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ANY DEL 250é„ ANIVERSARI DE LA PERDÜA DE LES LLIBERTATS CATALÁNES 

Proclama llengada per les organitzacions 
catalanistes de 1'Interior - 1714- 1964, 

CATALANS, 

El dia II de setembre del 1714 Barcelona va su
cumbir després del darrer assalt de les tropes e_s 
pandóles I franceses de Felip V, amb les muralles 
destruides, els defensors esgotats per la llarga 
Iluita i la fam. Envait el seu dárrer reducte, un 
Estat moltisecular arribava a la seva fi. Les lli 
bertats catalanes foren abolides, 

Aquells oatalans del 1714 no havien sostingut so 
lament una guerra dinástica, sino el combat su — 
prem per la llibertat nacional. Lluita per la lli 
ber.'t.r!!; * .ĵ ér la,democracia, lluita nacional ai que" 
per darrera vegada els Paisos Catalans van anar 
agermanats contra un comú enemic. Encara que els 
valencians van haver de sucumbir primerament,des
prés de la resistencia ferotge de Sativa, no van 
deixar de combatre i en el setge de Barcelona for 
maven encara un batalló de voluntaris.Queviures i 
municions ens portaven els combois de Mallorca i 
Eivissa foroaát el bloqueig naval. El Nostre Cap 
I Casal va rebre fins el darrer moment l'escalf i 
l'ajuda de tots els catalans. 

Barcelona va ésser assaltada, Catalunya venquda, 
peré no mori. Tampoc no ha mort després de l e s 
destruccions i deis escarnis d'un nou Felip V.Ens 
tr^bem ara com l'endemá d'aquell II de setembre , 
tornant a comengar. Hem salvat el nostre mes ric 
tresor, la llengua i la cultura, sense escola i 
sense premsa. Ens espera una feina feixuga.Aracom 
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1714-1964 

el 1714 no ens podem refiar d'aju.des exteriors, 
hem de confiar en el nostre esforc pacient i en 
la tenacitat de les nostres conviccions. 

L'Onze de Seternbre d'enguany s 'apropa,prepa -
rem-nos espiritualmentc Fem un esforq per re -
duir el qué ens pot separar,enfortim el qué ens 
agermana. 

El cap del general Moragas ja no negreja pen— 
jat al Portal Nou, 1'Estatua del Conseller e n 
Cap Rafael de Casanova ha estat arrasada, pero 
el record deis nostres mártirs ens ha de refor
mar en qué hem estat homes lliures i que som 
catalans. 

Barcelona, juliol del I964. 

NOVA INJURIA DEL DR. MODREGO AIS CATALANS. 

que fini l'II de setem 
deis heroics defensors 

Fa 250 anys, al setge de Barcelona 
bre de 1714? mori mes de la meitat 
de la capital. 
L'arquebisbe de Barcelona, Dr„ Modrego, ha volgut subor -
diñar ara la celebrado d'una missa per aquells difunts -
11 para que no tenga carácter politico" - a un permis esp_e 
•cial del Governador Civil i "Jefe Provincial del Llovimien 
to»„ CAP PERMIS NO ES EXIGIT A LES MISSES PER MÜSSOLINI , 
TRUJILLO I ALTRES TIRANS perseguidors deis católicsi de 
1'Església. 
Tot el qui mor en la fe católica té dret a aquests sufra-
gis. Es un dret. sense limitacions, i menys dé part del 
poder civil, inhábil per a intervenir en els ordres reli-
giós, eclesiástic o litürgic. Refusem de demanar aquest 
permis a l'autoritat civil. Ens avergonyeix que la propo_s 
ta vingui de l'autoritat eclesiástica i que aquesta tin -
gui semblant concepto de la llibertat i 1'honor de 1'Es -
glésia. 
No "comprenem que la intromissió de l'autoritat politicaen 
el terreny religiós tregui a aquest un suposat caráct er 
politic. Seguint la lógica del Dr„ Modrego, 1' haur i e m 
invitat a dir ell mateix la missa. Aixi restaria assegu -
rat un carácter ben religiós a la funció, autoritzada per 
un Governador Civil i oficiada per un procurador en. Corts. 

(Full clandesti,Barcelona seternbre.) " 
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C R Ó N I C A D E C A T A L U N Y A 

Durant tota la diada de l'II de Setembre d'enguany nombro-

sissims catalans passaren peí davant de l'indret de la Ron 

da de Sant Pere en qué havia existit l1estatua a Rafael de 

Gasanova. La policía dona diferents cárregues per tal de 

dissoldre els grups de manifestants. - Aparicio delnaidia 

"Tele-Exprés",pero sense el seu Suplement en cátala, oÁue 

ha estat prohibit després de la seva autorització. 

