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EL DESE:.:BARC A NORMANOIA PROVOCA UN PANIC TAN GRAN E N ELS MITJANS 

FRANQUIüTES, QUE MOLTS PERSONATGES ES DISPOSAVEN A FUGIR D'ESPANYA 

AMB PA5SAP0RTS ARGENTINS. 

5üí!2E§_20S'tes'ta a„Madrid amb un_NO_dip_lomátic 

La resposta donada al govern de Madrid pels SIS ministres 
de la Comunitat Europea reunits el dia Ier de juny a Bru-
sel.les és considerada com una fórmula de compromis en -
tre ells, amb la qual s'inicien conversacions económiques 
que perpetran al govern de Madrid de dissimular el s e u 
fracás puix que no es tracta d'altra cosa que de passa r 
tcmps sense cap compromis per arribar a una associació. 

El text de l'acord. 

" D'acord amb la seva constant politica, el consell de la C.E.E. 
ha encarregat la comissió del Mercat comü l'overtura de converses 
amb el fi d'examinar els problemes cconémics plantejats a Espanya 
peí dosenvolupament de la Comunitat económica europea i de trobar-
hi les solucions." 

Cornentari del "Eigaro". 

" Els ministres havien de contestar a una petició d'Espanyaper 
a entaular conversacions amb la Comunitat económica a la qual vol-
dria integrar-se . ( Els ministres francés i alemany defensaron la 
pretensió ospanyola ) Per contra, el vice-president del Govern ita 
lia scnyor Nenni, que lluitá al costat deis republicans durant la 
guerra civil, os declara absolutament oposat a facilitar un gest 
que podria reforqar en certa forma el rée;im franquista. Aquell com 
pta amb el recolzament en tots els palsos deis sindicalistos , els 
quals protesten contra la manera en qué son tractats llurs germans 
espanjrols. 
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La rosposta de Brusela les 

'"' íír. Spaak ha proposat una fórmula de conciliació limitant les 
conversadoras únicament al terreny económic ' Els ministres 1' han 
adoptada, En ella no es precisa que una associació sigui exclosa i 
esto, concebuda en una forma que no és vexant. Es limita a autorit-
zar la comissió europea a discutir LES CONSEQUENCIES OUE ES DERI -
VEN PER A ESPANYA DE LA CREACIO DEL MERCAT COMU. 

" tir. Ilallstein ha declarat que la comissió tindria en compte 
LES RESERVES FORMULADES PEL CONSELL DE MINISTRES, EL MOT "NSGOCIA-
CIO"RA EJTAT" EVITAT. EL DE "CONVERSACIO» ES MENYS DE0ERMINA1Í11. La 
referencia a la politica constant del Mercat comü, que es preocupa 
de doscobrir sis pe?.-.-judiéis que s'hagin pogut causar ais pa~i~s"os mar 
ginals, coa a conseqüencia de la seva constitució, amb el ff""de po-
sar-hi "remei, DEMOSTRA QUE NO ES TRACTA DE CONCEDIR A L 1 E S PAI-IYA 
FRANQUISTA UN TRACTE DE FAVOR," 

UNJáANIFE3T_DEM0CRATIC 

"LE i.iCITDE" qualifica de manifest democrátic el document que el 
Comité d'Acció pels Estats Units d'Europa ha divulgat com ha resul 
tat de la reunió efectuada recentment sota la presidencia do Lír.J. 
Monnet i amb 1'assisténcia de representants deis partits socialis-
tes, demócrates cristians i liberáis deis 6 paisos. Hi llegim i 

