
Davuru les múltiples pero incornplc- de residencia es fa prcscnt, si no en tots batut en les riostres rcunions d'ara. que
tes inforrnacions arran de 1.1 11Tro- nosaltres sí en els nostres Iills i néts anern rcpctint fa rnolt de tcmps i que

bad.i i 1 Congrés Mundial de Casals i II La persiStencia cn la catalanitat, man~ s'exposa bcn clarumcnt en les conclusi-
Ccngrés Mundial (k Cas.ils Cataluns tinguda arnb tant d'csforc duran: cls ons del Congrés.
m 'es mol! gr.u d 'acce ptar el co n vit darrers quaranta anys, es fa més dificil L'cxistencia deis Parsos Catalans es
d'A\ 01 per tal d'cscl.rrir o si rnés no quan sernbla a 010115 que la batalHl ha un Ict biológie, lingüístic, peró no pas
donar la me va opinio en aqucst estar guunyada, polític; no té una traducció valida tora
respecte. l lcrn vingut en segon tcrrne a expli- del ierreny deis idcals, 1 no creiern que
Per una banda. hom ha exposat cls car el que neccssitern mercés al convit sigui exclusiu ni incompatible parlar de

itincraris i les visites: els patriórics, de de I'lnstitut Catalá de Cooperació 11»- cultura catalana. es reconcgui o no «la
Moruscrrat a Poblet i San tes Creus, cls roamericana. 1 volem dir aquí que, deis realitat nacional deis Paises Cataluns».
gastronórnics amb que hern estar obse- acores de la I Trobada, n'hem rebut Pensem que els Paises Catalans són
quiais, i les visites a les rnés alies autori- alguns rcsultuts que són ben positius: una realitat nacional mancada de rcalitat
t.us catalanes: el 111011honor.ibíe nrcsi- l'Expo Catalunya 80, que encara recor- política. Que podem desitjar i lluitur
dcru de la Gcuerulit.u, el molt honor:r- re els p.úsos d'Amcrícu, «Noticia de perqué aquesta arribi un dia, UIlS altrcs
blc presiden¡ del Parl.uucru , el b.ullc de Catalunya», que rehcm mcnsu.dment i acontcntar-se arnb el perfcccionumcru i
la ciuuu, els presidents de Dipuiacions, l'establiment de contactes pcrsonals la defensa de I'autonornia que vol viure
co nscller s del gover n de Catalunya, entre els rcpreseruauts dels diversos al Prineipat, amb una visió potscr més
uutoriuts dcts llocs rccorrcguts, Casals, Hern vingut iambé a reformar i pragmática de la politica nacional catalu-
1 al costar de la resscnya pcriodistica ampliar algunes de les coses que l'cxpc- na; se nsc estirar més el bruc que la

d'aquests fCIS, urnb les paruules deis riéncia SUMa viscudu cns aconscüa. múncgu i procuran¡ de momcnt salvar
alrs represeru ants de Catulunya, han Tractar de fer més eficient el que es el que s'ha aconseguít, consolidar el
sortit veus d'atenció, de blasrnc o d'iro- porta a cap, ampliar la diíusió de les poc o molt que tcnim.
nía, que voldriern escatir, Ens agradaría riostres uctivitats, i en fi, tot el que 110m Que els qui hem suportar les mal-
explicar o fer e nte ndre el que hern podrá lle gir en les conclusio ns que tcmpsadcs de rnig scgle de persccuci-
viagut a cercar a Cnalunya cls presi- [oren presentades al presiden: de la ons no ncccssiicm que 110m ens avisi
dents deis Casals d'arreu del rnón, el Generalitat. d'uns perills que coneixern rnassa bé.
que necessuern i el que pcnsern. Per acabar voldria en tercer 1I0c dir- Que el fet de viure lIuny no ens encega,
Hem vingut a locar de pcus <1 terra en vos un xic el que pensem. 110m ha de- sino que precisamcnt el fet d'haver per-

aquesta nostr a Pátr ia. Vol dir nuneiat un maléfic interu de control sistir delensant les autoritats legitimes
subrncrgir-nos un xic, breurncnt, entre deis Casals per part de Madrid. Un de Catalaunya i fcru-los costat, a l'exili
la gent i les pedrcs, p~15 carrers i les Madrid sense cognorn contra el qLUU o en el govcrn aurónom, ens autoritza a
places, pel pla i la rnuntanya del nostre 110m ens avisa pcr tal que estiguem venir sen ..se cap mena de supeditació o

