble
ment » amb el qual poden, mes o 
meyns bé, identificarse. 

La veritable democracia consistiría, 
primerament, en restablir el sistema 
d'eleccions a la proporcional a fi que 
l'opinió deis votants siguí ben repre
sentada en cada institució elegida. 
Segonament, i a fi d'evitar el régim 
actual de partits, els candidats s'hau-
rien de presentar a titol individual a 
totes les funcions electives de l'estat: 
municipals (consellers municipals), 
departementals (consellers generáis), 
estatals (deputats, senadors). 

A mes a mes de l'accés, gratuít, ais 
mitjans de comunicado i de difusió 
audio-visuals, durant la campanya, 
cada candidat hauria de rebre una 
suma, única i uniforme per tots, per 
despeses de la campanya ; diferent 
en importancia, naturalment, segons 
de la natura de l'elecció. Aquesta suma 
seria adquirida, definitivament, peí 
candidat si el percentatge de vots ob
tingut fos superior, per exemple, a 
3 % deis votants. En el cas contrari, el 
candidat hauria de retornar á l'estat 
la suma avancada. 

Serien proclamáis elegits els can
didats que haurien obtingut mes vots 
fins a cobrir el nombre d'escons pre
vistos peí funcionament de l'institució 
en qüestió (municipi, consell general, 
assemblea nacional, senat). Per les 
dues institucions del parlament cal
aría determinar la base de represen
tado per habitant, per exemple, 
300.000. 

D'aquesta manera, tots els organis-
mes electius de l'estat representarien, 
proporcionalment, l'opinió de llurs 
electors. No obstant, res no impidiria 
qu'els partits, moviments, etc., conti-
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nuessin subsistint, actuant i manifes-
tant-se com ho fan ara ; la diferencia 
essencial es que ja no podriem mono-
politzar el régim car, actualment, en
cara que res no impideixi, en teoría, 
un ciutadá de presentarse individual-
ment a qualsevol elecció, en la prác
tica, no pot pas exercir aquest dret. 

XXX 

Restaría a reveure l'elecció del cap 
de l'estat car la formula actual, apa-
rentment molt democrática, no ríes 
gens per dues raons essencials : per
qué cal disposar d'enormes mitjans 
económics pera presentarse i perqu'el 
ciutadá de base no está pas en condi-
cions de poder jutjar sobre les virtuts 
i qualitats reals de candidats que no 
pot conéixer directament malgrat que 
siguin célebres i coneguts per la radio, 
la televisió, etc. 

La manera mes democrática d'elegir 
el cap d'estat consistiría en procedir a 
eleccions primáries eliminatóries. En 
la práctica tot ciutadá podría presen
tarse a la magistratura suprema de 
l'estat comencant per l'elecció prima
ria. Aquesta seria la de la batllia pels 
municipis petits ; els municipis que 
teñen mes d'un cantó ho farien per 
cantons. Els elegits deis municipis 
d'un cantó, elegirten, entr'ells, Velegit 
« d'arrondissement » ; els elegits 
« d'arrondissement » elegirien Velegit 
departamental ; els elegits departa-
mentáis elegirien Velegit regional; els 
elegits regionals, finalment, elegirien 
el cap d'estat. 

Aquest sistema, ultra permetre de 
fer les enormes economies des les 
actuáis campanyes electorals, perme-
tria, també, de situar cada elector, de 
la fracció en la qual hauria estat ele-
git, en condicions de perfecta conei-
xenga de Vescolliment qu'hauria de fer 
amb el seu vot. 

En resum, aplicant el principi sus-
exposat obtindríem, tant a la capgalia 
de l'estat com al parlament homes (i 
dones) que no deurien res directament 
ais partits ais quals podrien o no 
pertányer. Llur actuado governativa 
o legislativa no estaría pas inspirada 
per postuláis de partit sino per llur 
consciéncia, per llur formado moral 
i professional. De consegüent, desapa-
reixerien els termes d'esquerra i de 
dreta per aparéixer, exclusivament, el 
terme « bé públie » veritable. No 
podría pas esser d'altra manera peí 
fet de llur elecció, feta sense l'interven-
ció monopolizadora actual deis partits. 
Aixó fa que podrien aspirar a presen
tarse a tots els nivells administratius, 
legislatius o de governació de l'estat, 
els ciutadans que tindrien les millors 
qualitats, en lloc d'ara qu'elegim, mes 
aviat, els candidats que vólen fer 
carrera en la política, qu'en volen fer 
un veritable mester ; n'élegim, inclús 
que's converteixen en veritables aven-
turers de la política i n'hi ha, fins i 
tot, qu'esdevenen veritqbles « gangs-
ters » de la política, quan la politica 
es, de fet, la mes noble de les funcions 
de ciutadania : la d'administrar el bé 
públie. 

R. BOIX. 

III ANY DE LES SIS MORES 
DE LA CANCO CATALANA A PERPINYÁ 

Una vintena d'artistes (veritables nous trobadors) de tots els 
paisos de parla catalana s'han produít enguany en la tercera edició 
de les « Sis hores de la caneó catalana » a Perpinyá. 

Un dia caldrá reconéixer ais organitzadors, el Grup cultural de la 
joventut catalana de Perpinyá, els mérits enormes contrets, fruit de 
l'entusiasme, de l'audácia, de la constancia i de l'exemplaritat deis 
seus membres, tots organitzadors, tots dirigents, tots executants, tots 
benévols, naturalment. Aquestat agrupació de joves es, probablement, 
l'entitat catalana qu'ha organitzat el mes gran nombre de manifestacions 
a Catalunya-Nord. 

Una de les manifestacions mes remarcable, prestigiosa i esperan-
cadora per la renaixenca de la catalanitat rossellonesa es, sense dubte, 
les « Sis hores de la cango catalana ». 

El gran i magnífic pati d'honor del Castell deis reis de Majorca 
de Perpinyá estava de nou pie, enguany, de joves entusiastes i de no 
tan joves emocionats tant per l'espectacle com per la prometedora 
esperanca que representava. 

Sis hores, no ; foren vuit hores, no ; deu hores de comunió, de 
retrobament de l'ánima catalana. 

LART CÁTALA C0NTEMP0RANI 
Quan está emprat en singular, qué significa el mot art ? Poca cosa ! No acaba de 

desfer-se del seu sentit vague perqué, volent definir tot, on abasta enlloc. L'art és 
l'expressió d'un cert ideal de bellesa en les obres humanes proclamen alguns. 
Aquesta fraseología aproximativa tampoc no aclareix res. Pero, quan hom diu : Les 
Belles Arts, aleshores tot esdevé límpid i s'esbaldreguen, inútils, les definicions 
encacarades. Les Belles Arts son deesses mágiques que, per la virtut del color, 
de la forma, del so, del llenguatge o del moviment materialitzen la bellesa en la 
pintura, l'escultura, ¡'arquitectura, la música, la poesía o la dansa. 

Personalment, no cree pas que les arts ¡ els artistes puguin ésser classificats 
en categories determlnades, igual com material agrícola o com gent qualsevol. A 
sentit meu, l'idea de la bellesa correspon no pas a una nació sino a tot un grup 
huma tenint el mateix tipus de civilització. Dalí ha pintat moltes obres mestres pero 
seria una aberráncia pretendre que la seva producció siguí catalana o catalanista. 
Les estatúes de Mallol están mes admírades en llocs tan diversos com ara París 
0 Nova York que no a Perpinyá. Casáis, que era catalanista i ho deía, corregué el 
món amb el seu violoncel, pero mes en aposto! de la música que no de Catalunya. 
Aixó, tanmateix, ningú no pensaría a retreure-li-ho. Es evident que fa plaer de sentir 
dir que tal o tal cátala té un éxit d'ámbit internacional en el camp de les arts, 
pero s'ha d'admetre que el seu succés és mérit propi que recau només sobre d'ell 
1 no del seu poblé. 

Siguí detecte o qualitat, el nacionalisme exacerbat es manifesta sovint en 
pobles culturalment oprimits, cas que és el nostre, igual com, a la mainada, taques 
vermelles a la pell son símptomes anunciadors del xarampió. 

J.C. 
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LA PRÉFÉRENCE A NOS ANNONCEURS. 

Les darreres eleccions franceses 

Un primer pas... 
vers una Federado 

de Partits ? 
No es pas massa tard — vista la 

periodicitat de « Terres catalanes » — 
de fer una reflexió sobre les darreres 
eleccions franceses, les quals, que's 
vulgui o no. interessen els Catalans de 
Franca perqué están lligats, adminis-
trativament, a l'aparell de l'estat fran
cés. 

El partit socialista francés va perdre 
les eleccions, « proporcionalment », al 
congrés de Nantes de juny 1977. El 
monolitisme de la seva posició junt 
amb el dirigisme i centralisme del seu 
secretari general, van servir d'excusa 
i de rao a l'ala mes conservadora del 
partit comunista per prendre una 
posició de forca sobre la seva ala mes 
moderada i moderna. La posició sobre 
la no participació a un govern en les 
circumstáncies actuáis va predominar. 

Les conseqüéncies van esser la 
ruptura del 22 de setembre 1977 i el 
comencament de la desunió de les 
esquerres. No cal discutir sobre les 
responsabilitats mes o menys grans 
del partit comunista. Hem de sortir 
deis jocs del sistema i mirar amb mes 
profunditat. Hi ha hagut una ruptura 
entre els estats maiors polítics i la 
base. El P.S. i el P.C. saben que no 
poden prendre el poder separáis i la 
base ho sap encara mes. Si els contac
tes amb la base haguessin esset mes 
grans, els estats majors no haurien 
pas pogut fer aqueixa estrategia de 
ruptura, ja que la possibilitat de gua-
nyar era gran, malgrat la desunió i 
una campanya d'una intensitat i de 
mitjans grandiosos de les dretes. En 
efecte, quinze milions de ciutadans 
varen votar per l'esperanca del canvi. 
Sembla, dones, que l'unió de les es
querres, amb programes canviats, ha 
d esser continuada. 

La crítica que's pot adrecar al partit 
socialista es que no profunditzá prou 
els temes fonamentals del canvi de 
societat. Va teñir un llenguatge vell, 
usat, clássic. Tampoc no va saber 
desenrotllar els temes de l'autogestió 
concreta, de la lluita ecológica, els pro-
blemes nuclears, el canvi de sistema 
de vida, etc. El partit socia'ista s l iwia 
d'apoiar mes sobre el desitg profond 
de canvi-: inventar, imaginar, lluitar 
contra l'ignoráncia, explicar. 

De la mateixa manera au'es necessá-
ria una certa llibertat familiar a fi de 
qu'ells filis puguin desenvolupar-se 
harmoniosament. es necessária — des-
prés de segles de centralisme — una 
autonomía regional a fi de qu'els po
bles que composen l'estat francés, 
puauin desenvoluoar-se harmoniosa
ment dins d'un estat federal, la pitjor 
forma d'estat possible, a l'exclusió de 
totes les altres. 

