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El balang de l'any que acaba d'escolar-se comporta mes parti-
des optimistes que no pas perdedores. Que no s'interpret aquesta 
conclusió com un recurs fácil .tendent a afalagar els desencis ats; 
que no se la consideri ignorant deis estralls deis tribunals de re 
pressió, perqué els sofriments, les persecucions i les - cóndemnes 
fan una taca, una gran taca que ennegreix el balang. 

': Pero la lluita per la llibertat deis pobles ha estat i será sem 
pre penosa, en tant se val el lloc del món que faci de camp a la 
confrontació entre les forces tan desiguals de l"'ordre" i de la 
llibertat. Quan ens referim ais capit.ls "beneficiaris», ja no cal 
dir que aquests es deuen precisament a l'esforq i els sofritoe ñt s 
deis que están empresonats i deis perseguits. Els obrers, els estu 
diants i els ciutadans de tot ordre que s'encaren amb les ma n s 
núes a":l'aparell coercitiu del régim espanyol, tant se val si en 
la contesa es reivindiquen millores socials o universitáries, el 
problema politic hi és subjacent, i qui sap si ignorat pels propis 
manifestants.* 

El régim va descendint per l'esglaonat de la seva fortalesa.No 
es pot certament calcular en xifres la pérdua de la seva potencia-
litat; pero els signes de la decadencia, les esquerdes, ja es fan 
visibles en diferents llocs del castell. Per altra part, la dfeér 
dia entre la familia és ja perceptible per a 1'home del carrer . 
Cal ésser molt distret per a no localitzar els crits i les baralles 
que minen aquell eos de "cemento armado" de qué tan es vantaren els 
falangistes victoriosos. 

El ciment armat s 'ha revelat tan 
vulnerable com la vella biga dé 
fusta. Significáis franquistes ja 
abandonen el vaixell "azul" ; des-
tacats "sindicalistes" acusen pü-
blicament la servitud al govern 
deis "verticales"; el ^er.Congrés 
Sindical resulta una olla d e 
grills; un ex ministre franquista 
edita "Cuadernos para el Diálogo", 
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en les pagines de la qual revista hi' transpira l'efecte de la cen 
sura, pero els editors,lluny de tartamudejar, parlen sense p é ls 
a la llengua; intel,lectuals i professors mes o menys acomodats al 
régim fan excursions pels viaranys de 1'inconformisme; un qualifi-
eat "combatiente" és perseguit per haver incitat des del seu perió 
dio els camperols a'manifestar-se per' les'carreteres; els Col.le-
gis d'Advocats i els Claustres universitaris que havien estat en 
nuegats durant raolts anys, afinen la veu i esmolen les plumes con
tra la "justicia" i la policia franquistes, i aquest món a part , 
que és la mina, el camp, la fábrica i el taller, adquireix cons -
ciencia de la seva forc,a,per ara mes moral que no pas material,per 
a denunciar ostensiblement la incapacitat i la immoralitat d e i s 
governants, < 

La jer.arquia eclesiástica - influida'o no pels corrents que fue 
tegen el Vaticá -es mostra confusa i qui sap si neguitosa i tct 
per la" diversitat de parers que s'acusen al si de la comunitat: r_e 
ligiosa. Les noves declaracions de l'Abat de Montserrat i la re -
cent protesta de 1'Arquebisbe de Valencia - membre del "Consejo del 
Reino" - relativas a la legislado sobre les Associacions, el fet 
que el president de la Comissió de les "Cortes" sigui un altr» je
rarca - 1'arquebisbe de Madrid!-»,el document estrictament juridic 
que contra,aquella mateixa lie i circula pels bisbats, les discór -
dies suscitades per l'estatut deis protestants. i la recent decía -
ració de l'Església oficialitzant les- llengües catalana i ."basca, 
son testimonis evidents ,de que l'Església espanyola és ja ,'relati-
vament, victima de les sev-es. "contradiccions internes", les quals 
son de carácter evidontment politic puix que sen provrcades p e í 
problema de la llibertat humana dintre de l'L'stat, llibertat per 
la qual tant venen maldant amb insistencia les H.O.A.C. i els pe-
rirtdics d'Acció Católica» 

La secta mes tancada i unida d'Espanya, que és 1'Exércit, co -
menqa també a descobrir els seus problemes tipies : l'egoisme i 
i'ambicio. Qué succeeix amb el passi a la reserva de l'inquiet ge
neral Garcia Valiño? El faran callar amb una ambaixada? Quin abast 
teñen els contaexes d'alguns significáis militars amb membres de' 
l'oposicio al régim, deis quals ha fet estat el ben assabentat cor
responsal d'"Ibérica" a Madrid? 