" El Comité demana que arribat el moment. sigui negociat un non 
tractat por a la politica estrangera i militar, apllcant el siste
ma institucional del Mercat comü. I afirma que la Comunitat H A 
D'EoTEÍiDRE'S AIS ALTRES PAISOS DEMOCRATICS D'EUROPA i particular -
ment ais que ho han demanat : Anglaterra,Dinamarca,Noruega,Irlanda 
i trobar amb oís altres PAISOS DEMOCRATICS, especialment els que 
ho han demanat : Austria,Suécia.i Suíssa, 1' establiment de formo s 
de cooperado,ateses llurs situacions particulars. (.„.) La Decla
rado acaba demanant l'extcnsió a les relacions entre els pobles 
d'Europa de les regles i instucions comunes grades a les qual s 
LES ITOCIOnS DE FORCA, DE SHPERIORITAT I DE DOMINACIO JA NO REGULEN 
LES RELACIONS ENTRE ELS CIUTADANS DE CADASCUN DELS ESTATS EUROPEUS" 

Convontant aquest document, 1' editorialista del "Monde" fa ob -
servar : " Es vers 1'Europa parlamentaria i singularment Anglater 
ra que el Comité, tot fent el silenci sobre la candidatura espanyo 
la5 mira quan desitja estendre la comunitat". 

Democracia a la manera franquista.- El corresponsal del "¡londd' 
a Madrid fa saber que la censura espanyola ha prohibit la publica
d o d'una interviú amb el professor francés Maurice Duvergcr,en la 
qual aquest havia expressat el seu punt de vista sobre l'Europade 
demá. La interviú havia d'aparéixer a "Cuadernos para el Diálogo". 
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JULIA GUAL DE MATARO 

A 1»¡Esquerra designávem aixi aquest gran amic que l'adversitat 
ens acaba de prendre per sempre. Era un costum que ens plavia a -
quest de fer seguir ais nom i cognoms el lloc de naixenca, a la ma 
ñera d'un titol ennoblidor,en al.ludir un amic. D'aquesta manera _e 
vocávem albora un indret de la nostra bella térra, car si eLs uns 
pregonaven la ciutat o el barri d'origen, altres feien estat de la 
regié t^egriá , Baix Empordá,Maresme, Priorat o Alt Urgell. 

En Julia Gual era de Mataré i mostrava tothora el noble desfi 
ci per a enlairar-lo al rengle de les grans ciutats catalanes,grans 
no pas per l'extensió o la seva densitat demográfica, ans per les 
manifestacions-artistiqu.es, intel.lectuals i civiques que s'hi suc 
ceeixen. 

El nostre bon amic feia sovintejats viatges a les ciutats que, 
cora el seti Mataré, constituien les etapes del peregrinatge que me-
nava al saatuari de la catalanitat. El que escriu aqüestes rátlles 
havia tingut el goig de rebre'l diferents vegades a Balaguer, en a 
quella época en qué Primo de Rivera es delia per repintar 1!estam
pa del casticisme espanyol d'exportado i el qual triptic no era 
altre que toros, clericalisme i militarisme. El fet de passojar -
nos per la gran placa Mercadal a deshora i sense respectar les ñor 
mes - car els veíns observaven un cert horari i cada colla es re -
servava un sol cantó del gran espai porxat - excitava la curiosi -
tat deis meus conveins. 

Fou dones en el teroer decenni de segle que l'amic Gual venia 
a Balaguer, com en altres llocs, per a viatjar, qué? Simplemcnt : 
uns articles que no li procuraven cap guany material. En el seu 
mostrari hi portava programes deis "Amics de la Música de Cambra'11, 
d'estrenes teatrals d'autors novells, d'exposicions d'art, poesies 
i periódics comarcáis. Per fons el catalanisme, els nacionalistc s 
d'aleshores .ontradiem el gris provincialisme primoriverá i forti-
ficávem los nostres dissimulades posicions ideolégiques amb tota 
mena d'activitats culturáis i artistiques. El nexe que ens familia 
ritzava era evidentment aquella simpática xarxa de diaris,perié-
dics i revistes comarcáis -4'alta i pura flama , mentre quede la 
d'ara en surt espés fum, uns eserits en un castellá malfargat i amb 
unes pretensions "economistes" menys que mediocres i molt maselles. 
Es aquella premsa comarcal que uns anys després donava a la lli-
bertat de Catalunya no pocs noms per a honorar-la. 