Barcelona,15 de setembre (Corresponsal).- L'II de Setembre ha 
estat enguany, a petita escala, una transplantació d'aquelles dia-
des populars anteriors al régim franquista. S'havia fet una gran 
profusió d'impressos i fulls tirats en ciclostil recomanant ais 
catalans que la rememoressin de la manera que els escaigues.Durant 
tot el passat divendres fou continua la desfilada de patriotes da
vant la placeta on hi havia instal.lada l'estátua ais mártirs del 
1714. Homes i dones, joves i vells passaven per l'indret sense atu 
rar--s'hi,per bé que bastants deixaven caure una flor en aquell an-
tic emplaqament de l'estátua. La policia curava de fer desaparéi -
xer immediatament el testimoni d'hom«iatge. I aixi succei durant el 
mati i la tarda. L'ordre es va acabar després de les vuit del ves-
pre, en veure que les passades de ciutadans anaven engrossint el 
nombre deis excepcionals visitants. Fins el moment en qué aparegue 
ren mes d'un miler de persones que interromperen la circulació. La 
forga publica intervingué brutalment, a cops de porra, causant fe 
rits i la detenció d'algunes persones, entre les quals una senyora 
que anava acompanyada de la seva filia. 

El nou diari. 

Es donava per segur que el primer numero de "Tele-Eprés" con -
tindria, com cada dissabte, en encaix, el Suplement en cátala que 
tant s'havia anunciat, i el director del qual és el conogut perio
dista J.M. Liado i Figueres. Pero el Governador intervingué insis-
tentnent prop de Madrid per tal que no succeis puix que " a su pa 
rocer, todavia no habia llegado el momento oportuno de autorizar 
esta clase de publicaciones en catalán." Dones, malgrat 1'autorit
zació que havia estat acordada peí ministeri de Governació i el 
de "Información y Turismo" ha quedat frustrada la intenció deisms 
piradors del nou diari barceloni. 

Es tracta d'un diari a gran tamany, amb anuncis de plana i ti-
rat a diferents colors. Per ara res d'extraordinari i caldrá esp_e 
rar mes temps per a jutjar millor les seves caracteristiques. La 
inaugurado es féu amb la presencia de moltes personalitats de la 
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Crónica de Catalunya,.. 

situació i deis altres directors de premsa. ün representant del 
Bisbe, arribat amb retard, cuita de beneir-ho tot. Obri l'acte don 
Carlos Sentis, com a president del Consell d'Administració. Sempro 
nio, Andreu A. Artis, en tant que Director,que també arriba bas 
tant tard, pronuncia uñ bré'u parláment amb el pintoresc castel 1 á 
que. gasta. La cosa•s'acaba amb un diñar al Ritz amb'assisténcia de 
500 comcnsals. Es veu que la casa és gran! Aixi i tot, hi va. haver 
"pifiada11 : la rotativa no ánavá a"l1 Hora i fins prp p de les nou 
del.vespre no sortiren els primers exemplars. •-

Ten iin. el sentiment d'anunciar la mort d-el Dr. Leandre Cervera, 
personalitat médica molt popular. Havia militat des de ben jove en 
el cátalánisme" esquerra, al costat d;A. Rovira i Virgili. Era el 
director de la revista ."Medecina Catalana"-, que- comptava-amb una 
gran sinpatia entre 'els metges occitans. Havia col.laborat assi -
duamcnt amb el Drs.Turró i Bellido a la Facultat de Barcelona. Do-
nem el nostre mes pregón condol ais seus familiars. 

MONTSENY. 

i::fe Congrés a l'exili del P.S.O.E. . 

331 dia 13 d'agost inicia el_seu Congrés a Toulouse el"Partido 
Socialista Obrero Español", en el qual prengueren part un gran 
nombre de Delegats deis organismes de Franga i d'arreu del móia. 

El Congrés ele.p-i la Comissió Executiva-següent: President pas
cual Tomás;Vice-president,Miguel Armentia;Secretari General,Rodol
fo Llopis; Vice-secretari,José Barreiro5Tresorer,C.Martines Parera, 
i Vocals ; G. . Pradal,J. Iglesias,B. Simó,A. Jimeno,M. Calzada i 11, 
Muiño. .'.......' 

, , La Resolució Politica conté una Declaració anexa que diu : 

" El Partido Socialista Obrero Español, sensible siempre a 
las realidades politicas que se dan en España, declara oa 
su programa que propugna por la constitución de una "Con 
federación republicana de las nacionalidades ibéricas , 
reconocidas a medida que vayan demostrando indudablemen
te un desarrollo suficiente, y siempre sobre la base de 
que su libertad no entraña para sus ciudadanos merma al
guna de los derechos individuales ya establecidos en Es
paña y de aquellos que son ya patrimonio de todo pueblo 
civilizado.": • 

Fiel al espiritu de la Declaración que antecede, el Par
tido Socialista Obrero Español ha tomado parte constante 
mente en las luchas por la defensa de las libertades de 

tribuna —'4 



31 Corares socialista,.. 

los pueblos contra el absolutismo y ha defendido sus rei
vindicaciones. 