Totes les dissonáncies dintre del propi camp franquista,les que 
es manifesten 'entre els religiosos i en els mitjans catélics, el 
to deis advocats defensors davant deis tribunals ,• les supliques s_o 
vintejades uels intel„lectuals a favor deis condemnats i contra la 
barbarie de la policia, la descoberta d'un fals "magistrat" que 

* — . . • ' • • ' _ _ • • • 

REQOMANEM ALS NOSTRES LECTORS l-:adquisició del documentadissim 
llibre de H.R.. Southworth,'" EL MITO DE LA CRUZADA LE FRANCO (en 
castellá I6¡50 i en franeéS 24 írs,) T 
Editions "Ruedo Ibérico" - 5, rué Aubriot - Paris IVéme, 
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" Es grácies ais nordamericans si avui els europeus 
podem expressar-nos lliurement, votar com ens sem 
bla "i fer vagues~fí7"digué en la seva crónica de po 
litica internacional ( 20-12-1964 ) de Rádir Lu -
lembourg un conegut comentarista. Sembla, dones ,qie 
per a ell Espanya está enclavada en una selva de 
1'África, si no és que ens considera europeus qüfe 
no val la pena de teñir en considerado, .. 

L'any passat.,. 

s'ha vingut senyalant per la seva implacabilitat, i la cadena de va 
gues obreres que passa per una gran part del pais, totes aqüestes 
circunstancies ", o jsrénibianta¿ ".' en temps de Primo de Rivera» 
provocaran la s'c-va"c.:ii¿v.da, Pero Enanco está "armat" fins a l e s 
dents í segueixel cami repressiu que ~j_í ensenyá la Gestapo . Pero 
1 'actual, dio.ta.dor óblida 'molt. . en qué ana a parar aquesta i els 
seus fundadors. I tot arribará,0 „ 

I l'oposició politica, la que apunta mes alt, contra el régim, 
qué fa? Está mancada de coordinado, actúa massa dispersada.Es po-
dria dir que cada personalitat, velía o nova, es preval d'una eti
queta i d'un programa que els dona 1'aparenta d'un partit, Nomes 
cal llegir atentament aquells programes per a descobrir que no sen 
altra cosa que matisoa d'un mateix programa, Tant és aixi que s'a_s 
segura que els "joves "cTemócrates cristians s'han pres per llur pro • 
pi oompte la tasca de reagrupar totes les forces i sense que ai-
xó vulgui dir que deixen de reconéixer categoria moral ais tres li_ 
ders : Gil Robles, Giménez Ruiz i Jiménez Fernández. 

Hi han altres personalitats en l'oposició, Pero no acaben d e 
trobar 1'etiqueta de presentado ; salten sovint entre la Unión 
Española, el republicanisme i diferentes formes de socialisme. No 
podran es'perar gaire¿;més temps a definir-se sense una evident pér-
dua de prestigi. 

Abunden a í?Interior homes molt capaqos en els rengles de les 
clássiques esquerres espanyoles,peró no han reeixit encara a sol
dar el lligam entre les ve]les organitzacions i els nous simpatit 
zants, lis de creure que arribat el mement precis cauran per térra 
les frágils barreres que els separa,, 

L'oposició, escríu Ridruejo,des de Madrid,a "Ibérica" deNov a 
York, "existe de hecho y de hecho ha de ser tolerada". I cita aques_ 
ta frase de Julián Marias : " Aqui se puede, de hecho, hacer mu
chas cosas, pero no se tiene el derecho de hacerlas", I •. -̂ continua 
Ridruejo: "Lo que quiere decir que el poder arbitrario se reserva 
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L'any passat. . „ 

para todo momento la posibilidad de no tolerar el dia "X" lo que 
viene tolerando casi todos los dias„" 

L'ahy passat ofereix un balanq bastant satisfactori peí que a-
fecta Catalunya, La magnifica manifestació de l'II de Setembre cors 
titueix un simptoma encoratjador per a noves demostracions pa -
tri<Jtiq̂ ês i ha posat de relleu 1'existencia d'un ferment naciona 
lista que el régim ja donava per completament desaparegut, S'han 
"mogut" els obrers i els estudiants; han alqat la seva veu els in-
tel.lectuals i els advocats, i l'any s'acaba amb el dignissim ser-
mó de l'Abat de Montserrat en el qual manifestá la seva indignado 
perqué a Madrid "legislen" amb els peus i empresonen amb les ame -
tralladores al braq, 

L'any I964 ha estat molt profitós per a la cultura catalana. 
Han augmentat les Editorials i la venda de llibres catalans ha es_ 
tat molt mes crescuda que l'any anterior. La llibertat del nostre 
idioma nacional ha estat tan escaientment com insistentment. reivin 
dicada. La recent declarado de 1'Església oficialitzant el cáta
la i el base en el rite no deixará d'influir els clergues en el 
séntit d'interpretar-la amb menys restriccions. Espe.rem~ho¿ ' El 
govern, está ciar, fará l'orni, pero el procés de la progressió de 
la riostra llengua pet considerar-se gairebé com irreversible. I, 
tot ens fa creure que l'any I965 será l'any de 1'IDIOMA. 0, si es 
vol, aquest rebrá substanciáis alicients que el podrien situar 
en una millor posició. 