Julia Gual-, per ó, no se sentia atret pels carrees politics. IguaL 
ment que una infinitat d'amic de 1'Esquerra, provinents de l'apoli 
ticisme, només acceptava els carrees modestos i gens cémodes de la 
vida politica local : en una Directiva de Casal o de Vice-presi -
dent del Departamental deis Pireneus. Orientáis d'Esquerra a l'exili. 
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Julia Gual... 

En ell trobaven els dirigents locáis un col.laborador desinterés -
sat, reaci a les vanitats i especulacions. Sentia una gran afecció 
per la'cultura i la poesia, a les quals es mantingué fidel fins ais 
darrcrs moments de la seva vida. Els Veredictes deis Jocs Elorals 
exiliats csmenten sovintejadament el seu nom aom a premiat.I quan 
no passava aixi, com enguany, se'l trobava en un lloc de treball , 
dintre de la Comissié Organitzadora. Periodista, era un excel.lent 
animador de l'cdició catalana del diari "La Dépcche du Midi", d e 
Toulouso, i esdevingué,aixi mateix,un reeixidissim narrador i cri 
tic litnrari en la radio perpinyanesa. 

Tots els que el tractárcm coincidim en apreciar les deves dots 
de- psicólog, un psicóleg que us guanyava immediatament peí setx hu-
morisme farcit d'espécies, pero ben agrados d'escoltar. Era el mi-
litant que posava colors simpátics en el petit ccl deis nostres co 

• micis politics i que es plavia a dcscoratjar els que tendien a dra 
• matitzar-los. La llibreria "Catalogne",que establi a Perpinyájesde 
venia immediatament un "centre de relacions publiques", com es diu 
ara. Els exiliats hi trobaven l'escalf avinent a llurs enyoraments, 
i els que hi feien cap de 1'interior en sortien carregats de lli -
bres i arrib vint-i-cinc anys de menys,puix que en Gual tenia la vir 

• tud de representar amb una gracia exquisida l'exemplar tipie de la 
nostra "bello époque" catalanista, d'aquell nacionalisme que e l l 
mantenia amb intransigencia i que la mes feble desviado o conco -
mitáncia franquista li provocava un léxic punxenc. 

Amb en Gual de Mataré desapareix un esperit notablement culti-
vat, un bon poeta i sobretot un d'aquells catalans que acrediten ]a 
noblcsa, el desinterés i el liberalisme al'europea ,caracteristi-
ques prceminents del nostre moviment nacional. 

; Joan 3aurct. 

Les peripocies d'una repatriació. Dionisio Ridrucjo posa fi al scu 
exili i'pcr aixó sol. licita el passaport, el qual li fou negat. Un 
dia ea presenta elandestinament a Bilbao, on fou detingut per la p_o 
licia i.., traslladat elandestinament a Franga. Immediataricnt re -
prengué el cami cap a Espanya on passá desapercebut fins a Madrid 
des d'uii oscrivi a la Direcció General de Seguretat per a fer es -
tat cic la seva situació irregular i a fi que les autoritats pren -
guessin la decissió quesbstimés oportuna. 

La policia es presenta al domicili de Ridruejo i el porta a la 
Direcció General de Seguretat i després a la presó de Carabancnel, 
on passa clóu dios incomunicat. Processat per un jutge, fou posat 
on 11ibcrtat provisional. 

Es evident que el Govorn franquista está ben lluny de sentir 
cap goig peí ropatriamont d'un elemont "tan marcat" i evident ment 

'*molt incomode. De celebrar-se la vista de la causa, pot assegurar 
se que el fiscal se les heurá amb processat molt difícil. 

