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Acció conjunta de catedrátics i estudiants per la lliber-

tat de la universitat espanyola, , - Els acords 

per nombroses : 

de les "as-

facultats i sernbl< ses lliures" son destacats 

, - Els acords 

per nombroses : 

de les "as-

facultats i 

donen lloc a nodrides manifestacions intercept; ades amb 

gran duresa per la policia. - La solidaritat universita
ria és observada arreu del pais.- El govern franqui s ta 

retira la carta de corresponsal a J.A. Nováis de "Le Mon-
deii 

_L de Paris. - Maniobres per tal d'escindir la unitat 

universitaria. 

La importancia donada per la premsa internacional a 1'acció de 
professors i estudiants a favor de la Ilibertat a la Universitat la 
isobxer- lelrelatar totes les incidéncies escaigudes d'enqá de la 
fi del mes de febrer. Ens circumscriurem a destacar els aspectoe s 
que mes cal reteñir, tot recordant ais nostres lectors que ha es -
tat sempre a la Universitat on s'han iniciat les batalles cont r a 
1'absolutismo. 

El Govern que, de bell raoment, afectava indiferencia davant de 
l'aeció estudiantil, ha donat ordres a la policia per a reprimir -
la, la qual cosa ha estat feta davant deis ulls astorats deis cor 
responsals de premsa estrangera acreditats a Madrid. Pero la con -
fusiá i la sorpresa governamental hanestat tan grans que els di-
rigents del "Movimiento" s'han vist obligats a prometre les re -
formes exigides pels professors i estudiants. El compás d'esper a 
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La Universitat... 

obert amb motiu de les prometences del vice-secretar'i del "Movi -
miento" Herrero Tejedor ais estudiante que assistiren a l'entrevis 
ta de Villacastin/ha- servit al Govern per a fer un pas enrera i 
fer saber que qualsevol canvi en 1'estructura sindical no pot és-
ser considera* mes que tenint compte .el propi S.E.U. Com molt 
bé assenyala el president de l'U.N.E.F. ( estudiants francesos ) ,. 
que ha efectuat una visita a Espanya, el moviment espanyol r corre 
el risc de trobar»-se embolicat en una situació molt confusa i per 
de mes delicada a causa de les maniobres del Govern. Es noten tres 
orientacions al si del moviment universitari :: els partidaris de 
fer efectiva la solidaritat entre éls estudiants i obrers; els'que 
propugnen per mantenir el moviment d'acció dintre el clos es -
trictament universitari, i els que s'. acontentar i en amb una deter
minada democratització del S.E.U. , és a dir, que serien accept ats 
alguns delegats elegits directament pels estudiants ,peré sense 
posar en perill la direcció del sindicat oficial. 

Es de preveure que, a la fi, professors i estudiants es veuran 
obligats per la propia actuació del Govern . a coincidir en una cía 
ra posició que tindrá per centre la reivindicació a favor de la 
sola representado democrática i, consegüentment, a declarar-se d_e 
finitivament contraris a qualsevol recone.ixen.qa del S.E.U. 

Els professors "avonturers i subversius". 

21 govern franquista ha recorregut al fácil procediment de des_ 
acreditar els catedrátics que han fet causa comuna amb els estu 
diants titllant-los d'aventurers i subversius, és a dir, de comu -
nistes. "La Tribune de Genéve" ha publicat en primera página un ar 
ticle amh titols a cinc columnes en els que s'afirma que a la da-
vantera de l'oposició al. régim es troben personalitats que repre -
senten 1'élite de les grans universitats espanyoles. L'article, de 
J.J.Arias, conté els següents parágrafs ; 

" Citem principalment el senyor Tierno Galvan,professor de 
Dret Politic de la Universitat de Salamanca i professor visitador 
de les Universitats de Princeton i Puerto Rico. Al senyor profes -
sor Paris Amador de la Facultat de •jFilosof ia de Valencia, Al se -
nyor Garcia de Vercher, de la Facultat de Filosofia de Madrid. Al 
senyor Giménez de Parga de Dret Politic de la Universitat de Barce 
lona. A l'escriptor J.lví.Valverde, molt conegut com a poeta católic, 
professor d'Etica de la Universitat de Barcelona. Al senyor Monte
ro Diaz, professor d'História Antiga de la Universitat de Madrid , 
una de les personalitats de mes relleu de la Facultat de Lletres a 
causa del seu prestigi intel.lectual i de la seva independencia mo 
ral. Al senyor Aguilar Navarro, professor de Dret Internacional de 
-la Universitat de Madrid. Al senyor Garcia Calvo professor de Filo_ 
sofia de la raateixa Universitat. Queda el professor José Luis Ló-
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pez Aranguren que ocupa la cátedra d'Etica de la Facultat de Lie -
tres de Madrid". 