Certament, no considerem 1'idioma com el sol . recurs que 
ens pot valer 1'alliberament de Catalunya,perqué per assolir aque_s 
ta meta cal, no ho oblidem, la victoria politica. Una gran satis
fácelo per a nosaltres és la constatado de 1'existencia a casa 
nostra d'una situado politica mes clara que la de Madrid, Per a 
que no se'ns titlli d'envanits, direm que mes que no pas els ho -
mes és el problema nacional el que mes ha exercit influencia en
tre els grups i les persones. Es Catalunya qui ha fet la unió deis 
seus filis , I que no exagerem el fenomen ho prova el testi m oni 
deis madrilenys i estrangers que després d'una visita a Barcelona 
fan estat de llur admirado per la coincidencia que han trobat 
entre tots els catalanistes actius, sigujn del grup que siguiaEl ca 
talanisme, pres en el seu conjunt, " s'ha entes"; ha arribat a un 
acord sobre les que tions básiques. La unitat catalana no está,cer 
tament,raaterialitzada, estructurada,peró s'expressa si no del toT 
col.lectivament almenys coincidentment. 

No s'ha perdut de vista les noves generacions reácies a lfenro-
lament politic i s'está fent un esforq molt esperanqadcr per a con 
véncer-la ,amb proves, que cal repensar els programes vells i la 
táctica i aixó es fa seriosament, en contacte amb els joves. 
.' . Joan SAURET. 
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UN NADAL BEN CRISTIA A MONTSERRAT 

El corresponsal del "Monde" a Andorra escriu : " Purant el ser 
mó '.en lftfioi de mitja nit a Montserrat, en presencia d'unes qua-
tre mil persones procents de diferents indrets de Catalunya, Dom 
Aureli Maria Escarré, Abat Mitrat de la Comunitat ha declarat, amb 
motiu de la llei d'associacions aprovada a les "Cortes" que, COM A 
CHITADA I CATOLIC S'AVERGONYIA DE QUE S'RAGÚES POGUT FET UNA TAL 
COSA JQUE ES INEXPLICABLE i invita els fidels a resar per a que un 
tal fet no es reprodueixi. (...) Pregáu igualment els assistent s 
a resar pels que sofreixen a les presons i fétr rassaltar la in.jus 
ticia de determinades, presons."" 

El mateix corresponsal diu que el govern espanyol anuí.la ais 
darrers moments l'ordre de retransmissió per radio de l'ofici de 
Montserrat; pero fou retransmés el de la Seu d'Urgell. Segons el 
diari catdlic-"La Croix", les autoritats franceses no es conside -
raren obligades a subjectar-se a una prohibido espanyola i afe -
geix ;" ... malgrat la presencia visible d'una trentena de poli -
cies, els técnics de "Radio Vallées d'Andorre" han pogut emetre,en 
diferit, la missa i el sermó del Pare Abat". 

Peí que respecta la llei d'associacions, és de notar que, per 
primera vegada a les "Cortes", han votat contra un projecte dos 
"procuradores" ; el professor i ex ministre Ruiz Giménez i el pro-
fessor Sánchez Ayesta. El primer ha fet saber que dimitiria el seu 
carree perqué no pot acceptar que les associacions no puguin és-
ser contráries ais principis del "Movimiento". Per altra part, el 
Cardenal arquebisbe de Valencia ha fet coneixer la seva actitud cen 
tra el text de la mateixa - rejfetiva "' * a les associacions de 
caps de familia. I el protestatari és " Consejero del Reino". 

ELS IDIOMES CÁTALA I BASC ADMESOS 

OEICIALMENT PER L'ESGLESIA. 

"Le Monde" : " L'església espanyola és la primera institució , 
dintre el régim franquista, que reconeixerá el base i el o a t a l á 
com Idiomes "oficiáis", quedant aixi, situats en el mateix p í a 
que el castellá. Des del Ier de gener la reforma litúrgica entrará 
en vigor, almenys parcialment, i 1'Epistola i 1'Evangeli podran és 
ser llegits en cadascun d'aquells idiomes. El 7 de marq, aquesta 
reforma s'aplicará a tots els sagraments i a una gran part de la 
missa. Sota la República, anuests idiomes foren mes o menys recone 
guts com oficiáis en llurs regions. Tant és aixi que>a Catalu -
nya,els advocats podien pledejar encatalá.(...) Ávui, encara,1'i -
dioma cátala está prohibit a la televisió i cap diari no pot és -
ser imprimit en aquesta llengua. El cátala no és tampoc ensenyat 
a les escoles primáries.- J.A.Nováis." 
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LA INSENSATA CAMPANYA CONTRA ELS JOCS FLORALS DE PERPINYA 

Josep Tarradellas adrecjá, el 2 de novembre passat, :una' carta 
al President de l'Orfeó Cátala de Méxic, per tal de justificar la 
seva inexplicable actitud contra la celebrado deis Jocs Floráis a 
la capital del Rosselló. 

