
ca de vítornines o bé d'un complexa mol!
mé; greu que el d'Edip o cap d'altre pero
que és crltcrnent destructor. A aquest como
plexe se l'ha denominat de Segismond, cl-lu-
dirit a la anormalitat. mental del principal
prolagonista de "La Vida es Sueño" que es
va criar orfe_ de mare aillat d'homes ido·
nes. El dio que el seu pare penmet que entri
en contacte ornb la genl es porta com una
Iero.

Els éssers que pateixen en mcrior o menor
grau d'aquest complexa. son eqocéntrics.
inaptes per a abrir-se a la cordialitat tan
en la vida del ÚGball corn en la de la fami-
lia. Son desarrelats socials predisposats a la
falsia i G! crim. Han perdut les potancicrls
optituds hereditáríes d'estimar com cal. Tcm-
poc [aben estimar-se a si maleixos i no en
tenen cap culpa perqué ninqú no els ha
ensenyat mai que és l'amor.

En canvi els homes y les dones que han
crescut amb el doble privilegi duno bono
herencia i d'uno llar veritable (no dic una
llcr modélico) eslan en les míllors condicions
per a madurar hcrrrnóniccrmant i per tant per-
a estimar tan! el company de l' altre sexe
coru els fills, els pares, els germans, el tre-
bal! i la vida en general. Poden comprendre
els interessos deIs oltres. el sentit pregon
de la paraula democracia, i asumir respon-
sabilitals.

Cree que aquesles consideracions jo suq-
gereixen, per sí soles, les perspectives que
",1 coneíxement psícolóqíc í sociolóqic obre al
miUorament huma. Es coníírmcr la vello dita
que no hi ha veritable progrés sens progrés
en amar.

Ara més que mai eIs pobles necessiten
ésser gllvernats per porsonalitats equilibradesque sopiquen conciliar l'ornor a la patria
amb l'amor frote m entre els pobles, els in-
teressos índívíducrls amb els de la sodetat,
puix que avui posar o no posar en practica
la justicia secial i la justicia internacional
És ic una qÜestió de vida o mort.

Pensant ara en Catalunya en la salvació
deIs valors més preuats de la nostra terra,
en la necessitat de conservar-los i d'enríquír
tota la vida catalana, les qüestions de justícia
social ens apareixen en primer terme. Cctc-
Iunycr conslituiex una personalitat ben per-
filada, pero com a tal es nodreix, no sois del
!erreny estricte on !é les seves rels, sinó
també de I'aire que el volta i dels 'corrents
ideolO'gics de l'Europo en ha nascut. 1 a
no oblidar que Europa esta en pIe rnón, en el
planeta Terro en el qual, a hores d'oro, la
interdependencia de tates les comunitots hu-
manes es una realitat incontrovertible.

En electe, els poblss com els individus na
peden cssolír maduresa en la solelal, lIur
salut Ii isico i espiritual es solidaria. Ni l'cí-
llamen! nLla competsncic artera son fórmules
optes per a l'era ctómícc. La comunicació
y el respecto mulu enlre els homes y entre
el~ pobles, la col.laboració, el treball respon-
sable, son els ccnducíes que, vulgues no
vulquas, simposen al segle XX. La salvació
d'oprtrníts i d'opressors s'ha de cercar en
noves actituds mentols, més generases, més
intel.ligents que íir s ara.

Catalunya tíndrá la sort d'Europn com tal
Iberio. Parlant dar, volern dir que no hem
de perdre la le amb la unió amb els qui
puleixen com noscdtres dintre o fora de casa,
l'oprobí i la íniustícíc. Tením de lluitar ara
í després porquó els de dintra no puguin
trair els qrcrns ideals amb pretextos mero
cantilistes. Jo no podem enqcnyor-nos. de la
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moteixa ma'nera que hi ha dues F;~nces,
dues Anglaterres, dues Itólíes, hi ha lambé
dues Catalunyes... i també dues Espanyes.
L'ar.emíc i l'amic són a I'enserns dintre i
Iórc de noscltres per cdxó cal creurs el riestra
posta c¡uan díu:

Vigila esperii, vigila,
No perdis mai el teu nord
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TENNESSE wnUAMS,
PER AlS (ATALANS