tribuna - 4 



C R Ó N I C A D E C A T A L U N Y A 

Barcelona, Juny {Corresponsal).- ílo es podrá dir que el régim fio 
ha fet progressar el pais, almenys en el terreny de la immoralitat 
i de la informalitat. Heus aci una llista de les fallides, suspen 
sions do pagaments i altres cosetes raes succeides darrerament : 
Cases grans i importants trontollen i passen moltes dificultats , 
com p.e. 1'España Industrial, auténtica instituciá de la industria 
textil catalana. Moltes fabriques s'at uren de produir, paganto no 
indemnitsacions a llurs obrers, creant-se aixi un clima de confusio 
extraordinari. En intentar posar en marxa el "Plan de Desarrollo 1¡, 
la primera contradicció que s'observa és la de veure, contrárianent 
al que s'havia dit, que en lloc d'agrupar les petites empreses,sén 
les grans que cauen, i les petites les que rutilen i B*aguanten, 

D'vnes setmanes enqá es parla ino.lt d'un afer térbol. Una pera O 
na molt lligada a una de Les. cases editorials mes antigües de Bar
celona idea un "fabulós negoci" que consistia en construir una no
va versió del Paradis Terrenal a Miami. Es projectava l'adquisicié 
dTimmensos terrenysper a fer-hi urbanitzacions destinades ais capi_ 
talistes desenfeinats i avorrits. Quan semblava que el negoci es 
posava en marxa i molts havien ben disposat llurs capitals, os.des 
cobri que es tractava de "terres a l'Havana". La mobilitzacié dedT 
vises per aquest afer, bestretes per sonyors de Madrid i Barcelona, 
asendeix a mes de sis cents milions, I tot endebades! Es parla de 
molts perjudicats pertanyents a la banca i les finances. Una Bar.ca 
establerta darrerament al Passeig de Gracia ha estat una de los vic 
times, pv.ix que el Consell d'Administradó havia avalat 1'estafada 
en qüostio. El seu Director ha estat destituít. 

Un director de grans negocis cinematografíes, Mr.Samuel Brons-
ton, el qual fou condecorat amb motiu d'aquells "25 años de paz" , 
obtinguó moltes facilitats per tal d'augmentar les seves activi 
tata iniciades amb el film "La caiguda de l'Imperi Romá".Peré les 
coses no han anat tan bé com es volia i ara passa molts mals do 
cap per a fer front ais veneiments d'uns credits de molts milions 
de peesetes . Es parla d'uns quaranta en xifres rodones. 

Un oaixer d'un deis nostres principáis hotels ha estat roquo-
rit per a tornar uns tres milions de pessetes que 1'Administrac ié 
ha trobat a mancar en els comptes. I ja que parlera d'hotels, afegi 
ren que., cls proprietaris deis establiments d'una vila do la Cos -
ta Brava crearen una cooperativa per a l'adquisició de material d'_e 
quipament. Pero ara resulta que la persona que regentava a Bárcelo 
na 1'esmentada cooperativa ha desaparegut amb la seva muller, em -
portant-so'n uns set milions de pessetes. 

Un falangista cinic podria concloure que totes aqüestes opera-
cions no constituteixen mes que 1'arrenglerament del nostre pais 
ais costums de pa!sos"europeus" i americans. FOr'T'JENY 
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ELS JOCS FLORALS,I964, DE LA LLENGUA CATALANA A PERPINYÁ 

Tal com haviem anunciat, els Jocs Floráis (Any C V I do la se-
va restaurado) tindran lloc enguany el 27 de setembre al Palaudeüs 
Reis do Mallorca, a Perpinyá. Heus aci el seu CARTELL : 

PltLuIS ORDÍNARIS.-» Flor natural, 750 francs; ENGLANTINA d'OR , 
150 dólars; VIOLA d'OR i d'ARGENT, 400 frs. ; ACCESSIT a 1 'E.NGLAN -
TINA, 2.500 pessetes. ' 