Es tracta d'un escrit francament inconcebible, que desdenya el 
sentit comü deis que l'han de llegir. i en el qual es repeteixen , 
fins al cansament, les manies i els tópics que constitueixen la ba 
se essencial de 1' "acció" del seu autor : la magnificado de la 
seva propia persona; la pretensió, coactiva, d'interpretar el pa -
rer deis al tres; 1' escandalosa tergiversado de textos i fets ; 
les imaginarles consultes; les acusacions,tan insidioses com va -
gues, própies deis fiscals feixistes; 1 'ajornament - fins a la Valí 
de Josáfat? - de les proves sobre els complots anticatalans, que 
noeles provenen del seu desig de fabricar traidors; el xim-xim pa - . 
triótic que especula sobre el sentimental i sme deis exiliats; la .cal-
c-uiaa.a~ íjumilitat i la insincera emoció, etc. , 

Reprodulm seguidament d'aquella carta els parágrafs mes "signi 
ficatius", tot permetent-nos de subratllar els mots o les frases , 
els tópics, que confirmen el que deixem dit, i ho fem amb l'objec. 
te que els que en sentin la curiositat puguin comprovar la seva 
siraptomática repetido en els escrits que, durant prop de deu anys, 
ha divulgat el mateix autor de la carta al President de 1' 0 rf eó 
Cátala de Méxic„ 

" Senyor Joan Rovira,President de l'Orfeó Cátala de Méxic 

" Estimat amic ; 

En aquests moments em sembla que no se-
" rá per demés i confia de la vostra bondat que m'ho perme -
• " teu, senyalar-vos que l'any 1957 cataíans que es dejen nació 
* v-nalistes varen repudiar ,püblicament ,1a confianza que un 

• " dia el nostre Poblé els va conferir i els teures ais que 
.Í. "els obligava la Constitució de Catalunya. Tal vegada recor-

" dareu que varen signar diferents pactes "amb els partits po-
" litios espanyols, que significaven la renuncia deis drets 

•; " de Catalunya i l'acceptació de l'acte de forqa del General 
" Franco, 1'abril del 1939, destruint les nostres Institu -
" cions i al mateix teraps imposant-nos la seva brutal dictadu 
"•ra,que encara dura. 

" De llavors enqá s'han prodult a 1'interior 
" i a l'exili fets greus,molt greus, encaminats els uns a 

•••* •-• •-• •» — *-• — mtm ^» »» — —» — o o n 

NO ES . GRAVISSIM QTJE UN "PRESIDENT" ESCRIGUI CARTES D'ESCANDOL? 
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Contra els Jocs Floráis,.. 

" anorrear la nostra' personalitat nacional i fer del nostrepo 
"•"ble un apéndix de la política espanyola i els altres a vo -
» ler demostrar al regirá franquista que som solament una cu -
" riositat cultural i folklórica. 

. " ... Per les raons i els fets que poso a la vos-
" tra considerado, com també per la linia política que tot 
» seguit es va donar ais Jocs Floráis d'enguany, no" foü res 
" d'extraordinari preveure en aquella moments que no tindricn 
" l'esperit ni s 'ni trobaria la fidelitat i el patriotisme que 
" sempre havien tingut. Tot al contrario Es per aixó que, AMB 

• " LA. CQNFORMITAT deis catalans mes representatius que es tro-
" ben a Franga era vaig adregar al Presíderit de la • ComissTd 
" Organitzadora i mes tara al~President del Patronat, comuni-

-- » cant-los-hi que dimitía de Membre del seu Comité d'Honor i 
" DEMANANT QUE NO ES CELEBRESSIN. 

.--. "La campanya innoble que ja coneixeu que estant 
" realitzant alguns Membres del Patronat deis Jocs Floráis de 
" Méxic i de Franca, conjuntament amb aquells elements ais c¡ic 
" abans m'he referit, demostra clarament la rao DELS CATA -
" LANS que des del primer moment ens VAREM donar comptedels 
" fflóbils politics que uns i altres perseguien. 

" Es.tic segur dones que comprendreu que no podia, 
" d-e cap ¿te les maneres, per comoditat o per covardia, avalar 
" els intents,PER CERT ACONSEGUITS, de DESHONORAR ELS JOCS 
" FLORALS D'ENGUANY. El meu silenci, que volia dir aprovacifl, 
" hauria estat un mancament que els CATALAFS NO M'HAURIEN PER-
" DONAT.car no hauria estat digne deis meus deures i de la fi-
" delitat que en dec tothora a CatalunyaT SABIA ?¿OLT BE ELÜ 

* " DISGUSTOS que em comportaría la meva actitud per* AHIR COL'l 
" AVUI CREC QUE NO PODÍA FER ALTRAMENT. 

"o«o Pero cal que sapigueu que alguns deis orga -
" nitzadors de la Gaia Festa d'enguany VOLIEN QUE FOS, I HA 
B MTAT, ABSOLÜTAMENT CONTRARIA A L'ESPERIT QUE SEMPRE HAVIA 
" TINSÜT. PER PRIMERA VEGADA EN EL NOSTRE EXILI HA REPRESEN-
" TAT, en certs aspectes, UN ACTE POLITIC AMB MOLTES RESSONAN-
" CÍES FRAHQTJISTES. 

» El que ha succeit ES MASSA TERBOL PERQUÉ AVUI 
'• " SE'N PUGUI PARLAR CLARAMENT; JA VTMDRA DTA QUE ES FARA. 

"... Per tot el que acabo de manifestar-vos com -
" prendreu perfectament que els Jocs Floráis d'enguany no po-
" dien esser una AFIRMACIO NI DE LA NOSTRA PERSONALITAT NA -
" CIONAL, NI DE FE~EN EL FUTUR DE CATALUNYA.... [ 

INSULTAR I CALUMNIAR A TOTHOM. ES UNA ACCIO«PRESIDENCIAL" NEFASTA 

tribuna - 7 



Contra els Jocs Floráis,,. 