La réealitat de la sociftat moderna 
es la pluralitat d'idees. Els « rassem-
blements » passats han dontat l'exem-
ple de la facultat de reunir una part 
mes important del poblé. Per qué no 
imaeinar un partit socialista anant del 
socialisme humanista al socialisme 
autoeestionari ? Un partit polític amb 
tendéncies es la cosa mes normal ; les 
tendéncies existeixen pertot. a comen-
car en el si mateix de cada familia. 
Dones, un mosaic d'opinions i de 
corrents, noguent-se expressar lliure-
ment a l'interior d'una federació de 
partits donaría encara mes forca al 
coniunt. La pluralitat d'idees d'esquer
ra ha d'entrar un dia en la concenció 
d'una federació de partits d'esquerra. 

Els Catalans — que sempre han llui-
tat per conservar llur personalitat 
com a poblé — saben aue cap evolució 
ni cap reeixida no poden esser obtin-
gudes sense la reconeixenca d'aqueixa 
pluralitat. Una unió, dins de la lli
bertat i el respecte de tots els corrents 
humans, serán la condició d'éxit en el 
canvi de societat del nou demá que, 
molt naturalment, vindrá. 

Josep ABRIL. 
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Josep sebastiá PONS 
un aran poeta cátala 

Josep M. de Segarra deia que la poe
sía de J.S. Pons, « té l'accent d'una cria
tura perfecta que es limita al seu olímpic 
benestar de criatura perfecta ». 

Em sembla, tanmateix, que l'obra del 
poeta d'llla va molt mes enllá i mes pre
gón. Per comengar, es sitúa a la xarnera 
de dues époques : a la fi d'una decaden
cia que havia deixat el Rosselló gairebé 
¡rreversiblement alienat, i al comenca-
ment d'una revifalla de la consciéncia 
catalana que avui s'hi manifesta amb una 
certa vitalitat, en tot cas encoratjadora, 
encara que fora temerari de mostrar-se 
excessivament optimista. Puix que, per 
a que aquest recobrament assolís una 
bona fructificado, caldria que es pogués 
recolzar en una realitatt catalana prou 
auténtica i pura de l'altra banda del Piri-
neu, l'exemple servint de model i d'in-
centiu per a une saludable emulació. 
Dissortadament, no és aquest el cas. La 
deteriorado de la catalanitat hi és evi-
rJent I catastrófica, provocada no per una 
recessió de l'esperit tcatalá dins de la 
comunitat autóctona, pero sí pels efectes 
funestos d'una veritable invasió de les 
terres de Catalunya per una massa, prác-
ticament impossible d'assimilar, de cas-
tellans, estremenys i andalusos. 

En tot cas, J.S. Pons va donar un 
exemple que no han deixat de teñir en 
compte els seus millors seguidors a 
Catalunya-Nord : el del respecte de la 
unitat fonamental de la llengua, que no 
vol dir ni abandó ni menyspreu deis 
particularismes locáis. Per consegüent, 
ni purisme académic ni laxisme tendint 
a convertir la llengua en una infacta sopa 
de patuesos. 

Aspirar a una llengua catalana absolu-
tament monolítica seria un desia va i 
excessiu. Adhuc si les millors condición» 
polítiques i culturáis es trobession reu
nidos, semblant aspiració fora absurda. 
Totes les Dengues de cultura posseeixen 
variants margináis, termes regionals o 
locáis, que no constitueíxen una malaltia, 
sino que, al contrari, representen, quasi 
sempre, una aportado complementaria al 
tresor lingüístic comú. Des del punt de 
vista de la llengua escrita, l'escola i la 
literatura s'han d'encarregar de la 
recerca i de la depurado. La literatura 
que ja tenim, i l'escola que tindrem 
potser aviat, o al menys no és pecat 
d'esperar-ho. 

Els joves barcelonins que, a la Uni-
versitatt d'estiu de Prada, fa una anys, 
feien mofa del cátala parlat d'aquest 
costat de les Albores, pensaven segura-
ment que no hi ha altre bon cátala que 
el que es parla a Barcelona. En realitat, 
si els molts gal.licismes i occitanismes 
que interfereixen en el cátala de Cata
lunya-Nord son lamentables, no ho son 
mes que els castellnismes que pul.lulen 
en la parla de Catalunya-Sud, i en la 
barcelonina d'una manera particular. 

Si l'aillament de les contrades cata
lanes conegudes globalment, a Catalunya, 
peí nom de Rosselló, ha tingut com a 
resultat indiscutible una degradado de 
la llengua, per altra banda ha fot que es 
sorprenguin una orella no avesada — son 
mantinguessin també una quantitat de 
mots i d'expressions que — mal que 
d'una robusta textura catalana. 

Serra i Baldó, que l'havia conegut bé, 
ens havia contat l'emoció de J.S. Pons 
quan, al bell mig d'una xerrada amb la 
gent deis camps de la seva térra, passe-
jant-se per les muntanyes de Cerdanya 
o les planes del Conflent, sentía de 
sobte, sortint deis llavis d'un pagés o 
d'un pastor, un mot ignorat, o que ell 
creia en desús, i que dringaca instantá-
níament en el seu cor com el repic d'una 

campana matinera. 
Efectivament, la divisa del poeta ¡llene 

haurien pogut ser tes paraules de F. de 
Saussure, quan deia que en els mots 
retrobava la sentor de la térra. La seva 
poesia catalana raja com l'aigua d'una 
deu d'alta muntanya, convertínt en una 
harmonio musical els mots de cada dia 
del poblé sec i sobri que l'envolta, que 
és el seu, com si fos una cosa tan fácil 
i natural. I és veritat que la flaire de la 
nostra térra sorgeix de versos com 
aquests : 

La llosa és com la rosa embalsamada ; 
el caminet d'aquesta corregada 
gira a dreta i esquerra sense pols; 
Taire que s'hi respira és net i dolc 
i en els graons desiguals de la penya 
hom sent que el peu és frese dins 

[Tespardenya. 
Tot i que es tracta d'un auténtlc 

intel.lectual — de formació universitaria 
francesa —, en l'obra de Pons no es 
troba cap regustt d'intel.lectualisme eso-
téric. La seva escriptura recerca i troba 
un contacte estret i íntim amb l'ánima 
del poblé, amb la veritat de la llengua 
i amb la natura del seu país — el 
nostre —, carregada de vida esclatant 
o secreta. Llegint-la, el cap i el cor se'ns 
omplnen de les llunyanes i imprecises 
imatges de la nostra infancia rural, i del 
petit univers fantástic que sentiem fremír 
darrera de cada bardís. Cada mot fa 
néixer un ressó, ressuscita una emoció 
adormida a l'ombra de paraules mig 
esvanides. 

A Catalunya-Nord, la personalitat i 
l'obra d'expressió catalana del gran poeta 
Josep Sebastiá Pons no és encara prou 
popularitzada i profunditzada. I no par-
lem del Principat... Demá, pero, en les 
futures escoles catalanes, si la historia 
va en el sentit que cada cátala ha de 
desitjar, l'admirable pioner ¡llene figu
rará sens dubte entre els mes auténtics 
clássics de Catalunya. 

Eduard C. ERRE. 

HISTORIA FICCIO 
Ens trobem en una vasta «regió > 

deis Estats marroquí i mamita. Época, 
aproximadament, l'any 2478, tampoc 
no té massa importancia ¡'exactitud 
d'aquest detall. 

El govern d'un d'aquells estats, de-
gut a la pressió popular, está tractant 
ara, precisament, el projecte de la 
constitució i de les autonomies a les 
diferents « regions >. 

El projecte de constitució en qüestió 
pugna per retallar ¡es « regions» de 
llur dret inalienable a l'autonomia, 
negant-les-li, alhora, llur condició de 
nacionalitat histórica. 

Per via de consegüéncia, el dit pro
jecte de constitució recorda que ¡es 
«regions» formen part, des de fa 
molts anys (hom no sap si és per mitjá 
d'un tractat o per mitjá d'aixó i del 
dret de conquesta), de dos estats so-
birans, el Marroc i Mauritania. 

Només els sacrificáis saharáuis re
corren fidelmnet llur historia ; tan 
sois ells son conscients de ¡a ¡luita 
que han sostingut al llarg deis anys 
— comencada ara en fa mes de cinc 
cents — contra els que han pretés 
conculcar-los-hi Hurs ¿freís converííí-
los en una «regid > compartida per 
dues sobiranies. 

Amb totes les diferencies que calgui 
de temps i d'espai, ádhuc de matis, 
hi han histories que s'assemblen com 
dues gotes d'aigua. 

ROC DE SANTACREU. 

Els Animáis de Cotnpanyia 
No sé com passa aquesta cosa ais 

altres paisos catalans, pero aquí, al 
Rosselló, d'cncá d'algunes décades, els 
elements básics de la familia han 
experimentat una evolució extraordi
naria, per no dir-hi una revoiució. 
Abans, tal com l'hem coneguda molts 
de nosaltres, cada familia normal 
constava deis pares (home i dona) i 
deis filis (nois i noies). Avui dia, 
aquella noció tribal ha gairebé desa-
paregut. Actualment, en cada familia, 
s'han incorporat el o els gossos ; el 
o els gats ; peixos multicolors en 
caixetes vidrades, proveides d'un sis
tema d'oxigenació i il.luminades com 
barraques de fira ; ocells tancats en 
gábies miniaturitzant palaus orientáis, 
i altres animáis sense els quáls, a la 
nostar época, no es pot viure decent-
ment. Aquesta curta llista no pretén, 
abastar-los tots. Alguns atrevits, o 
esnobs, que volen viure endavant del 
seu temps ja comencen arreplegant 
mones o rates Manques o panteres 
negres ou Déu sap qué mes. No hi ha, 
en aquesta congregado de bésties, un 
intent de reconstituir cap moderna 
Arca de Noé. Aixó no obstant, acudint 
deis quatre cantons del món, cada dia 
es veuen mes fenómens esgarrifosos 
entrar en les nostres llars. Ara que 
cadascú és lliure de viure tal com 
li agrada. Si fa no fa, aquesta moda 
actual de posseir bésties ha donat 
naixenca a industries prosperes que 
ja han deixat de ser margináis. 

Posat que una personal qualsevol 
vulgui comprarse un gos, per exem
ple. Tot seguit se li píanteja el pro
blema de la raca que es vol escollir. 
Perqué, avui dia, cada gos té la seva 
raca ben definida. Pot ser gos falder, 
perdiguer, ramader, llebrer, danés, 
fox-terrier, buldog, pequinés, de Pome-
ránia o altre. No hi ha gos que no 
tingui la seva carta d'identificado 
portant menció del nom deis pares i 
tota la resta, igual com per a nosal
tres. Després d'haver-se escollit la 
raca, el candidat comprador es troba 
acarat ais problemes financers. Un 
pagés que cria gossos, s'hi esmerca 
aproximadament 150 franes per fer 
venir un cadell, qualsevol sigui la 
seva ascendencia. Pero a l'hora de 
vendre'l, d'aquells trenta pelits durets 
no se'n parlará sino deis 1,500 franes 
o deis 2.500 quan no abasta ais tres 
mil. Pero ja se sap que, quan hom 
vol obtenir alguna cosa, s'ha de pagar 
i callar. 

