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En Creixell, al curset de catala deIs matins -no he~ dit que tqmbé en De-
dies fa un curset d'iniciaci6 , __nb un grupet de rossellonesos- ens dona \t~,r

idees generals sobre l'occita. Aixo, sobretot als catalans del Principat, que te-
nim~ en general, un gran desconeixe~ént de les llengües germanes, ens ha interes-
sab especialment. Després, un text de l'Espinas ha servit com a dictat R~r a aju-
dar els alumnes i el.~rofessor a fer comentaris.

A continuació ·-estem condemnats a una dosi de conferencies elevada- en Ba-
Lerrt ~ el seu coL, laborqdor Pere Grau ens fan el curset de geografia del Rossellb.
En Balent és un xicot pIe d~entusiasme1 que mou els brac;¡ossense parar, sobretot
quan discuteix. Té el somriu~e f~c1.1 i s'exalta de pressa, pero mai no s'arriba a
enrabiar del tot. F{sicament -i 1i preguem que no s'enf~di- fa pensar en el nos-
tiie l'-1anelic;és un Hanelic civiIi tzat. En Grau l'aconsella amb el seu posa~ assen·-
yat i seriósj és llastima que en Grau no s'atreveixi a parlar en catala.

El tema d'avui ha estat l'evóluci6del poblament i la ~mmigració. Ens han
documentat amb una colla de xifres que han servit per a fer-nos veure uns fets
8ssencials que van ihtimament lligats a l'economia rossellonesa:l'envelliment de
la pob Lac í.ó , el rejoveniment d 'aque st.n pob Lac í.ó per la immigraci6 espanyola i la
de peus negres, l' escsssa industriali tzació' del pads ~:.la proliferaci6 del peti t

1 toca el tG1D a Bernat Rieu. Té uns Llls blaus que li riuenl parla ~l ros-
Isellones amb un xic de dificultat, tot és comen<yar. Es l'encarregat de literatura,

l.. ens fa un resum de la rossellonesa des de la seva renaixen;a. L'auditori enceta
els comentaris, fa preguntes, i tothom parla alhora. Estem tan conven<yuts de la
llibertat d'expressió a que ens han dit que ten{em dret, que hi ha qui se'n pren
massa. Qui ens vulgui entendre ••• etc. En Verdaguer ha de treure el cap per la por-
ta i e,:;',.e:v.:;' que els crits se senten de lluny.

A la tarda, Jaume Rossinyol, professor de la Facultat de Dret de Nantes,
ens parla de la seva tesi sobre "El problema nacional catala". És un xicot nerviós,
i.nquiet, convincent. Exposa els conceptes amb una gran claredat: quines só'n les
causes de la necessitat d'una nacionalitat catalana; quin~ sÓn els intents de
solució '-no reeixits- realitzats fins ara; quines s6n les solucions realistes pos-
sibles.

Entre conferencia i confereencia hi ha, encara, les discussiohs i els in-
tercanvis d'idees.

La darrera del dia -de confereencia- ha estat avui, la del Sr. Joaquim
Maluquer. El tema "Present i perspectives deIs Páisos Catalana", té l'interees
de tots els estudis fets pel Sr. Maluquer. Dissortadament, el temps s'escola de
pressat i el Sr. Maluquer no ens pot dir tot el que voldria.
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'Pero IJ.O tot s6nconferenei.es'1'..en.-aqueat-a ..UniYeTsi.:tat--dle-st-iu.,és·c'Lar,

A la nit ens traslladem a Prada~ al teatre Vox, per veure la simpatica re-
presentacio' del grup de la Cova del Drac, de Barcelona, "Manicomi d'estiu o la fe-

Ilicitat de comprar i vendre@. Els qui no coneixien la representacio han tingut
vria aor-pr-e sa , Encara que el marc no era exquisit com el de la "Cova", tothom ha
sortit entusiasmat. Dues coses s~n de doldre: el preu de lloguer del piano -mil
8inquanta N.F., aquest piano portara cua- i la manca de ptiblic pradenc.

Per~ aquests bons rossellonesos són prou entusiastes per a defugir qualse-
7:J:!_ pe ssimisme.

R.L.

TENIM POR$'"

Tots tenim por;
quina basarda
ens fa ten~r por!

Tots voldriem fer,
tots voldr{em dir,
pero ••• la por.

Ens hem reclbs
sota la llosa
d'una gran por.
Mai no ens deixa,
mai no oblidem
que tenim poro

1 tots vivim
porucs i astorats,
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per por de la por.
~J:.r'j [~'i ,-)¡1.' 1.3 J'O:; tJ.1:t~ :Ir::; i..w~·· (~I l •. ,

Lola Estrada