En el nostre número d'abril pcrlávem deIs

qui, mosoouistes de mena, paguen i cplcu-

deixen els ,!ui ens insulten. Ens referíem al

no'veflis lrr írcmoés Gionno. 'el qua!, després

de blcs mar Mistral, amJ:¡ lo. protesta deis

prcvsnccls que no renequen Ilur patria, va

clludír, posteriormen!, a Barcelona, en ter-

;nes que no gas.ero reproduir per no oben-

cl.re els nostre lectors. I també a Tennesse

Williarns, que ens acusa de caníbals. Una

publicació italiana, Epoca, informa els seus

1ectors sobroe unes ofenses contra els V'elns

de Bequr, la noble vilo de la Costa Bruvcr,

en aqurests termes:

"A Italia, el film Tot d'uno I'esliu passat

ha esta! prohibil nomes als menors de setze

anys. Pero sembrce que a Espanya la cen:.

sura el prchrhirá per a tothom. I no paa a

causa de les e.sc-enes "audaces" en les quals

Liz Taylor surt del mar amb un vestit blemc,

sinó per les furigundes protestes deis dos

mi! hcrbi1an!s de Bequr, un poble pinloresc

de CataJUnya en la pellícula ha esta! ro-
dada per Mankiewicz, La bono gent de Be-

gur no ha vis! encara, és dar, aqu.estcr pe-

llí culc, pero ha snbut pels diaris que la

cinto p·resenta lIur vilo com si los poblada

de mendíccmts. de ccm.ibuls i d'homosexucrls,

Aixo ha provoca! una indignació eollectívc.

més aguda encara, si l·enim present !'inna!

orgull deis catalana."

'·'És ben cert q,ue a Bequr no hi ni po-

bdes, ni desocupcrls ni, menys, pederc.ates.

En cquest poble tothorn és honest, lleial .als

prlncipis i orgullós del seu e sperlt ober! i

¡.iberaL Els estrangers hi són ben acollits i

festejats. Jo en cquest ambient Mankiewicz

¡ el seu escamo! es van Ier rrnüpútics lan-

test com van comenccr a rodar el film, puíx

que es van vedar da la guardia civil per a

empaitar els vitatans del correr i íer-se'n

xrmos, A la vegada no van dub!crr a ofen-

Xavier Claven Berrás Lluís Mas Gombau
Advocat

Corresponsals a Catalunya i l'inte-
rior de' la República
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dre'Is amb escenes que nornés podien haver

estat concebudes per Un ximple com Ten-

.o"",e \Villiams, autor de l'argument. Una

d'aquestes escenes mostrcvo la Taylor orri-

bcnt a Beg,ur amb el seu diguemne promés,

en taxi. Un cap baixat del cotxe .. el {Cpro_

mes" havia d'cdlibercrr-se deIs petits acca-

toni tlrunt-los un grapat de· sous. L'nlcnlde,

davant cdxó, va anar a protestcr-ne a Man-

kiewicz; pel'O aquest el va írcmqudllitacrr i

u va assegurar que el film figurava an;.

bíentut a I'índia i que el rodaven a Begur

per rcrons económiques. L'alcalde vtr herve ..

-de callar, per bé que la justifica ció l'avia

deixat escéptíc, i Mankiewicz va continuar

ro dan! I'esceno on els accatoni de Begun in-

~ten de "devorar (com diu el guió) el

promés de la Liz Taylor."

"Els cínecrstes omeríccms havien obtinqut

de Madrid el permÍs per a desernbnrcsscr

els ccrrers del poblé, pero no van tenir

compte de fer-ho !alment que Ilurs exigen·

cies no fossin desovínents crls velns. Es va
escaure que díverses persones no van po-

der oentrar a casa ni sortir-na durant hores

l hores, Un dio, 'una dona va perdre la

paciemcia, i velia passar; pero un guadia

la va aturar i Ji va dir en to sever que

I'Eliscrbet Taylor havia d'entrar en escena

precíscment en crquell rndret. Pero la dona

vo: replicar: "Digueu a la tal Taylor que

jo, la Maria. haig de le, el dinar." Al res-

taurant local, en els ctctors menjaven. la

mestressc, Corrne Friqolcr, havia propcrrcnt

personalment els plcrts per a la bella Líz,

Quen la píntcmccr va ésser servida, la diva

la va reíusrrr corn si {os ínfeetu. La Cnrme.