Vet aquí, dones, el cadell que entra 
a la casa nova. Arribant-hi, se li ofe-
rirá un magnífic os de materia plás
tica a fi que s'hi exerciti les dentetes. 
A cada aniversari seu, se li'n regalará 
un de nou. Mentrestant, algún domés-
tic de la casa, és a dir la dona o un 
deis filis, ha corregut fins a la car-
nisseria per comprar-li Uaunes de 
conserva de carn de diverses catego-
ries per tal d'esbrinar quina será mes 
al gust de l'hoste de la casa. Pero, els 
queviures canins, tanmateix costen 
poc céntims. Ha tocat ja l'hora de 
demostrar ais veins en quin nivell de 
vida no ha arribat la familia. Alesho-
res, es compra per al gos un llitet ben 
flonjo a fi que, dormint, no s'hi fací 
mal a les costelletes. I se ¡i compra un 
pixador d'alló mes perfeccionat, mes 
modern que no els deis amos que 
només funciona amb aigua. 1 se li 
compra un vestidet de moda, amb 
llocos de color i un esquelll penjat al 
coll. Tan ben mudat, podrá presumir 
pels carrers quan passará al costat de 
gossetes embadalides. La mestressa 
seva també presumirá exhibint un 
cadell tan patufet. Ensenyant-lo a les 
seves amigues estará satisfeta si els 
pot fer venir a la cara els colors de 
l'enveja. No hi haurá res de prou bo 
ni de prou car per a un cadell que 
dona tanta categoría ais seus amos. 
A mes d'aixó, és molt intel.ligent. 
Quan se li parla, tot ho compren ; 
només li falta la paraula... i encara I 
Aixi, serenament, es va fent cami. 

Mentrestant, no passa cap dia que 
no se sentí dir a la radio o a la pan
talla de la televisió, que la meitat del 
món está patint gana. Aixó si que és 
una trista cosa. Tothom hi compadeix. 
S'hauria de fer-hi alguna cosa. 
Tothom en parla, tothom ho sap i 
ningú no hi fa res. 

El cadell, ell, que no es fica en pro
blemes humans, de poc en poc s'ha fet 
l'amo de la casa. Que tan sois vulgui 
sortir a prendre una mica l'aire i. de 
seguida, tota la familia es mobilitza 
per fer-li companyia. Que vulgui 
tornar-se'n cap a casa per fer-hi una 
dormideta, tothom segueix sense ron-
dinar. Allá, a l'altra meitat de món, 
la gent está patint gana pero alió 
passa molt luny. Aquí, un gosset 
benaventurat, ben grassonet, ben cara-
net i ben vestidet, viu com un reietó 
envoltat per ¡a coüa deis seus corte-
sans. Quanta sort ha tingut en néixer 

en la bona meitat de món ! Hagués 
passat a inrevés, fa temps ja que 
aquella horda de salvatges atamats se 
l'hauria menjat, tot ell, ossos inclusos, 
sense deixar-ne res. En quina trista 
época es viu, una época en qué tls 
cadells mateixos no s'hi senten en 
seguretat. 

La Terra seria el Paradís deis gossos 
si no hi havia les vacances deis homes. 
Les vacances del juliol i de l'agost 
son, per ais gossos, una plaga pitjor 
que cap d'aquelles que Moissés va 
enviar a Egipte abans l'éxode del seu 
poblé. A l'hora d'anar-se'n de vacan
ces, la familia s'adona que el gosset 
ha esdevingut gran, que ja no és tan 
patufet com quan petit. Algún es 
queixa que, durant les vacances, els 
fará una nosa insuportable. Un altre 
afegeix que, degut a aquesta bestia 
tindrá les vacances esguerrades. Tal 
altre diu que li sembla, que potser, 
ha vist una puca saltar per I'esquena 
del gos. Tot seguit ve gratera a 
tothom. El pare que voldria tornar a 
ser el cap de familia, assegura que, de 
totes maneres si volen guordar-se 
aquest animal, ho teñen segur que 
agafará llagastes. De llaqgsta, ningú 
no n'ha vista mai cap péró tots la 
identifiquen a una mena de cocodril 
que s'enganxa a les orelles deis gossos 
i que no se li'n pot treure. Tot seguit, 
unánime, el verdicte cau : Cal des'er-
se'n ! Aquell cadell que ha tingut la 
llástima de créixer, que ha mnncat de 
tacte ja que no ha mort abans les 
vacances, aquell gossás será extret del 
cotxe, en pJena campanya, amb una 
bona puntada de sabata al cu¡. E¡s 
seus amos, que son bones persones, 
prou voldrien deixar-lo acampase, 
ell sol, pero no poden ! Si el deixen 
anar, a la millor, se'n tornará cap a 
casa a esperar-los-hi i no podran 
desfer-se'n mai mes. Aleshores, s'hi 
posen tots per lliaar-lo a un arb^e, 
ben endins d'un bosc a fi que cap 
beneit no vagi a deslliurar-lo. Ales
hores i només aleshores, la familia 
podrá gaudir de vacances assolellades, 
de banys, de platges i res de mal-
decaps. 

Ningú no passará recanca per aque1! 
gos que. allá, estacat a un arbre, está 
morint-hi de set i de gana. Aquells 
que ho han fet no se senten en res 
responsables ja que están d'acord, 
tots, per, quan tornin a casa, comprar
se un cadell nou, que s'assembli a 
aquell que tenien abans i que era tan 
patufet. 

3. C. 

T'adones, company... 
T'adones, company, 
que, a poc a poc, ens van posant 
el futur a I'esquena ; 
t'adones, amlc. 
T'adones, comoany, 
qu'ens van robant 
cada dia que passa ; 
t'adones, amlc. 

T'adones, company, 
que ja fa molts anys 
qu'ens amaguen l'histórla 
i ens dieun que no en tenim : 
que la nostra es la d'ells ; 
t'adones, amlc. 
T'adones, company, 
no volen arguments, 
usen la forga ; 
t'adones, amlc. 
T'adones, company, 
qu'hem d'elxlr al carrer, 
Junts, molts ; quants mes millor, 
si no volem perdre-ho tot. 
T'adones, amic I 

Lletra I música d'en Ralmon 
(Valencia). 
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DVN COSTAT COM DE L'ALTRE DEL PIRINEU 

CAPITAL = A MARIT TREBAIL = A MULLER 
Ara que está de moda — per dir-ho 

d'aiguna manera — de parlar del 
Capual i del Treball, se m'acut de fer 
la comparanza que el Treball i el Capí 
tal constttuetxen com una mena ae 
matrimom malavingut, pero que, vul-
guis que no, están condemnats a viure 
¡unts. Amo iagravant que no han vis-
cut mai, almenys fins ara, cap mena 
de lluna de met, ni curta ni llarga. 

El Capital el podriem representar 
per un masclisme omnipresent i omni-
potent, amb la preponderancia que 
pot aonar-li la seguretat de les liéis 
jetes a mida, pets propis interessats, 
i aemés, amo la jorca. Mes neta o mes 
bruta, ara no fa el cas, pero amb la 
jorga al cap i a la fi. j 

hl Trebail el podriem veure com ei 
feminisme, amb tota la cárrega de 
prejuüicis i de perjudicis que com
porta una anacrónica posició de servi-
lisme i de debititat, que ens ve de 
temps immemorials, bibiics. Una sub-
missió tan antiga, tan vella com Vana-
tema « et guanyarás el pa amb la 
suor del teu front ». 

Aquest matrimoni, desavingut per la 
propia natura deis seus esposáis i per 
la imposició de l'un sobre l'altre, va 
vivint una mena de pau del mes fort, 
« la pau del bastó », amb Vassenti-
ment del si-et-plau-per-forca, en els 
que la bona i servil esposa, el Treball, 
no pot protestar gaire car l'espos es 
gelós de les seves prerrogatives — lie-
giu els seus quantiosos guanys i pre
bendes — i fidel compudor de les 
seves própries liéis que, com prbpies 
que son l'afavoreiren ostenstblement. 

Hom diu que els patrons teñen pro-
blemes greus de liquidesu económica ; 
és que hom s'ha adonat deis que teñen 
tots els treballadors peí mateix 
motiu ? 

Així dones, mes que no pas un ma-
trimoni fa l'efecte d'un harem. Un 
espbs solemne, poSant cara de mártir, 
car ha de suportar i mantenir (és una 
altra manera de dir les coses) moltes 
esposes, aparentant ser molí compren-
siu, pera mantenint-se ferm i fort, 
com sempre, sense deixar les llongues 
per alió del princtpi d'autoritat, pugna 
per posar una mica d'ordre d aquesta 
mena de galliner que se li ha avalóla. 
Al seu costat hi té una cosa molí im-
portant : la unitat. El Capital, l'espos, 
no té cap mana d'escletxa i si se 
n'obra tot seguit hi posa quelcom per 
a taponar-la. No li convé ni que es 
trenqui la unió ni tan sois que 'es 
pugui endevinar cap mena d'esquerda 
per on es pugui ensorrar la monolítica 
entitat. 

En canvi, les esposes fan pena. No 
volguem posar-nos una bena ais ulls 
i acceptem aquesta realitat. Tants 
caps tants barréis. Endemés, totes 
criden alhora, totes es pensen teñir 
rao i malgrat que totes teñen idénti-
ques necessitats, els mateixbs proble-
mes i les queixes els son comuns, 
cadascuna parla al seu propi auditori 
i del seu propi cas, com si fos real-
ment diferent del de la seva veina, i 
parlen... i parlen... sense parar de les 
mateixes coses, pero amb planteja-
ments diferents, provocant la desorien
tado del salariat, duplicant els es-
forcos i dispersant, forcosament, els 
resultáis. Cadascuna intenta de man
tenir el seu protagonisme personal i 
pugna i insisteix perqué el seu parer i 
la seva veu se sentin una mica mes 
fort i des d'una mica mes lluny que la 
del seu veí, constituint un guiri-gall 
de mil dimonis on no hi ha, on no hi 
pot haver, forma d'entendre's. 

Finalment, arribem a una conclusió, 
sense que ens calgui renegar ni de 
llurs deures ni deis drets. Matrimoni 
o harem, tant se val, no hi guanyaran 
res de seguir ignorant-se i negant-se 
els uns ais altres. Haurien d'adonar-se 
que ni l'un ni l'altre poden prescincir 

totalment, ni tan sois parcialment, del 
seu cumpiement. /uxo es ja me* pa-
tent eneura, segons el nastre parer, 
per pan ae tesyus, et Capital, que ae 
cap manera poi prescindir ae la seva 
esposa, ei i reoau. fer tant, si, dones, 
aeceptem que amoaos es complemen
ten i son reaiment imprescinawies per 
a constituir aqueixa auptca socie^at 
matrimonial i s aaonen que no existeix 
cap mena ae aivorct ni cap sistema ae 
separado que siguí muumament via
ble, sense que s esberies en mu mi-
ques tola la societat maieixa, hauriem 
a aaonar-nos-en, tambe, que si esiem 
conaemnats trremisswtement a viure 
tota la vida junts, com inseparaotes 
siamesas, val mes que el que mes 
pugui que afluixi una mica, que no 
preiengui de monopolitzar-no tot, de 
posseir-ho tot, per a viure ell tot sol. 
oí íes esposes lian de trebanar per ell 
que reconegui aquest fet importan-
tissim per tal que si han de viure a 
dintre de les incomoditats d'una unió 
tan forqada, pero imprescindible, al
menys que puguin ser, tots, una mica 
mes felicos. 

