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•  Mauthausen j uns 35 de Manresa
j  comarca. Espero que algùndiaf
es  podrà  realitzar una. pel.lîcula
én  la  que  vegeu gairebé  tot,  tal
com  diuen els ilibres del manresà
Amat  Piniella j de la Montserrat
Roig,  per  .ésser potser  •els més
objeçtius.

Vertàderarnent:  sôn  ternes
moit  tristos  aquests;  perô  sôn
molt.  nècessaris  per  a  poder
refrescar  la.  memôria  j  posar
I’ànim. al  dia,  perquè  les noves
generaçions  tinguin una  idea de!
que  vol  dir  el  feixisme,  que
alguns  sense  saber-ho -  i  amb
ironia  sernbIen voler ressuscitar.

Si  alguns  arem  quedar,  va
ésser  en bona part  grâcies a.una
forta’-. moral  ideolôgica  j  per
poder-ho  .explicar, del  contrari
avui  no en  sabrieu res  -

Aquest  era  l’objectiu  nazi;
perô  van pèrdre. Perquè era una
teoria  inhumana.  I  com en totes
les  conflagracions,  va  quedar
algi’i per refer la his.tôria.

suculent  sopar. ens  dispersârem
çn  petits  grups  a  gaudir  la
bohèmia  dcl  T5iria  I  cl  Rat
penat.  •  -.  -

Els  tres dies passats a València
tingueren  un  caire  especialenint.
significatiu  pel  que  fa  a  les
nostres  aspiracions literàries. Per
una  part  un- apropament  a . les
perionalitats  ja  consagrades,
observar  els seus trets fisiolàgics,
manera  de  vestir i  actuar; .i per
l’altra  entrar  en  els  ses
col.loquis  j  controvèrsies.  Pet
i  •.fet la  problemàdca  dcl  jove
escriptor•  no  -  s’ha  rèsolt  en
-aquests  tres dies, tartipoc no era
cl  cas, pérè  sI guanyar mig punt
en  captar  l’atenciô  vers
nosaltres,  alfi  o  .  altre  s’ha

-interessat  pci  .  que  bonarnent
anem  publicant:  un  butlleti  de
caire  intern.  Els  debats  a  la
Universitat  de  València ens han
servit  per.  enfocar  la  tasca  i

-  Ternes

Aquesta  és  una  histôria  que
tothom  hauria  de-  llegir  1
meditar,  per no caure novament
en  Iatrampa.  Com he dit abans,
sôn  histôries tristes .perô la  vida
té  aixà,  tristeses  i  alegries,  dcl
côntrari  no distingiriem l  bé dcl

-  mal  i ilavors no  fôra  vida per a
ningi’i.

Els  més  afectats  sens  dûbte  -

sôn  la  joventut,  que  màlau
radament  avui  viu  en  crïsi.
Voidria  que es remuntés j pensés

-  en  e! demà é! que  li espera si no
pren  consciència i s’interessa per
la  cosa  pfblica.  Disfrutar  j
divertir-se s  molt fâcil j honic,a
mi  m’entusiasma.  Perô  penseu
que  -tots els  que  varen  quedar
alli,  a  rniliôns,  gairebé  tots
sabien  e!  que  era  disfrutar  i
treballar;  I  més bé que  ara.

-  Avui cm .pla.u una  vegada rnés
en  nom  d’ells,  portar-vos  liur
record  i  encara  que  sigpi
espirituaiment  e!  seu  retorfi  o
retour  com diu la  cançô.  .

ac!ariridees:  com és ara amb  els
probiemes  de  diferències
dialectals  molt  ben  tractats  pciprofessor  Sanchis Guarner,  o la
jncidència/intromissiô  dels
correctdrs  sobre  els- escriptors.
-Un altre punt a  destacar seria là
diferència  entre cl pla  de trebail
dels  j oves  valencians  i  dcl
Printipat:  mentre  que  e!s
primers         pub liquen
esporâdicament  algun  llibre  de
caire  al  piblic  com és:  “Brossa
nova”,  recuil  de  trenta  pôetes
joves  nosaitres ens mantenimen
la  constància  d’un  butileti

•  mensual,  en  e!  quai  s’inteiita
efectuâr  un  rodament

-  perfeccionador  i  de  màxima
cabuda  d’escrits.  -

E  Joan  Fuster va  cloûre les
jornades  en e! sopar deis premi
d’octubre  -  esbravarit-se  cri  un
sonor  collons!!.  .