El que diu el professor Aranguren 

Extraiem d'unes respostes del professor Aranguren, un deis que 
han estat sancionats peí Govern de Madrid : " Cal distingir entre 
les posicions del professorat i la deis estudiants. Peí que es re-
fereix ais professors, s'aprová per unanimitat una primera decía -
racio del personal docent de la Facultat de Ciéncies Politiques i 
Económiques; es pot considerar que aquesta declarado aporta .." el 
testimoni d'un recolzament total a les reivindicacions plantejades 
aqüestes ultimes setmanes pels estudiants. Quant a la Facultat de 
Dret, els catedrátics encarregaren a una comissió de tres membre s 
la redacció d'un text per a ésser sotmés al claustre. Finalment , 
está prevista una propera reuniódels professors de la Facultat de 
•Filosofia i Lletres. Pero des d'ara pot esperar-se que els mem -
bres d'aquesta Facultad, que pertanyein la seva majoria a 1' OPü S 
DEI, adoptin una posició ambigua, consistent en aprovar les reivin 
dicacions, peré admetent-les únicament si es formulen dins de la 
"disciplina universitaria ". En realitat - i aixó entranya el risc 
d'estendre's a tota la universitat espanyola - podria arribar-se a 
una ruptura al si del eos professoral, una part del qual es mani -
festaria solidaria deis estudiants i 1'altra de les autoritats." 

" Respecte a la situació deis estudiants, és absolutament dis
tinta. En aquest cas es pot parlar d'unanimitat sense dubtes.Exis 
teix, indubtablement, una minoria que no está d'acord amb les ac-
tituds adoptades pels seus companys. Perd com que aquesta minoria 
té en aquests moments molt de compte a no manifestar-se de cap ma 
ñera, ens trobem davant d'una acció unánime deis estudiants.Aques
ta acció persegueix avui dos objectius. En primer lloc la supres-
sió del S.E.U., sindicat oficial i no representatiu; en segon lloc, 
1'anuí.lacio de totes les mesures repressives adoptades tant con -
tra els estudiants cora contra els professors amb motiu deis recente 
esdeveniments. 

" Cal afegir el següent :" els estudiants, i alguns deis pro -
fessors que actúen d'acord amb ells, teñen el máxim interés en qué 

Exiliats de diferents tendéncies antifranquistas es planyen 
de les discriminacions que es venen fent en alguns actes d"e 
solidaritat amb el moviment universitari espanyol. Franco 
no fa distincions entre els seus enemics i la seva policia 
deté i brutalitza indiferentment ais socialistes, comunis -
tes,republicans i... igualment ais CATOLICS! Qué no ho o -
blidin alguns organitzadors de protestes -i els seus osten-

siblement "partidaris". 
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"ELS POLICISS NO 3'HAN PI,£OCUPAT GKNS DE DETE-

NIR ESTUDIANTS kANIFESTANTS, EL MOT D' ORDRE 

REPETIT SOVINTEJADAMENT PELS OFICIÁIS ERA EL 

DE " PEGA FUERTE " . 

(D'una informado del'A.F.P) 

La Universitat... 

llur acció es limiti a les reivindicaions universitáries presenta-
des. Si aquesta acció arriba a teñir resultats politics, será ú-
nicament per la forqa mateixa de les coses i no pas per una deli
berada intenció de "polititzar" un moviment que,peí contrari, els' 
estudiants desitgen mantenir estrictament limitat al pía professio-
nal". Aranguren destaca novament la gairebe unanimitat en que es 
desenrotlla el moviment estudiantil iaáegeix ! " . ,. no s'ha d'o -
blidar que els estudiants espanyols, i especialment els de Madrid, 
pertanyen gairebé tots a la gran burgesia o a la burgesia mitjana. 
Ara bé,aquests joves que poden ésser consideráis com uns privile
giáis, han adquirit consciéncia, de mica en mica, deis greus pro -
blcmes que se'ls plantejava des del moment que deixaren de sentir 
se ünicament filis o filies de familiesafavorid.es, per a sentir-se 
a mes homes i dones responsables en part del pervindre d'Espanya'1. 
(...) Aranguren preveu la dissolucid del S.E.U. i en dedueix ;"que 
el fet estimulará altres semblants reivindicacions, especialment en 
el sector obrer, en el q-qral, certament, els ferments de desconten-
tament son visibles. (...) Posar sobre la taula 1'actual estruc
tura deis sindicats és posar en tela de judici la propia estructu
ra del régim. (...) Prefereixo abstener-me de tota profecia.No par 
lem, dones, del futur, si no del present. I el present és que ESPA 
NYA ESTA CANVIANT.» 

Un editorial de "Le konde". 