El Partido Socialista 'Obrero Español reafirma hoy su vo -
luntad, convencido de servir la auténtica unidad española, 
de seguir luchando en favor de la Confederación de todos 
los pueblos ibéricos para estimular s» desarrollo armonio 
so» ,-r -

En una carta del Secretari General de 1'Esquerra adrecada al 
Secretará General del P.S.O.E., Rodolfo Llopls, es subratlla la im 
portáneáa i oportunitat d'aquella Declaració. El nostre.amic Joan 
Saurot cliu en la seva carta : 

" Np vos estranyará, segurament, que faci molt especial 
menció de la "Declaración anexa a la Resolución Poli-
tica" relativa a la constitució d'una "Confederacidn 
republicana de las nacionalidades ibéricas" puix que 
tot i que resulti la confirmació de la posició tradi
cional del P.S.O.E. considero no obstant molt oportu
na la seva publica i felic, reiteració. 

També és notoria la fidelitat d'Esquerra Republicana 
de Catalunya ais postulats que serviren de base d'ac-
tuació a les esquerres durant la II República i aixó 
no obstant, no vull desaprofitar aquesta oportunitat 
por a _imsistir sobre aquella i reiterar ensems eL nos_ 
tre propósit de persistir en la nostra sincera solida 
ritat antifranquista amb el fi d'accelerar el procés 
de descomposició de la dictadura que tots sofrim i por 
obrir el gran cami ais designis de progrés social ip£ 
litic que ens son comuns." 

Habitants de Barcelona en I962 : I.626.467. No oatalans:505.600. 
L'any 1945 él 30JÉ de neixements eren de pare o mare no catalans. 
Uh 30 % eren de pares tots dos no catalans. El 40 % eren de pares 
Catalans. La natalitat catalana en I9OO augmenta d'un 24,9G%,men-
tre en 1951 fou de 14,47%. En alguns barris de Barcelonaels no ca 
talans ascendeixen al 90 o 95 %. A Terrassa el 55$ d'habitants no 
-son catalans.No catalans : Lleida,35%;Tarragona, 28%; . Girona 15; 
-a Balaguer,I5%; . la Bisbal,I5%; Sort, 24%; Bellpuig,21%; a 
Sant Poliu de Guixols, 15%. A Pont de Suert (alta muntann§ía) els 
no catal'.ns han constituit un poblé dins d'aquesta mateixa pobla
d o , que se'n diu BAENA.•n Des d'Andalusla arráben ja les cortes 
que només indiquen : "Baena (Lérida)", sense posar Pont de Suert. 
PoblesI!sencers han vingut a Barcelona amb el seu alcalde al da -
vant i fins i tot copia del Registre per tal de facilitar els a -
vals i cortificats que calguin." ( De " Els altres catalans1'.) 
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M A R G I 

L'estil Togliatti, 

La. prcmsa ha reproduit l'impor 
tantissim documoñt en qué Palmi-
ro Togliatti examina el problema 
de los relacions U.R.S.S.- XINA, 
la grou doterioració de l e s 
quals ha portat la primera a con
vocar una conferencia de partits 
comunistes per tal de condemnar 
la Xina. El fot que aquell docu
moñt hagués estat redactat ben 
pocs dios, si no hores, abans de 
la mort dol lider italiá, tothom 
1'ha qualificat de "testament p_o 
litic». 

KL que mes ens ha sorprés d'a-
qucll document és l'.estil.De bon 
comcn^ament ens sentirem sitúats 
ais antipodes deis autors comu -
nistes que arreu d'Europa están 
encarrogats de redactar "infor -
mes" i "dcclaracions". Togliatti 
empra un estil ciar i precis,con 
vincont per la forga d'uns argu-
ments lücids i intel.ligents. El 
problcma: russo-xinés l'enfocaanb 
una gran serenitat de judici i 
sonso recorrer mai al slogan de 
la propaganda dirigida"! Togliat
ti sitúa el conflicte dintre 
los nccessitats de la lluita mun 
dial contra el eapitalisme i es 
ncga a fer d'ell un tot,puix que 
nones és un detall. 