PREMIS EITRACRDINARIS, - PRESIDEN! PRAT DE LA RIBA, 2 rail pesos 
mexicans, a un treball sobre la vida económica o juridica a Catalu 
nya. - PRL'SIDENT COMPAHYS, 100 dólars, a un treball de carácter his_ 
tóric o literari que enalteixi l'esperit liberal i democrátic del 
pobló cátala . - POMPEU FABRA, 100 dólars, a un treball sobre l'i-
dioma cátala.- DR. JAUME SERRA I ffiJNTER, 100 dólars, a un estudi 
relatiu a la Historia de Catalunya» - PAU CASALS,100 dólars, a un 
treball critic o folklóric sobre música, cagons o danses catalanes. 
PAÍS VALENCIA, 100 dólars, a un treball sobre les terres valoncia-
nes, d«autor valencia.- EDICIONS d'APORTACIO CATALANA,5 rail pesse 
tes, a un terna politic, social o oconómic relatiu a una polit i ca 
d'integrado deis Pal sos Catalans.-ANTONI ROVIRA I VIRGILI,500 pe 
sos mexicans, a un tema de la Historia de Catalunya. - INSTITUT 
d 'ESTU3¿IS CATALÁNS,un lot de llibres, a composició de tema ILiíire. 
J 0 SEP 'TI? ÜE TA, 10 lliuros esterlines, a un estudi biografió sobre un 
cátala dcsaparegut.-JUST CABOT, I.000 francs, a un assaig,article, 
estudi biografié,etc~ sobro Josep Carner„- MARESME,2 mil pesos me
xicans, a un treball, en prosa o vers, sobre el Maresme. - 3 A RA 
LLOREITS de SERRA, 20 mil posos argontins, a una obra que enalteixi 
la ciutadanla catalana.- MANUEL SERRA i MORET, 300 francs, a una 
obra o estudi que tracti deis moviments i les lluites socialsales 
terres do llongua catalana. - MASPONS I ANGLASELL, 500 pesos uru -
guaians, a una glossa de la seva tasca a favor de.Catalunya. -ORES 
TES ARAUJO, 250 pesos uruguaians, a una recopilado i estudi del 
catalanismo en el llenguatge uruguaiá.- MARIUS TORRES PEREDYA,200 
francs, al millor estudi rolatiu a la historia de la sardana. 

PIÜIÍLJ D'IHICIACIO LITERARIA.- Per a autors menors de 21 anys. 
Per cada un deis següents temes : Alt Urgell, Valles Occidental , 
Ba i x ¿i ;ap o r da, An o i a, Marina d 'Alacant, Berguedá ,iionts eny, les liles, 
Andorra',Bages, Segria,Plana de Vic, Vilanova i la Geltru;Alt CamrjT 

Els treballs han d'ésser envíate abans del 10 d'agost a : Pau 
Roure, IG, rué Petite-la-Réal - Perpinyá. 

La Conissió organitzadora la composen ; Srs. Toraille,president, 
Hoffrían,Lloc-V/alter, vice-presidents"; Sra. Oliveros de Picó,secre
taria; Foxonet, trosorer; L.Bassedes, Ch.Bauby ,M.Bernades ,J.¡.i. Cor
redor, Líos sen E.Cortade,M.Camprubi,srta.Colomer;Srs. L.Desperamons, 
J.Dclonclc, L.Esteve, F.Francis , J. Gual, J.Garcia-Castollet,ü. Lías , 
H.Pépratx, M. Pou, S; Pararols, P. Roure,membres. 
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DETENCIQNS_A_BARCELONA , 

L'Agencia France-Presse anuncia la detenció,a Barcelona, 
de. quatre "trotskistes" (sic),tres deis quals sen sevi -
llans amo residencia a la nostra capital i el quart és 
una senyoreta francesa. - La mateixa agencia comunica que 
han estat detinguts mes de vint intel.lectuals i univer-
sitaris catalans, i entre els quals figura el poeta i e-
ditor Joaquim Horta aixi com Ricard Bofill, un deis mi -
llors arquitectos candidat preferent al Premi Ciutat do 
Barcelona. No se sap el motiu de totes aqüestes deten 
cions, si bé es podria pensar que hauran tingut efecte 
por tal de convencer els contraris de l'admissio d'Espa-
nya al Mercat comü de com és de sincera la "democratit -
zació"d'aquell sistema totalitari. 