La Patronal, el Capital, l'espos, els 
amos i els Sindicats, el Treball, Ves-
posa o les esposes, tots tenim la pa-
raula. Ara només ens manca una mica 
de seny, una mica de clarividencia 
que ens faci veure que estem navegant 
en el mateix vaixell sense possibilitats 
d'abandonar-lo, ens manquen una mica 
mes de ganes de viure i de deixar 
viure els altres, que també s'ho me-
reixen, la qual cosa és una altra 
manera de conviure en una comunitat 
en pau, en llibertat i amb harmonía. 
Si el vaixell s'enfonsa, tots ens enfon-
sarem alhora. 

ROC DE SANTANDREU. 

SEM CATALANS O 

SEM FRANCESOS ? 

La reconeixenca del dret a la dife
rencia deis homes i deis pobles, encara 
que formin part d'un mateix estat, va 
fent el seu cami. Peí que respecte ais 
Catalans tenim dos exemples forca 
recents i emanant d'origens ben dife
rents, oposats inclús. 

El primer es soviétic : En el 28' 
tom de l'Enciclopédia soviética, publi-
cat recentment, hi ha un article dedi-
cat a Franca en el qual hom hi dis-
tingeix, netament, la població autóc
tona de les « minories nacionals ». 
L'importáncia d'aqueixes minories na
cionals (no regionals com hom ens vol 
inculcar) es evaluada a 10 % del total 
de la població de l'estat francés. I 
l'Enciplopédia soviética menciona els 
Corsés, Alsacians, Bretons, Flamans, 
Bases, Catalans i Jueus. Hi ha una 
omissió de talla, la de la mes impor-
tant « minoría nacional » de l'estat 
francés : la deis Occitans. 

La segona reconeixenca del dret a la 
diferencia ve del deputat-batlle de 
Perpinyá Sr Pau Alduy. En efecte, en 
la página 7 de « L'Indépendant » del 
14 de mars darrer, el candidat a les 
eleccions legislatives regracia els elec-
tors i electores que han votat per ell 
de « tots origens, catalans, francesos 
de Vinterior o d'ultra-mar ». 

Es el comencament de la reconei
xenca del dret a la diferencia. No es 
pas encara una conscienció tan neta 
com la que tenien els Catalans del 
segle XVII, que, segons l'intendent 
(governador francés de l'época, escri-
via a Lluís XIV : « Le peuple du Rous-
sillon se nomme et s'estime catatan 
et regarderait comme une dégradation, 
ou une injure, le nom de francais ou 
catalan-francais ». 

Films en cátala. Ja era hora ! 
Ens hem assabentat, a Perpinyá, de la recent presentado, a Barcelona, 

del primer f i lm estranger doblat en Mengua catalana. 
Ja era hora I Fa prop de deu anys qu'ho vam proposar en les columne3 

de « La vie catalane », publ icado perpinyanesa avui desapareguda. Várem 
tornar a insistir en les columnes de « Terres catalanes » (N° 21 - 1 " t r imestre 
1976). 

Esperem que, per totes les raons exposades aleshores, hom no defraudará 
pas el públie catalalá i que nous tí tols serán doblats en la nostra Mengua. 

Si els qu'han pres aqueixa felig Iniciativa saben bé enquadrar el pro
blema — gestló ¡ difusió — ultra satisfer una necessitat sentimentalo-linguís-
t lca deis catalanofónlcs, podran trabar la compensado económica necessária 
per seguir endavant. 

No cal perdre de vista, en efecte, qu'els quaranta anys de franquisme han 
fet más mal a la Mengua catalana escrita que parlada. Volem dir qu'al ciutadá 
descatalanitzat d'avul, no II cal fer tan esforc per escoltar que per llegir la 
seva Mengua materna. Només en volem, per prava, la manca ¿'entusiasme per 
llegir premsa catalana. Afegirem, per cloure, una anécdota auténtica : 

Fa vuit anys, quan vam crear « Terres catalanes », un Perpinyanés — no 
cátala — ens contá que la seva esposa — catalana — va tractar de llegir el 
primer número de « Terres catalanes • de manera normal. Com que malgrat 
els seus perseverants esforgos no arribava a comprendre go que llegia, se li 
va ocórrer de posar-se a llegir en veu alta. I el miracle se produí, compre-
nent-ho tot. 

Aquest fet demostra que la lectura, a veu alta, li feia entrar al cervell la 
comprensió per l'orella molt mes de pressa que llegint normalment. 

Un altre benefici, molt apreciable, seria qu'els f i lms doblats en cátala 
constituir ien un eficag instrument de contribució a la pur i f icado de la Mengua 
i a l'extensió del vocabularl. 

T.C. 

Nota... de servid. . . 
Com a cada comengament 

d'any, hem enviat, enguany, 
el compte ais abonats. 

Constatem, amb pena, 
qu'entre els negligents, hi 
figuren certes personalitats 
qu'haurien de donar l'exem-
ple, pagant el derisori preu 
del servid. Seria edificant 
de publicar-ne llurs noms. 
Per qué no ? 

Si no volen pas pagar el 
servid tampoc no l'haurien 
de voler rebre; ¡ la forma 
mes semilla de manifestar-ho 
seria de retornar « Terres 
catalanes » a Correus amb 
la menció « Refusat ». 

No es ni corréete ni ele-
gant de fer el sord, durant 
anys, a les nostres sol.licita-
cions de pagament (Indis
pensable per prosseguir la 
nostra tasca) tot continuant 
a acceptar de rebre « Terres 
catalanes ». 

unaltrecataláindigne 
Ens reca de fer menció d'un nou cas 

d'indignitat catalana; tot poblé té les 
seves tares i no hi ha per qué amagar
les. 

Ouan hom se nomena Eusebi Joanpere 
Sedó, no val pas la pena de demanar a 
l'interessat el seu origen étnic : es 
Cátala de pare i de mare. 

Dones bé : segons les própies decía-
racions d'aquest individu, no solament 
nega la seva doble nissaga catalana 
sino que — entr'altres frases tan poc 
honorables — ha dit, adrecant-se ais seus 
germans étnics : « Todos los catalanes 
sois una mierda » (1). 

Com que l'autor d'aquesta bajanada 
es Cátala, qu'ho vulgui o no, malgrat ell 
i, sobretot, malgrat nosaltres, resulta 
qu'a l'insultar tot el seu poblé s'insulta a 
ell mateix. Tot lo que vol vessar, rábio-
sament, damunt deis seus germans de 
poblé, s'ho vessa a ell mateix, cobrint-se 
d'excrements, d'oprobi i de vergonya, si 
en tingues. Pero com qu'un ser de tan 
baixa natura no pot teñir vergonya, no
saltres ens avergonyim per ell, ens tor-
nem vermells peí seu compte. 

S'haurien d'avergonyir, peí seu compte 
igualment, els seus correligionaris d'ex-
trema dreta, car en l'extrema dreta hi 
ha també gent plena de dignitat (l'única 
cosa que no pot donar ni prendre ningú) 
per la qual un indigne de la talla d'Eu-
sebi Joanpere Sedó constitueix una ínsu-
portable companyia. 

Per situar millor el personatge al lec
tor afegirem au el tal individu era batlle 
del vilatge de Masroig (Tarragona) 600 ha-
bitants. Un nom ben cátala també ! Era 
un batlle nomenat peí franquisme, dones, 
no elegit per la populació ; era, a mes 
a mes, un petit tira loca! tan execrable 
que, sense esperar la seva substitució 
per un batlle democráticament elegit, 
s'ha imposat la seva demissió. 

Deixem a part tot co qu'es secundari 
per nosaltres; go qu'ens omplena de 
pena es qu'hl pugui haver el fill d'una 

étnia (de la que sigui) que reneguí d'ella 
de l'odiosa forma qu'ho ha fet n'Eusebi 
Joanpere Sedó. Car negar la térra que 
t'ha vist náixer es negar la mare que 
t'ha posat al mon ; ambdues van tan inti-
mament lligades que cap legislado 
humana no podrá mai, naturament, (2) les 
bescanviar. 

Jaume PRATS. 
(1) Tots eis Catalans sou una merda. 
(2) Les naturalitzaemions actuáis son convencions 

purament administrativas. 

DIES QUE NO ES PODEN OBLIDAR 
7 juny 1640. — Corpus de sang. Revolta 
deis Segadors. La gent de comarques 
lluita, a Barcelona, contra les tropes espa-
nyoles. La situació d'enfrontament armat 
va culminar en la batalla de Montjuíc 
(26-1-1641) amb la total desfeta de 
l'exércit espanyol. La forga fent costat 
a la rao. 
14 d'abril 1931. — Francesc Maciá pro
clama la República catalana. Expectacló 
a Europa, esverament a l'Estat espanyol. 
« El lligam jurídic que existia entre 
l'Estat espanyol i Catalunya era el d'unió 
personal peí matrimoni deis reis Ferran 
i Isabel. En caure la monarquía aquest 
lligam va desaparéixer i, jurídicament, 
Catalunya queda lliure » (1). 
Les raons jurídiques no son respectades 
ni van paral.leles amb les raons de les 
forces ¿"ocupado. Ens sobra rao i ens 
manca forga. 
17 d'abril 1931. — Una embaixada espa-
nyola pacta, amb el govern de la Repú
blica catalana, el canvi de nom peí de 
Generalitat de Catalunya. « Si els repre
sentante espanyols no haguessin reco-
negut en els catalans els d'un Estat, la 
reunió no hauria existit, perqué jurídica
ment hauria estat impossible. i no hauria 
tingut objectiu » (2). 
Res del que fou pactat i establert no 
havia d'ésser respectat, demostrant la 
insolvencia política deis espanyols. Final
ment va acabar amb una nova ocupado 
mil itar l'any 1939, que no anuí.la cap deis 
nostres drets. 
(1) Francesc Maspons I Anglasell. 
(1) Estem disposats a anar contra la historia si 
fos necessarl. 
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DES DEL PAÍS VALENCIA 

Ni Franca ni Espanya: Paísos catalans 
Tot el poblé deis Paísos Catalans hem 

sofert un crim que es perpetua, que 
heretem ¡ patim de generado en gene
rado. Els estats espanyol ¡ francés ens 
oprímeixen amb una doble vessant : 
L'oppressió de classe ¡ l'opressió nacio
nal. Nosaltres som una nació ocupada 
militarment, que no volem — no podem 
— morir, I la nostra lluita constant 
destruirá les estructures capitalistes-
imperialistes d'aquests estats opressors, 
Ja que no ens han deixat altre canií, no 
tenim cap eleccló digna, solament Mul
tar fins a l'alliberament. I aquest va 
apropant-se. 

Els catalans no som una excepció. 
Arreu d'Europa ¡ del món, nombroses 
nacions — étnia I cultura — están sot-
meses a estats supranacionals que les 
exploten i governen par la torga, amb cul
tures imposades i estranyes sense cap 
respecte per les autóctones i reals. Tots 
els catalans tenim el deure d'agermanar-
nos I desfer les filferrades que ens 
allunyen, hem d'unir-nos per a vencer. 
Tots els catalans, nats de la mateixa 
cultura, tenim el dret inalienable del total 
recobrament de la nostra identitat nacio
nal, d'autogovemar-nos amb les própies 
liéis, d'ésser independents i lliures. 