Heus aci uns parágrafs de 1'editorial del "Ronde",de Paris,a -
paregut en la seva edició del 26 de febrer :• 

" Ja no és mes possible, com s'ha fet a Madrid, d'invocar l'ac 
ció d'uns quants elements "subversius" per tal d'explicar 1'actual 
agitació. Mobilitzar durant vuit dies alguns milers d'estudiantsm 
és possible mes que si el terreny hi és favorable. Es veritat que 
la Federado universitaria democrática - moviment clandesti d'es -
querrá - juga el seu paper en els esdeveniments;peró no és menys 
veritat que totes les altres tendéncies han facilitat l'essencial 
per a 1'agitació. Els demóefates cristians son nombrosos i els in-
terrogatoris policiacs de qué han estat objecte no poden fer altra 
cosa que reforjar llurs conviccions. Deis quatre professors que 

9 • • 
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que han acceptat d'"apadrinar" les assemblees lliures d'estudiants, 
tres son considerats com a católics liberáis - Aranguren, Gar cia 
Vercher i Garcia Calvo, - 1'ültim d'ells, el professor Montero y 
Diaz és un fundador de la falange. 

n p e r 3_a Seva obstinacid,el Govern haurá capgirat un cal culpo 
litic essencial derivat de la post-guerra civil : els intel.lec 
tuals de Madrid eren aleshores en majoria favorables al régim i 1'£ 
posicióes trobava a la presí o a l'exil. (...) Els disturbis de ka 
drid descobreixen un altre fenomen : aquesta réplica progressiv a 
al régim és una realitat ben diferent a la de les pietoses i ine
ficaces referéncies a la guerra civil. Franco ha sapigut jugar per 
fectament amb el sentiment de la majoria deis espanyols, els quals 
no volen saber res d'un segon carnatge. El fet que els estu -
diants - és a dir, els joves que no han conegut les lluites sag 
nants deis anys 1936-1938 - es posen a jutjar el régim és enco -
ratjador per aquells que esperaven l'ascensió a Espanya d'una no
va foreja politica capac, de preparar el passatge de la dicta du ra 
a la democracia." - "Le Monde". 

" La societat espanyola ha d'estar reconeguda a la 

Universitat", declara el professor Aguilar. 

"La societat espanyola ha d'estar reconeguda a la Universitat, 
ha declarat el professor Aguilar Navarro al corresponsal del "Mon
de", la qual está en vies de demostrar que Espanya posseeix una 
maduresa politica i está disposta per a una veritable democracia. 
La universitat .de Madrid s.'afanya a esborrar la legenda negra,iman
tada de cap a peus pels grups d '.'Opíessió, espanyols i estrangers, 
que teñen interés a dir : la democracia a Espanya seria la "congo-
lització" del pais. Es ben lamentable que ni les autoritats gover-
namentals ni llurs delegats académics encara no hagin compres aixó" 

La violenta acció de la policia contra els manifestants. 

Telegrama de premsa de 1 'Agencia France-Presse : " Prop de/cinc 
mil estudiants han manifestat silenciosament en el centre de Ma 
drid on la policia els ha perseguit a cops de matraques durant mes 
de dues hores. (...) La policia ha actuat amb una violencia extre
mada en el curs de les topades amb els estudiants,que han e s tat 
tan curtes com brutals. Els estudiants han, en general, respectat 
la consigna de silenci i de no violencia que els havia estat dona
da per llurs dirigents. De totes maneres, no han pogut formar la 
manifestació, com estava previst, i la major part deis profess ors 
i membres de la mesa de l'"assemblea Iliure deis estudiants" s'han 
vist impedits d'acudir a la cita del migdia a la Cibeles. 
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" L'acció de la policia ha estat molt violent : rada vegada que 
un grup important d'estudiants es formava en silenci, una trentena 
de policies els atacava a cops de porra. Des de que els estudiante 
comenqaven a dispersar-se els policies se separaven en petits es-
camots de cinc o sis els quals escjllien cadascun una victima, que 
s'ataconava sense parar a cops de porra. Els policies no tenien 
cap interés a fer detencions ; la consigna repetida sovintejada -
ment pels oficiáis era " Pega fuerte" ( la frase consta en espa 
nyol )„ Un estudiant ben severament colpejat a l'avinguda de Cal 
vo Sotelo ha estat abandonat a térra i no s'ha pogut alqar mes que 
grácies a 1'ajud d'un clergue que passava per l'indret. 

" En comencar la manifestació, els estudiants HAVIEN ESTRIPAT 
NOMBROSOS EXEMPLARS DE DIARIS MADRILENYS DAVANT L '.EDIFICI DE L 'AS 
SOC LACIO DE LA PREMSA A LA GRAN VIA, EN SENYAL DE PROTESTA CONTRA 
LA MANERA AMB QUE HAVIEN INFORMAT DE LES ACTIVITATS DEL MOVIMENT 
ESTUDIANTIL AQUESTS ULTUáS DIES" ( A.F.P. ) 

TEMPESTA AL SI DEL GOVERN ESPANYOL 

Madrid ( O.P.E. ).-"..« Els esdeveniments universitaris han til 
gut la virtud d'obligar els membres del Govern a descobrir el que 
porten dintre. El Consell de Ministres celebrat el dia ¿6 de fe -
brer, de les 10 de la nit a les dues de la matinada, fou agitadis-
sim. Havia estat convo-cat d'imprevist. Tots els ministres foren 
objecte d'una gran "bronca", un a un. Un d'ells, per cert ben a -
lié al problema en si mateix - puix que no és catedrátic i noocu -
pa mes que un ministeri técnic - parla de que "la conciencia poli_ 
tica de España está dormida". El general Franco reacciona enea ra 
amb mes forc,a despatxant-se amb una nova "bronca" Exigi que s 'al
ces acta de les declaracions. Fent de secretari del Govern el mi -
nistre d'Informació Fraga Iribarne, no sabia c.:>m redactar l'act a 
demanada peí cap de l'Estat, 