"EL PESSEBRE"A BUENOS AIRES.- El nostre confrare "Ressorgiment" 
de Buenos Aires dona compte del gran éxit obtingut per l.1 obra 

de Joan Alavedra, la música de la qual és de Mestre Pau Casáis.Molt 
abans do l'estrena al gran teatre "Colón" ja estaven esgotades les 
localitats i calgué fer una segona representado. Tots els' diaris 
argentins han fet elogioses critiques del conegut Oratori cátala . 
No cal dir la gran satisfacci© de la col.lectivitat catalana en p£ 
der teñir per hoste al gran cátala, al qual fou ofert un banquet i 
al final i ' " foren pronunciats discursos enaltint 1'exemple que 
dona a tots els catalans l'il.lustre artista. 

EL "CONSEJO PRIVADO".- La Secretaria politica del sr. Gil Ro -
bles" ha facilitat un comunicat a la premsa en el qual s'acla -

reix que cap membre de "Democracia Social Cristiana" no podrá pre
valer-so, en-el cas d'integrar el "Consejo Privado" del prctendent, 
de representant d'aquell partit. I s'afcgeix que aquella pcrsonali 
tat ha fet saber a Estoril que "no puede aceptar, ni aun a titulo 
personal, mientras no haya garantias de que Don Juan de Borbón se 
propone ser el eje de una evolución sinceramente democrática que 
permita sustituir la actual dictadura politica, para lo que no es 
instru.nento adecuado el actual Consejo Privado." 

Queda, dones, clarament expressat, que el partit de Gil Robles 
es nega a ésser representat en aquell "Consejo" i que la cosa es -
devé incompatible amb la seva persona mentre ostigui compost coraho 
és actualaent. 
tribuna - 7 



ELS EXILIATS TEÑEN UNA OBLIGAGIO MORAL D'AJUDAR 

LA PREMSA CATALANA. NO ES ADMISSI3LE QUE ES VE-

GI AMB INDIFERENCIA ELS SACRIFICIS DELS SEUS E-

DITORS . MENTRE EL GOVERN DICTATORIAL AUGMENTA 

LES MESURES REPRESSIVES CONTRA LA NOSTRA LLEN-

GUA NACIONAL A L'INTERIOR. RESPONEM A AQUELLA 

AJUDANT LA PREMSA EIILIADA 

Noticies brcus. 

L'editorial Aymá de Barcelona ha adquirit la proprietat de les 
Edicions PROA, el renom de les quals és ben conegut de tots ola ca 
talans conternporanis. Aymá es disposa a reeditar la major part deis 
volums catalans o traduits d'aquelles edicions. 

- íleus aci oís catalans recentment desaparcguts a l'exili : 
Sra. Liarla Baldó, de Torres, que residia a Toulousc i havia estatal 
rectora d'un Grup Escolar de Barcelona. Dr, Gispert, regidor popu
lar de 1'Ajuntament de Barcelona i J.Ricart i Sala, infatigable na 
cionalista procedent del C.A.D.C.Í., tots dos amb residencia a Mé-
xic. 

- IToticies darrerament arribados de Barcelona diuen que ¡iíra -
vitlles no dirigirá la revista catalana de la qual tant s'ha v i a 
parlat. 

- ,1 govern do Xili ha concedit l'ordre d'O'Higgins ais oftal-
mólegs catalans Ignasi i Joaquim Barraquer. 

- I'f rmo.cions de Madrid destaquen la importancia que prcn a 
1'interior la discrepancia entro comunistos sobre el conflicteen 
tro Pokin i Moscú i safegeix que les roconts detcncions, a leo que 
hem fot al.lusió en liminar d'aquestos informacions, afecten cls 
mitjans pro-xinesos. Cal,pero, acollir aquesta versió amb tota me 
na do reserves. 