I! 

— "... Mssortadament els fets i certes conductes ENS 
" HAN DONAT PLENA.RAO A TOTS AQUELLS QUE HO VAREM PREVEURE.Es 
" per aixó que els responsables del que ha succeít no han tro 
" bat altra solució per amagar les seves claudicacions i fra-
cassos que la de llengar-se a campanyes politiques completa-

" ment innobles, Perd s'equivoquen car no enganyaran a ningü. 

" Un deure de lleialtat, pero, m'obliga a dir -vos 
-• - -'-' que, les, greus responsabilitats de tot el que ha succeít,con 
• " tráriament al que diuen alguns i'al que altres puguin pen -

" sar, NO CAUEN EXCLUSIVAMENT SOBRE ELS ROSSBLLONESOS I FRAN-
••-. ??. -CES-OS que varen organitzar la nostra Festa, Cal teñir pre -

- ••. -' $ sent que alguns Membres del Patronat, des deis primers MO -
" MENTS ELS VAREN IMPOSAR UNA LlNIA POLÍTICA I DE DISCRIMI-
» NACIÓ a fi que els Jocs Floráis FOSSIN EL MES SEM3LANT POS-
" SIBLE ALS QUE ES CELEBREN A CASA NOSTRA AlViB EL BENEPLA CI T 
" DEL RECIM i per damunt de tot que res pogués MOLESTAR A 
" LES AUTORITA.TS FRANQUISTES estabiertes a FranqaT Tot ple-
" gat está dintre la linia que m'he permés assenyalar a tra -
" vés d'aque.sta. carta, ,. 

"<,.„ Per acabar us agrairé que tingueu present,COM 
" TAMBE TOTS ELS CATALANS, que el méu estimat amic d aci po-
» sa el nom d'un exiliat a Méxic ) MEREII LA MEVA 'CONFIANQA i 

. -'.; .'.' que: ESTIMO PROFUNDAMENT la seva actitud patriótica, a. " 

"'." - Josep' Tarradellas, 

'••- Com que en. aquella carta es promet , "un molt extens informe , 
ácompanyat de fotocópies de documents,tant de 1'interior com de 
l'exili", confiem que la prometenga será honorada i ens permetrá , 
a nosaltres, intims amics deis "traidors del pacte de Paris",veurc 
com el personatge se les enginya per a portar les proves de llur 
intervenció, directa o indirecta, a tot l'enrenou deis Jocs I964-. 
Quant a les insidies i calumnies, ja no es podria demanar más! 

UNES PREGUNTES I LES SEVES RESPOSTES 

En la mateixa carta, Josep Tarradellas es refereix a algunes 
de les "anomalies" que haurien succeít ais Jocs Floráis, i ni faen 
forma de preguntes. El representant a Franqa deis mateixos,el nos-
tre amic i insubornable nacionalista Miqxiel Guinart, contesta a a-
.quelles preguntes per mitjá d'una carta adregada a Méxic,Per tal 
de'fer mes clara la qüestió en debat, ens permetem presentar amb 
dues preguntes i respostes en forma de diáleg, en el ben entes que 
ens servirem d'un i altre text en forma absolutament escrupolosa, 

LLEGIU I DONEU.-A LLEGIR tribuna, PROPAGUEU-LA ENTRE "ELS CATALANS 

tribuna - 8 



Contra els Jocs Floráis... 

Tarradellas.- " Per qué de les 24 personalitats que constituien 
el Comité d'Honor, ni una sola va assistir a la Festa?" 

" Guinart.- "Aqüestes personalitats patrocinen la Festa amb elseu 
nom i no cal la seva presencia.Aixi i tot,van assistir ais J. 
F. de Perpinyá, amb delegado expressa, o personalment : el 
Ministre de 1'Educado Nacional, el Prefecte deis P„0.,l'a_l 
calde de la ciutat, el president del Consell General ,P.Bech, 
president de l'Institut d'Estudis Occitans, Cañáis,degá de 
la Facultat de Farmácbia ,Canonge Salvat, o siguin tots els 
Presidents del Comité d'Honor ( que son els quatre primers) 
i tres altres membres". 

Tarradellas.-" Per qué deis 23 Membres de la Comissió Organit-
zadora, en formava part solament un cátala exiliat?" 

Guinart.-"L'organitzacid va ésser oferta ais rossellonesos,pe
ro aquests van integrar a la Comissió - com tothom ha pogut 
llegir en els programes i cartells - els noms de Corredor , 
Pou, Garcia-Castellet, J. Gual, Ll. Esteve i Pararols." 

Tarradellas.- " Per qué després d'haver-ho anunciat püblicament, 
varen renunciar a la Presidencia del Consistori deis J.F. , 
el poeta Sr. Josep Carner i el Rvdm.Abat de Montserrat. Dom 
Aureli Ma. Escarré?". 