! Quina diferencia amb els do
cumento que ens venen servint ha 
bitualment els altres prohoms co 
munistes! Recordem les cóltimnades 
consagrades a un sol i no:sempre 
transcendental tema; prediques de 
mestrc ¿'escola ais alumnes, ais 
quals es prc-tén convencer peí 
sistema del matracatge, dé la can 
gonera i posada repetido,mentre 
Togliatti discerneix amb un gran 

o o o 
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rigor intcl.lectual, sense menys 
estimar mai el nivell culturaT 
deis que 1'han de llegir. La se-
va prosa no és aquell "plat de 
sorra" de qué parlava Revira i 
Virgili referint-se ais articles 
de la premsa comunista. 

El mimetismo comunista és roco 
negut sense cauro en la húmilia-
ció grata ais seus autors, poro 
que tanta angüniá produeix ais 
no comunistes. " No és just de 
parlar deis palsos socialis t e s 
(inclosa la U.R.S.S. ) cora si en 
ells tot fos perfecto...en tots 
els paisos socialistes, dificul
táis, contradiccions i nous pro-
blemes sorgeixen continuament ,els 
quals han d'ésscr presentats so
ta la llum de la sova roalitat . 
El pitjor és de donar la impres-
sió que tot va sempre d'alló mi-
llor i després, sobtadamont, ens 
veicm obligats a parlar de sitúa 
cions dificils, i explicar-Íes."^ 
Sscriu Togliatti,fugint do 1'au
tocrítica d'encárrec. 

La major part deis partits co
munistes s'han desfet de Stalin 
com aquell- que es desompalla. g a 
d'un gos perdut, amb quatre mots 
que no expliquen els clogis diti 
rámbics amb qué durant tants anys 
havia cstat gairebé divinitzat , 
i sobretot cada vegada que els 
no comunistes denunciaven les 
ferocitats stalinianes,•amb la 
qual cosa es guanyaven 1'osear -
ni d'anticomunistes. Togliattino 
es dona per satisfet amb la sim
ple decisió que sobre Stalin es-
caigué en el XXé Congrés, si no 
que desitja conéixer les raons 
del silenci que perdura durant to 
ta la seva dictadura personal. I 
escriu : "Les critiques contra 



Margináis... 

Stalin, no ho hem d'amagar, han 
deixat traces bastact profondes. 
... Per altra part, es pensaper 
regla general que nc s'ha re -
solt el problema deis origons 
del culto de Stalin i les raois 
per les quals aquest cuite fou 
possible. Es tracta d'explorar 
quins han pogut ésser els er -
•r'ors" quo cóntrubuiren a provo -
'car el cuite." I el'mateix To -
gliatti anuncia que és aixó el 
que es fa entre historiadors i 
responsables del partit italiá. 

El difunt cap del co.munisme jn 
sistoix finalment sobre el poli 
' cent rali sme :. "... la. "unitat ha 
d'ostablir-se i mantoáir-se din 
tro la diversitat i la plena au 
. tonoraia deis diferents pa'isos.'ir 

No era aixó, precisament,qj,e han 
vingut reclamant persistentment 
els partits no cthmunistes amb 
gran indignado deis que nega -
ven llur supeditado a Moscú? 

.. Es aquesta autonomía la quedo 
nará segurament per desaparegu 
da 1'época en qué tothom podia 
arribar a ésser un "gran" diri-

AJ'JDEU tribute., 
llogiu-la i re
coman eu-la! 

gent de partit comunista per la 
simple bona nota de fidelitat al 
partit de 1'Ü.R.S.S.Ara , en can -
vi, caldrá saber convencer els a-
mics i els qui no ho sin amb argu 
ments que puguin resistir la cri
tica; s'hauran o s'haurion d'aca
bar les frases fetos i troncareis 
discos importats del Kremlin;cal
drá, en fi, ésser un dirigent in-
tel.ligent, ésser intel.ligcnt, a 
la manera com era, indubtablement, 
el recentment traspassat Palmiro 
Togliatti. 

S "Els altres catalans". 

Acaba d'aparéixer la tercera e-
dició d'aquest llibre de Francesc 
Candel, un deis "altres catalans", 
és a dir un immigrat, valenciano-
aragonés. 

L'autor exposa el greu problema 
que plantegen al catalanisme les 
dues immigracions - la de 1'Expo-
sicié i la del temps"dela gana », 
i per mes que s'expressa amb una 
gran simpatia envers els catalans, 
no deixa per aixé d'advcrtir- nos 
deis grans perills que correm. A-
nirem donant extractes, tot reco-
manant la seva lectura a "certs " 
catalans cándids que encara no sa 
ben el que succeeix a casa nostra. 