Al País Valencia, on el procés alienador 
ha estat molt greu, la conscienciacló del 
poblé — positivament i esperancadora — 
és creixen i progressiva. Des deis anys 
seixanta fins ara la minoría de naclo-
nalistes valencians d'esquerra han passat 
a l'avantguarda amb tanta forga que fa 
trontollar les estructures estatalistes, 
encara que ens consideren! un embrió. 
Ouasi un milió de valencians per l'Auto-
nomia ais carrers de Valéncia-ciutat, el 
passat « 9 d'octubre 1977 • (Dia Nacional 
del País Valencia) és una demostració 
ben palesa de la voluntat d'un poblé 
(amb una demografía d'uns tres millons) 
sotmés a 40 anys de franquisme, a 
270 anys d'imposició de successius 
régíms estrangers amb una sola ¡dea : 
l'unificació de l'Estat Espanyol, la nega
do de la nació catalana. 

Al Principat de Catalunya, la Multa está 
mes avangada i el poblé mes conscien-
ciat; les liles Balears I Pltiüses una 
mica mes endarrerides, amb molts obsta-
cles. I especialment la Catalunya-Nord. 
sotmesa a l'Estat francés, que ha exercít 
un domini molt mes subtil i eficag en 
descatalanitzar, tant mes perqué oferia 

"un altre concepte de nació — encara que 
fals — mes compensador. 

Tots els darrers atemptats sorgits d'or-
ganitzacions ultra-dretanes — al País 
Valencia — contra la cultura i el poblé, 
tots els intents de confondre i soterrar 

la vera personalitat, están dirigits pels 
privilegls a costa d'un poblé humiliat, 
maltractat i enganyat. Com ells matelxos 
dluen en aqüestes poques paraules. 
« ... Estamos dispuestos a ir contra la histo
ria si fuera preciso... » que es reflec-
teixen en coses com per exemple : voler 
imposar a tot el País Valencia la franja 
blava afegida a la Senyera per a distin-
gir-nos (separar-nos deis altres catalans), 
negar que parlem la Mengua catalana i 
que som catalans, tractar de convencer 
ais valencians, desinformats, del « pe-
ríll » i • imperialisme cátala » (del Prin
cipat s'entén) sense cap fonament I 
amagant el real imperialisme i centra-
lisme i centralísme que patim. Tota 
aquesta fauna del bunquer-barraqueta 
(botifers valencians) — que fins ara no 
volien saber res de « valencianisme » — 
s'entossudeixen a conservar la denomi-
cíó de • Regne de Valencia » en plena 
decadencia. A mes a mes, una serie de 
besteises increíbles que malintencionada-
ment esbrínem per a paralitzar el resor-
giment popular, atemptant contra la 
nostra historia, Mengua i cultura comu
nes. L'avantguarda i el poblé han assolit 
la denominado « País Valencia », que 
és el principi cap a la presa de conscién-
cia d'aqueixa comunltat nacional que 
denominem Paísos Catalans. Avui el pro
cés és aquest i el camí está encetat. 

El nmo no fa la cosa, pero h¡ ajuda, 
¡ nosaltres — l'esquerra progressista — 
ens sentim catalans i encara que la 
conscléncia nacional no s'haja desenvo-
lupat de forma total, el sentiment cátala 
no sha perdut. I mai no podran aixafar-lo 
per la forga. 

El desvetlament de la consciéncia 
comunitaria deis Paísos Catalans no és 
cap invent d'uns quants intel.lectuals, 
sino una conseqüéncia — entre altres 
factors — del procés de descolonització 
a qué s'han vist obllgades les metrópolis 
europees, entre elles els Estats espanyol 
i francés. Agó ha palesat que hi havia 
colónies no sois fora sino dins de la 
metrópoli. Si repassem els fets deis 
últims anys, peí que fa a la descolonitza
ció de moltes colónies, ens adonem que 
molts deis estats sobirans actuáis del 
tercer món eren considerats part inte-
grant — províncies — de la « patria » 
una i indivisible. 

Els Paísos Catalans som una nació, 
jo sóc cátala d'Alcoi, i per aíxó no deixe 
d'ésser valencia, dones és una conse
qüéncia. Com Ausiás March, « sóc valen
cia de nació catalana. » 

Antoni Miró. 

LA VERA HISTORIA 
En el báslc ensenyament, en les nos-

tres escoles de minyons, hom ha fet 
aprendre la Historia « nacionnal » a base 
d'estudiar époques I períodes de regnes 
amb enfarfegament de noms patroní-
mlcs : • Felipes », « Fernandos », « Car
los », o bé « Louis », « Napoleón » i 
rastallera de presidents. 

Els nostres nins han restat marginats 
en tant que Catalans respecte la propia 
esséncia de catalans, ¡gnorant els princi-
pis básics de Mur auténtica nacionalltat. 
Els professors, els « instituteurs », 
seguint normes oficiáis, han tingut cura 
d'evitar coneixements que poguessin 
esdevenir llevat i llavor de criteris fona-
mentalment nacionalistes. 

Nosaltres, els nostres filis, els nostres 
néts, havem estat tots educats sota mé-
todes preconcebuts amb la flnalitat polí
tica de confondre l'arrel originaria de les 
respectlves situacions nacionals. 

Des de l'alienació deis Catalans envers 
els Francs; Catalunya, aleshores sota la 
supremacía deis comtes de Barcelona, 
adquireíx la seva independencia. Les 
autóctones generacions desconeixen totas 
les evolucions que, en el decurs de la 
historia els fastos de guerra I de pau, 
pactes i avinences, produeixen époques 
de gloria I d'esplendor I, de retop, perío
des d'abatiment i d'esclavltud. 

Els educadors no parlen mai d'avials 
comtes, de comte-reis, de gestes ni de 
glories « nacionals » en l'estrlcte sentit 
de la nostra nació. No figuren noms de 
Berenguers, de Peres, de Jaumes. Tam-
poc apareixen els de Roger de Flor, 
Roger de Llúria; de Pau Claris, de Rafael 
Casanova, del general Moragues, de Bac 
de Roda ni de tants d'altres. Ni, els 
calents encara, de Francesc Maciá I de 
Lluís Companys com a present exemple 

duna vida nacional inalienable. 

Els actuáis sistemes didáctics, per 
omissió o per adulterado, tendeixen a 
fornir, ais nostres ¡nfants, tendencioses, 
falses i capcioses concepcions. Ja les 
actuáis joventuts, un pie abandonen les 
aules, noten el frenesí de conéixer 
aquelles raons que Mur Intuido l'hi'ls 
insinúa. Volen assabentar-se de les 
seqüéncies d'uns episodis patris que ells 
ignoren, pero que endevinen sota l'im-
puls del lógic sentiment que els commou 
les mes intimes fibres. 

Carreres acabades i valorades amb 
Muíssor de títols honorífics es troben 
orfes de verídics coneixements tantost 
se'ls presenta els cas d'haver de raonar 
respecte possibilitats culturáis, clentífl-
ques i humanes de la propia étnia. Es 
encara evident l'exemple exposat per la 
relliscada del cap del govern espanyol 
en una conversa amb un periodista fran
cés. 

Els nostres nois, tots els infants deis 
Paísos catalans cal que coneguin, a fons, 
l'autenticltat de la historia nacional, evi-
tant tota mena d'lntromísslons que 
desvirtuin o ocultin l'esséncia virtual 
d'un poblé que ha estat i que brega per 
tornar ésser. Cal acabar amb la ignoran
cia o interessada tendencia del profes-
sorat préviament preparat per a anorrear, 
falsificar o desvirtuar aquesta nostra 
rao d'ésser. 

No fa pas gaire encara un autor espa
nyol escrlvia que Jaume I « El Conque
ridor » havia estat « Un gran rey espa
ñol ». Un altre autor, mes aclencíat, II 
féu comprendre que, en aquella época, 
España encara no existia amb aquest 
concepte. 

Joan Bertrán I Deu. 

charcuterie 

PIRAY 
JAMBONS du PAYS 

Entre germans. 
entre amics... 

La crónica d'aquest número está 
composada exclusivament de Uetres de 
lectors Sud-Catalans que, per raons 
alienes, no van esser publlcades en 
llurs deguts temps. Amb les excuses 
de la Redacció. 

BENEITS SIEU ! 
• Aurelia Martí - Barcelona. — « Sóc 
subscriptora de « Terres catalanes » 
des del comengament. Grácies a tan 
interessantíssim periódic m'he assa-
bentat de moltes coses sobre la nostra 
llengua i el nostre país que ens son 
tan entrayables. 
Bene'its sieu tots els que heu posat al 
dia la nostra germanor, malgrat el 
temps i les circumstáncies. Vetlleu per 
qué aquest foc, fins ara esmortei't, 
s'abrandi. 
Confio en vosaltres, en la meravellosa 
gent del nostre país, excloent-ne, natu-
ralment, tipus com el Sr. Enrich, el 
president del Cercle cátala de Madrid, 
al qual pensó « pentinar ». 

QUE DURI L'ESFORC 
• P. Pagés Vila - Reus. — « He rebut 
la vostra publicació i he tingut una 
gran joia en llcgir-la. Com que aixó 
ha de continuar, hi poso la meva part, 
pregant a Déu que el vostre esforc 
duri. » 
• J.E. Fernández Alorda - Valen
cia. — « H e tingut ocasió de conéixer 
Catalunya-Nord. Valore l'esforc deis 
Rossellonesos en llur tasca de redre-
gament cultural, polític i de la propia 
personalitat. » 

PER QUÉ NO CADA MES ? 
• Salvador Alegret - Barcelona. — 
« Regularitzeu, si vos plau, la meva 
subscripció dos anys. 
Tant de bo que us decidíssiu a reduir 
la periodicitat de la revista i us tin
gues d'enviar mes diners ! Per qué no 
ser cada mes ? La revista hi guanyaria 
en actualitat, encara que fos amb me-
nys fulls. 
Nogensmenys rebeu la mes sincera 
adhesió, tant meva com de la meva 
familia, en la vostra lluita peí redre-
gament nacional de la nostra col.lecti-
vitat. 
Tots junts vencerem. » 

MOLT INTERESSANT, MOLT BO 
• Guillem Perales - Madrid. — « H e 
encontrat « Terres catalanes » molt 
interessant, molt bo. 
Sóc Cátala del País valencia a Madrid. 
Vull contribuir a l'estret lligam de 
tos els Catalans adregant-vos el meu 
abonament. » 
• Ramón Coscollá - Masanasa (Va
lencia). — « E s una grata nova rebre 
« Terres catalanes » puix denota que 
la nostra cultura encara viu a Cata
lunya-Nord. 
Coratge per la vostra tasca. » 

EL GEST I L'EXEMPLE 
• Grup de joventut d'Almenar - Se-
griá (Lleida). — (Lletra acompanyada 
de tretze abonaments). « Creiem que 
en aquesta tasca de difusió de la nos
tra lengua, no podrem mai oblidar els 
nostres germans de Catalunya-Nord, 
on la llengua és tan viva com en la 
resta de tots els paísos de parla cata
lana. Malgrat que els centralismes (el 
francés i l'espanyol) han fet tot el 
possible per despersonalitzar aqueixes 
terres, no ho han pogut aconseguir. » 
• Josep Penyarroja - Barcelona. — 
« Desitjaria conhortar-vos en la vostra 
tasca d'avivar la flama de la catalani-
tat al Rosselló. » 
• Jaume Planas - Barcelona. — 
« Cree que esteu fent una tasca molt 
important. Endavant. » 
• Joan Amorós - Barcelona. — « De-
sitjo una llarga vida a la vostra revista 
per a que segueixi fent un bon servei 
ais Paísos catalans i, d'una manera 
especial, a Catalunya-Nord. » 
• Nuria Llorca - Barcelona. — « Vos 
felicito per l'excel.lent treball que tan 
bé dueu cap a la millor consciéncia 
que cal en les nostres terres. » 

PAU I TREVA 
TOLOCES 1978 

Cada any es mes important aqueixa 
prestigiosa" manifestació. 
PROGRAMA DENGUANY 

Dimarts, 18 de juliol a 21 heures : 
• Les Olimpiades de « Truc ». 