Guinart.- « L'Abat dé Montserrat escrigué a la C.0. excusent-
se d'haver de renunciar. Els motius que l'hi van induir ell 
sol podria explicar-los. El poeta Carner no va renunciar , 
perqué encara no havia fet saber si acceptava la proposta , 
que li havia adreqat la C.O. dos mesos abans. Esbrinat el 
seu estat de salut i en considerado ais seus 80 anys,la C. 
"0. va procurar contactar-lo i el nostre gran poeta preferi 
d'ocupar el lloc que se li oferia en el Comité d'Honor a 
1'ardua tasca del Consistori." 

Tarradellas.- " Per qué ni un sol escriptor cátala,amb residén-
cia a Franga - que son prop d'una trentena - ni cap deis que 
viuen en altres paisos d'Europa, va acceptar de formar part 
del Consistori ni va assistir a la Festa?" 

Guinart.- " Per a no acceptar de formar part i del Consistori , 
sembla que, aquesta trentena d'escriptors, haurien d' haver 
estat previament,tots, consultats. No és cert,peró, que a 
Franqa hi resideixin prop d'una trentena d'escriptors que 
puguin ésser considerats aptes per al carree de Mantenedor. 
No passen de set! I per qué - em demano - els escript o r s 
que viuen a Catalunya, no poden ésser comptats "entre els 
altres que viuen a Europa" per a formar part del Consistori?" 

Tarradellas.- " Per qué de tots els J.F. fins ara celebráis,son 
els que menys treballs s'hi han presentat,tan pocs que mol-
tissims no s'han pogut atorgar?." 

... 
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Contra els Jocs Floráis... 

Guinart.- " Els dos meses transcorreguts en espera de si Car -
ner acceptava la Presidencia, van immobilitzar'1'organitza-
ci6 i van fer que el Cartell definitiu aparegués amb un de
plorable retará ( 15 dies abans de la " adata limit d'ad-
missió de treballs. A América no es va poder distribuir). Es 
obvi que molts possibles concurrents no van poder optar a u-
na bona part de premis. Amb tot, aquesta xifra és molt mes 
alta ( 152 composicions) que la registrada en set de les Yes 
tes d'anys anteriors. No és cert tampoc que "moltissims pre
mis" no haguessin pogut atorgar-se. Els declarats deserts o 
no adjudicats sumen, només,9. En 1959, a. Paris, va batre'sel 
record amb 374 composicions rebudes. No eren, dones, " 300 
treballs mes que aP^rpinyá", sino 242" 

(Amb el parágraf final, Guinart contesta a la pregunta? 
" Per qué els J„F<, de Paris de l'any 1959 foren unafes_ 
ta :inoblidable per 1'homenatge fet a la nostra lien 

• • gua i a la nostra personalitat nacional i s'hi pre
sentaren aproximadament 300 treballs mes que a Per -
pinyá?". .Compietom immediatament la resposta de Gui 
nart ;) 

Guinart.- " Pero és que la inexperiencia, o les contrarietats 
amb qué ha topat la C.O. teñen res a veure amb les acusacions 
pérfides i mai no precisados, que conté la carta de Tarra
dellas? p..e.' "la Festa d'enguany ha estat abs->lutament con
traria a l'esperit que sempre havia tingut, la qual ha re -
presentat en certs aspectes ( QUINS?) un acto politic amb res_ 
sonáncies franqui stes(?). Els que hi érem,no vam percebreaL 
tra "ressonáncia" que la d'"Els Segadors" i de "La Santa Es_ 
pina". 

^S_DISCURSOÜ_^FRANQUISTES^. 

L'edici* de "Vida Nova" del desembre darrer reprodueix alguns 
deis discursos pronunciats a Perpinya. Xoca extraordináriament el 
to patrióticament enees deis mateixos amb les acusacions innobles 
que hi ha fet Josep Tarradellas. Privat d'anar a la Fésta,el ben 
conegut nacionalista Rafael Tasis enviá des de Barcelona ais seis 
companys del Jurat un escrit del qual reprodulm una part del pará
graf final(1) : 

" Algü, amb mes suspicacia que sentit de la realitat, haurá p£ 
" gut expressar no sé quins recéis davant de la Festa que avui 
" heu celebrat, i li haurá atribuit un cert fons secret d'in -
." tencions politiques. Quina politica?Ia presencia al Comité 
" d'Honor d'un ministre de Franqa, del senyor Prefccte deis Pi 
" reneus Orientáis, de les autoritats de perpinya i de tantos 
" personalitats de la cultura francesa diu hen ciar que l'üni-

(i) Es tracta del cátala que ha batut el "récord" .«• 
de multes governatives. 
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Contra els Jocs Floráis,,.. 

" ca politica que hi havia era la de 1'exaltada de la nostra 
" llengua catalana, de 1'afirmado-de la seva vitalitat idels 
" seus drets indiscutibles. De politica, tothom té dret a fer 
" ne; t'othom té 1'obligado de fer-ne; jo diria: almenys, de 
" sentir uns ideáis politics i de servir-los honestament i 
" amb eficacia si no amb heroisme - que ja és un heroisme ,pe-
" rd, ésser fidel, en temps hostils, a unes idees." 