LA '"LIBERALIZACION" I LA LLENGUA CATALANA,-'"Le Monde" de 
París informa que ha estat expulsat d'Espanya Max E. Cah 
ner, gerent d'EDICIONS 62, en la col.lecció A L'ABASTdc la 
qual figuren llibres de destacats autors catalans. Es la 
que ha publicat ELS ALTRES CATALANS, de Francesc Candel , 
que ha obtingut un ressonant éxit. Cahher és de nacionali 
tat alemanya,peró des de petit visquia a Barcelona i es 
significava peí seu gran amor a Catalunya, de la qual és 
originaria la seva mare. La policia li dona cinc o sis ho 
res per a sortir cap a l'estrariger, o sigui que se li ha 
aplicat un procediment car ais totalitaris. Per . altra 
part el nostre corresponsal a Barcelona dona compte que 
el Suplement cátala de "Tele-Exprés" ha estat ajornat... 
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LA TRAGEDIA DEL FOMENT DE LA SARDANA DE PERPINYÁ 

En tancar la darrera edicié del nostre periédic, la prcmsa do
na compte del trágic accident escaigut el 27 de juliol a llarovi He 
sous Uontfort. Un car ocupat per danqaires del'Foment de la Sarda
na de Perpinyá s'estimbá causant la mort a molts deis viatgers . 

Hi moriren el seu President, Salvador Pararols i la seva espo
sa i una filleta de 14 anys. En Pararols, que militava a 1'Esquer
ra deis Pireneus Orientáis, havia estat alcalde popular de Navata, 
prop de Figueres ,i fou un catalanista i esquerrá de profundes con-
viccions. Una altra victima és Caimons, igualment d'Esquerra, ha -
via militat al Casal Nacionalista Martinenc. 

lío cal dir que la noticia d'aquesta tragedia causa una gran 
emocié a tot el Departament deis Pireneus Orientáis, d'on procodiai 
totes les victimes, refugiades o no. Els taüts foren exposatsa 1'B? 
tel de la ville de Perpinyá, en el qual es formaren guárales d'ho-
nor amb participado de molts amies nostres. El Comité Departamen
tal de 1'Esquerra deis P.O.- ofrená una gran corona ais dissortada-
ment desapareguts. El President del mateix, J.Garcia Castellct, tras_ 
liada al Foment de la Sardana i ais familiars de les victimes el 
testiiiioniatge de condol que el Secretari General feia avinent en 
nom de tot el Partit. 

Una ccrimónia religiosa tingué lloc a la Catedral. L'actc de 
1'enterrament fou imposant. En el dol figuraven el Préfet Üel De -
partamont, 1'Alcalde de Perpinyá, els nostres amics del C.D. , enti-
tats artistiques, literarios i folklóries. Tots els féretros duien 
una bandera catalana. 

TRIBUNA fa públic el seu pregón sentiment per aquesta terrible 
dissort oscaiguda ais benemérits danqaires del Fjment. 

Unes deelaracions de Mossén Sanabrc- Del periódic "De Tijd Hasbo-
dc", d'Amsterdam, copiem, reproduits per O.P.E.»el següont frag -
ment íl'unes deelaracions do Mossén Sanabre, el conegut historiador 
estala : " Los deelaracions de l'Abat Escarré son conegudes a to
ta Espanya i han. constitu'it 1 'esdeveniment mes important do la vi
da espanyola des de fa molts anys. De tota Espanya han arribat a 
Montserrat unes 5,000 cartes i 415 sacerdots s'han solidaritzat anb 
l'Abat en una carta col.lectiva. La rcacció oficial s'ha fot notar 
en una especie d'ofensiva contra el Monestir." I... " el parti d o 
oficial, encara 1'ünic,demostra en les seves accions que s'inspira 
en los doctrines filosófiques alemanyes mal digerides. A tot aixó 
s'ha d'afegir que en tota la propaganda oficial es respira una es
pecio do borratxera en la mentida".I encara : " El catolicismo ofi 
cial ospanyol és una falsa versió del catolicismo." 
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inforiaacions... informadons„. . informacions, .. informacions. „. inform 

EL DECLIVI DE LA UHIVERSITAT ESPANYOLA.- Un informe del Sindi-
cat universitari presentat al soté curs d'ostiu a Santander , 

fa constar que el 40% deis diplomats espanyols están en l'atur 
f orejes i que 25% es troten en situació de sots empleu, Dols 64.010 
alumnos que s'inscriviren a les universitats per l'any I96I-I962 , 
ünicanont 5o426 acabaren llurs estudis. Atur forqés : veterinaris, 
el 85/ü; llicenciats en filosofía i lletres,52$, sots empleu,56 % ; 
advocats, 35 i 45 % respectivament;metges, 22 i 45 % respectiva -
ment . El catedrátic i novólo lista Torrente Ballester declara on u 
na interviú a El Faro de Vigo : "Existeix una emie;racié tan raassi-
va cora la deis obrers , a la qual fins ara ningü no ha donat impor 
táncia. Es la deis professors... que troben allotjament cobcrt T 
una bona remunerado a les universitats europees i americanes. Els 
catedrátics de lletres no servim por a res a Espanya... D'aci uns 
anys emigrarem tots, professors i obrers... i a l'estrangcr obri -
rem potser cursos lliures per ais emigrats." 