Dimecres a 21 heures : 
• Festival de cinema cátala. 

Dijous a 21 heures : 
• Col.loqui sus la catalanitat. Parti-

cipació de tots els moviments 
catalanistes i partits polítics de 
Calalunya-Nord. 
Divendres a 21 heures : 

• Remesa del preu de la pau i confe
rencia sobre la pau. 
Dissabte a 17 heures : 

• Col.lectiu d'expressió. 
a 21 heures : 

• Recital Teresa RebulI i Lluís Llach. 
Diumenge a 9 heures : 

• Xocolatada. 
a 9 h 30 : 

• Cercavila amb la participació deis 
grups folklórics. 
a 10 h 15 : 

• Al.locució davant el monument 
commemoratiu de la Pau i treva. 
a 11 heures : 

• Missa en cátala, 
a 12 heures : 

• Sardanes. 
a 13 heures : 

• Diñar de germanor. 
a 16 heures : 

• Festa folklórica, 
a 21 heures : 

• Gran ball de la pau. 
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«correspondant á votre personnalité» 



FETS (vells i nous) QUE FAN REFLEXIONAR 

E U R O C U I S I N E S 
GRATUITEMENT: Nous étudions; nous concevons; nous chiffrons 

dans le détail votre cuisine, sans engagement de votre part. Nous nous rendons 
á domicile sur rendez-vous. Nous nous chargeons de tous vos travaux de : 

plomberie, électricité, carrelage, peinture — Crédit longue durée 
Magasin d'Exposltion : 

6, rué Jean-Bart, T. 52.27.27 et 117, av. Joffre, T. 61.35.84 - Perplgnan 

JOAN OLIBO, DIGNE DEMÓCRATA 
« Terres catalanes » s'honora d'anun-

ciar que, quan el present número 
estará sota premsa, el batlle rossello-
nés de Sant Cebriá, Sr. Joan Olibo, 
será solemnement homenatjat a Bar
celona peí seu llarg i prestigios passat 
de lluitador per la llibertat i la demo
cracia. 

Esser demócrata de « tota la vida » 
sabem que es veritat en la persona 
del Sr. Joan Olibo. Fa quaranta anys, 
quan els demócrates espanyols, ven-
cuts peí franquisme, hom els tancava 
en camps de concentrado a Franca, 
en Joan Olibo els rebia a casa seva, 
els ajudava, els encoratjava davant de 
l'indiferéncia quasi general de l'época. 
Quaranta anys durant, Joan Olibo ha 
seguit el mateix camí, la mateixa fita, 
ajudant exiliáis, perseguits, resistents. 
L'homenatge que li será retut n'es 
abastament mereixedor. 

EL C.C.C. A NEFIACH 
Grácies a l'iniciativa d'un adherent 

originan de Nefiach, el Centre cultu
ral cátala de Perpinyá organitzá una 
sortida col.lectiva vers aqueixa simpá
tica vila. 

La manifestació que se'n desplega 
constituí una magnífica jornada de 
confraternització i de catalanitat. 

Ultra l'inevitable costellada, la missa 
en cátala i les sardanes, hom aplaudí 
la part artística, la nova canco rosse-
llonesa cada dia portadora de noves 
esperances salvadores de la llengua, 
qu'hom s'costumavá ja a dir deis avis, 
de tan poc que's parlava i que ara, 
cada dia hi ha boques joves per recu
perar-la. 

ELS CATALANS DE PARÍS 
EN PLENA ACCIO 

Mentre qu'el present número de 
« Terres catalanes » estará sota 
premsa, el Grup deis Catalans exiliats 
de París organitzará una « setmana 
catalana » (del 27 de maig al 4 de 
juny) en el curs de la qual hi haurá 
diverses manifestacions culturáis : 
tres conferencies a carree de prestigio
sos universitairs, representació, fil
mada, de l'obra de teatre « La torna », 
prohibida a Barcelona, putxinel.lis, 
nova caneó, sardanes, ballets i expo-
sicions de pintura, escultura, arquitec
tura, etc. 

L'activitat deis Catalans exiliats a 
París se desplega en nombrosos altres 
dominis. Llur objectiu principal es el 
poder retornar a treballar al país ; a 
tal efecte, aspiren a organitzar una 
comunitat forta, per fer sentir llur 
veu, defensar llur identitat, llengua i 
cultura. El butlletí que publiquen 
porta un títol qu'es tot un programa : 
« Sem i serem «. Son Catalans i no 
volen deixar d'esser-ho. 

Entre els projectes ja realitzats cal 
destacar « La Bressoleta », escola en 
cátala, de la qual ja hem parlat en 
aqüestes columnes. I entre els pro
jectes en curs de realització figura 
« El guia-anuari deis Catalans de la 
regió parisenca ». 

UN CENTRE MUNICIPAL 
DANIMACIÓ CULTURAL CATALANA 

A PERPINYÁ 
Seguint l'exemple d'altres cultures 

de pobles de l'estat francés, el consell 
municipal de Perpinyá ha decidit la 
creació d'un centre de documentació 
i d'animació de la cultura catalana. 

El seu primer objectiu es el de 
repertoriar totes les obres relatives a 
la cultura catalana. La segona missió 
fixada será la de coordonar les diver
ses activitats culturáis (lletres, teatre, 
cant, música, folklore, etc.). 

Peí que la referencia al teatre l'acti
vitat del Sr. Lliboutry, conseller muni
cipal animador, s'ha ja manifestat 
com mai s'havia fet en el passat. Va
ríes obres de teatre han estat repre-
sentades a Perpinyá, obres a les quals 
el públie no ha pas correspost com 
llur qualitat i execució mereixien. 

LA REVISTA DE L'UNESCO 
EDITADA EN CÁTALA 

La prestigiosa revista « Le Courrier 
de l'Unesco », que fins fa poc s'edi-
tava en quinze llengues, ara s'edita 
en setze. 

Es una promoció important per la 
llengua catalana. Com qu'el preu de 
l'abonamentt es molt baix, es de supo-
sar que nombrosos Catalans sabrán 
correspondre al simpátic gest de 
l'Unesco envers els paísos de parla 
catalana. 

Per abonar-se : Unesco - Place de 
Fontenoy, 75700 París. 

CÁTALA A L'ESCOLA NO ! 
ESCOLA EN CÁTALA! 

LA 13a CARAVANE DE LA SARDANA 
AL MONUMENT A PAU CASALS 

DE PERPINYÁ 
Venint de Banyuls de la Marendá, 

ciutat pubilla de la sardana de l'any 
passat, i dirigint-se vers Tona, ciutat 
pubilla d'enguany, la 13" Caravana de 
la sardana s'aturá a Perpinyá per 
honorar la memoria de Pau Casáis, 
depositant una garba de flors en el 
seu monument. 

La caravana seguí després l'itine-
rari previst fins a passar la frontera 
administrativa peí coll d'Ares. En les 
parades hi va haver audició de sar
danes interpretades per la célebre 
cobla « Els Infantils » de Blanes. 

PRIMER SALÓ D'ART FOTOGRAFIC 
DELS PAISOS CATALANS 

A PERPINYÁ 
Rebre una invitació, escrita en 

cátala, per assistir a Perpinyá a una 
inaugurado, no es pas cosa corrent. 
Es amb satisfacció qu'ho senyalem. 

Senyalem també amb satisfacció 
que l'inauguració en qüestió era la del 
primer Saló d'art fotografíe deis Pal-
sos catalans, el qual tingué lloc del 2 
al 15 de maig, en el Palau deis con-
gressos i de la cultura de Perpinyá. 

Fou una manifestació artística molt 
reeixida, variada, rica, plena d'ensenya-
ment, d'idees i d'esperances. Es amb 
l'esperanca de veure la realització del 
segon Saló que « Terres catalanes » 
felicita els organitzadors d'avui... i de 
demá. 

ENCONTRA DE LES CULTURES 
POPULARS DOC, D'OIL 

ET FRANCO-PROVENCALS 
A comencament d'abril darrer va 

teñir lloc a Clarmont d'Auvernya, una 
encontra de cultures d'oc, d'oil i 
franc.o-provenc.als. 

Hi van participar representants de 
diverses regions de l'estat francés : 
Auvernya, Provenga, Llemosí, Breta-
nya, Normandia, Borbónia, Picar
día, etc. Com se veu, no hi eren pas 
totes les regions de Franca que teñen 
cultures própies. 

De totes maneres sembla qu'el tre-
ball fou positiu puix que s'hi elabora 
un Estatuí de les llengues i cultures 
« regionals » i una resolució sobre 
les llengues regionals. 

De primer antuvi ens sorprén l'afir-
mació « regional » en documents 
d'aquesta natura. Regions de qué ? 
Regions de l'Estat francés, d'acord. 
Regions de la nació francesa, no. Car 
la nació francesa, qu'existeix, es, terri-
torialment, molt mes petita que l'estat 
francés. Aquest estat francés está 
composat de váries nacions, que totes 
leñen llengua i cultura própies. Son; 
dones, totes llengues nacionals i sola-
ment una d'elles es la llengua oficial 
de l'estat francés. Una vegada mes 
hom ha confós estat i nació. 

EL ROSSELLÓ A TOLOSA 
DEL LLENGUADOC 

Amb motiu de la recent Fira de To-
losa un « stand » Rosselló hi fou 
instal.lat. 

Paral.lelament foren organitzades 
v á r i e s manifestacions folklóriques 
catalanes i occitanes contribuint així 
a reforcar els lligams qu'uneixen amb-
dós paísos. 

EL 27» FESTIVAL DE PRADA 
El Festival de Prada, fundat per 

Pau Casáis, se celebrará enguany per 
la 27a vegada, del 28 ede juliol a 
l'll d'agost. 

Hi participaran una vintena d'artis-
tes i de formacions franceses i estran-
geres. Els concerts tindran lloc en 
l'església de Prada i en 1'Abadía de 
Sant Miquel de Cuixá. 

DIADA CATALANA DE L'ASSOCIACIÓ 
POLITÉCNICA DE PERPINYÁ 

Com cada any, enguany també, 
l'Associació politécnica de Perpinyá, 
ha organitzat la seva jornada catalana. 
La personalitat sud-catalana invitada 
aquest any era el professor Pere 
Bohigas, de l'Institut d'estudis cata
lans de Barcelona. La conferencia sota 
el tema : « El Canigó de Jacint Ver-
daguer, sentit i forma », tingué lloc 
en el Palau deis congressos i de la 

cultura. 
Com cada any també, la batllia de 

Perpinyá oferi un vi d'honor al 
conferenciant. 