indignada, va dír: "Pero, qui -es penso; que

és, crquestcr Taylor? Per qu,e gasta lants

de Iums? Té els ulls eixerits, pero el C<lS.

poc que ved res. Cada: esHu arribe~ aquí

un pom de noies molt més ben plantades

.que no pas ella". JI.vial les comes de la

Liz van possar a ésser l'mgument predi-

lecte de les dones de Bequn, i aixo perque

la diva ocostumcvcr de tapar-se cada cap

que passava pels ccrrrers del pobla. "Po-

bietu", deien els passanls; "mai no podrá

amagar al seu heme aquestes dues ccmyíu-

les de carnes que té."

"Els habitanls de Bequr se s·entien tots

ple-gats ciesos per l'aire de menyspreu i per

les coses lnv€rsemblants· r.!.ue .els crmericrms

cncvsn fent. A la pla~a d.al poble, aquesls

havien installat una cuino mObil per als

crctors, i quan l'alcalde va .expliccrr aMan·

klewlcz que la cuina leia nasa per a hallar-
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PAU I TREVA "Races i civilitzacions, en passar per Catalunya, han estat sempre colpides
per algunes de les seves belleses, virtuts i bondats. Ningú no ha passat mai de
llarg. Ningú no hi ha pogut sojornar amb pressa. Tothom hi ha romas encu-
riosit: mirant i gaudint. La convivencia amb els catalans ha abellit sempre els
estrangers. I, corn a ofrena al goig ele la vivent estada, tant els qui hi resten
com els qui segueixen, hi deixen amb emoció un bocí d'ánirna, Amb els segles,
aquets universals presents han enriquit els hornes. Primer, en l'estímul; després,
en la voluntat activa d'interpretar; més tard, en el tast i contrast de les temp-
tatives própies, i per fi, en la definitiva i mesurada incorporació. Les versions
catalanes per a assimilar i enriquir les valors dels altres són múltiples. Cada
comunitat civil fa la seva versió de les formes d'ennobliment i de bonesa
estrangeres que incorpora. Catalunya ha estat sempre un concurs obert de
ciutats per a millorar la vida de les coses,dels homes i de l'esperit."

(Del Cant a la Ciutat Obrera, de Sarrá Serravinyals).

per

MAR'C-AURELI VILA

En tots els anys que, com tants altre9 pcr-

triotes, m'ha toeat viure a I'exilí no cree

haber escrit mal res contra cap altre cutclá
que a !'interior d'e la patria o a 1'exterior

d'ellcr, mantingui l'espertt de lluita contra la

tirania i un alany de llíbertnt per a Ccrtcr-

lunya. No cree tnmpoc haber proferit en cap

discurs ni converser, cap atoe contra un con-

ciutada. Per tcnt, críxó ern dona drel.' i en

faig us, per entrar a la plasa pública í de-

manar a lols i a cada Un el sotmelIe's a I'es-

perit de pan i treva. Que fineixin eIs atacs

directes o indirectes contra tot catala que

pensa en Catalunya i !revalla per ella;

encara que crelem que no ha fa en la

lorma més indicad'a. Beservem-nos les noslres

crí tiques, ~I riostre desafecle personal

foragilem de noscltres el blcsme, la ironia

el saroasme.

Massa anys d'exili pesen dnmunt noslre

per no haver apres la gran lIisó de la tole-

rancia mútuo i el respecta que tots i cada

un ens devem. Els calalans' de l'inlerior que

a la Ii i al cop lenen i diran l'última paraula,

i;an de veure amb menyspreu lols aquells

que des de I'exili es dediquen a la lasca

poc reoomacable d'atacar a altres compo-

triotas que es troven en la seva mateixa

posició: la d'exilats i la d'rrntics polítics. Poc

pol itic és qui s'entossudeíx a bescanlar o

cnlumnier altres cíutudcms, casi sempre cíutrr-

dans que en un lloc O allre trevnllen per a110

que ens és sagral a lots, iln Iloc d'upuntcr les

bateries contra I'enemic comú que nega a

Ccitalunya els drets més minims corn a nació.