.'.iQSSEN SANABRE DIU EL QUE MOLTS BJNSEN. - Les declaracions que 
ol Dr. Sanabre ha fot a un diari holandés, i a les quals ens 

referim en un altre lloc, no han agrodñt al Dr. Navarro,gorma del 
ministre de Finances. I aquest ho féu present davant aquell en el 
propi despatx de 1'Arxiu Episcopal. I com que ho manifestá amb ter_ 
mes violents, el Dr. Sanabre s'alqá de la cadira i 1'invita a anar 
se'n " puix que no li havia donat accés al mateix per a proferir_a 
moñacos". El Dr. Sanabre després de manifestar que havia dit en veu 
alta el que deien a baixa veu la majoria deis- bisbes d'Espanya,re-
comaná al senyor Navarro que llegis la butlla d'extinció de la Com 
panyia de Jesús en el XVIIIé seglo, amb la qual lectura havia trje 
molat 011 evocar la realitat actual de l'Opus Dei." 

Mal informats?.- Escoltem o llegim sovint ; " El Gobierno de la Ge_ 
neralidad" o " el Delegado del Gobierno de la Generalidad",La uti-
litzacid impropia d'aqucsts tormos causa l'estranyosa dols catalars 
quo os recordon que fa uns DISSET ANYS que mori d'accident l'ele -
ment del triptic estatutari que és el Govern cátala.•Altramcnt, si 
hi ha algü quo té millors informacions al respecte, fóra ben opor-
tü que s'indiques en quina part del mén residoix aquest "gobierno", 
o del contrari, desitjariom que es poses una major cura en l'atri_ 
bució de titols institucionals catalans. Ja n'hi ha prou i nassa 
de confusions per a que no se n'hi afegeixi una altra. Cada cosa 
al bou lloc i un lloc per a cada personatge... 
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Informacions... 

LSS ACOSTUMADES MULTES.- A fináis de juliol tingué lloc a Bar
celona un ápat de comiat al nostre bon amic Jaume Sorra i Ga-

sulla amb. motiu del seu trasllat a les Filipines, Hi assistirenuis 
dos-cents comensals, Rafael Tasis ha estat multat amb 10 mil pes -
setos - ja en porta tres mes a 1'esquena! - perhaver pronuhciatu-
nes scnzilles paraules d'oferiment de l'acte.. També fou multat el 
ciutadá Freixes per haver llogat la sala del restaurant. L'acte ha 
via estat autoritzat ,pero„ e. son els discursos els .que semprc so -
frcixen aquella taxa fiscal. 

- D'una serie d'articles publicáis a "Le Monde" sota el titol 
"Les' parlers maternels en Franco", signáis per Michel Logris,lle -
gim ; " L1idioma cátala es manté bastant bé. Sobre els 4.500 nois 
de los escoles primáries de Pcrpinyá, I.900 han declarat en & curs 
d'un sondatge que comprenien 1'idioma i d'aquests I.gOO, 500 el 
parlen correntment a la llar." 

- Mil cinc-cents obrers metal.lürgics s'han manifestat davant 
de la o.olegació nacional de sindicats de Madrid per tal de roela -
mar l'r.ument del 20 % de llurs salaris promés pels patrons. ün sin 
dicalista ha declarat que els sis mil ropresentants elegits pels 
cent vint-i-cinc metalurgics de Madrid consideren 1'oportunitat de 
renunciar en bloc a llurs funcions en senyal de protesta, si l'au-
ment de salaris promés no se'ls acordava. 

- 331 Tribunal d'Ordre Public de Madrid ha vist la causa contra 
tros sindicalistes acusats d'haver organitzat 1'Alianza Sindical _0 
brera. La petició fiscal ha estat do sis anys i sis mesos d'empre-
•sbnamont, tres anys i quatre mesos i cinc anys, amb multes de 100 
pessetos. 

. - "La France Catholique" do Paris diu ; " La premsa republica
na está de dol. Un s'estranya fins i tot aue no aparegui amb edi -
torials emmarcats de n gro. Igualmcnt están consternats els diaris 
ostraagors, de Londres a Paris passant per Bonn i Moscú, ünicament 
escapen a aquesta basarda Madrid i Johannesbourg(Sud África).' .Els 
Estats Units es venen acusats de fcixisme, si no d'hitlerismo, en 
el mOBiont que Goldwater es presenta en campió del voritable amcri-
canisme." 