LES QUATRE BARRES, ASSOCIACIÓ 
CATALANA DELS PAISOS NORDICS 

Hem rebut el número 0, sense 
adreca encara, del Butlletí de l'Asso
ciació catalana deis Pai'sos nórdics, 
creada recentment a Estocolm. 

L'objectiu de l'Associació es fomen
tar els valors culturáis deis Paísos 
catalans entre els Catalans deis Pai'sos 
nórdics i els ciutadans d'aquests 
paísos. 

CATALANS A TORONTO 
Hi ha Catalans pertot. De Suécia 

passem al Canadá on funciona també 
un dinámic casal, agrupant mes de 
vuitanta membres familiars. 

Entre les diverses accions culturáis 
que menen a terme, cal destacar la 
regular (cosa rara) publicació d'un 
butlletí mensual. No cal dir que 
també bailen sardanes i es amb «no
ció que ho llegim en un diari de 
Toronto, en anglés, naturalment. 

HOMENATGE AL ROSSELLÓ 
EN EL CENTRE ESPANYOL 

DE PERPINYÁ 
Organitzat per l'Associació deis 

membres de í'Ordre de les palmes 
académiques deis Pirineus orientáis, 
tota una serie de manifestacions han 
tingut lloc del 3 al 28 de maig. 

La mes important fou l'exposició del 
pintor espanyol Nicomedes Gómez; 
una exposició de la qual se'n desta-
cava una extraordinaria il.lustració de 
la célebre obra de Cervantes, Don 
Quitxot de la Manxa. 

Durant tot el mes s'hi succeiren 
recitáis, sardanes, rondalles, ballets, 
orfeons i conferencies. 

DIADA DEL LLIBRE CÁTALA 
A PERPINYÁ 

Iniciada, fa tres anys, peí Grup cul
tural de la joventut catalana, la diada 
anual del llibre cátala a Perpinyá va 
prenent ampiada. 

Enguany, a mes a mes del dit Grup 
iniciador, el Centre cultural cátala, la 
Biblioteca catalana i l'Escola popular 
catalana han ofert al públie parades 
de llibres d'una gran varietat. En 
efecte, totes les formes d'expressió 
escrita hi estaven representades : lite
ratura, poesia, arts, ciéncies, fotogra
fía, dibuix, revistes i periódics, etc. 

Él total deis títols venuts ha estat 
molt superior al de l'any passat, go 
vol dir qu'els Perpinyanesos cada 
vegada compren mes llibres en cátala ; 
la progressió, si bé es molt sensible, 
resta encara potencialment feble en 
relació amb l'importáncia de la ciutat. 

DIVISER POUR REGNER 
OU SE DIVISER POUR SASSERVIR 

Les mouvements de libération ou 
autonomistes de Catalogne-Nord ne 
semblent pas connaitre cette devise 
pourtant si populaire et toujours bien 
d'actulaité. En se divisant eux-mémes, 
en se combattant sur des détails de 
principe, de personnes ou d'idéologie, 
ils facilitent la tache de l'adversaire 
qui n'en demande pas tant. 

Si nous voulons un jour faire avan-
cer notre cause, reconquérir notre 
personnalité, il faudra bien arriver á 
creer un FRONT COMMUN oú chacun 
devra abandonner un peu de ses théo-
rise, de ses exigences au profit de 
l'intérét general du peuple catalán 
tout entier. 

Nous rappellerons, pour cela, l'exem
ple historique du président SADATE 
au nom du peuple árabe á la veille 
de la guerre du Kippour en 73 : 

« L'Egypte ne doit pas faire de dis-
tinction entre certaíns pays árabes et 
les autres sous pretexte que les uns 
soient progressistes et les autres réac-
tionnaires; que les uns soient des 
Républiques et les autres des Monar-
chies. La seule chose qui doit compter 
aujourd'hui, en fait, c'est notre carac-
tére árabe pur et simple. 

Elle sut s'unir á tous et le monde 
árabe put, en 1973, effacer la honte et 
l'humiliation de 1967. 

Cette attitude politique, claire et 
sans equivoque, spécifique á un danger 

commun, devrait nous servir de ligne 
de conduite. 

LES « BARBOUZES » 
S'INSTALLENT-ILS EN CORSÉ 

AVEC LA COMPLICITE 
DU POUVOIR? 

Devant l'importance et l'impact du 
mouvement autonomiste corsé, l'éta^ 
francais, toujours en retard d'uné 
guerre, d'une paix, trainant á aborder 
les vrais problémes, semble vouloir 
utiliser la tactique employée en vain 
en Algérie. Elle consiste á laisser 
implanter des « barbouzes » sous le 
couvert d'un groupe appelé « FRAN
CIA ». 

A ce sujet, M. Xavier BELGODERE, 
le secrétaire general du mouvement 
autonomiste « UNION DU PEUPLE 
CORSÉ » vient d'adresser, au préfet 
de región, une lettre dans laquelle il 
precise : « LES MILITANTS ET SYM-
PATHISANTS AUTONOMISTES SONT 
VICTIMES DES INSULTES ET PRO-
VOCATIONS DU GROUPE CLANDES-
TIN « FRANCA ». LE BUT DE CES 
GENS N'EST AUTRE QUE DE 
DECLENCHER L'AFFRONTEMENT 
ENTRE CORSÉS. A CE JOUR ILS 
N'ONT PAS REUSSI, EN DEPIT DES 
VIOLENCES DONT LES PATRIOTES 
CORSÉS ONT ETE VICTIMES ». 

M. Belgodére rappelle les avertisse-
ments donnés par Edmond SIMEONI 
pour « METTRE FIN AUX PROVO-
CATIONS DES BARBOUZES » et 
s'étonne que le préfet n'ait « RÍEN 
FAIT ». 

FESTES POPULARS POMPEU FABRA 
A PRADA 

CONCURS LITERARI 

PREMIS : 
Biblioteca catalana : Dotat amb 
10.000 ptes., al millor treball sobre un 
tema d'art cátala contemporani. 
Terra nostra : Al millor treball 
(100 folis com a máxim) sobre un 
klore, etc., relatiu a Catalunya-Nord. 
tema d'história o geografía, fol-
Será editat i 100 exemplars lliurats a 
l'autor. 
G.R.E.C. : Al millor treball (100 folis 
com a máxim) sobre un tema de llen
gua o literatura referent al Rosselló. 
Será editat i 100 exemplars lliurats a 
l'autor. 
Alexandre Plana : Dotat amb 35.000 
ptes. al millor recull de poemes de 
tena lliure. 
Cavall fort : Dotat amb 10.000 ptes. al 
millor recull, d'un mínim de 5 narra-
cions, com les qu'apareixen en aqueixa 
revista. 
Normes : Treballs en cátala, cinc 
copies mecanografiades a doble espai 
i una sola cara del full. A trametre a 
« Terre nostra » — 66500 Codalet 
(Franca), abans del 8 de setembre 
1978. 

Un concurs infantil, reservat ais 
a l u m n e s d'escoles nord-catalanes, 
també está obert. S'hi pot participar 
en prosa, en vers, dibuixos i pintura. 

" L'AQUARIUM" 
7, rué Petite La Monnaie 

PERPIGNAN 

Tél. : 34-67-02 

POISSONS 

rouges et exotiques, aquariums 

Eau douce, eau de mer 

Installation et entretien 

OISEAUX 

Canaris et exotiques 

Cages - Graines 

Accessoires 

http://franc.o-provenc.als
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Rebem critiques de certs lectors nord-catalans dient-nos que tractem massa problemes sutl 
catalana. Rebem, també, critiques de certs lectors sud-catalans díent-nos el contrari 1 afegint que 
no poden pas comprendre els articles qu'estan escrits en francés. 
Tenint en compte que « Terres Catalanes » es una publicado rossellonesa, dones de Catalunya-
Nord, fem 90 que podem per satisfer el mes gran nombre possible de Catalana car, si bé tots 
som elxits de la mateixa étnia, tenlm la mateixa Mengua I cultura, no pertanyem pas al mateix 
Estat. Es evident que molts problemes son diferents. 

Per col.laborar — El contingut ha de correspondre ais objectius de la nostra publicado : 
— Repersonalització de les comarques catalanes de Franca ; 
— Promoció de nostra Mengua i de nostra cultura ; 
— Defensa de totes les altres étnles. 
Textes á máquina i a doble interlinya; cada ful) escrit d'una sola cara. 
• Terres Catalanes » autorttza la reprodúcelo — total o parcial — deis seus textes, amb menció 
de I'origen i tramesa d'un exemplar a una de les nostres adreces. 
Socis protectors : A fl de poder establir la vostra credencial, trameteu-nos una foto, svp. 

au grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans spécialisés de pére en fils 

4, rué Maréchal Foch 
PRPIGNAN Tél. 6101.09 

VOLEM L'ESTATUT 

Commcnt disparurent les Institutions Nationalcs 
en Catalogne-Nord. par jeanme VILARNAU 

La visión historique coloniale de la 
Catalogne-Nord se complaít dans I evoca-
t ion de quelques clichés simplif icateurs. 
L'un des plus courants concerne la der-
niére annexion de notre región par l'Etat 
frangais. Dans les notices historiques á 
l'usage des touristes (et des na'ífs), il 
est de tradit ion de préciser que : « La 
province fut enfln annexée définitive-
ment a la France par le traite des Pyré-
nées en 1656 ». Les adverbes sont de 
rigueur. 

Or, si nous savons aujourd'hui que 
l'Etat frangais a été fait par la conquéte 
brutale et la ruse diplomatique d'un cer-
tain nombre de peuples allogénes, on 
ignore encoré trop souvent que les ¡nsti-
tut ions autochtones de ses peuples n'ont 
pas disparues pour autant spontanément. 
Pour ce faire, le pouvoir central a dü 
user tantót de la répression la plus 
sanglante, tantót du mensonge le plus 
éhonté, si bien que depuis le milieu du 
XVIIe siécle l 'histoire des Nord-Catalans 
se resume finalement dans l'art subtil 
d'accomoder la carotte démocratique et 
la tr ique réactionnaire... 

Face á un discours historique colonial 
mentalement envahissant, nous ne pou-
vons aujourd'hui que réaffirmer les fai ts 
du passé, que souligner les points forts 
d'une chronologie de la colonisation, 
qu'exhumer une vér i té qui a tendance á 
s'estomper dans notre mémoire collec-
t ive. Car, contrairementt á ce que l'on 
voudrait nous faire croire, les peuples 
annexés ont encoré une histoire et il est 
nécessaire qu'i ls le sachent s'ils désirent 
avoir un avenir. 

LE TRAITE DES PYRENEES 
ET L'ANNEXION DE LA CATALOGNE-NORD 

1641, l'armée espagnole sáchame á 
détruire les libertes nationales de la 
Catalogne. Le président de la Generalitat, 
Pau CLARIS, proclame la République 
catalane mais est contraint de conclure 
un traite d'alllance avec les Frangais 
afin d'obtenir leur aide. Le trai te Cata-
lano-frangais est signé á PERONNE ¡a 
méme année et LOUIS XIII , roi de France 
— qui jure de respecter les libertes 
catalanes — est proclamé comte de 
BARCELONE. 