. país, per ernportar ..n05 aJs 1I0C5 de la arnatents i a l'aguait, ts precisamcnt delegació de volunuus en rnans de
nostra residencia una alenada que ens aixó 'el que voldricm esclarir: jo erucnc ningú. Si, és cert que cls Casuls han
COIÚOrti en la quotidtaru tasca de rnun- la susccptibilitat deis qui de Catulunya viscut -sobreviscut, diria- deis seus
tenir viva la presencia ee Catalunya. estant veucn la prolifcració de llcis propis recursos. No tingueu por que
Cosa no gens fácil. ja que la manca d'harrnonltzació i ultres retalludes a un una beca, un passatgc, taran claudicar
d'imrnigració i les baixes biológiques Estatut encara no. del tot vigcnt, Si bé el nostrc espcrit iudcpendern, la nostra
cn els nostrcs renglcs fan cada dia rnés 50111 catalans de fora, si bé multa de la ide nt itut nacional catalana, la nostra
díflclí la persistencia de les riostres llnrs nostra gcnt ingrcssa a la indilcrcnclu i lliure i sobiruna voluntal d'ésser el que
collectives, castigades I!IlC.tr.1 pcr la se- l'abaltimcru patrió tic, molts de 1I0S- SOn1.
cessió de grups i individus que les afe- ultres, lIuny deis arbres, tenim una Es en aquest sentir que volcnsortlr a
bleixen, car en els nostres llunyans es- visió potser rnés completa i sintetice la llum de 1:1 premsa, per tal de fer con-
tatges no ho fern «tot entre tots», sinó del bosc. TOI i les dcnúncics o avisos de eixer aquesta nostra fidelitut, ahir exal-
«tOI entre molt pocs». L'ubsorció en la l'lPECC corn l'ug re humor u'altrcs, ,ada pcl nostre respectar president. 1 és
vida sócio-politica dels nostres paises voldriern repetir el marcix que hem ele- precisame nt el respecte a l'autoritat

L·a idea de confederació va tenír
forca predicament a l'exili, entre

catalans, bases igallees. Fins i tot va ar-
ribar a interessar alguns nuclis repubti-
csns espanyols i no en fou del tot alíe
l'exili portugués. En algun momento la
ressonáncia que adquirí el tema fou
considerable í, en vista de «la transcen-
déo:ia a Londres davant I'enorme tasca
desenvolupada pelcomité crear por a
l'est\ldi de la Comunttat Ibenca deNact-
ons i la seva repercussió al ~e Unit,
~i Portugal, entre publicístes i80-
vernants europeus, i a l'Argentina,
!n.o¡ü, Xile, Veneeuela, Mexic iEstats
tJilits en collectívitats díverses i entre
bornes d'Estat», una editorial baseo-
jU'gentina hi dedica un llíbre.
Aquesta vegada, la' iniciativa l'havia

portada sobretot I'exili ha&: i adquirf
forma el dia 16 de desembre de 1944, a
l'Euzko-Etxea de Londres, en acabar
una lJarga conferencia el portugués Ar-
mando Cortesao. Es decid{ constituir
una comissió per a la qual foren desig-
nats, .<d 'acord amb la proposta del
senyor Araquistain, aquet com a espa·
nyol, el senyor Cortesao" portugues,
CarIes Pi I Sunyem «i el president de
l' Euzko-Etxeai de la conferencia,
~el de lrujo». Més tard, els quatre
·membre.s de la c.omi.ssió pronuucWm.._
sengles conferencies al Royal Hotel,
auspiciades per Acció" Republicana
Española.
Manuel de lrujo en foU, en realitat,

e! propulsor abrandat. Recollia, de fet,
e! c1áp1 que arribavd sobretot de les co-
munitats catalanes, . ben representades
'aLondres pel Consell Nacional de Ca-
tatunya ... que presidia precisament
Caries n 1 Stmyer. Peró hi aportava,
amb vehemencia i grans dosis d'esperit
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máxima de la riostra nació el que hern
predicar per América i el rnón en els
Casals catalans. Que si hcrn viscut tres-
ccnts anys sensc autoriuus legitimes i
hern pcrdut aixf el respecte uls qui ens
manaven en tots els ordres de la vida
ciutudana, ara estera adquirint aquell
.oscntít de govern» que ens rnuncava i
volern excrcir-lo comcncnru pcr respcc-
tar j obeir, en lIibcrurt i scnse obscqúen-
cia, aquesta nostra legítima auioriuu.
Encara voldriu afcgir que tcnim tan

clars aqucsts sentits, que vcnicrn al
Congrés i a la Trobada arnb algunos
conclusions paralletcs, simétriques :\
les que s'han aprovat per conscns una-
nime, Que ningú no vulgui encara,
mm hu pussat amb nitres tasques, atri-
buir el resultar catalá i nacional del Con-
grés o la Trobada a aquells avisos. lroni-
es o dubtcs.: Que és rnés dificil, i pcr
aixó més sol id, estar umatcnts i 11 l'u-
guait de tun lluny que al rnig del bosc
on teniu la sor! de viure els qui mai no
fóreu escamputs en diáspora. Dolor in-
comparable, corn de ia Marga rida
Xirgu, que nin~ú no podrá mai pagar ni
entendre si 110 I ha viscut,
Acabaré, dones, aquestes ratlles re-

produint un parágraf pronunciar en el
congrés su ara celebrar, per la presidenta
del Casal de Brusselles, Maria Josep
Alernany:

«Sorn conscients d'ésser la finestra
oberta de Catalunya al món exterior, i
és per aquest motiu que hem vingut
amb el cor pie d'esperances i el cap pie
d'idees, disposats a treballar, la má en
la mü, arnb el govern lcgítim de Catalu-
nya: la Generalitat,
Tornarern ul nord, tornurern al sud i

dirern ben fort que camincrn per poder
ésser, i volern ésscr per caminar corn a
homes i dones lliures: corn a catalans.»

Joan Rocamora
President del Casal de Catalunva

de Buenos A tres

empresarial, una visió economicista de voler reconéixer Catalunya, Euskadi í
gran volada, lrujo partia del fet indiscu- Galícia com a nacíons, s'acusá els bases
tibie de la realitat' plurinacional, peró ar- de pensar només a ampliar llurs mercats
gumeatava 'en funció de ben estudiats .i s'acusa bases i catalans de preocupar-
'projectes de dese,nvolupament integral, se més d'afirmar llur índependéncía
Bases' del cantó francés vigílaven la ter- ·.que no. pas de voler la \1.n,i~ amb

. .rnínologla, per no' ql!edÍlr-ne a fora, Portugal.
.aíhora rebuig es pan yol 1frances., ' On el socialista espanyol Luis Ara-
I A Armando Cortesáo se ti nota un quistaín es féu fort per a posar puntlpunt d'anglofObia, peróés ge16 de la in- fiool ª les converses fou en AQ acc~~
;depen<1encia de Portugal, que considera la presencia de cap altee grup d'exihats
len bolla pan deguda a la tutela anglesa, que no fos el seu ¡en posar com a con-
¡i manífesta un decidit decantament .cap dició indiscutible la plena i intocable
la E8panyi\ iun afecte admiratiu pels ca- vigencia de la Constítucló de 1931. En
Italans iencara mes pels bases, La seva plena desfeta, dispersa en un exUi rnul-
¡proposta és cautelosa, pero arriba a es- titudinari idolorós, la democracia espa-
ibossar un ConseU Suprem Iberic amb 'nyola consíderava més ~pOi'Wlt man-
¡tres representants portuguesos, tres tenir posicions d'lntranslgend.a ide follo
castellans, un eatalA, un base i un 'irrealismequenopas'decidir-seaflexi-
gallee, No veu que Portugal pugui tirar bilitzar Uurs postulats iobrir-se genero-
¡endaYant..~ i.nse.rir:~ ..elL.un._.&rnn...._ sament al futur, Resultat: sesuiren
· pta d'acdó iberista, peró no s'esta d'ex- -mentre es constniia Europa, per ex-
pressar els seus recels enfront de l'he- emple- trenta anys més de fran-
gemonisme ide I'unlformisme es¡my- qujsme han mort i envellit de iniseria
:ol Catalunya, Euskadi iGalícia, és ciar, milers l milers de repubUcans, aquella
els con.cep eom a saludable contrapes, Con<ititució passa definitivament a1s
· Es debats foren lIargs, les deliberaci- arxius de la Qistbria, Portugal continua
oos cord.íaJs ialhora dificils.·El ressO, re- -sense colonies- tant o Olés distant
alment considerable. PerO no s'arribA que no pas abans ... 1Catalunya, Euska-
·enlloco El diari .<La Premsa» de Buenos di iGallcia -les de les abr~ades confe-
Aires del dia 4 d'abril de 1945 ho noti- derals i solidAries- són· eneara on
ciA a l'engrós: (Fracassa I\intent de eren, empitjorat: 'confusió, alienació,
formar una Federació de Nadons lberi- desgracia. .
ques».

Més Que un intent, pero havia
estat un contrast de reflexions a Í'empa-
ra de les esperances d'enderrocament
deIs regims dictatorials d'Espanra i de
Portugal, ide la necessitat, ampl1ament
sentidal...de no reincidir en els errors del
~t. rero s 'hi reincidía: del cantó es-
panyol, per exemple, no pararen de
fer-se presenls les reticencies en no

Victor Castells
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