- El Casal de Catalunya de Paris commomorá el 28é aniversari dé
la Diada del 19 de Juliol del I936 amb la projeccio d'una pelieula 
inédita,sonora i de llarg metratge, filmada directament durant el 
curs de la lluita de Catalunya contra el fcixisme. 

- Jlultcáa amb 50 mil pessetos la "Coral de Sant Jordi" por ha -
ver cantat, fora de programa, "Els goigs de Sant Jordi", al Palau 
de la Música Catalana, un ministre 1'ha rcbaixat a 10 mil pessetos, 
pero el Director ha entaulat recurs davant el ministre en qüestió, 

- Josep Pallach és 1'autor d'un interossant opuscle .» El Gran 
Problema - Escola i Enscnyamont per a tots!". 
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Des doi meu angle. 

DEU S'HA FET FALANGISTA? 

"El Flauta" ha dedicat un solo ais seus "nacionales" des de la 
ciutat de Santander, per tal de reconfortar-los arnb la prometen 9 a 
d'una felicitat que els permetrá parlar amb orgull davant els pai-
sos occidentals els quals, segons digué, están ja al cul del sac i 
morirán de podridura. I les coses encara anirien molt millor al Im 
perio si no fos aquesta terrible empresa internacional composta de 
franc-mac,ons i de refugiats que no para de fer la traveta. 

Pcró, el mateix"Flauta" haassegurat que tot será inútil i que 
no s'interromprá la cursa gairebé sputnistica que fa el régim " de 
cara el progrés i la felicitat deis que volen creure. I per a con
vencer l'auditori, no s'ha estat d'assegurar-li que DEIT EN PERSONA 
cura de la cosa. No ens ha dit si figura i tot a les llistes del 
"Movimiento", pero no hi ha cap dubte que s'ha encarregat deis ne-
gocis de 1'orquestra. 

- Trobo una mica fort de pebre - observa la Rosa - que es pu -
gui afirmar una tal cosa sense que 1'Església no digui ni piu. 

La meva companya no té prous elements de judici per a compren-
,d.re que Déu és Déu i 1'Església no té allá que se'n diu ros de di
vina,, I com que a la gent senzilla i de bona fe, com es ara la me
va companya, la convenccreu mes aviat amb arguments de poc calibre 
que frapen mes que no pas els cientifics, jo que si que li explico 
el que li va passar a Georges Clemenceau, el ben conegut"Tigre" de 
Franca. Llegim-lo : 

" Ai, la germana!, respongué Clemenceau a una monja, no em par 
leu mes de convertir-me,Figureu-vos que aquesta nit somniava que 
ra'acabava de morir i que feia cap a la porta del cel. Sant Pera cui 
tá a demanar-me noms, cognoms i titols.Vaig afegir-li els honors 
que podien valer-me la seva indulgencia. Pero em posa secament la 
pregxmta :" Vos heu confessat?" Vaig haver de reconéixer que no , 
tot prcgant-li que passés la mevatarja a Nostre Senyor, a la qual 
cosa consenti. Nostre Senyor, mes indulgent que no pas ell, puix 
que és el Mestre, demaná alguns aclariments sobre la meva arribada» 
Sant Pere féu remarcar que no m'havia confessat, que el reglament 
era formal i que li semblava dificil de crear un precedent."Bó, li 
respongué Nostre Senyor, que es busqui un capellá i el faci confe_s 
sar a la porta". Ara em creureu si voleu, Germana, el cas és/reca: 
rogueren tot el paradjs sense trobar un sol cap ella VI en aques t e s 
corxlicions, encara voldrieu que em convertis?" 

„.' La Rosa reconegué la importancia de l'argument, vist que un 
homo com Clemenceau no s'hauria posat a somniar coses falsos. 

0 • a 
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Des del meu angle... 

- Poro i si fos cert que Déus.'ha fet d'ells,dels falangistes? 
Al fi i al cap, Nasi, es consideren de la mateixa familia i,veies, 
que no fóra res d'estrany que els dones un cop de má en moments 
de necessitat. 

De no haver estat per aquells ateus d'Hitler i Mussolini - dic 
a' la mcva companya - encara seriem a casa i fent la manilla al Ca
sal cada nit. Riu-te de l'efecte que feien a Déu Nostre Scnyor,q.e. 
p.d», els parenostres i les encreliques "nacionales". I per a re -
blar com si diguéssim el clau, jo que si que li contó el fet h i s 
torie relatat per Salvador de Madariaga, per a realqar el c¡ual,la 
suborno dient-li que guanyá el premi "Europa" i que aixó li valgué 
una futralada de milions. 

- Digues que deu ésser l'espanyol mes llustrat del món per a 
donar-li els milions a grapats... 