" El resultat fou que no hi hagué informado i que a la matina 
da l'octogenari president de les "Cortes", Esteban Bilbao, suplan-
tant de fet a Fraga Iribarne declara ais periodistes que s1 havia 
rebut al Consell de Ministres una carta signada per VINT CÁTEDRA -
TICS de Ciéncies Económiques i Socials en la qual es desenrotlla -
ven^ deu punts. La noticia fou divulgada per radio a les tres déla 
matinada i afegia Esteban Bilaao que els 10 punts serien preso s 
en consideracié. Entre els elements rnilitars i els elements conser 
vadors es parla d'actuar amb duresa i de proceder a deportacions"^. 

SOLIDARITAT i La protesta contra 1'existencia del S.E.U. és gene
ral arreu d'Espanya Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela , 
Pamplona ( Opus Dei),Deusto (Jesuítes),La Laguna, Comillas ( uni -
versitat pontifical), Bilbao,etc. 
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M0L3ES MANIOBRES DEL G-OVERN CONTRA EL MOVIMENT 

Madrid 9 (Corresponsal de "Le Monde").-"Quinze després d' ha -
ver esclatat el moviment universitari, es pot dir que aquest ha 
triomfat gairebé en tot el pais. La situació es presenta com se -
gueix t solidaritat de la major part deis estudiants i profes -
sors amb l"assemblea" de Madrid; protesta unánime contra la "infor 
maaió"donada per la premsa espantóla. Les "assemblees " s'han ins-
titucionalitzat, ara es tracta d'obtenir un sindicat democrátic i 
representatiu i de fer reconéixer el dret a una informado objec -
tiva. 

" Els estudiants madrilenys han guanyat llur primera batalla. 
Herrero Tejedor,.sots-secretari del "riovimiento", qu-é. s'ha en -
trevistat a Avila amb els delegats de les facultats i escoles espe_ 
ciáis de Madrid, ha acceptat la democratització total del S.E.U. , 
el sindicat oficial" 

El mateix corresponsal escrivia el dia 10 de marg :" ... Els 
estudiants han fet per la seva part algunes concessions : el nou 
sindicat conservará el nom de l'antic ; S.E.U.; a mes, un "delegaU' 
del "Movimiento" servirá de poder moderador entre el sindicat i el 
ministeri d'Instrucció Publica. (. .. ) La direcció nacional del S. 
E.U. ens comunica que en el curs de la seva reunió al "Valle de los 
Caidos" el cap nacional del S.E.U. i els consellers nacionals ele-
gits han arribat a conclusions idéntiques a les de la reunió de Vi 
llacas.tin: están d'acord per estimar que la futura organització es 
tudiantil hauria d'ésser "democrática,apolitica i independent de 
l'autoritat académica" 

Per la seva part, el President de l'U.N.E.F. ( Union Nationa -
le des Etudiánts Franqais ') que s'ha entrevistat amb diferents de
legats de facultats a Barcelona ha declarat a la premsa estrangera: 
" N'hi hauria prou amb una sola "agafada" per a decapitar en dues 
hores la revolta deis estudiants espanyols. Si les autoritats dub-
ten molt a emprar aquest procediment és perqué Espanya ja no és el 
que hom creu; está en plena evolució. (...) Aquesta evolució poli-
tico-económica ha permés ais estudiants d > obtenir la victoria . 
(...) Pero el perill és molt gran per ais estudiants espanyols de 

.. veure's enganyats per la creació per 1'Estat d' estructures sindi
cáis estudiantils noves i 1'ünic mitjá d'impedir-ho és que les as
semblees lliures de les universitats crein rápidament una unió in 
dependent deis estudiants espanyols." ~ 

"Le Monde",16 de marq.- "... Creiem saber que una comissió com 
posta de membres del "movimiento" - partit ünic - i del ministre ~ 
d'Instrucció Publica s'ha reunit diferents vegades. Sembla que s'ha 
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" Sé molt bé que el meu fill encara no és mes que un in
fanta Quant ais dirigents espanyols - considerat aquest 
passat prestigies i aquest present mesqui - a vegades em 
pregunto irreverenciosament sL alguna vegada han sortit 
de 1'infancia o si hi han caigut de nou". 

