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EDITORIAL 

-
Catalunya! E~o. el primer crit 

qw• ('lis surt dels llavis en co
IIH'll(.'ar l"any nou, l'any de la 
I I C1'0RlA. Catalunya! Aque
lle:; terres mares de la nostra 
rw;a . Aquelles terres mares de 
Iol.\ ¡•/s nostres anhels i de totes 
Il.~ IWS/res vulunlals. Aqu.e
lles planu res, aquelles v ft: l l s 
i aquelles mtmtanye!i que tenen 
un c·olor /an nostre. Catalunya, 
cüravessada. p er quatre rius des
. ,ot a ('l Pi retlt!ll com les q uarr•~ 
barrc•s c¡w• atra¡;essen el .seu e:; 
cul lriomfa f. El nostre primer 
p4'11\ctmelll ,\, per ella i per tt 

{Ol .\ 1 {s IW' ITeS !fel'mUilS cala· 
fan., r¡ue en ... Pspc•ren. Salu t, Gtt

lalull\'11 f Salut. anv 11011 r¡1w 

en ... hi lonw.ras! 

L 11 pruver(li cell diu,: «AIIy 
nuu t•ida tHJnt ·. Cal fjlll' facin 
ttrJI 'U t'ida els eiJllil'ocat~: c(/1 
'fil'' facill not"a vicln r•f., que 
I han mal nwnadct. P ero els en· 
la[CI'ns, pensin com p<•n '' Ïn, qne 
s h(J.It e.~fon:clt .~empre per Ca· 

talunya. c¡ue han sen tit sempre 
brrln el cor pronuncian t aqu••st 
IW/1~ Mtgrat Jlf'r UIJilf'St.'i tHJ 

compta l 'ada¡{i. Aquests ·sola 
m•·nt els cal rPfermar la .\C'Hl 
vol unt al. 

L'Any rwu que comellf,'Ct ciu
rei la p~11 al món. 4quesla nie 
tPrwbrosa. plena d ' ombrt!s ,,¡. 
ni.,trr•s, c¡u 1• s'ha a;rrossegat s«.l!· 
11CIItl aamu n l l'ls homes. ja co
men('ct a frondre's. L 'ana 
triomfal ia ('IJIIII'nç:a a somrlll· 
r P. enÚil d1>l$ hor;tzons. El cam
panar clc•l T C'TII ps ja ha clona f 
l ' hora el e la redernpctó. Els 
Flitlers i 1•/.~ Tlimlers. els Mus
solini i ,.¡., Franco. aques/t'S 
mnbres ... inislrf's lJUP s'han pas· 
. ~ejal com llo¡Js famelencs .'W-

bn• la terra. ja busquen ende
badv~ e>/ ('(L/1 ¡w r et ctbs"ctm<l~r
:;c>, La claror dl' l'alba que 
apwllla l' l ' fn por g¡ prinwr 
rai!¡ cle sol que> arribi ds ferÍ· 
rà com 1111 ylaei de foc. 

l 't•ro pt•r ac¡twsts monwnts 
/wróic.'{ i )oiosos qw> s 'acosten , 
cal Pslar tots units. Ens espf'm 
lJJUt tasca àrdua a {.er· hem rb 
1w1e)ar la r·asa i ¡;osar totes lr~y 
cosC's al Wll lloc. En.~ unirem i 
farc>m lJf> la lasca si tenim el 
cor i els ull:; fits en Catalunya. 

Salta, ( alalllln·a! Salut, any 

uou r¡w COIIH'IICes amb un 
trenc· d alba d,. LLIBERTAT! 

u;:;ó 
FOR._Ç-A. 

LA MASCOTA DE LA REVOLUCIO 

E:-. hr rrta:::cola de la JLo..:lra guerra i de IH ,.,,,..,lra r•·' ll lth· i··,, 
'l'ol" t'I..: Jnfans !'.rlulaus Pl tT•nèi\.cn . E ... d "'l'li ··api la . En ,·aaa 
J';t .... ;r u ' i ha 1111. Tol ..; el ho11W~ llnilcu pt:l' l'Il. Et nn,ln• pobl~ 
'ha lluilal i llu iltr pl'r al.- :il'\1:, fill:-; , }'1~1' al-. ::•; u ... Jll'lih pt'l' a ]t':; 
g•:JH'I"r::" fnltrrc·:-. Call:drm~a t-.... 1111 poble ¡H'lil ;rtuh una gra n· 
de ... a d 'inlilua adlnil'ahlt•: la g-nrntlt•'a de Jll'll""'' c•11 EL \IE~ 
'J'ETJT f) I ~ TUl" C 'alalull)'<t L'S Ull pol> lc grall t'lt la lt Ï;,..lúria i 
'en Ja t'llit u ra UllÍ\ t'l'sd. La st'\ a bandera lta triolllf¡d j lrium
tarir -=c tllpn: pt'I'IJl.lt• t•l-; catalan;:, la pol'lf'lll d l'"'(llot·garla t•n l'inri 
'111a. FiH!:' la hi pot la U . \l ES PFTLT nE TOT...; que t), <'I <:api tú 
'tleh nostre!:> afalac-; i Ül' l es no.,tre.s i llnsitm ,.. " qui t'"}l<'I'C'JI eh 
't u {~.- gr<uH llorer..; i l·~s lll<;s grans 'i clòrit~"· 

INTENCIONS 

¡----EL PO ET A______, 
Alt.a la nit. i el poble un petit 

poble de l'Anègc, voltat dc m un
tam·cs i d'aigües en lhbn-tat 
embolcalla~ en un gran silenci. 