- A tu només et fan reaccionar els diners. Ets una materialis
ta histórica, noia. Pero anem per feina. Veurás que diu que érem 
a l'any de gracia de 1588. Un tal Santa Cruz acabava d'organitzar 
una fenomenal esquadra espanyola, quan pocs dies abans de posar -
la en marxa se li acudi morir-se. Aleshores Felipe, "el hermoso"... 

-9Tu vols dir "Philippe le Bel", aquell que tenia tres filis 
casats amb princeses i que totes les tres els feren cornuts i pé -
rlrent de mort violenta.? 

Ara faig una pausa per a recordar-vos la flaca que té la meva 
dona per a les trifulques de les alcoves reials. Ara llcgcix un 
llibrc que es diu "L'histoire d'amour de l'histoire de Franco • i 
l'altre dia va comparéixcr amb el volum IXé!!! Com que la cosa por 
ta traces d'esdevenir una "Enciclopedia Espasa" i per poc que el 
seu autor se les emprengui després amb tots els reis d'Europa, ja 
provoig que després del moble que. la dona vol comprar jo hauré de 
mudar de pis per ais allargos editorials. A veure si hauré de com
prar tot un bloc de H.L.M.? 

- Ja hi som! replico.NO!, el teu "Bel" és aquell que per tal 
d'incautar-se deis milions deis Templers els caihumniá de pederás -

- De qué dius? 

- L 'explicició és interditc per ais menys :de 18 anys i l e s 
dones de sa casa! I el Papa, el Papa ajudant-hi, rostí en p lena 
plaga publica tota la direccid d'aquella ordre católica. El perso-
natge de la historia de Madariaga és aquell altre "hermoso" que 
enfila amb la punta de los balonetes mes holandesos hi ho.gués ha -
gut a Flandos. Es el que inventa El Escorial,per acabar, i seguim. 

• • • 
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ffes del meu angle... 

I ccguim, que es fa tard. Ja em tens la mes colossal esquadra de 
tots oís mons en peu de guerra, disposada a venjar la memoria d'a-
quella Maria Stuart, decapitada, i a escarmentar l'heretgla deis 
anglcsos. D'aquella esquadra se'n deia "La Invencible"... 

- Ara hi sóc. Tu parles de la "Batalla de Lepanto",oi? 

-!Jo no sé si es tracta de la batalla del teu Lepanto, de lade 
Trafalgar, de la de Cavite... o de la deis Brucs, dic a la dona arib 
els llavis tot tivants,peré no m'interrompis més!La defunció del 
Santa Cruz no podia ésser mes inoportuna. Qué fer? Aleshorcs, el 
Felipe II en qüestió tingué una gran idea i designa per suecoss or 
al duc de Medina Sidónia, un gran cap gros.Peré aquest es desinfla 
prega humilment a S.M. d1excusar-lo puix, digué, no entenia res 
en estrategia naval i per tornes quan era al mar es marejava¡Ales
horcs el Rei li digué que no s 'hi amo'inés puix que la direcció de 
la batd.Ha la portaria Dóu Nostre Scnyor en persona. Tot just sor-
tida d'Espanya, aquella esquadra se los hagué d'heure amb una ter
rible tempesta que 1'amputa de qui sap els vaixells i després, ja 
a les envistes d'Anglaterra, fou estomacada de molt mala manera , 
pels anglesos i holandesos,i només tornaren a casa ben poques em -
barcacions. 

- Digues que servi de ben poca cosa Déu en aquella "historia"? 

-"El Flauta" deu ignorar la mala passada feta al seu estimat 
antecessor. No s'hi pot jugar a valer-se, sense permis, de los co
ses xrclostials. Té, hi ha catalanistas que assaguren que Déu ós ca 
tala. Si hó preguntávem al nostre cunyat, al Barberet, potser ho 
afirmaria i qui sap si el faria néixer i tot al Guinardó. jlúentr e s 
no el dones per adherit al nostre Casal de 1'Esquerra! I malgrat 
tot aixó» "El Flauta" ens estripá 1'Estatut de Catalunya sonso que 
Déu digués aquesta boca és meva. 

"I amb records ais companys i les companyes, cern permeto recor— 
dar-vos d'enviar el vostre mandat a TRIBUNA si és que volex; seguir 
llegint les cróniques filos'óflques d'aquest vostre servidor, 

IGIIASI. 

AL3 •TjfllES AMICS 

Tornom a insistir sobre la necessitat d'anudar la nostra publica -
ció. Adrcceu els mandats a 1'Administrador : 

Joseph FALGUERA 
C . C . P . P a r i s - 17 .370-01 
5 , r uó Marcel-Sembat - HOUILLES (S & 0 ) 

Le Dircctcur : Josep SANS Paris. 

http://batd.Ha
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