- La revista de 1'"esquerra falangista", ES ASI, ha cstat cri 
dada a l'ordre perqué no presenta les proves a la previa censura. 
La direccid ha contcstat que 1'única censura que s'escau és la del 
Ministro del"Movimiento". En un deis seus cditorials, aquesta ro -
vista reafirmava els seus postulats republicans tot exigint .. que 
"Sigui por mitjá d'un referéndum o plebiscit que el poblé cspaivyol 
ha d1indicar la persona que deu ocupar los funcions de cap de l'Es 
tatn» :L:S ASI recorda que el 18 do juliol del 1936 el general Fran
co es FovoTTá cridant " Viva la República" i tot alqant la bande
ra ' . republicana. 
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Des dol meu angle 

EL PRINCEP QUE PA CUA 

,¡ Aquest pin-up de noi resulta mes poca substancia que u n a 
pe-pe de barriada", fa la Rosa tot continuant en veu alta els scus 
rurniaraents interns, Reiterant els retrets que li faig sempre ¿Se co
mentar les converses peí mig, la meva companya m'ha fet 1'honor de 
tornar enrera i m'ha dit que es tractava d'una nova tarambanada de 
'{Juan Carlos, el fill de Don Juan"„ Aquest i la seva companya oofia 
de Grecia han presentat la ''desfilada de la pau" d'enguany des de 
la tribuna oficial, la qual circumstáncia fa dir a un periodista , 
evidentnent embalat, que Sire Francisco reconeix els seus drets de 
pretendent.„. 

Coa veieu, la Rosa continua sofrint la passa dinástica,3e? -
gueix les petjades deis reis, deis mig reis, deis que pretenen és-
ser-ho per "dxet divi" o perqué aixi els ha passat peí magi, pre -
textani que ens els temps reculats de la prehistoria tenien algún 
"oncle valencia1', 

-?Lit fas carree, diu la Rosa per a forqar-me a donar-lila rao, 
del ridicul que és aquest Juan Carlos acceptant un lloc a la tribu 
na oficial madrilenya darrera Franco, ell, un fill del pretendent 
"directe" i nét,per tornes, d'aquelí estarrufat d'Alfonso ,ÍIII?Si 
que m'agradaria veure la cara que haurá posat la Victoria Eugenia 
de Batenberg vfeient-lo fent cua„„, 

- I'-'lii jugaria - dic un servidor tot entrant al diáleg amb el 
meu acostumat i assenyat raciocini - que a aquest minyo li passa-
rá com a mi al temps de les cues de tabac : quan arribava el meu 
torn ja no quedava ni una pataquilla de ral a 1'estañe, 

-¡Tot un "sang reial per gracia divina11 - reprén la dona-gua_i 
tant nui sap 1'estona els darreres "generalísimos"! 

- lío li alabo la vista al teu pin-up. Pero fet i debatut,diva 
gant aij.b el cervell al melic - dic 30 posant-me a to amb les nicie 
ses Hionárquiques - no n'hi ha per a tants marramiaus, puix que 
Don francisco forma part, al fi i al cap, de la confraria deis d e 
la "gracia divina" si hem de creure el que resen els papers banca-
ris d'allá baix, 

- Si és una divinitat feta "amb el dit"! Per a ésser"graciós" 
de debo hauria d'haver anat a les creuades o estar emparentat amb 
algü que la féu o la imposá ais altres. Tu em dirás,Nasi - (que us 
consti que 30 no dic res!) - que Don Francisco féu la seva do!icru-
zada",peró era farrolla perqué tenia lloc dintre de casa i contra 
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El princep.„. 

els propis vems. Les veritabl l'estranger, allá baix, al 
lluny del mapa d'Europa, baixant cap a la dreta„ Els Papes manaven 
degollar tures i no pas madrilenys, asturians, gallees, bascos i ca 
talans! 

