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UN POBLE NO MOR SI ELS SEUS FILLS NO VOLEN
Catalunya està
vivint
unes ¡ornades
esperançadores a rei del restahliment —ni que sigui
provisional—
de la Generalitai i del retorn de!
President,
l'Honorable
Tarradelles.
El que han decidit els
decrets del govern,
a
molts catalans ens sembla que no és tot el que
esperàvem,
i
potser
molts castellans
pensen
vist des de
Castella,
que gairebé és massa.
Molts deuen pensar que
es tracta
d'unes
conçessions
a
Catalunya.
Vist pels catalans
es
tracta d'un
reconeixement de la nostra
historia, de les nostres instltucions
I, en
definitiva, de la nostra
pàtria.
¿'interés 'per les coses de Catalunya
va
creixent.
/Wo/fs I'han tingut ciar
des de sempre,
i no
eren compresos.
D'altres, sota l'influx
que
eis esdeveniments
collectius tenen sempre en
lés persones
i en la
seva mentalitat
han anat canviant maneres de pensar i van
veient més coses clares. Una i altra cosa son nobles i tal
vegada
convenients.
El resorgir de Catalunya necessita
arreis fondes i persones que sempre s'han mostrat fidel s a la causa. 1 necessita també entrar en les capes més populars i
massives,
sense caure mai en el foicklorisme
o la moda, que poden
ser
manipulais.
Hi ha també molta gent que sempre deu haver
desitjat
aquest dia, però que les circumstàncies
els havien dut a
perdre'n gairebé les esperances
o almenys la il-lusió. I a
no manifestar
massa el que
pensaven.
Ara el clima és diferent.
I és més fácil
d'animar-se.
Hi ha però un punt necessari
per tal que el
moviment
popular sigui serios: aquest punt és la cultura.
La Televisió
Espanyola,
no fa gaires dissabtes,
en el
programa «Informe Semanal» ens va oferir una mostra de
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com la nostra historia i
els nostres
personatges
poden esdevenir
coneguts pel poblé a través
dels mitjans de comunicacio. En aquest
sentit
la majoria de diaris han
millorat
força —i aquí
cal també tenir
present
que el marge
de ¡oc
se'ls ha eixampiat—
I
ens Informen amb força
amplitud,
no sols amb
noticies,
sino amb articles de fons.
Però hi ha un nivell
que és previ a tot això:
és el de la
formado
cultural
que es rep en
la infàncla 1 l'adoiescència.
Bis qui i'han
rebuda
de l'acabament
de la
guerra ençà, no han sentit parlar a escola de la
Generalitat
ni dels seus
presidents,
ni de la diferencia entre la politica que seguien els Austries
en
comparado
amb els Borbons pel que
fa a Catalunya.
O si n'han sentit parlar. ha estât perqué el
mestre ha explicat
més
coses que les demanades pel programa i que no figuraven
en el Ilibre de text. Podriem dir que la gent de quaranta
anys en avail, si n'esté assabentada
és perqué ho ha fet
d'una manera una mica
autodidacta.
Esperem dones que, entre les moites coses que caidrà
anar ordenant,
a través de les llels i decrets que vagin
venint, hi hagi la d'un ensenyament
no sols en català, sino
profundament
català. És a dir, que sense deixar de banda
rensenyament
de la Historia
i la Geografia universels
i
deis diversos
pobles d'Espanya.
aixi com
l'aprenentatge
de tants idiomes com els alumnes siguin capaços
d'assimilar, doni un Hoc privilégiât,
des dei començament
fins
a l'acabament
dels estudis, al coneixement
de la terra, la
història,
la llengua, els costums,
l'art i la literatura
dels
paìsos
catalans.
Només aixi tot el que fa a Catalunya deixarà de ser considerai com una cosa mi g amagada o una ceba d'uns quants.