Hem de sentir-nos units i donar ~ 1'ensems

la sensació a propis i estrcnys de qua pero

tanyem a un poble i que tots. sense excepció

de cap mena, vale ro ,!u,e el nostre poble

tingui i pugui usar sense trcves del dret

d'aulodeterminació. En aixo cree que lots hi

estem d'acord. També cree que estem d'acord

que no crcceptern cap de les disposicions del

No desitgem pas abrasades protocoláríes

ni crrepenüments públícs, Aixo no escau pas

massa al nostre temperamen! de cctnlcns,

Pero, sí que ens cal Ier ús d'una cuto-

disciplina per a combntra les pass ion s i les

actiluds poc amistases, Aixo depén de no'

saltres mcteíxos.

No hem de ccrura en l'infantilisme de dir:

el! va comsnccr! Ací sí que s'esccu bé

I'expressió de Jesús: l(qui estigui llíure de

pecat que tiri la primera pedrcr",

Es possible que entre aquells que lIegeixin

uquestes rallles hi hagi quí a mida que cvon-

ci en la Iecturc, cerquí en la seva pensa

arguments per a contrcdlr-nos. Nasaltres li

suplícerlem que fes per manera de Irovar

en sí maleix la farsa suñcient per a venSer

aquesta tendencia. No ha díem pus per

p~ d'entrcr en polemice. sinó simplement

perqua conslderem que dins el camp que

hem presentct no hi ha, no hi pot haver

polémicc.

Creiem que haviem d'escríure to! <;ñxo

Crelm lambé que moltíssims calalans esta-

rán com nosnltres convencuts que cal crear

un clima de pau i Ireva enlre nosallres. La

gen! que pe:nsa i acfua dins de la palria

neatcm més íreturosos que ninqú.

Una nació amb les magnífiques ccrrcrcte-

rísliqu'es de la nostra bé es mereix aquesl

santiment d'uniíct.

Sigure'm Heials a les nos tres idees i poai-

dans personals ba i resp.ectanl i fent res-

pectcr les dels altres compctríotes.

regim actual de l'Estcrt Espanyol que han

rmul-lcrt, en forma gens lega! per cert. les Ili-

berlats, minirnes i ínsuííclents per a molls ce-

lalans, que la nostrcr terra lenia durant la

vigencia dins el terrltorí calala, del regim

cutonórnic.

.
Pau i trevu entre tols nosrrltres, pensem

com pensem. Deixem que cada am deis que

lrevallen per Catalunya ha faeí sense la

temencn de que serc:x alacat per un altre

catala i procurern també trevallar nosallres,

No vulguem tenir enemics els catalans ; no

desitgem que cap allre catala en Iinqui cap.

Tenim Un sol fronl a atacar i lots sabem

prou bé en es troven les files enemigues,

Girar l'arma contra un eompcrtrioto és ínuc-

ceplable i inconcebible. Que no surtí ni una

sola llelra impresa ,ni es digui un mol per

atacar a un altre cotela!

Recordem, Iem memoria de com a l'exili.

En Frcmcesc Macia fou maltractat per como

patriotes de dins i fora del noslre pais; pero,

el poble passa' per sobre adhuc del ridícul

en que alguns volien pcscr-lo, i trova en

eil la figura senyera d'unn etapa de la

nostra históric,

És molt possible que la política interno-

cional prengui lombants imprevistos. La hís-

torio ens enseeya que I'Imprevíst és a

voltes clló més previsible. No és pas pos-

sible si certes circumstáncies tenen Iloc, que

els Iets nGUS ens lrovin en baralla i desunió.

Davant dels Ieis possibles Catalunya s'ho

de trovar unida.
hi sardanes, el director de la companya va

prometre dolze dOlars per ,r als pobres",

Inaxlstents al país, a guisa de compensa-

ció. Si aixo no era prou, el director havia

llagat UDS gitanos i altres xarnecs com a

comprrrsea, i aquesta gent es comportava tan

mcrlcameot, 'que fins i tot el <:omandant de

la guárdia dvil es va excusar als veins

de B'egur dienl que els americans són en-

ze!: de nuíxanccr," Ara que ha eslat deseo-

ber! qú:" el film no era "ambienla! a I'Ín-

dice", la indignació deis begurencs s'ha es·

campal per lot Espanya. Un diari de Mrr-

drid ha escril: "Potser sí. que el se,nyor

Tennes-se WHliams és un caníbal: pero, en

canvi, e$'~fIl sequrs que noscdtres no ha
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