Paul Fondaudége ("Le Monde") 

La Universitat... 

arribat a un acord per a dir que el sindicat d'estudiants ha d'és-
ser"representatiü", ádhuc a 1'esglaonat mes elevat.PerÓ ara es tra£ 
ta de saber si el sintfficat ha de dependre del "movimiento" o de 
l'Educació Nacional, o de qualsevol altre organisme de l'Sstat.Peró 
els estudiants reclamen una autonomia Completa. El "secret" que en 
volta aqüestes negociacions podria deixar creure ais estudiants qie 
les autoritats tracten de guanyar temps, puix que les vacances de 
Pásqua son molt a prop, Peré si no es resol el problema ara es rijs 
caria de provocar noves vagues universitáries." 

"Dispersió estratégica" 

te Figaro"jJ.GuillBmó-Brulon.- "Noticies procedents de fonts 
ben informades estimen que per tal de no cansar-1 llurs forces,l'es_ 
tat major clandesti que dirigeix l'orquestra "rebel" ha pres el ca 
mi de les provincias amb un doble objectiu : i) Mantenir una pres-
sió discreta sobre el poder per tal que no oblidi les seves "pro-
meses"; 2) Portar la bona paraula entre una massa estudiantil reía 
tivament poc entrenada per l'instant a aquesta forma de reivindi -
cació "persuassiva". 

".Aquest. estat major clandesti s'hauria dividit en dos grups, 
-els quals s'han.traslladat a zones geográficament oposades, per ó 
d'una alta receptivitat degut a llurs tradicions "nacionalistes" : 
Barcelona i Bilbao. Es per aixó que el degá de la facultat de Cien 
ci^s económiques i politiques de Bilbao decidi-ahir (l6 de marq)el 
tancament del seu establiment " a causa de la reunió d'assemblees 
d'estudiants lliures de carácter il.legal".Els simptomes d'una cer 
ta agitació ja s'han fot sentir ,per altra part, a Barcelona. Els 
meus informadors afirmen que el á,ia assenyalat per a la "gran as-
semblea deiscestudiants lliures a 1'escala nacional" ha estat fixa 
da per al dilluns dia 22 de marg„." 

Per la seva part J.A.Nováis (Corresponsal del "¡.íonde") creu sa 
ber que . el Consell de ministres del dia 18 el govern s'ha decan 
tat per la manera dura i desaprovat la gestié conciliatoria deis 
delegats del "Movimiento" a Villacastin. (...) A Madrid continua 
la pluja de fulls clandestins llencats per diferents grups. El deis 
democrates cristians diu :" El dia 18 - en qué el govern s->haviade 
reunir per a discutir sobre el problema - veurem si volen o no 
rifar-se de nosaltres, de la nostra bona voluntat i del nostre d_e 
tribuna - 8 ... 



La Universitat... 

sig de diáleg. De no rebre una resposta satisfactoria, haúrem " de 
recomendar,. crflze a cólze , la nostra lluita oberta." 

En la seva crónica- datada a Madrid el dia 19, el corresponsal 
del "Fígaro" diu que "El Govern ha decidit restablir l'ordre en 
tota la Universitat i per aixó utilitzará tots els mitjansl' Al fer 
aquesta declarado a la sortida del consell de ministres, Fraga I-
ribarne ha confirmat d'una manera explicita la voluntat del govern 
d'utilitzar en enclavant la manera forta per a solucionar l els con -
filetes universitaris. El ministre ha afegit que "les aspirado ns 
legitimes deis estudiants serien examinadas segons les vies legáis 
de llur representado auténtica". De les quals declaracions en con 
clou el corresponsal que el govern es considera deslligat de tots 
els compromisos que el "Movimiento" hagués pogut adquirir a Villa-
cas tin. 

Represálies contra "Le Monde". 

El govern franquista ha manifestat el seu malhumor contra les 
informacions, 1'editorial i el corresponsal de "Le Monde", retirant 
a J.A.Nováis la seva carta de periodista^professional. El diaripa 
risenc ha protéstat¡contra aquesta mesura tot advertint que mal 
grat la decisié del govern J.A. Nováis continuará enviant les se -
ves cróniques puix que"no hi ha cap llei a Espanya que pugui pro -
hibir el comes professional a un periodista que ha obtingut el seu 
carnet en una escola posada sota l'égide del propi Franco."En un 
"Au jour le jour" de "Le Monde", signat per Paul Fondaudége, el pe_ 
riódista ironitza sobre les trafiques de la censura amb la prem -
sa estrangera que, en arribar a la frontera, és interceptada i és 
ulteriorment distribuida fantasiosament,de manera que els subscri£ 
tors s'hi perden amb les dates d'arribada a Espanya. Aquesta as -
tücia porta 1'articulista a considerar nuls en democracia els je-
rarques franquistes, ais quals diu que no sap si alguna vegada han 
sortit de llur infancia o qui sap si ja hi han tornat a caure. 

Com que Fraga Iribarne ha declarat a un periodista dinamarqués 
que el corresponsal de "Le Monde" ( J.A.Nováis) ha fet "disto rsid» 
automática deis fets",1'acusat ha entaulat querella contra el minis 
tre davant del tribunal espanyol competent. 