1659, les monarchies frangaise et espa
gnole signent le traite des Pyrénées qui 
consacre la partit ion de la Catalogne et 
l'annexion á la couronne de France du 
Comté du ROUSSILLON et d'une partie 
de celui de la CERDAGNE. 

L'article 55 du trai te stipule que les 
constitutions et libertes de la nouvelle 
province seraient préservées <• tous 
les catalans et autres habitants de ladite 
province... sans nul excepter, pourront 
rentrer et rentreront, et seront effective-
ment layssez et restablis en la posses-
sion de tous leurs biens, honeurs, digni-
tés, privi leges, droits, exemptions, consti
tutions et libertes... » 

Deux Catalognes, deux Généralités... 
La Généralité du Roussillon avait été 

créée á PERPIGNAN, en 1654. Aprés la 
séparation elle fut placee sous la coupe 
des Catalans disposés á collaborer avec 
la France. Mais, au debut du mois de 
juin 1660, le roi de France, LOUIS XIV, 
agissant en vertu de sa seule omnipo-
tence (« l'un des attr ibuts de dieu •) 
décidait, par un simple édit, pris á 
SAINT-JEAN-DE-LUZ, qu'il dissolvait l'en-
semble des organismes politiques de la 
province, cela en contradiction formelle 
avec l'article 55 du traite et au mépris 
du serment de son propre pére. C'est 
ainsi que disparurent á tout jamáis les 
insti tut ions politico-juridiques de la Géné
ralité du Roussillon : Conseil Royal, Dé-
putation, Tribunal du patrimoine royal. 

Pour assurer l'exécution de cet édit 
qui privait de leurs l ibertes nationales 
les Nord-Catalans, les troupes frangaises 
durent oceuper la región un demi-siécle 
durant lequel elles se livrérent a toutes 
sortes d'exactions contre la population. 
Plusieurs centaines de famil les (plus de 
cinq cents !) payérent leur patriotisme 
par la perte de leurs biens, de leurs liber
tes ou de leurs vies... La résistance des 
populations á la soldatesque frangaise fut 
si for t qu'il n'y aura pas moins d'une 
douzaine d'offres de rétrocession de la 
province sous le régne de LOUIS XIV. 

L'ANCIEN RÉGIME FRANGAIS 

A la suite de la dissolution des orga
nismes catalans en Roussillon, LOUIS XIV 
établit, dans la nouvelle province, une 
administration en grande partie calquée 
sur celle des autres provinces de l'Etat 
frangais. A la tete du pays il plaga un 
gouverneur mil i talre, simple personnage 
d'apparat, pris, tradit lonnellement, dans 
la famil le des NOAILLES. Ceux-ci vécu-
rent toujours á PARÍS en déléguant leurs 
pouvoirs sur place á un lieutenant-géné-
ral. 

L'administration civi le fut assumée par 
les intendants, représentants direets du 
pouvoir central, lis dlsposérent de larges 
attr ibutions dans les domalnes de la 
pólice, de la justice, des finances et 
méme de l'armée. On ne crea pas un 
nouveau parlement mais un conseil sou-
verain, établi á PERPIGNAN, fut chargé 
de veiller á l'application des usatges. En 
effet, « province étrangére », le Roussil
lon pendant cette période continua á 
étre régi par les Constitutions de Cata
logne et non pas par les lois tradit ion-
nelles du royaume de France. Le conseil 
souverain fut également chargé de juger, 
en dernier ressort, comme jur idict ion 
d'appel « les Roussillonnais » qui, du fait 
d'un privilége, ne pouvaient étre traduits 
en justice hors de leur province. On 
feignit méme de respecter l'ancien régime 
municipal, mais seuls les pompeux cos-
llbertés communales. Le choix des 
turnes évoquaient le temps anclen des 
consuls par le systéme de l'lnsaculation 
n'était plus qu'une simagrée et les 
batlles de simples fonctionnaires royaux. 

Au cours des XVII et XVIII" slécles, la 

Des lendemains qui... déchantent 
Dans notre précédent propos Terres 

Catalanes n" 29) nous écrivions : 

« Pas d'impóts nouveaux » clame le 
« Gouvernement! Une nouvelle duperie, 
« encoré ; puisqu'on va augmenter les 
« anciens ! Et cela sera une réalité bien 
« amere ». 

C'est déjá une cert i tude. 
Depuis le 15 mai, le t imbre, pour 

l 'affranchissement en « pli urgent » des 
lettres de moins de 20 grammes est 
vendu 1,20 franes dans tous les bureaux 
de poste. Quand on songe qu'en 1970 
le méme affranchissement de courrier 
revenait á 0,30 F la plus élémentatire 
regle d'arithmétique prouve que, en 
8 ans, la hausse brute a été de 400 %. 

Précisons, toutefois, qu'en 1970, l'in-
dlce étant 100, cette hausse doit étre 
ramenée á sa véritable valeur, soit 
400 — 100 = 300 %. 

300 % de hausse en 8 ans, cela 
représente 37,50 % de hausse par année. 
Si les cours du vin avaient suivi cette 
progression, le métier de vit iculteur 
serait, certes, for t enviabSe et envié. 

L'acheminement du courrier s'effec-
tuant, desorilláis á « deux vitesses », la 
« vitesse lente », s'aligne, elle aussi : 
proportionnellement aux pl is urgents. 

Le t imbre pour l 'affranchissement du 
pli « non urgent » est vendu, lui, 1 F 
pour toute lettre de moins de 20 g. 
Par rapport á l'indice 100, en 1970, la 
hausse est, tout de méme, de 233 % en 
8 ans, soit 29,125 % par an. 

37,50 % ou 29,125 % d'augmentation 
par an quel est le salarié qui en a été 
le benef ic iare ? et que dirait-on d'un 

tendance peut se caractériser par un 
affaiblissement graduel des libertes 
locales et nationales vidées, peu á peu, 
de tout contenu réel. Cependant en 1787 
le régime tente de se libéraliser quelque 
peu. Dans toutes les Généralités, ou 
n'existaient pas d'Etats particuílers, 
seront créées des assemblées provin
ciales élues, chargées de regir la pólice 
et les finances. 

DOLEANCES NORD-CATALANES 
On salt que l'événement initlal de la 

Révolution de 1789-1793 est l 'élection 
des Etats généraux au mois d'avrll 1789. 
Les cahiers de doléances, rédlgés en 
cette occasion par les trois ordres, 
offrent de précleux témoignages sur l'opi
nion publique á cette époque. 

L'exploltation des cahiers concernant 
la Drovince du Roussillon fait clairement 
apparaitre : 

1. — Des divergences de classe. L O Í 
cahiers du Tiers réclament la suppression 
de la gabelle et des fermes genérales, 
une meilleure répartit ion des charges 
publiques et la f in des privileges per-
sonnels en matiére d'lmpots. A l'inté-
rieur méme du Tiers des contradlctions 
se font jour entre delegues ruraux et 
cltadins á propos de la suppression des 
privileges de la vi l le de PERPIGNAN 
(leurs suggestions seront f inalement 
écartées). 

Pour sa part, la noblesse exige la res-
t l tut ion des privileges qui ne sont pas 
en opposition avec les lois genérales de 
l'Etat et notamment le drolt des Cata
lans naturels — nobles évldemment ! — 
de bénéficier des dignltés et bénéflces 
ecclésiastiques ainsi que des charges 
mll i taires et offices de justice. 

Su i te dans le p rocha in n u m e r o 

industriel qui majorerait sa production 
d'un tel pourcentage ? 

Seúl l'Etat-Patron peut se permettre 
de telles hausses abusives sans crainte 
d'un controle de sa gestión et sans que 
I' « Union des Consomrnateurs » eleve 
la moindre protestation. 

Quant aux impóts locaux, ils vont 
suivre ce rythme. Jugez, plutót. 

« L'ardoise finale du barrage de 
« Vinca s'élévera á la bagatelle de 
« 200 mill ions de franes (23 mill iards de 
« centimes) contre 80 init ialement pré-
« vus ». 

(I'lndépendant du 22 avril 1978) 
et, á propos de la retenue d'eau de 

Villeneuve de la Raho... 
« Le probléme est de savoir á qui et 

« dans quelles proportions sera vendue 
« l'eau de Villeneuve : aux agriculteurs 
« pour l'ii-rigation ou aux communes 
« p o u r l 'approvisionnement en eau 
« potable ». 

A ce propos M. Francis Boot, Préfet 
des Pyrénées-Orientales et M. Benetur, 
Secrétaire-Général 

« ont insiste sur la nécessité de con-
« sulter les agriculteurs et d'établir rapi-
« dement un théme da cohérence pour 
« la distr ibution et la facturation de 
« l'eau. Une consultation qui doit étre 
• faite rapidement — les agriculteurs ne 
« seront peut-étre pas les preneurs — 
« pour féter les bases d'une véritable 
« économie de service ». 

(I'lndépendant, samedi 22 avril 1978) 
Les contribuables trouveront certaine-

nien! •< salé » le coüt définit i f du bar
rage de Vinga qui retiendra, pourtant, 
de l'eau douce et ils trouveront bien 
amere l'eau salee de la retenue de 
Villeneuve de la Raho, car ils n'igno-
rent pas que la cuvette oü séjourne cette 
eau est un ancien salobre. 

Et la cascade continué de plus belle. 
•i Port-Barcarés et Pyrénées 2000 » : 
80 mil l ions de déficit (8 mil l iards de 
centimes). 

I'lndépendant, mercredi 24 mai 1978) 
Et le chroniqueur de préciser : 
« Le déficit budgétaire de la S.E.M.E.T.A. 

•i Société présidée par le Sénateur Gas-
« ton Pams et chargée de l'aménagement 
« tourist ique du Barcarés et de Pyré-
« nées 2000 (commune de Bolquére) 
•• s'éléve á plus de 80 mill ions de franes 
« (8 mill iards de centimes). Le Conseil 
« general... s'appréte á débattre publi-
« quement de ce véritable constat de 
« fai l l i te qui coütera cher aux contri-
« buables, d'autant que ce déficit 
« s'ajoute aux problemes de la S.E.M.E.R. 
« qui sont d'un ordre différent mais qui 
« doit de son cóté faire face á un sur-
•• coüt de 30 mil l ions de franes (3 mil-
« liards de centimes) sur les travaux du 
« barrage de Vinga ». 

Malgré ce « constat de fai l l i te » et ce 
« bilan catastrophique », le département 
des Pyrénées-Orientales (en l'occurrence 
le Conseil general) possédant 41,66% 
des actlons, veut « rétablir ['equilibre 
financier ». 

(I' lndépendant, mercredi 24 mai 1978) 
C'est une aberration totale que de vou-

loir continuer de tel les réalisations gigan-
tesques dont la rentabil i té est nulle et 
dont les contribuables, comme toujours, 
feront les frais... 

Scandales que, depuis des années, 
« Terres Catalanes » ne cesse de dénon-
cer. 

Joan BLANC. 

Bo manqtteu pas íie Visitar 

LA CASA P AI RAL 
museu cátala cTart i tradicions populars 

Cl Castellet ^erpínpá 
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