Aquest és un peti~ poble dc 
l'Ariègc, voltat dc mm.tanycs 
que ara s'han posat una capu~KR 
.:e neu. Aquest ée tm petit poble 
de l'Ariège, proper a la frontera 
d'Espacya. A<¡uesta és :ma nit de 
dissabte. alta ja la nit. i al poble 
Lan sols s'oeix la remor somorta 
del riu, que canta sota la pàl.liçla 
clarvr del:; estels i t.ot.es Ics :fines
tres, exccpt.c una són fosques. La 
finestra il.huninadn: en la n1t dc 
poble -aquestes nits de poble, 
· an belles. tan evocador.)s. en les 
quals el silenci esdevé sonor dc 
tat!lcs petites remors: el vcnL en
tre Ics bnmques dels arbres. el vol 
d'una au nocturna. la 1-..nt dc les 
hores... - és hl de In enmbra d('l 
mestre. 

Jo sempre he sentit un gran 
respecte, urw. csttma profunda en· 
ver:; aquests homes -els mestres 

t 

d'esco:a ~ que al mt:'.l palS són 
mal pagats. convertits ('11 tlf')us 
comuns pels saineters cretins. 
malviuen en un poble oblidat. 'I, 
L'estima profunda que he sentit 
sempre em·crs aquests homes ab
neg:lt.'> cm feu lligar amistat amb 
Lluïs Bello. l'autor de «Viajc por 
las escuelas de Espati<P>, cxemp!l' 
de ;avallt:rs i d'ascriptors que mo
ri orgullosament. dignament. mag
nilicament pt)bre. 

La nit del cUssabt.e ,.¡ mestre 
d'aquest peLil i bell poble de l'A· 
riègc poL oermctre's el luxe d'allí
tar-se tard, La nit del dissabte el 
mootre d 'aquesL petit i bell poble 
de l'Ariègc rontestu la seva em·res
pondència, nJdacta una revista 
<CEra bouts dcr,t mountannoll-{]Uc 
cal traduir c<La veu dc la munta
nya» en la qual fa obra d'intel· 
ligència i dc bondat. escriu els 
seus versos que després, <IP iun P.n 
tan aplegatit l'll volums. 
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AQUEST ANY NOU .. ~ 
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Any nOtl, desitjos vells. En cada cosa 

trobem un nou cncis i un nou sentit 

però, et~ s resta el perf~un d'aquella rosa 

que un jorn llunyà ens esclatava al pit. 

Any nou, <lesitjos vells.r Jo encar voldria 
l1aver posat la sabata al balcó 

i quan e 1 dia de Nadal .sortia 

baver-l a trobat ple11a de sucre d ' iHu.y1Ó. 

Peró, aquest any nou que ara comença 
assolirà. un altre de.,ig vell: 

els catal ans tindrem la joia .immensa 

de veure Catalunya de~sota un sol novell • 

Un sol que esclatarà totes les ro.sea 
i omplenarà la terra cie claror 

i fetà reverdir tote., les coses 

en Ull esclat ac rCSilt:l'e<:C.ÍÓ, 

A .quest auy nou ens ollrirà la porta 
1 un nou ;tJè ens f:u·a Í>at1·e el pols 
i I'ahraçada serit cucat· més forta 

i el bes d~ l'arribada mo l t més tlolç. 
A<¡uest any nou ens vt; com un navili 
que l1a traspassat la tempestat f111·Íent 

va carregat ,le penes (le r exili 

i poc a poc les va llen.1aut al vent. 

Emplena els pals de gall:mlets de joia 

i els mariners comerH'Cil la cançó; 

ès un fadrí que at·riba per la noia 

i fent bracet la auu Sl festa major. 

Aques any nou lluu tot ~·o ~¡ue l10m espera 

ço que en el cor hem cobejat tan viu 

Potser serà en plena primavera 

potser com fruit madur en ple estiu. 

Aquest any nou és ' l'any de la ,·ictor.Ía 

lw (liu el vent que vé de terra endins 

lw dirà un jorn esplendorós de glòria 

amb un esclat dc lliris com clarins . 

Aquest any nou fa !remolar la branca 

<¡ue duu per fruit el sommi més preuat 

pat·eu la taula amb la tovalla blanca 

que el pa cle l sonuui es fa realitat, 

I Catalunya s 'omplirà de festa 

i el goig intem el cor farà estremir; 

aquest any nou durà tanta ginesta 

c1ue cada cim riudi com Ull mati. 

Salut, auy u ou! T'obrim el cor i els braços 

1 mil banderes dretes cap al cel. 

El vell desig que ens l1a guiat el.1 passus 

arriba clar, luillant com un estel, 

SALV ADOR PERAltNAU 

• r1om ànt! 
D±;. L-A 

O iA to 's ser rica i Plena n 
.!. 
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