"THE ECONOMIST", de Londres escriu : " El govern espanyol és res 
ponsable, bufant sobre el fred i el calent, detenint i amenaqant.. 
Una de les seves accions mes estüpides ha estat de llenqar el des-
crédit i reduir^ al silenci al coratjés corresponsal del"Monde", 
J.A. Nováis. Els articles de J.A. N.han fet que "Le Monde" sigui el 
diari estranger que mes es vén a Espanya. La fossa que separa en— 
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cara Espanya del món lliure és il.lustrat peí fet que el ministre 
de la Informado espanyol pot creure que intimida els al tres cor -
responsals retirant la carta a J.A,Nováis." . . . 

"La Federado Sindical de Traballadors",organisme afiliat a la 
Confederació Internacional de Sindicats.Criatiana">ha fet" saber des 
de Madrid que una tal mesura "és injusta i oposada a la lliber tat 
d'expreasió". I s'afegeix que la Federado en qüestió es considera 
solidaritzada amb el corresponsal J.A.Nováis. • • 

Tant "Le Monde" com el seu corresponsal han rebut innombrables 
testimonis de simpatia , per llura activitats informatives i es de 
claren solidaris del periodista "represaliat" per Franco. TRIBUNA-

es complau a fer püblic el seu homenatge al diari i al seu corrée
te i imparcial corresponsal a Madrid, 

AL'ABAT DE MONTSERRAT LI HAN "INDICAS?" 

LA CONVENIENCIA D'̂ -NAR A ITALIA . 

El nostre corresponsal de Barcelona ens comunicava en data 9 
de marq i " Una noticia que circula amb gran insistencia i que té 
l'aspecte de cosa certa : 1'Abat Escarré deixará d'ésser 1'Abat de 
Montserrat. De monent, li han fixat la residencia a Milá per mig 
any .Després, veurem!", 

El dia 13, el corresponsal del "Monde" comunicava que el dia 
-' 10 havia estat llegida ais monjos.una-nota dient que l'abat aband_o 

nava el pais " a causa de les pressions i de les amenaces del go-
• vern espanyol","La noticia, rápidament coneguda a Barcelona ha cau 
sat una gran impressió. Els catalana creuen que la Secretaria d'Es_ 
tat del Vaticá ha ceditdavant les pressions de 1'autoritat". A la 
seva arribada a Milá un periodista li mostrá un telegrama de prem-
sa que feia estat d'un acord entre Madrid i el Vaticá.El Pare Es.-
carré contesta : " Jo no en sé res. Sé, en canvi, que romandrd al
gún temps a Milá per a fer-hi estudis. Restaré a Italia fins a la 
setmana santa; després aniré a Palestina i espero tornar,en fi, a 
Montserrat," 

AGÍTAC10 OBRERA 

El dia 23 de febrer mes de tres mil obrera es manifestaren da 
vant el local de la C.N.S. de Barcelona per tal de fer entrega d'û  
document signat per 10.000 obrers, en el qual s'exigeix la lliber-
tat sindical, dret de vaga,,etc. Han estat detinguts molts obrers de 

. l'Alianqa Sindical Obrera i alguns d'ells han estat mal tractats. 
Ha causat gran irapreasió el fet que I.000 minera asturiana ma 

nifeataren i aaaaltaren un comiaaariat de Policia. 5.000 obrera 
de Bilbao han manifeatat amb crita de " Llibertat sindical!". 
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INFORME D' UNA VISITA A CATALUNYA 

Dinamarca. Rolighed-Rungsted Kyst.- La "Union Fédéraliste des 
Communautés Ethniques Européennes" (ü.F.C.E.) ha enllestit un ex -
tens informe sobre la situació de la comunitat étnica catalana a 
Espanya titulat " Rapport sur la situation culturelle en Catalogne' 
fruit de la visita efectuada recentment a Catalunya per una delega 
ció d'estudis de l'esmentat organisme. Aquest informe ha estat tra 
mes al Govern espanyol aixi com a determinades personalitats i cen 
tres idonis europeus. Davant la impossibilitat de resumir-lo,ate-
sa la seva extensió, heus aci les remarques mes directament reía -
cionades amb la situació de la llengua; 

Apartat 5.- Essent el nivell de vida de les al tres regions d'Ejs 
panya menys elevat que a Catalunya, un corrent d'immigració d'es -
panyols provinent de les altres regions ha influenciat la demogra
fía de Catalunya i els immigrants mantenen, durant algún temps, el 
castellá. Aixi i tot, després d'un breu termini, s'adapten ais u -
sos lingüistics locáis, resultant que, a la llarga, el cátala res
ta la llengua aceptada per tothom i sobretot per la classe obre 
ra, sense dubte perqué és prácticament dificil per un obrer que 
treballa en una empresa catalana, de fer-se entendre i de servir -
se deis termes técnics si no s'expressa en l'idioma de la pobla -
ció local. 

Apartat 6.- No hi ha objecció contra 1'aplicado privada del 
cátala com a llengua vernácula,peré és impossible d'aplicar-la en 
les relacions amb les autoritats publiques. 