M_5EOTNCIA_DEL_»^ÜP_J0VENTOT_CAT^MÁ^_5B_BTONgS_Am^ 

Aquest G-rup ha divulgat una "Denuncia a l'opinid publica cata 
lana", per mitjá d'un extens document en el que es detalla tot el 
succeít en 1'organitzaci* deis Jocs Floráis d'enguany i comenta , 
severissimament, 1'actitud "presidencial". El document acaba amb 
aquest parágraf : " ... sortim ara a la palestra denunciant i fcts 
que l'opinió publica catalana considerem que ha de conéixeri que 
cadascü judicará segons el propi criteri i davant deis auals, si 
aixi ho creu convenient, adoptará 1'actitud que millor li sembli 
peí bon nom de Catalunya i'un mes positiu endegament de la nostra 
causa reivindicadora i de reconstruedo." 

•• Algunes personalitats exiliades han expressat la conveniencia 
d'exigir responsabilitats peí succeit a Perpinya i aixd, subratllcn, 
"peí propi prestigi de les Institucions " i a fi d'evitar succes -
sius i incontrolats escándols 

Heus aci una qüestió que gairebé escau exclusivament ais ca-
talans que viuen a les Amériques. Peí que fa a Catalunya i Franca, 
ja fa anys que s'ignora pura i simplement 1'existencia politica de 
1'autor de tantes atzagaiades. En canvi, a les Amériques,hi han 
algunes personalitats que han fet abdicad* de llurs deures i do -
non per article de fe tot el que inventa, la "presidencia", i uns 
quants catalans mes segueixen ostentant un titol il.legal i per 
do-mes abusiu que porta la marca del personalisme. Son a tots ells, 
en tot cas, que caldria adreqar-se demanant-los que peí bon nom de 
Catalunya posan fi a tan desori (i que es desolidaritzin deles 
calumnies llenqades contra indiscutibles persones dignes. 

PUNT_FINAL 

En la carta al President de l'Orfeó Cátala de Méxic, el seu au 
tor insisteix en alié de la seva "fidelitat a un pensament i a una 
linia de conducta politica,.." El mal és que la mateixa persona ha 
mantingut a l'exili tants i radicalment criteris contradictoris que 
un no sap a quin sant donar-se„ Compareu, si no,el que Tarradellas 
proclamava,en castellá, . l'any 1953,a Paris, i el 1956,a Méxic, 
amb el que ara diu en la seva referida carta adreqada a Méxic: 
tribuna - II 



EN JOSEP TARRADELLAS CONTRA DON_JOSE_TARRADELLAS 

DE "LA FIDELITAT A LA CONSTITUCIO DE CATALUNYA" 

"... l'any 1957 cata 
lans que es deien na 
cionalistes varen re 
pudiar,püblicament , 
la confianqa que un 
dia el nostre poblé 
els conferi i els' 
deures ais que els 
obligava. la, Constitu 
ció de Catalunya." 

"... creo también que es un error mantener 
aun dos gobiernos ( el cátala ia„l'hav,ia , 
w é l exilio.(.., ) (~ell, fet ddi&BJbite^-

i 

... creo que el Gobierno de Euzkadi ... es 
actualmente un estorbo no solamente para 
la politica de Euzkadi sino para la politi 
ca general de España." 

» UN APENDIX DE LA POLÍTICA ESPANYOLA " 

".:». s'han prodult , 
al'interior i a 1' e_ 
xili, fets greusjrolt 
greus, encaminats a 
fer del nostre poblé 
un apéndix de la pc-
litica.espanyola." 

" Tal vegada recor -
dareu que (aque l i s 
catalans,en 1957)va
ren signar diferents 
pactes amb els par -
tits politics espa -
nyols, que significa 
ven la renuncia deis 
drets de Catalunya". 

(• De la carta de Mé
xic ) 

Josep T.arradellas 

" Decia y digo que el P.S.O.E. tiene él de
ber, y nosotros, los que no pertehecemosal 
P.S.O.E., se lo debemos exigir, de ser la 
fuerza que una.,. 
I a Méxic, ni insisti! : " Graves responsa 
bilidades recaen sobre el P.S.O.E. y éstq 
repito, le obliga más que a ningún otro 
-jtaxtidoa actuar de una manera urgente,TO -
MANDO. LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIBE
RACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS (...) y segura
mente hallaria coincidencias positivas en 
muchos de aquellos que pr>r encima de sus 
.simpatías personales y políticas anteponen 
la salvación de España." 

"_Í¡A_™AI2Í0_" 

"... nuestra posición debe ser sencilla.No 
debe existir'ninguna cuestión previa. Una 
solas derribar a Franco. Las demás tendre-
mos tiempo en España para discutirlas,pero 
no en el exilio. (...) El plantear proble
mas com el de la AUTONOMÍA de les p'ue -
blos de España,el plantear problemas como 
el de la futura federación , ES PERDER EL 
TIEMPO y además en España nadie querrá pa£ 
tar con aauellos partidos que pongan ESTAS 
CONDICIONES PREVIAS." • 

( Parágrafs de les conferencies, en cas_ 
tolla, donades a Paris i Méxic) 

José Tarradellas 
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- Detingut per la policia el 29 d'octubre a Barcelona, Lluis Beni
to Embid ha mort el 3 de novembre victima de la pallissa que li 
fou donada. (D'un full clandesti). . . . 