Drets,
dones
vèts  (1)

C AR M E  R IE R A -  : -

Escriptora
Quan  Josep  Maia  Huertas

Claieria,  en  nom  de  la
Diputaciô,  rn ‘encarregà aquest
article  em digué  que  pensé  un
tema.  De  heu  antuvi  no  se  li
acudia  de quèpodiaparlar-vos.  -

Jo  no  s6rn,  a  diferência  deis
aitres  companys,  de  moita més
categoria,  Marta  Mata,
Espinàs  j  -Candel,  ais  quais
tainbé  es  sol.licità
col. laboraciô,  especialista  en
cap  - matèria.  Per  aixô  e! bon
amic  Ruertas  cm  donà  carta
blanca.  I  heus  àqu[ que  jo  he
decidit,  aprofitant  que eipassat
primer  d’octubré  es  compli  e!  -

cinquantè  aniversari  de
l’obtenciô  de!  -dret  ai  vot
femen!  e  l’Estat espawyol,
dedicar  aqu estes  ratiles  a  la
dona.

Justczment  aquest  és un  deis.
ternes  que  més m’inteîessen.  E!
primer  perqud  sôm  dona,  cosa
quèagraesc,  tot plagiant  Maria  -

.Mercè  Marçal,  a  l’atzar  o  ais
déus       pregonament.

•  Segonament  perquè  cm  sen to
•  solidâria  -  amb  els  més

marginats-i  els inés oprimits, és
a  dir,  -les més marginades  j les
més  oprimides.  Tercerament
perqué,  segons  les
estadéstiques,  e!  52%  dels
catalans  som  catalanes i  arreu
cl  n 45n e! 53% de la poblaciô  és
formada  per  dones.  Dones que
encara  tenen,-  tenim,  una
revoluciô  pendent  fins  j tot  ais
països  mé,5 dèsenvolupats.  “La
revoluciô  -  més  j ove • contra
l’opressiô  -  més  antiga”,  diu
amb  moit  d’encert  un  eslogan

•  feminista.  Dè jèt,  les Iluites de
les  primeres—  sufragistes
angles es -  i  nord-americanes

•  començaren  tôt: just.  e!  segle
passat,  perô  fins  ci  1918  a
Anglaterra  j e!  1920 ais Estats
Units  les  dones  nô  tinguereh
dret  ai vot.  Cal remarcar que e!
moviment  sufragista  ianqui
dônà  actiu  •  suport:  e  la
campanya  que  intentava  abolir
i’esciavitud,  la  quai  cosa
molestà-  a  moits  deis
abolicionistes  homes,-  car  els -

treia  protagonismè.,  Quan
després  de  la  guerra  de  -

Secessiô,  l’esclavitud  fou
abolida  (1865)  es  concediren
drets  de  vot  ais ex-esclaus perô
no  a  les  ex-exciaves.  La  llei
insistia,  doncs,  en  e!  fr1  de
considerar  la  dona  com  a
ciutadana  de segona  categôria..
Pci  que  fa-  a  Espènya,  fou
Glarà  apoamor  (una  de  les
pers onalitats  més  interessants
dels  anys  trenta,  injustament
oblidada)  sens  dubte,  qui
aconsegul,  contra  l’opiniÔ de
Victoria Kent, per a qui atorgar
cl  vot  e  la  dona  significa1a
ajudaF  a  les dretes,  els 161 sis

(passa a la pag. 12)
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-M Û sica pér a - sobreviure
“J’attendrat  le jour  et  la nuit,  j’attendrai  toujours  ton  retour”

•1

I

-     Un xec  —marcat  amb -

una  çreu  a la  foto—  va
intentar  evadir-se  sense

aconseguir-ho.  La.
represàlia  fou  muntar-lo

damunt  un  petit  ôarro
amb  una  orquestra  al

 -  -  davaiit  que
mentre  el .  trasiladaven  a
Appellplatz  interpretavan

J’attendrai.  Després,  el
deportat  seria penjat.  -

Records  com aquest  es
fan  presents      .