Apartat 8C- La Delegacié ha preguntat a nombroses persones que 
ostenten carrees públics per qué el cátala no pot ésser empleaten 
les relacions oficiáis. La resposta ha estat en tots els casos que 
aquest fet és degut a raons politiques... Es de doldre que la 
qüestió de la llengua a Catalunya s'estimi ésser de carácter poli 
tic. 

Apartat 12.- Segons una documentació presentada a la delega -
ció, abans de la guerra civil existien a Catalunya publicades en 
llengua catalana 1600 publicacions periódiques. Gairebé totes a -
questes publicacions han perdut llurs autoritzacions després d e 
1'establiment de la censura després de la revolució. 

Apartat 17.- En diferents ocasions la delegació ha demanat a 
funcionaris les raons de les dificultats que s'imposen quan es vol 
editar literatura catalana. No ha estat possible de rebre la res -
posta que era prcbablement degut a raons politiques,pero ha estat 
afegit que potser és important a aquest respecte que el cátala és 
un idioma que no és válid a les universitats,etc. perqué tots els 
estudis es fan en castellá. 
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L'apartat 21 al.ludeix el Decret sobre la Llengua promulgat en 
data 29 d'abril del 1951, "abans de la guerra civil", basat en el 
principi pedagógic "internacionalment reconegut" que 1'ensenyament 
primari cal que sigui donat en la llengua maternal. A aquest prop_ó 
sit, reprodueix el preámbul de l'esmentat Decret destacant-ne e 1 
següent , fragment : " La llengua catalana proscrita i reprimi d a 
durant la dictadura era ja, durant aquest régim, com avui pero mes 
inténsament i amb mes extensió, la llengua mitjanqant la qual un 
deis pobles mes sensibles i creadors del territori espanyol expre¿ 
sa la seva consciéncia mes intima i els seus pensaments. Qui pot 
teñir la llengua maternal com instrument de cultura pot fer la cul 
tura mes efectiva. 

Apartat 23.- "El Decreto sobre la .lengua" del 29 d'abril del 
1931 fou revocat després de la guerra civil per un decret del 1939» 
Aquest decret no dona cap rao per a la invalidado del primer de -
cret. Aixi, durant el régim actual 1'ensenyament primari,a totes 
les escoles de Catalunya és donat en espanyol oficial, en castellá, 
i el cátala no és ahsolutament gens ensenyat. 

Apartat 24.- Les escoles secundarles son obertes ais alumnes 
de 10 a 16 anys. La llengua d'instrucció a aqüestes escoles és tam 
bé el castellá. El cátala n'está exclós. 

L'apartat 28 menciona que a 1'época I936 a 1939 hi havia cáte-
dres a la Universitat de Barcelona que ensenyaven la llengua,la li 
teratura, la histeria i el dret civil catalans."Aqüestes discipli
nes, en aquell temps, formaven part del curriculum d'estudis de les 
facultats de Lletres i Dret. De mes a mes era possible que els e_s 
tudiants s'examinessin en cátala o en castellá,car ambdues lien -
gues estaven autoritzades com a llengues d'estudis." 

" A 1'hora actual, no hi ha cateares de llengua,literatura,his 
tória i dret civil catalans. De totes maneres está previst d'esta 
blir una cátedra especial de llengua catalana a la Universitat de 
Barcelona. Aquesta cátedra, a 1'hora actual está vacant." 

"Actualment no hi ha cátedra de dret cátala - aquesta discipli 
na no ocupa mes que algunes pagines deis cursos -. No hi ha cap pro 
fessor encarregat especialment del dret cátala a desgrat del fetque 
el cátala constitueix una disciplina de l'estudi de dret." 

Els apartats 37,38,39»40,41,43?46 i 47 fan referencia a la cas 
tellanització deis noms deis carrers, al bandejament del cátala deIs 
avisos püblics i deis cartells, a la prohibido de celebrar els 
Jocs Floráis tradicionals,etc. Aixi mateix s'ocupen del tancament 
del local social d'Omnium Cultural de Barcelona. 

La conclusió de 1'informe recorda l'article 51 (c) de la Con -
venció de 1'UNESCO contra la discriminado en el Domini de 1'Ense-
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nyament votat per la Tía Conferencia General a Paris en I960,votat 
també peí Govern espanyol, que diu : " que importa de reconéix e r 
ais membres de les minories nacionals el dret d'exercir activitats 
educatives que els siguin própies, comprenent-hi la gestió d'esco
les i, segons la politic'a nacional de cada Estat, l'empleu o l'en 
senyament de llur propia llengua." 

No' podent detallar els "14 apartats que constitueixen l'esmenta 
da Conclusió, tots ells dignes del major interés quant ais aspect-
tes de la situació actual de la llengua catalana, heus aci el se-
güent fragment de 1'apartat 57 que, en certa manera, pot condensar 
los : " L'U.F.C.E. recomana al Govern espanyol que el cátala sigui 
reconegut segona llengua oficial de totes les autoritats de Catalu 
nya i territoris veins deis quals el cátala és la llengua vernácu
la a fi que els habitants d'aqüestes 'regions puguin negociar llurs 
assumptes amb les autoritats amb llur llengua propia. El mateix 
•dret cal que sigui concedít ais membres catalans de les Assemblees 
publiques, deis consells i institucions de Catalunya. 