- El poeta Carlos Alvarez ha estat novament condomnat per un tribu 
nal de Madrid per "injuries a í'exércit". 

- Ferran Soldevila i tres professors mes de la Universitat de Bar
celona han estat mereixedors del titol de "Doctor Honoris Cau
sa" de la Universitat de Montpeller. 

- Ha mort a Buenos Aires 1'entusiasta galleguista Suárez Picallo. 
Era un gran amic de Catalunya i fidel col.laborador de Castelao. 

- El pare provincial deis caputxins de Navarra ha prohibit l e s 
al.locucions politiques ais pares de la seva ordre que assistei-
xin a les carlinades de Montejurra. El periódic d'aquest mateix 
nom ha estat suspés voluntariament perqué la censura ne li dei-
xa parlar del "princep" Hugo. 

LA GAIREBE TOTALITAT DELS ESTUDIANTS DE LES FACULTATS 

ESPANYOLES HAN DECIDIT NO RECONEIXER ALTRES REPRESEN-

TANTS SINDICÁIS QUE ELS QUE ELEGEIXIN ELLS MffiHOS. 

- Es prohibida tota recapta a favor deis minaires asturians. 

- Interrogats els estudiants d'una de les facultats de Madrid,üni-
cament l'IT5per cent'es pronunciaren a favor de la monarquía. 

- "El Español", de Fraga Iribarne ha publicat la "sensacional" in 
terviu que- J.Albiñana ha celebrat amb un metge que cura du-
rant la guerra civil a 1'actual marescal Tito. "Le Socialiste", 
de Toulouse deixa en ridicol 1'esmentada interviú i el perió
dic que la publica per la simple rao -QUE TITO NO ES TROBAVA A 
ESPANYA DURANT LA GUERRA. \ 

- Amb motiu de les festes nadalenques, el Comité Suis pro amnis -
tia deis empresonats pels franquistes ha llenqat una crida en 
favor de la clemencia. Mes de dues centes personalitats helvét_i 
ques signen la demanda a les autoritats ospanyoles. 

- El Casal de Catalunya de Paris ha organitzat un debat sobre el 
llibre de F. Candel', "Els altres catalans". El jove Utgés esta 
va encarregat de dirigir aquesta interessant confrontació. 

-. L'anunci del pagament per 1'Estat de la subvenció a la Universi. 
tat que l'Opus Dei té a Pamplona ha causat viva efervescencia 
en els mitjans universitaris. A Valencia s'hanprodult molts in 
cidents, en els quals la policia s'ha manifestat molt "activa""' 
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ALS NOSTRES AMICS 

TRIBUNA inicia amb el present numero el Jé any de la seva 
puntual aparicjo mensual. Preguem ais nostres amics que 
no oblidin d'honorar aquella puntualitat renovant la se
va subscripci* : 

15 Franos per tot I'any, 
i, per poc que puguin, fer un donatiu per a poder f e r 
front a les cada dia mes crescudes despeses a qué hem de 
subjectar-nos per tal de continuar la nostra publicaciá, 
Els mandats han d'ésser adreqats directament a ; 

Josep FALGUERA - C.C.P.Paris 17.370-01 ' 
5,rué Marcel-Sembat - HOUILLES, S.& 0. 

•Informacions,, .. 

- El mateix "Ministerio de Comercio" reconeix en una estadística 
que Espanya , en el mes d'octubre, apareixia en primer lloc deis 
sis palsos que havien vist augmentat el cost de la vida. Prenent 
per base el 1958, Espanya amb mes del 140 per cent. En canvi, en 
I963,. comptava amb 517 teléfons per cent habitants, amb la qual 
xifra es sitúa a la cua de tots els paisos, en companyia de...., 
la U.R.S.S. 

- L'Esquerra Republicana del Sena celebra el 10 de gener la seva 
assemblea anual, en la qual fou reelegit . el mateix Comité,, 

- El XXVe aniversari de la Massa Coral de l'Orfeé Cátala de Méx i c 
ha estat celebrat amb una vetllada cultural molt ^interessant. 

- El corresponsal a Paris d'"Excelcior" de Méxic, Brauli Solsona^a 
estat reelegit com a directiu de 1'Associació de la Premsa ínter 
nac i onal. 

- Els. empresonats a Carabanchel feren uns dies la vaga de la fa m 
per protestar contra llur reclusió en celóles de cástic 

- El corresponsal a Madrid de "Ibérica" de Nova York dona compte , 
en la seva darrera crónica, que segons estimacions de les Cama -
ras Sindicales Agrarias d'Andalusia l'atur a partir de desembre, 
en aquella zona afectará uns 120,000 jornalers a les provinci es 
de Jaén, Córdova i Sevilla,, 

- LA DEMOCRACIA BASCAc- Llegim a "Euzko-Deya" : "El Govern d'Euz-
kadi, el Consell Comiultiu Base, el Consell Delegat i la Junta 
de la Resistencia basca aixi com 1'Alianga Sindical d'Euzkadi -
en els quals es troben representades totes les organitzacions po 
litiques democrátiques i les sindicáis - s'han reunit per a efec 
tuar en cómu unes sessions de treball." ~ 

Le Directeur : Josep SANS , ., T / Paris 
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