-  -    Mtsica,er  a sobreviurè.
JAC IN T  C AR R IO       -

Deportat  a Mauthaussen
-    -  a  la  r  Guerra Mundial      - -

•  -   E!  primer  dia  que  jo  vaig   gent  haurà  vist  aquest  -  dos
sentir  aquesta  cançô, va  ésser a   darrers dilluns a T.V.  han sigut
la  Caserna  Grans  d’Esnond   un exponent molt  clar.  Si  hem

•   -  d’Strasbourg  e! mes d’agost  dcl -  vist  un  conjunt  femenj,  én  els
•     1940, interpretada; per  un  grup   Caimps de  Mauthausen  i Gusen

•  de  soldats- frartcesos  en  un acte   joen  vaig  veune dos  conjunts
•     teatrài per  ais  presoners,que  es   masculins,  amb  iguàls

•   celebrava  els  diumenges,  perô  caracterjstiques.
allô  era  un  Stalag de  presonens  :  Es la-pel.liculamés real que he

•     -de- guerra  i  no  pas  un  camp  --  vist  a  çasa  nostra  sobre la  vida
d’exterkùini nazi.               dels camps;  perô  la  vostra

•    La tne!odja j la iletra vân tenir  imaginaciô  es  quedarà curta  en
un  impacte  tan  gran  que .  van   e! que passava en e! conjunt dels
quedar  gravades a  la  merit  de   camps. _Tot i que  heu vist certes
tots  els presents,  i sobretot:dels   escenes, no les heu visu pas totes.
que  ja  sabiem un xic-de francès.     Suposo que- haureu  comprs

Mai  més  se  m’ha  es  borrat   que  e!  formar  part  -  d’aque!!s
aquella  taSisica, sempre la porto  -  colijunts,  volia  dir  estar  enxu-  -

dinis  de  la  meva . ànima  j  a.   fat, ja  que  com  que en  la  vida
•    vegades  la  canto.  Per  què?    civil hi  havia  les  seves classes

-  —  Doncs per la senzilla raô que aIlâ   privilegiades, si  bé  alli  era  un
va  coménçar e! nostre calvani, é!  -  privilegi  menjar una  mica més j

•  quai  atigmentaria .a  mida  que  -  treballar  a  cobert,  cosa que  no
•    passessin els dies, mésos j anys.   tenien  la  mai onia,  perqué  era -

Tots  anheihvem  aqueli  retorn   carn de crernatori a  diari.
que  deia la çançô i mai arnibàva. -    4 milions varen  ésser morts a

E.ls  dos.  capjtols-quemoita-  Auzwitz  (Polônia),  2O0  mil  a

Tres dies i un whisky per â joves escriptors
R . P E R À R N A U -R . M U JAL .:          .

Quin  vestit  ens  posarem,   encatifats  de  l’Hotel  Priùcesa
xiquets,  xiquets. Quin  vestit ens   Viçtona harmonitzaven amb  la
posarem?..;.  per anar  a.sopar.     grandesa de  les lletres catalanes;

Des  de  la  posiciô  neutral-  .    —Tu,  aquest  “martini”  és
observativa  de  la  “suite”  de   whisky.  -

-,       l’hotèl-bùnker-barraqueta Oltra,     —Cala, calla,...  -

•         situat a  la.  plaça  dél  Pah     Asseguts a  taula,  la  saviesa -.

Valencià,  una  fracciô  —la  més   dels hcors  manava  la  gent  . a
representativa—  de• l’Associaciô   espolsar-se la  primera’ roba.  La
de  Joves  Escrip tors  tenia.  xerramçca in crècendo dônava a
l’avinentesa  de  copsar  in situ  la   entendre-  que  s’estava  fent
realitat  valenciano-blavera.       fainilia.

—Tfi,  aquest  cambrer  ve per     Bona saô  per  aIs  escriptors
•  nosaltres o  quèîL.  .       incipients. Coize a  coize amb  la

Què  vols?  .   Carme  Riera,  ploma  d’or  de
•  —Jo  em prendré  tin vaset  de.  dona  afrodisiaca.  Eus

“martini”  blanc  d’aquest  tan   comentava entre gests sensuals j
•  glaçadet.  .•  ..  .  mirades  penetrants,-  les  seves

—Jo  també.  .      vicissituds  literàries:  Ens
-  -      En l’aperitiu abans  dcl  sopar  explicava que  prépara una  sérieen  homenatge a  Joan  Fuster,  çls  de  narracions  erôtiques

escriptors  ganasso  des de la seva  d’aspecte  inexplorat.  A  l’altra
-   ben  guanyada  poltrona  costatdetauiaelDoctorScôpius

•    .esguardaven amb  ull  de  pare  .  ironitzava amb  hùmor  coi  en
-       condescendent. Els cortinatges j  •els  seus  escrits;  Acabat  e!