Aquest informe está signat per Svend Johannsen i Povl Skadegard. 

ESPANYA OCUPA EL SEGON LLOC A EUROPA 

EN LES ESTADISTIQUES SOBRE ANALFABETISkE. 

HA MORT AUGUST PI I SUNYER ' 

Heus aci una noticia que entristirá tot'el poblé cátala:August 
PI i Sunyer, el gran fisióleg i fidel nacionalista república, ha 
mort ais 85 anys d'edat a Méxic. Era nascut a Barcelona i figura-
va entre les personalitats mes destacades de la nostra Medicina . 
Fou catedrátic de Fisiologia a Sevilla i Barcelona i membre de la 
Reial Academia de Medicina de Barcelona, en la qual funda la Socie 
tat de Biologia. La seva intervenció en els Congressos internacio-
nals fou unánimament apreciada per les notabilitats que hi assis-
,tiren. Fou un excel.lent col.laborador del Dr. Turró. 

El Dr. August Pi i Sunyer era una personalitat cultivadissima i 
deixa un bon nombre d'obres cientifiques i literáries. La U.N.E.S. 
C.O. el distlngi l'any 1955 amb el" premi internacional Kalinga.'"La 

. immensa obra portada a cap durant el seu exili a Venezuela li ha 
valgut la simpatia de tot el pais d'adopcié i en prova de reconei-
xement el President Betancourt li imposá l'alta distinc.ió de l'Or-
dre de Francisco Miranda. 

Destacada figura del nacionalisme república fou elegit vgn.di-t 
ferents ocasions diputat a Corts per Figueres. A les innombrables 
-manifestacions de respectuosa simpatia que ha rebutía seva fami -
lia hi afegim la nostra, i molt especialment al nostre amic Caries 
Pi i Sunyer, e1 C5P11 germá. 
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- Necrológiques: Ha raort a Caracas Eduardo Ortega i Gasset,un dek 
millors amics que tenia Catalunya. Al migdia de Franqa ha mort el 
gran república Ambrosio Garbisu, condeller del Govern base, en re
presentado del partit república A.R.L.E.; i a Méxic ha mort el Dr» 
AlfonS Moix alcalde d'Esquerra Republicana de Monteada, A tots els 
familiars els manifestem el nostre mes fervores condol. 

- Una bona emissió sobre la sardana ens oferi el dia 21 de febrer 
l'emissora de Sottens (Suissa). Les peces executades foren tria-
des amb un gran encert, i el text era veritablement admirable. El 
poeta Ventura Gassol llegi algunes poesies. Una emissió, diem-ho 
francament, que sortia de l'ordinari, ben allunyada de í'estil,tan 
gris, del folklorisme. 

ULTIMA HORA 

MIL CENT SEIAANTA ' PERSONALITATS SIGNEN UN MANIFEST A FAVOR 

•DE LES LLIBERTATS I L 'AMNISTÍA, 

Madrid,23 , "Le Monde".- Els signants .estimen que"al curs d'a-
quests darrers mesos, els obrers i els estudiants s'han vist obli-
gats a manifestar al carrer a manca d'altre mitjá d'expressió.Noté 
cap dubte que la solució deis problemes no consisteix a Ilicenciar 
els obrers o a obrir enquestes contra els estudiants. kalgrat to 
tes les prometences de liberalització fetes, els obstacles conti -
nuen essent molt forts. Simptomes d!alarma i seriosos advertiments 
ens obliguen a proposar diferents mesures elementarles i urgents; 
Ilibertat d'associació i en particular la Ilibertat sindical; dret 
de vaga; Ilibertat d'expressió i d'informado; amnistia per a tots 
els que han estat objecte de represa"! ies per haver volgut llui t ar 
a favor deis drets referits i les llibertats. La fermesa d'expres
sió d'aquest document - afegeix J.Á.Upvais - aixi com el nombre i 
la qualitat deis signants permet de pensar que es tracta d'una de 
les protestes les mes "dures" adreqades a un ministre de Franco." 
Entre els priraers signants - els promotors - figuren els professors 
Giménez Fernández,José L. Aranguren,Tierno Galván,Lain Entralgo,Jo 
sé M. Valverde i Aguilar Navarro. 

ADVÉRTIM ALS NOSTRES AMICS la necessitat de renovar llur subscrip-
ció a TRIBUNA,per a 1'any 1965. 

Els mandats han d'ésser adreqats a 1'Administrador : 
Joseph FALGUERA - C.C.P. Paris I7.370-OI 
5, rué Marcel-Sembat - HOUILLES (. S & 0 ) 

<-: Josep SANS t r. b u n a _ ; paris. 
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