- liosa, tu defenses una tesi que no fa per la noia com calque 
ets tu. Parla-me'n d'aquelles creuades per alliberar Jeru salera .'Els 
reís i princeps recrutaven eiraes esvalotat de cada casa. SI viat-
ge durava mesos i mesos, amb llarg esglaonat de "parada i fonda" en 
els llocs ben proveits de vianda animal i femenina. Quan arriba -
ven a Bisanci estaven tan cansats de ventre i de donzella que s 'hi 
aturaven i fins hi paraven casa,tot dient ;" A la Terra Santa? Que 
hi vagi el Papa i els seus cardenals si tant la volen!" Fins els 
nostres autóctons, Rosa, se n'anaren a aquelles amériques del se-
gle trets© per a fer-hi fortuna. No sense,peró, assegurar-se deis 
guanys que els havia de pervindre. Roger de Flor, aquell que tu ja 
deus conéixer com a cap deis almogávers nostrats, exigí el casa -
ment amo una princesa del pais, uns capitols grassos,etc. I mentre 
ell fcia la lluna de mel, el seu lloctinent, Berenguer d'Entcnqa i 
els seus voluntaris es dedicaren a fer-ne de verdes i de madures . 
Pero tot té una fi i els pobres acabaren deixant els ossos i tota 
mena de mombres intims esbargits pelscarrers d'aquelles contrades. 
Els nostres almogávers en feren tanta de feina, de la mala feina , 
que encara molts segles després serviren de "papú" a les mares per 
a fer obeir els marrecs rebecs :" Si no fas bondat faré venir els 
catalans!". 

- Lona fama, com hi ha món! Vaja, Nasi, jo estic segura que 
aquells catalans devien ser deis "Sindicats lliures"... Pero tor -
nant a la nostra , trobo que el Juan Carlos n'ha fet un gra massa 
i que la' competencia d'Hugo o Carlos, d'aquell altre que tu també 
coneixes, no l'havia de portar tan lluny en la "dégringoladc" puix 
que al fi i al cap ara resulta que 1'home d'Irena d'Holanda només 
pot aspirar a heretar per part del seu pare el simple empleu de 
" conserge" del centre carlista... 

- Quan jo et dic que aquesta "nobleza" és de "quita y pon"! 

- Poro que ens gratifica amb la riota de tot el món i sobre -
tot la deis francesos. Si, si, tal com et dic. Sápigues ,Wasi ,cjuc en 
un "diner" que acaba de teñir lloc al "Palais d'Orsay" de Paris¿uns 
historiadors han fet bugada reial por tal de saber a qui escau el 
dret al tron de Franqa. I allá se n'han dit de bones! Deis setanta 
descendents líaseles que roden peí món atribuint-se la reialesa,el 
baró Hcrvé Pinoteau el.limina de la jugada la branca deis Bourbons 
Busset perqué, diu, neix del bastard ... d'un bisbe! 

- Aixó és un vaudevillc d'en Santpere,noia! Ja faig be de vo
tar sonmre contra els Borhons. 

••• 
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- Espera't i escolta. Aquells historiadors han arribat a la 
conclusió que és la colla borbónica espanyola la que mes drets tea 
la "corona de Franca». I el xocant del cas és que Alfonso m i es 
donava per hereu de Lluis XIV.?Et fas carree ara de l'estunefac -
ció deis reialistes francesos veient un nét d'aquell borbó" ensu -
mant els darreres d'un ex-coronel del Tercio? 

- Senipre aquesta mania teva de regirar papers polsosos qie son 
"nuls et non avenus"! Aquests pretendents que suquen tots al pres 
supost no valen ni una mirada. — 

- Veurás, com que vosaltres jugueu a Presidents 30 passo el 
temps al circ deis "reis". 

- Hosaltres no juguem a PresSents; complim la nostra obliga -
ció pensant en el futur del nostre pais i prou. Mentre tu,que supo 
so que encara ets REPUBLICANA, oi?, t'entretens amb histories que 
no teñen res a veure amb les teves doctrines... 

- Com fai ha món, Nasi, que feia qui saps els anys que no n'ha 
vies dita una de mes encertada,i per a celebrar-ho et dono un bon 
"tuyau" per a un "tiercé" que ens fará multimilionaris : 5-4.-14 . 

- L'on l'has tret aquest jeroglific? 

- Suma i trobarás : 14 d'abril del I93I. La República,noi! 

Records ais companys i a lee companyes. 
IG1IASI. 
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